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„Fajna ta praca zdalna, taka nie za ciężka”.
O obrazie pracy w okresie pandemii
w internetowych memach

ABSTRAKT
Tematem artykułu jest obraz pracy zdalnej w okresie restrykcji związanych z pandemią wyłaniający się
z internetowych memów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. Celem pracy jest
rekonstrukcja owego obrazu, omówienie budujących go elementów, stereotypowych wizerunków
i skojarzeń, do jakich się odwołuje, problemów, jakie ukazuje (praca w obecności dzieci, niemożliwość
dostosowania pracy w niektórych zawodach do trybu zdalnego, problem z samodyscypliną,
zaniedbanie wyglądu i inne), oraz funkcji, jakie spełnia jako tekst kultury obecny w społecznym
dyskursie (terapeutyczną, humorystyczną, polityczną, społeczną). Tezą artykułu jest, że kolportowanie
memów będących przede wszystkim żartobliwymi, ironicznymi obrazami rzeczywistości pozwala na
oswojenie i uczynienie bezpieczniejszą i przewidywalną aktualnej sytuacji – pracy w nowych
okolicznościach zewnętrznych.
SŁOWA KLUCZOWE: Internet, mem, media społecznościowe, praca zdalna, pandemia

Wstęp
Mem internetowy, ta jedna z najbardziej charakterystycznych form
gatunkowych komunikacji w mediach społecznościowych, to wbrew pozorom
wcale nie taka prosta do analizy wypowiedź. Mem jest czymś więcej niż obrazkiem
z tekstem o funkcji humorystycznej – choć tym oczywiście też i owa ludyczność
oraz komiczność są elementami definicyjnymi memów. Jednak patrząc na ich
popularność, różnorodność tematyczną i wszechobecność w różnych typach
dyskursu (nie tylko towarzyskich i rozrywkowych, ale i publicystycznych,
1
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kulturowych, nawet naukowych), a także biorąc pod uwagę fakt, że stały się one
ważną częścią (pop)kultury i elementem sieci intertekstualnych nawiązań, warto
spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Memy w kontekście swojej atrakcyjności     
i powszechności pełnią bowiem dwojaką funkcję poznawczą: po pierwsze, są
skondensowanym obrazem społecznie podzielanych opinii, po drugie, stają się
– lub mogą się stać – ważną częścią kulturowej semiosfery i narzędziem
kreowania społecznych wyobrażeń.
Celem artykułu jest rekonstrukcja obrazu pracy zdalnej w okresie restrykcji
związanych z pandemią COVID-19 zawartego w memach internetowych
rozpowszechnianych w polskich mediach społecznościowych, a także pokazanie ich
funkcji w społecznym dyskursie. Kolejne części rozważań dotyczyć będą: memu jak
gatunku e-folkloru oraz tekstu kultury, w tym wynikających z jego genologiczno
pragmatycznych uwarunkowań właściwości komunikacyjnych i funkcji społecznych,
następnie memu jako językowo-obrazowego obrazu świata i metod jego
rekonstruowania, wreszcie samego obrazu pracy zdalnej w okresie pandemii                
w memach internetowych jako wyrazu społecznych obserwacji oraz semiotycznego
stereotypu. Analizowany materiał stanowią memy powstałe w okresie od marca do
grudnia 2020 roku i kolportowane powszechnie w mediach społecznościowych,    
a metodą analizy będą kategorie rekonstrukcji multisemiotycznego obrazu świata
poszerzone o wybrane narzędzia obrazowania kognitywnego i semiotyki. Wyboru
memów dokonano, uwzględniając ich temat oraz powszechność (duża liczba
upublicznień). Rozważania kończy podsumowanie, w którym odniosę się do funkcji
memów „pandemicznych”, w tym tych dotyczących pracy zdalnej.

Memy jako gatunek e-folkloru i tekst kultury
Mem jako rodzaj ukonstytuowanej formy wypowiedzi można analizować
z perspektywy różnych dziedzin nauki oraz z uwzględnieniem różnych
aspektów – społecznych, psychologicznych, genologicznych, językowych,
medialnych, semiotycznych. Trudno o jego opis uwzględniający charakterystykę
w każdym z tych porządków. Formalnie jest to graficzne połączenie obrazu
z tekstem w obrębie wykonturowanego komunikatu wizualnego, tworzone
najczęściej z wykorzystaniem gotowych skryptów – schematów kompozycyjnych
(to najpowszechniejsza forma memów od początku ich rozwoju2). Magdalena
Kamińska, badaczka kultury i komunikacji nowomedialnej, pisze: „Określenie >mem
internetowy< jest potocznie używane przez internautów na oznaczenie
popularnego semiotycznego kompleksu transmitowanego via ICT [Information
2

Zob. M. Sieńko, Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze, [w:] Komunikowanie się w mediach
elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 128.
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and Communication Technologies], najczęściej w funkcji tak zwanego żartu
internetowego”3. Traktowany jest jako symptomatyczny wręcz dla komunikacji
nowomedialnej – obrazocentrycznej, szybkiej, skrótowej – i socjomedialnej –
tworzącej wirtualne lub hybrydyczne społeczności wokół wspólnych
zainteresowań i/lub contentu, dzielące się treściami łatwo modyfikowalnymi
i rozpowszechnianymi wiralowo. Badacze nowych mediów uważają, że
odpowiedniejszym nawet określeniem niż powszechnie używane „treści/
komunikaty wiralowe” jest „treści/media rozprzestrzenialne”, jako że użytkownicy
sieci sami decydują o ewentualnym dalszym kolportowaniu komunikatu, mogą
jego formę i treść aktywnie modyfikować, nie są więc bezwolnymi zarażonymi
nosicielami wirusa4. Henry Jenkins i współautorzy Rozprzestrzenialnych mediów
zwracają także uwagę, że pojęcie ‘memu’ weszło do powszechnego użytku
w znaczeniu wprowadzonym przez Richarda Dawkinsa jako analogiczna do genu
autonomiczna cząstka danych kulturowych i „jednostka ewolucji kulturowej”5.
Tymczasem „ mem jako jednostka samoreplikującej kultury” jest w „ istocie
oksymoronem, ponieważ kultura stanowi wytwór człowieka i replikuje się dzięki
ludzkiemu pośrednictwu”6 – człowiek jest zawsze współtwórcą treści medialnych,
a nie ich biernym przekaźnikiem.
Rozprzestrzenialne i łatwo modyfikowalne formy gatunkowe funkcjonujące
w mediach społecznościowych – oprócz memu np. challenge, prank, różne typy
żartów i skeczy, łańcuszki, konkursy – wykazują podobieństwo do cech formalnych
i sposobu rozpowszechniania się komunikatów obecnych wcześniej w obiegu
folklorystycznym7. Jan Kajfosz uważa, że folklor musi dziś być definiowany przez
pragmatyczne cechy komunikacyjne, jako że jego tradycyjna forma i tematyka
dawno już uległa wielokrotnemu pomieszaniu z kulturą wysoką, masową,
regionalną i innymi subkulturowymi sferami. Współczesny folklor różni się więc od
tradycyjnie pojmowanego strukturą semiotyczno-medialną, jednak jeśli spojrzeć na
sposób wytwarzania i kolportowania, a także funkcje społeczne, to nie ma
wątpliwości, że memy można traktować jako formę e-folkloru czy netloru8.
Kluczowe dla definicji tekstów folkloru będą takie jego funkcjonalne cechy,
jak samorodność, samoistność i autoteliczność, powszechna akceptowalność,
3

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
2011, s. 61.
4 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej
kulturze, tłum. M. Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 55-64.
5 R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 244-245.
6 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op.cit., s. 59.
7
Wariacyjność, czyli techniczną łatwość tworzenia rozpoznawalnych jako serie czy ciągi, ale odmiennych
w szczegółach, zmodyfikowanych wersji komunikatów uznaje Lev Manovich za cechę definicyjną nowych mediów
(obok cyfrowej postaci, automatyzacji, modularności i transkodowania), zob. L. Manovich, Język nowych mediów,
tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 102-113.
8 M. Kamińska, Niecne memy…, op.cit., s. 62-64; L. Shifman, Memes in Digital Culture, The MIT Press, CambridgeLondon 2014, s. 14-15.
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rozpowszechnianie od jednostki do jednostki, z których każda jest „nosicielem”
folkloru i może dokonywać na tekście modyfikacji, „cenzury prewencyjnej” lub też
sama zainspirowana nim lub wiedziona wewnętrzną potrzebą stworzyć
folklorystyczny tekst. Można więc czasem wskazać autora, ale dalszy obieg
komunikatu jest już niezależny od jego woli. „Ludem” zaś jesteśmy dziś wszyscy –
użytkownicy Internetu9.
Mem jako gatunek e-folkloru cechują dodatkowo dominujące funkcje: ludyczna
(dosyć powszechna w folklorze) i humorystyczna. Jego popularność jest
niewątpliwie efektem atrakcyjności owych pragmatycznych zastosowań, ale bierze
się także z innych cech kompozycyjnych i gatunkowych. Minimalistyczna,
skrótowa forma memu sprawia, że jest on przejrzystym, skondensowanym
i stereotypowym obrazem rzeczywistości, z którym można się szybko utożsamić
i użyć jako wyrazu własnego zdania, bez poświęcenia energii na jego
sformułowanie. Ta użytkowa funkcja memu jako ekspresji i komentarza ma także
walor zachowania bezpiecznego, bo jest wypowiedzią niebezpośrednią,
a z wykorzystaniem kulturowego cytatu. Memy tworzą także wspólnoty śmiechu
i wspólnoty użytkowników – pewne ich rodzaje bawią określone społeczności i nie
tylko o binarne opozycje przeciwników politycznych czy światopoglądowych tu
chodzi, ale i o inne kryteria socjologicznego zróżnicowania społeczeństwa
(wykształcenie, zawód, zainteresowania, miejsce zamieszkania).
Mem – czy to jako gatunek nowomedialny, czy e-folklorystyczny – bez wątpienia
współtworzy kulturę i jest jej ‘tekstem’, przez co semiotycy rozumieją „wszelkie
struktury kodowe właściwe danej kulturze”10. Pojęcie ‘tekstu kultury’ w znaczeniu
wprowadzonym do nauki przez szkołę tartusko-moskiewską zakłada rozumienie
kultury jako zbioru owych tekstów, tj. znaczących wytworów i zachowań,
budowanych z różnych znaków i kodów, z których najważniejszym, bo będącym
umocowaniem wszystkich pozostałych, jest system językowy11. W ujęciu
dynamicznym oznacza to, że teksty kultury w nieustannych naprzemiennych cyklach
interioryzacji i eksterioryzacji z jednej strony obrazują, a z drugiej tworzą
rzeczywistość wyobrażeń społecznych. Memy jako teksty kultury stają się w ten
sposób elementem współczesnej semiosfery i jej łańcuchów intertekstualnych
odwołań. Owa semiotycznie wytwarzana społeczna rzeczywistość jest zawsze
jakąś propozycją poznawczej interpretacji, łatwo ulegającą stereotypizacji
i mityzacji – co pokazać można, rekonstruując obrazy świata ukryte w tekstach
kultury.
9

Zob. P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, [w:] Netlor. Wiedza
cyfrowych tubylców, P. Grochowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 43-45; J. Kajfosz, Elementy
magii w folklorze medialnym, [w:] Folklor w dobie internetu, G. Gańczarczyk, P. Grochowski (red.), Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 42-44.
10 S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, PAN, Warszawa 1988, s. 23.
11 M. Rygielska, O „tekście kultury”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2015, z. 1(22), s.30-31.
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Memy jako obraz świata – narzędzia analizy
Memy są poznawczą i ewaluacyjną interpretacją wybranej domeny
rzeczywistości – podejmowanych przez ich użytkowników tematów, obrazowanych
sytuacji, działań, postaci, procesów. Jest to wizja skompresowana i stereotypowa
ze względu na minimalistyczną formę gatunku. Metodologia badania językowego
obrazu świata i obrazu świata oraz sama idea odczytywania wizji świata
zakodowanych w języku i innych typach komunikatów mają długą tradycję,
sięgającą pierwszych uwag o relatywizmie językowym i wzajemnej zależności
języka i kultury, np. Wilhelma von Humboldta12. Na potrzeby dalszych analiz
przyjmę, że ‘obraz świata’ to zawarta w zbiorze multisemiotycznych
tekstów (w przypadku memów: językowo-obrazowych) wizja danej sfery
rzeczywistości. Przydatne dla analizy medialnego obrazu świata są także narzędzia
językoznawstwa kognitywnego, a dokładnie kryteria opisu kognitywnego
obrazowania jako sposobu konceptualizacji rzeczywistości13. Metodologia ta
opracowana została do badań języka, ale założeniem jej jest, iż w języku wyraża się
koncepcja pojęciowa danej sceny czy elementu rzeczywistości, dlatego nadaje się
równie dobrze do analizy komunikatów multisemiotycznych. Z jej wykorzystaniem
wyróżnić można punkt widzenia i perspektywę zawartą w obrazie, figury
profilowane, pierwszo- i drugoplanowe, a także te spychane w tło i ukrywane,
formę zakotwiczenia, tj. prezentowane czas i miejsce, a także wskazać skrypty
(zachowaniowe, kulturowe) czy szersze domeny pojęciowe, do których komunikaty
się odwołują. Cechy rekonstruowanego obrazu mają charakter prototypowy i są
w tym znaczeniu bliskie pojęciu stereotypu w rozumieniu językoznawczym14.
Aby odczytać obraz świata prezentowany w memach, analizie warto poddać nie
tylko ich zawartość treściową, ale i kompozycję, układ elementów i ich hierarchię,
które w dużej mierze wpływają na wywołanie istotnego dla funkcji memów efektu
komicznego.

Rekonstrukcja obrazu pracy zdalnej w memach
Jak wygląda praca zdalna w okresie pandemii w memach internetowych, jakie
elementy doświadczenia i wyobrażenia znajdują w niej odbicie? Zacznijmy od
perspektywy i punktu widzenia. Zilustrowane w memach kadry z życia widzimy
najczęściej z perspektywy pracownika, a dominującym jej aspektem jest ironiczny
12

Zob. na ten temat: R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Trio, Warszawa 2008,
s. 89-110.
13 E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, PAN o. Kraków,
Kraków 1995, s. 56-60.
14 R. Zimny, Kreowanie obrazów świata…, op.cit., s. 102-103.
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i parodystyczny dystans, co oczywiście wiąże się z humorystyczną funkcją memów, ale
służy także autorefleksji (zwłaszcza w przypadku memów opartych na
zestawieniu – zob. dalej). Prezentowana sytuacja jest najczęściej karykaturalnie
przerysowana i stereotypowo wyjaskrawiona. Punkt widzenia często obejmuje
zjawisko obiektywizacji15, tj. umieszczenie samego podmiotu patrzącego („ja”) na
obrazowanej scenie. Ciekawym w tym kontekście typem memów są te z serii Jak mnie
widzą, które konfrontują punkt widzenia samego podmiotu z potencjalnymi
konceptualizacjami innych odbiorców – szefa, żony, rodziny, przyjaciół (il. 1).
Z takim wielogłosem punktów widzenia wiąże się druga z dominujących perspektyw –
autorefleksji. W memach o kompozycji opartej na porównaniu czy zestawieniu taki
ogląd z zewnątrz z jednej strony wskazuje na umiejętność zdystansowanego
spojrzenia na własną sytuację, co jest podstawą autorefleksji, z drugiej, połączony
z powszechnością identyfikowania się użytkowników z takim obrazem („o, mam tak
samo!”), daje poczucie wspólnoty w doświadczaniu rzeczywistości.
Praca zdalna w memach jest prezentowana prototypowo jako praca wykonywana
w domu z wykorzystaniem komputera i z koniecznym dostępem do Internetu,
a polega na czytaniu, pisaniu, wykonywaniu zadań w programach komputerowych,
komunikacji w sieci. Jest przedstawiana statycznie lub procesualnie, z różnym
stopniem zakotwiczenia w czasie i przestrzeni. W konceptualizacjach statycznych
pojawia się scena obejmująca pracownika siedzącego przy biurku z komputerem
(il. 1, 5, 7-9 i in.), która staje się metonimią pracy zdalnej. Podkreślana przy tej
okazji bywa nieoddzielalność przestrzeni prywatnej, rodzinnej od zawodowej
i publicznej, co z jednej strony jest wygodne (il. 7), z drugiej – może utrudniać lub
wręcz uniemożliwiać odpoczynek i życie intymne („Pamiętaj! Zakład pracy Twoim
drugim domem!” [stylizacja na PRL-owską tablicę BHP])16. Konceptualizacje
procesualne są zakotwiczonymi czasowo kompozycyjnymi zestawieniami lub
wyliczeniami faz pracy zdalnej w ujęciu dziennym (np. memy ukazujące
bohaterów w różnych godzinach: „Ja w pracy zdalnej o godz. 8.00” [gotowy do
pracy] i „Ja 15 min później” [śpi z twarzą na laptopie]) lub kilkudniowym czy
dłuższym („Praca zdalna – dzień pierwszy” [zadbany mężczyzna] i „dzień piąty
[mężczyzna o wyglądzie kloszarda z piwem w ręce]) (zob. także il. 9, 11).
Obok obrazów ujmujących pracę zdalną prototypowo, w memach, pojawiają
się sceny ukazujące jej formy nieprototypowe – profesje niedostosowywalne
do pracy na odległość. W tym wypadku efekt humorystyczny tworzony jest
dzięki konfrontacji oficjalnych zaleceń rządu („Pracujcie zdalnie”) z wyobrażonymi

15

R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites, Stanford University Press,
Stanford 1987, s. 129-131.
16 O wielofunkcyjności przestrzeni w rzeczywistości nowomedialnej, w tym w kontekście pracy zdalnej, zob. J. van
Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2010,
s. 226-228.
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potencjalnymi skutkami takiej pracy w przypadku niektórych zawodów (kierowców,
pracowników budowlanych, opiekunów zwierząt w ZOO, sprzątaczek i in., il. 2).
Ilustracje 1-2.

Źródło: I1: https://memy.jeja.pl/95737,praca-w-domu.html, I2: https://obrazkowo.pl/main/media/
5fa194aeef3f73f9c0fadd85a8a960f7/Praca-w-domu

Figurą pierwszoplanową największej części memów dotyczących pracy zdalnej
jest pracownik. Najmocniej profilowanym aspektem jego wizerunku jest brak
dbałości o wygląd: zaniedbana fryzura, swobodny i/lub niechlujny ubiór, otyłość,
nieprzystojne pozy i zachowania, u kobiet brak makijażu. Dla uwypuklenia tego
aspektu pracy z domu często stosowanym zabiegiem kompozycyjnym jest
kontrastowe zestawienie wyglądu pracownika w pracy „zwykłej” z pracą zdalną
(il. 3-4). Postać pracownika często jest amalgamatycznym nawiązaniem do
popkultury i semiosfery memów – mogą to być postaci publiczne, bohaterowie
filmów i seriali, memiczne grafiki czy zwierzęta (leniwiec, kot i in.).
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Ilustracje 3-4.

Źródło: I3: https://www.facebook.com/2137-memes-1855712151423181/photos/2511964759131
247, I4: https://memisko.pl/obrazek/2165/zwykla-praca-zdalna-praca

Inne postaci pojawiające się w omawianych memach w roli pierwszo- lub
drugoplanowych figur to pracodawca, dzieci i zwierzęta. Pracodawca pojawia się
jako osoba negatywnie wartościowana przez konceptualizatora, gdyż nieufająca
mu, wymagająca od niego aktywności i przeszkadzająca… w lenistwie powiązanym
z pracą z domu. Dzieci i zwierzęta domowe (głównie psy i koty) występują
w roli bohaterów utrudniających lub uniemożliwiających pracę zdalną, gdyż
wymagających pomocy, zabawy czy zainteresowania (il. 5-6). Specyficzna jest rola
kota, którego memosferyczny wizerunek jest bardzo mocno ugruntowany
i podkreślający jego urokliwość, ale też niezależność, nieposłuszeństwo
i władczość – i taka też głównie jest postać kota pojawiająca się w omawianych
memach.

124

„Fajna ta praca zdalna, taka nie za ciężka”. O obrazie pracy w okresie pandemii w internetowych memach

Ilustracje 5-6.

Źródło: I5: https://beesty.pl/4043191, I6: https://beesty.pl/4043324

W obrazach miejsca pracy zdalnej pojawiają się także powtarzalne rekwizyty, a do
najbardziej charakterystycznych należą: komputer i biurko, łóżko, alkohol, jedzenie
i różne rzeczy (książki, ubrania, naczynia) w nieładzie. Komputer i biurko są
elementami pracy zdalnej oczywistymi i nieodzownymi, natomiast ciekawym
ujęciem jest pokazanie ich graficznego podobieństwa czy przestrzennej bliskości do
łóżka, co jest zabiegiem służącym podkreśleniu zatarciu się granicy między
przestrzenią prywatną a zawodową (il. 7). Jedzenie pojawia się w memach jako
element swobodnego i nieprofesjonalnego zachowania, podobnie jak „ rzeczy
w nieładzie” w tle, czyli po prostu domowy bałagan. Po raz kolejny – obrazuje to
pomieszanie sfer pracy i prywatności, zwykle oddzielonych od siebie przestrzennie
i/lub czasowo (przerwa na śniadanie w pracy stacjonarnej). Niezwykłe jest
bogactwo memów dotyczących obecności alkoholu w pracy zdalnej, a możliwość jego
prawie nieograniczonego spożywania przedstawiana jest jako zachowanie
powszechne i jedna z głównych zalet tej formy realizacji obowiązków zawodowych
(il. 8).
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Ilustracje 7-8.

Źródło: I7: https://dziennikpolski24.pl/praca-zdalna-to-powod-do-memow-zobacz-jak-internauciumilaja-sobie-home-office-memy-o-pracy-w-domu-na-rozbawienie/ga/c1-15307439/zd/46649043,
Il 8: https://wspolczesna.pl/koronawirus-i-praca-zdalna-memy-internauci-smieja-sie-z-pracy-zdalnejnajlepsze-memy-i-smieszne-obrazki-o-pracy-w-domu-04112020/ga/c11-14878683/zd/42681371

Sceną czy skryptem zachowaniowym najczęściej obrazowanym w memach jest
metonimicznie traktowany pracownik patrzący w ekran laptopa. Pewna grupa
typowych dla pracy zdalnej sytuacji problematycznych także znalazła w nich swoje
odzwierciedlenie, a należą do nich: kłopoty z połączeniem internetowym i inne
problemy techniczne (ukazywane jako problem pracodawcy, korzyść pracownika),
konieczność włączenia kamery (z podkreśloną niechęcią pracownika do tej formy
kontaktu), problemy z sennością i samodyscypliną (il. 9). Duża grupa memów
pokazuje, że atrakcyjność „pracy” wykonywanej w domu polega na możliwości jej
symulowania przed pracodawcą, podczas gdy w czasie na nią przeznaczonym
pracownik zajmuje się rozrywką (gry komputerowe, słuchanie muzyki, picie
alkoholu) lub śpi.

126

„Fajna ta praca zdalna, taka nie za ciężka”. O obrazie pracy w okresie pandemii w internetowych memach

Ilustracje 9-10.

Źródło: I9: https://kwejk.pl/obrazek/3527065/praca-zdalna.html, Il. 10 https://demotywatory.pl/
4822728/Etapy-pracowania-z-domu

Wartościowanie pracy zdalnej bywa różne i ulega zmianie wraz rozwojem
pandemii. Internauci i twórcy memów dostrzegają zarówno jej pozytywne, jak
i negatywne aspekty. Do wad, oprócz wymienionych wyżej problemów
z realizacją niektórych zadań zawodowych i samodyscypliną, należy brak kontaktu
bezpośredniego z innymi ludźmi (il. 10) – co nie dziwi, bo już w czasach
przedpandemicznych wśród wad tzw. telepracy wymienianych przez badaczy
znajdowały się głównie te dotyczące izolacji społecznej i braku sprawnej
komunikacji17. W zasadzie jednak praca zdalna oceniana jest jako łatwiejsza
i wygodniejsza – ze względu na brak konieczności przygotowywania się do pracy,
ubierania18, dojazdu, a także brak stałej kontroli pracodawcy (il. 11-12).

17

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów…, op.cit., s. 228.
W wielu memach pojawiają się pracownicy w zwykłych sytuacjach zawodowych (maklerzy, wykładowcy) bez
spodni czy w piżamach, którzy „zapomnieli, że już nie pracują zdalnie” lub „nawyki [po pracy zdalnej] im zostały”.
18
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Ilustracje 11-12.

Źródło: Il11 http://dzienniklodzki.pl/home-office-daje-ci-juz-popalic-nie-tylko-tobie-te-memy-ohome-office-i-pracy-zdalnej-poprawia-humor/ga/c11-14920584/zd/42949900,
Il. 12 http://paczaizm.pl/kot-ludzie-pracujacy-z-domu-w-pizamce-z-kakalkiem-pfizer-wyciaga-kota/

Podsumowanie
Tezą niniejszego artykułu jest, że kolportowanie memów będących
żartobliwymi, ironicznymi, autorefleksyjnymi obrazami rzeczywistości pozwala na
oswojenie i uczynienie bezpieczniejszą i łatwiejszą do zaakceptowania aktualn ej
sytuacji – pracy w nowych okolicznościach zewnętrznych. Memy internetowe
spełniają tę ważną społecznie funkcję dzięki swojej formie i obiegowi – pojawiają się
w wielu typach dyskursów (w postach prywatnych użytkowników w mediach
społecznościowych, ale także w profesjonalnych mediach i wypowiedziach osób
publicznych), są proste, ludyczne, prezentują sprawy czasem kłopotliwe w sposób
zdystansowany i zabawny. Łatwo się z nimi identyfikować, a ich powszechność
i e-folklorystyczna forma kolportowania pozwala poczuć więź z innymi
użytkownikami sieci, wspólnotę odczuwania w obliczu zjawiska niepokojącego,
w sytuacji bez precedensu i nieprzewidywalnej.
Memy towarzyszą każdemu nowemu etapowi i wydarzeniu w pandemicznej
historii, piszą jego humorystyczną, skondensowaną narrację, odzwierciedlają
społeczne odczuwanie tej sytuacji. W zaprezentowanej wyżej rekonstrukcji obrazu
pracy zdalnej uwagę zwraca wysokie wartościowanie możliwości pracy zdalnej
ze względu na takie elementy, jak wygoda, możliwość symulowania pracy i łączenia
jej z rozrywką, spaniem i piciem alkoholu. Odzwierciedla to społeczny brak etosu
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pracy i idei pracy jako wartości autotelicznej19 oraz traktowanie pracy jako zła
koniecznego, przykrego obowiązku, podczas gdy sytuacją pożądaną w jej miejsce jest
wygoda i odpoczynek. Memy stały się także społecznym laboratorium, które
umożliwia spojrzenie antropologa z zewnątrz na zwyczaje i zachowania społeczne,
w tym na codzienność, „zwykłą” pracę i „zwykłe” kontakty społeczne. Nowa
sytuacja pozwala docenić zalety bezpośrednich relacji międzyludzkich oraz
zauważyć „zwykłe” oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej. Co ciekawe,
w memach motyw utraty prywatności20, zacieranie granic między różnymi sferami
życia21, pojawia się powszechnie, jednak nie jest prezentowany negatywnie czy
jako zagrożenie – być może jest to przejaw coraz większego społecznego przyzwolenia
na ujawnianie prywatności i eksterioryzację przestrzeni intymnej, które to zjawiska
towarzyszą rozpowszechnianiu się nowych mediów i mediów społecznościowych.
Memy nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także tworzą ją poprzez
zasilanie zbioru kulturowych wyobrażeń w nowe teksty, a semiosfery w nowe znaki
i obrazy. Choć wydaje się nam, że mamy pełną kontrolę nad wpływem mediów na
kreowanie naszych wyobrażeń, to jak pokazały już pionierskie badania George’a
Gerbnera, kultywacja jest procesem powolnym, długotrwałym, niezauważalnym
i dlatego bardzo efektywnym22. W efekcie nasza przyszła pamięć o wydarzeniach
w okresie zagrożenia COVID-19 w wielkiej mierze opierać się będzie na tych
obrazach, które najmocniej zapiszą się w kreowanych przez media – w tym memy
– ich wizerunkach. Pandemia w jakiejś mierze będzie mieć memiczną twarz.
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“Working from home is hard work, you know…”. Remote Work during the Covid-19 Pandemic in
Internet Memes
Summary
This article explores the image of remote work during the restrictions related to the Covid-19 pandemic
which emerges from the internet memes disseminated in social media. The paper aims to reconstruct
this image. We aim to examine its constituent elements, stereotypical images and associations it refers to
along with the problems it shows (working in the presence of children, inability to adapt some jobs to the
remote model, problems with self-discipline, negligence of personal appearance, etc.). Moreover, we
plan to analyze the functions of memes as texts of culture in the social discourse - as therapeutic,
humorous, political and social constructs. The author of the article argues that the act of spreading
memes that are mainly playful and ironic images of reality allows people working under new external
conditions to accustom to the new situation and to make it safer and more predictable.
Keywords: internet, meme, social media, remote work, Covid-19 pandemic
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