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Wstęp

Media są wszechobecne we współczesnym społeczeństwie, kształtują
otaczającą nas rzeczywistość, stanowią jej odbicie i przedłużenie. Jak piszą Chris
Berry, Janet Harbord i Rachel Moore, istnienie mediów w przestrzeni publicznej
zmieniło nasze rozumienie zarówno pojęcia „przestrzeń”, jak i tego, co uznajemy za
„publiczne”. Tradycyjne rozumienie przestrzeni jako pewnej „obudowy”, jak
zauważają autorzy, stało się problematyczne z uwagi na obecność w niej mediów
dystrybuujących i przekierowujących przepływy informacji i danych,
które przekraczają granice tej obudowy. Z kolei krytyka koncepcji przestrzeni
pojawiająca się w pracach Gilles`a Deluze’a i Felixa Guattariego oraz Edwarda
Soja, przyczyniła się do ostatecznej korozji rozumienia przestrzeni jako pustego
tła dla ludzkiej działalności. Przestrzeń, zdaniem Ch. Berry, J. Harbord i R. Moore,
jest obecnie definiowana bardziej jako niejednorodna materia, złożona
z różnorodnych rzeczy i cech. Heterogeniczność wiąże się w tym przypadku
z mnogością przestrzeni, które nakładają się na siebie i przekształcają1.
Przestrzeń publiczna częściej niż kiedyś funkcjonuje jako przestrzeń między
wirtualnym a realnym, między pracą a wypoczynkiem, między pracą a domem.
Technologie pojawiające się w miejskiej przestrzeni publicznej odsyłają
nas do wirtualnych światów, dają możliwość funkcjonowania jednocześnie
w świecie on-line oraz rzeczywistym i płynnego przechodzenia między nimi2.
Miejska przestrzeń publiczna jest połączona z każdą inną bezprzewodową
1
2

Ch. Berry, J. Harbord, R. Moore (red.), Public Space, Media Space, Palgrave Macmillan, New York 2013, s. 5.
Ibidem, s. 7.
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przestrzenią za pośrednictwem licznych telefonów komórkowych w kieszeniach
ludzi, które ułatwiają wszystko, od imprez tanecznych typu „flash mob”, po marsze
i demonstracje w Kairze. Te same telefony komórkowe łączą się z kamerami
telewizji przemysłowej, kasami fiskalnymi, różnego rodzaju kartami wartości
i innymi mediami sieciowymi, aby stworzyć kulturę nadzoru, która umożliwia
śledzenie nas w przestrzeni publicznej i prywatnej3. Słusznie podkreślają
wcześniej przywoływani autorzy, że ta nowa, niejednorodna przestrzeń jest
w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki produkowana, a nie istniejąca.
Produkowana, ponieważ wytwarzamy ją sami, korzystając z nowych technologii,
poruszając się każdego dnia na styku świata off i on-line, coraz częściej zatracając
granice dzielące te dwa światy. Hybrydowy świat nowych „nowych mediów” staje
się codziennością przede wszystkim przez wzrost znaczenia narzędzi cyfrowych
i platform komunikacyjnych w naszym życiu4.
Jak pisze Magdalena Szpunar, „Internet stał się nową przestrzenią społeczną,
gdzie realizuje się większość ludzkich potrzeb”5. To dzięki Internetowi znikły bariery
czasu i odległości. Możemy komunikować się z innymi, wysyłać i odbierać
wiadomości bez względu na porę dnia i miejsce, w którym się znajdujemy,
możemy dzielić się dokumentami, zdjęciami, ale też przeżywanymi emocjami.
W sieci jesteśmy nie tylko odbiorcami informacji, ale również ich twórcami.
Polityka, kultura, ekonomia, wszystkie sfery naszego życia znalazły swoje miejsce
w Internecie. Ciężko obecnie wyobrazić sobie polityka, który w okresie wyborczym
nie korzysta z możliwości stwarzanych przez portale społecznościowe. To dzięki nim
i narzędziom z nimi związanym można dotrzeć do milionów rozproszonych na
dużym obszarze wyborców ze spersonalizowanym przekazem. Internet staje się
miejscem wymiany poglądów i myśli.
Media zmieniają również współczesne miasta, często w większym stopniu niż
zdajemy sobie z tego sprawę. Stają się jednym z istotniejszych elementów systemu
zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom. Pierwsze kamery wykorzystano
do monitoringu miejskiego w 1960 roku w Londynie, od tego czasu możliwości
znacznie się poszerzyły. Kamery to nie tylko podgląd tego co dzieje się na
ulicach, ale możliwości natychmiastowej identyfikacji osób dzięki technologii
rozpoznawania twarzy i eliminacji potencjalnych zagrożeń. Z drugiej strony, to
naruszenie naszej prywatności, możliwość inwigilacji społeczeństwa. Potencjał
mediów wykorzystują obecnie inteligentne miasta (smart city) po to by zwiększyć
swoją interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej.

3

Ibidem, s. 7-8.
Por. min. S. Lindgre (ed.), Hybrid media culture. Sensing place in a world of flows, Routledge, New York 2014.
5 M. Szpunar, Społeczna przestrzeń Internetu – Internet jako medium komunikacji społecznej, [w:] B. Aouil,
W. Maliszewski (red.) Media – Komunikacja – Zdrowie. Wyzwania – Szanse – Zagrożenia, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, s. 31.
4
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Myria Georgiou zauważa, opisując relacje łączące miasto i współczesne media,
że dzięki nim miasto jest wielowymiarowe i dialogiczne. Media wspierają
symboliczną moc miasta, pozwalają odsłaniać jego liczne warstwy, pokazują jego
zróżnicowanie i jego trajektorie, które można sprzedać. Zdaniem Georgiou media
potrzebują także miasta jako
„globalnego węzła w przepływach komunikacyjnych, które wspierają wymianę informacji,
obrazów, towarów i narracji o <<mieście>>. W obu przypadkach mieszkańcom miast, globalnym
konsumentom i potencjalnym gościom stale przypomina się, że miasto jest nieprzewidywalne,
ekscytujące i budzące lęk, ale także może być przyjazne, jest potencjalnie miejscem możliwości
i potencjalnie przestrzenią, w której można zobaczyć siebie i innych jako część miejskiej historii”6.

Internet i technologie komputerowe będą tworzyły nowoczesne miasta
i decydowały o ich kształcie. To w jaki sposób zostaną one wykorzystane, czy będą
ułatwiały życie, czy też staną się zagrożeniem dla prywatności mieszkańców
zależy od nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że powstające smart cities będą przede
wszystkim miejscami, w których dobrze się żyje, przyjaznymi mieszkańcom
i dbającymi o ich potrzeby.
***
Tom 11. czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” otwiera artykuł
Justyny Pomierskiej i Moniki Mazurek pt. Znaczenie literatury mniejszości etnicznej
dla budowania tożsamości zbiorowej (przykład kaszubski). Celem głównym jest
przedstawienie tego, jak i dlaczego literatura mniejszościowa – napisana w języku,
którym posługuje się mniejszość – odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się
tożsamości etnicznej. Mniejszości etniczne konstruują swoją identyfikację grupową
i tożsamość etniczną w sytuacji podlegania wpływom kultury dominującej. Ten
wpływ, jak zauważają, możliwy jest przede wszystkim dzięki systemowi edukacji,
który narzuca mniejszościom obowiązujący język, określoną wizję świata, system
wartości i istotne cele. W większości przypadków mniejszości etniczne realizują
swoje programy edukacji równolegle do tego obowiązkowego grupy dominującej.
Tak właśnie dzieje się w przypadku Kaszubów. Jak piszą Autorki, nauka języka
kaszubskiego oraz poznawanie literatury kaszubskiej (pisanej w języku kaszubskim)
jest kluczowym elementem kształtowania się świadomości odrębności etnicznej.
Z kolei Karolina Ciechorska-Kulesza w artykule pt. Projekty tożsamościowe
niedookreślonych regionów w dyskursie medialnym. Przypadek wybranych miejsc
Ziem Zachodnich i Północnych analizuje cechy projektów tożsamościowych
pojawiających się w przekazach medialnych poświęconych Ziemiom Zachodnim
i Północnym. Autorka podkreśla, że w tych projektach można wyróżnić dwie
strategie domykania symbolicznego miejsc. Pierwsza opiera się na regionalizmie,
6

M. Georgiou, Media and the City. Cosmopolitanism and Difference, Polity Press, Cambridge 2013, s. 2.
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druga skupia się na poziomie lokalnym i „kurczących się” przestrzeniach.
Andrzej Czerny w tekście zatytułowanym The Process of Assimilation among
Latinos in the United States in the 20th Century przedstawia złożoność
tożsamości Latynosów zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych oraz ich walkę
o to, by stać się równoprawną i w pełni akceptowaną częścią amerykańskiego
społeczeństwa zdominowanego przez potomków imigrantów z Europy. Autor
stawia tezę, że proces stawania się Amerykaninem w każdym przypadku przebiega
inaczej i że czynniki takie jak bariera językowa, kolor skóry, uprzedzenia, niskie
dochody lub brak wykształcenia w istotny sposób mogą zmniejszyć szanse na
asymilację i wpływać na pojawienie się poczucia wyobcowania wśród
przedstawicieli mniejszości.
Zuzanna Neuve-Église w tekście pt. W stronę przestrzeni przeżywanej.
Przyczynek do badania dyskursu o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wskazuje
na możliwości stworzenia nowego, metropolitarnego poziomu identyfikacji
terytorialnej. Autorka opisuje tożsamość metropolitalną jako dynamiczną
konstrukcję społeczną, która powstaje w wyniku nadawania obszarowi
metropolitalnemu określonych znaczeń. Istotną rolę w tym procesie odgrywa
dyskurs publiczny. W artykule poruszone zostały również zagadnienia związane
z upolitycznieniem tożsamości lokalnej, której elementy mogą służyć kreowaniu
wizerunku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz tworzeniu polityki
regionalnej. Autorka przedstawia funkcje dyskursu metropolitalnego, wskazując
sposób, w jaki elity symboliczne mogą mobilizować zasoby mieszkańców do
budowania więzi terytorialnej.
Joanna Pankau analizuje przykłady artystycznych map i praktyk mapowania –
konstruowania narzędzi, sposobów widzenia i uwidaczniania miasta. Odnosi
je do relacyjnych ontologii myślenia o miejskich asamblażach. Przyglądanie się
wybranym przykładom map oraz wypracowywanym narzędziom mapowania staje
się w tym ujęciu wyjściem do poszukiwania wzajemnych relacji przestrzennych,
sposobów kooperatywnego wytwarzania wiedzy oraz odkrywania nowych
modalności działania. Autorka podkreśla, że proponowane w ramach różnorodnych
projektów sposoby mapowania ujawniające złożoność miejskich zbiorowości
pozostają ściśle skorelowane z kwestiami miejskiej polityki. Mapa w takim ujęciu
nie stanowi jedynie prezentacji danych, a staje się narzędziem eksperymentowania,
uczenia się, poszukiwania możliwości przestrzennego działania. Tym samym, jak
zauważa, mapa staje się jednym z nowych typów polityczności i myślenia o miejskiej
demokratyzacji.
Z kolei Katarzyna Krzyścin-Zagólska w artykule pt. Złe dźwięki. Literacki pejzaż
akustyczny Krakowa na przełomie i w początkach XX wieku wprowadza nas
w problematykę charakterystyczną dla antropologii dźwięku. Podejmuje próbę
analizy wrażeń sensorycznych podmiotów literackich w literaturze polskiej okresu
Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego i przedstawia stworzony na
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jej podstawie krajobraz dźwiękowy Krakowa. Autorka dokonuje analizy literackich
reprezentacji dźwięków dzwonów, odgłosów wojny, wykonywanych prac, muzyki.
Dopełnieniem jest studium percepcji ciszy jako traumatycznego braku dźwięku.
Na zakończenie pojawiają się wnioski dotyczące przemian zachodzących
w krajobrazie dźwiękowym Krakowa, jego przejściu od toposu locus amoenus do
locus horridus.
Paweł Otręba podejmuje w swoim tekście próbę geopoetycznej analizy
literackiej kreacji Warszawy w powieści Szczepana Twardocha Król. Wśród
najważniejszych problemów poruszanych w artykule znajdują się analizy relacji
centrum-peryferia, literackiej topografii, analizy podmiotu nomadycznego
i kwestie topografii pamięci.
Warszawa pojawia się w nieco odmiennym ujęciu także w artykule Agaty
Chodań. Autorka postanowiła poddać analizie teksty piosenek hip-hopowych
odnoszących się do stolicy. Jak pisze, twórcy kultury hip-hop wykorzystują
przestrzeń miejską nie tylko jako tło wydarzeń, ale również jako główny temat
swoich utworów. Obraz miasta jest nietypowy, ponieważ widziany okiem
specyficznej grupy społecznej. Nie brakuje również analizy zależności, relacji
i charakterystycznych elementów miejskości.
Tematem artykułu Karoliny Najgeburskiej jest tekstowa reprezentacja Paryża
w twórczości Adama Zagajewskiego. Autorka analizując przedstawiony przez
poetę obraz miasta zastanawia się nad tym w jakim stopniu wpisuje się on
w paryski mit, a na ile stanowi jego demistyfikację. Stawia również pytanie
o to, dlaczego Paryż zajmuje na autobiograficznej mapie autora Płótna tak istotne
miejsce, jakie elementy paryskiego pejzażu codzienności przykuwają uwagę
Zagajewskiego – flâneura, gdzie poszukuje śladów przeszłości, jak patrzy na Paryż
i co dostrzega w jego topografii, ale też „co słyszy”, zważywszy na ponadprzeciętną
wrażliwość sensoryczną poety.
W artykule zatytułowanym Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm
i Stimmung w ‘Manhattan Transfer’ Johna Dos Passosa Małgorzata Kafel podejmuje
próbę analizy powieści wykorzystując do tego koncepcję literaturoznawczą
zaproponowaną przez Hansa Ulricha Gumbrechta, określaną mianem „lektury ze
względu na nastrój” (Stimmung). Autorka udowadnia, iż nośnikiem nastroju jest
u Dos Passosa zastosowana w konstrukcji powieści technika symultanizmu.
Artykuł Julii Kuli W obliczu katastrofy: podziemne miasta jako ostatnia ostoja
ludzkości w wybranych powieściach postapokaliptycznych poświęcony został
konstrukcji świata postapokaliptycznego w powieści Jeanne DuPrau Miasto żaru
oraz trylogii Metro Dimitrija Głuchowskiego. Koncepcja ta została omówiona
w odniesieniu do konceptu podziemnego miasta jako ostatniej ostoi cywilizacji
w obliczu katastrofy – zarówno tej zbliżającej się, jak i apokalipsy mającej już
miejsce. Jak pisze Autorka, mieszkańcy podziemnych miast zostają postawieni
przed koniecznością wypracowania nowych relacji społeczno-ekonomicznych
15

Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek

i nowych wzorów zachowania, które umożliwiają im ‘oswojenie’ nieznanej
i mrocznej przestrzeni. W efekcie przestrzeni nadawana jest semiotyczna wartość.
W ten sposób podziemni mieszkańcy tworzą obraz swojego nowego świata i są
jednocześnie przez ten świat kształtowani.
Z kolei Urszula Janoszuk w tekście Życie i praca w uniwersalnym mieście.
Społeczeństwo fotomontażu podejmuje analizę wybranych prac Johna Heartfielda
i George’a Grosza z 1919 roku. Autorka analizuje wpływ najistotniejszych wydarzeń
tamtego okresu, takich jak: I wojna światowa, rewolucja listopadowa, rozwój mass
mediów w kontekście sztuki wysokiej, industrializacji, fascynacji Ameryką i jej
innowacjami, przemian zachodzących w miastach. Dochodzi ostatecznie do
wniosku, że fotomontaż, będący głównym medium dadaizmu berlińskiego,
z którym byli związani wybrani przez nią autorzy, stanowi zarówno sposób
przedstawiania, jak i przepracowywania społecznych zmian związanych z życiem,
pracą i nowoczesnym miastem.
Ludwika Chojnacka swój artykuł pt. Drohobycz – małe miasto wielkich spraw
oparła na opowieści wspomnieniowej Andrzeja Chciuka Antarktyda. Opowieść
o Wielkim Księstwie Bałaku. Celem głównym autorki było przedstawienie
międzywojennego miasteczka kresowego, opisanie fenomenu współistnienia
i funkcjonowania różnych narodowości we wspólnej przestrzeni miejskiej.
Joanna Wróblewska-Jachna w tekście zatytułowanym Czy Bielsko-Biała jest
miastem, w którym warto zostać? Wizerunek medialny miasta a jego atrakcyjność
rezydencjonalna przedstawia procesy zachodzące w średniej wielkości mieście.
Wskazuje na zmiany, jakie zaszły w myśleniu o mieście oraz wśród głównych
aktorów odpowiedzialnych za kreowanie przestrzeni miejskiej. Podkreśla, iż
w epoce postindustrialnej przestrzeń miejska wytwarzana jest przez inwestorów
zewnętrznych, lokalnych developerów, miejskie samorządy, organizacje non-profit
oraz samych mieszkańców. Odpływ mieszkańców powoduje, że władze lokalne są
zmuszone do podejmowania działań mających na celu podniesienie atrakcyjności
rezydencjonalnej. Istotną rolę odgrywa tu wizerunek medialny miast, który określa
ich pozycję konkurencyjną.
Druga część tomu poświęcona jest psychospołecznym aspektom mediów.
Otwiera ją artykuł Joanny Pluty, który przedstawia rolę, jaką odgrywa psychologia
we współczesnych badaniach nad mediami, przede wszystkim zaś rozwój
powstałej około 1986 roku psychologii mediów. Autorka przedstawia klasyczne
badania nad mediami prowadzone w pierwszej połowie XX wieku, podkreślając,
że miały one przede wszystkim na celu przedstawienie skutków korzystania
z mediów, przy czym skupiano się zazwyczaj na ich negatywnym wpływie.
Psychologia mediów bada zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie
mediów, analizuje etapy rozwoju poszczególnych technologii medialnych, zwraca
uwagę na treści i twórców oraz reakcje użytkowników. Jak twierdzi, psychologia
mediów może pomóc w uczeniu najmłodszego pokolenia bezpiecznego korzystania
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z mediów oraz pomóc starszemu pokoleniu odnaleźć się w świecie nowych
technologii.
Magdalena Kamińska w interesującym artykule pt. „Madki” kontra trolle.
Użytkownicy mediów społecznościowych przeciwko oversharentingowi podejmuje
problematykę jednej z odmian lifestreamingu, jakim jest (over)sharenting,
definiowany jako ujawnianie przez rodziców w internecie informacji o ich dzieciach.
Jak pisze, większość dzieci w krajach rozwiniętych już w momencie swoich
narodzin, a często nawet przed nimi, posiada swój cyfrowy ślad
w internecie. Sharenting jest zjawiskiem budzącym spore kontrowersje, po
pierwsze z uwagi na to, że udostępniane informacje dotyczą dzieci, po drugie
ponieważ jest to forma udostępniania informacji na temat innych bez ich zgody.
Autorka skupia się na kontroli społecznej w sieci i zjawiskach dyscyplinowania
przez współużytkowników osób mających skłonność do nadmiernego ujawniania
takich informacji.
Z kolei Łucja Majczak-Burek zajmuje się w swoim artykule zagadnieniem
konstruowania internetowej tożsamości przedsiębiorstw na przykładzie firm IT
działających na polskim rynku. Autorka zwraca uwagę na to, że pojawienie się
w sieci nowego typu przedsiębiorstw, którymi były tzw. przedsiębiorstwa wiedzy,
korporacje IT wpłynęło na budowę ich nowej internetowej tożsamości. Istotną
rolę odegrało tu podkreślanie odrębności przez stosowanie specjalistycznego
języka angielskiego, promowanie wartości związanych z produktem i usługami.
Nie bez znaczenia było również promowanie stylu życia hakerów i geeków
oraz związanych z nim cech.
Tomasz Hoffmann w artykule pt. Perswazja w języku prawnym i prawniczym –
wybrane aspekty komunikacyjne poddaje analizie semantycznej język prawny
stosowany przez ustawodawców tworzących akty prawne. Autor koncentruje się na
przykładach stosowania perswazji w tych dziedzinach.
Perswazja stanowi również temat przewodni następnego artykułu. Ewelina
Gajewska w tekście zatytułowanym Strategie perswazyjne w reklamach lecznic,
zakładów przyrodoleczniczych i uzdrowisk z początku XX wieku zamieszczonych
w „Skorowidzu Przemysłowo-Handlowym Królestwa Galicji” z 1912 r. podejmuje
próbę przedstawienia najważniejszych strategii perswazyjnych stosowanych
w reklamach uzdrowisk, lecznic i zakładów przyrodoleczniczych na początku
XX wieku. Autorka przeanalizowała budowę ogłoszeń, ich warstwę leksykalną
i gramatyczną, relację między słowem a obrazem użytym w reklamie,
a także moc perswazyjną ogłoszeń pełniących pozornie tylko funkcję informacyjną.
Jarosław Ważny w swoim artykule podejmuje problematykę tzw. „tygodników
trzeciej siatki”, czyli czasopism lokalnych, które ukazywały się na terenie byłych 49
województw powołanych do życia dzięki reformie administracji terenowej w 1975
roku. Autor analizuje, w jaki sposób te czasopisma powstawały, czy były one
wynikiem działalności oddolnej czy też raczej zostały powołane na życzenie władz
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centralnych. Stara się również odtworzyć sekwencję wydarzeń, która doprowadziła
w konsekwencji do ukształtowania się segmentu prasy lokalnej funkcjonującej
w Polsce do 1989 roku.
Tę część tomu zamyka artykuł autorstwa Natalii Walkowiak zatytułowany
Sposoby finansowania prasy w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza. Autorka
skupia się w swoim tekście na różnicach i podobieństwach w finansowaniu mediów
drukowanych w tych dwóch państwach. Przedstawia również mechanizmy
funkcjonowania współczesnych mediów i przybliża zagadnienia związane z ich
ekonomiką.
Część zatytułowaną Analizy. Szkice. Recenzje. Sprawozdania. Noty otwiera tekst
Bartosza Małczyńskiego poświęcony twórczości muzycznej Stefana Wesołowskiego
i współpracującego z nim fotografa Francisa Mesleta. Autor stawia tezę, iż „obrzędy
końca” w ich ujęciu, będące zbliżonymi semantycznie konceptualizacjami kresu
w przestrzeni audiowizualnej, stanowią w istocie artystyczny ceremoniał inicjacji,
otwierający możliwość przezwyciężenia żałości i melancholii na rzecz perspektywy
zakorzenienia się w nadziei poprzez udział w doświadczeniu z pogranicza estetyki
i religii.
Artur Borowiecki z kolei w artykule pt. Sześć etapów struktury fabularnej według
teorii Michaela Hauge. Case study filmu ‘Bogowie’, analizuje teorię propagowaną
przez Michale Hauge, zgodnie z którą każda „dobrze skonstruowana” fabuła
filmowa składa się z sześciu etapów, które rozdziela pięć charakterystycznych
punktów zwrotnych. Model struktury fabularnej Hauge staje się podstawą analizy
filmu Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego.
Tom zamyka recenzja książki Malwiny Popiołek pt. Czy można żyć bez
Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie
informacyjnym autorstwa Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej.
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Znaczenie literatury mniejszości etnicznej dla
budowania tożsamości zbiorowej (przykład kaszubski2)

ABSTRAKT
Mniejszości etniczne konstruują swoją identyfikację grupową i tożsamość etniczną w sytuacji
podlegania wpływom kultury dominującej, która to oddziałuje w każdym państwie głównie poprzez
system edukacji narzucający określony język, wizje świata oraz system wartości. Mniejszości – w tym
społeczność kaszubska – realizują program własnej edukacji równolegle. Nauka języka kaszubskiego
oraz poznawanie literatury kaszubskiej (pisanej w języku kaszubskim) jest kluczowym elementem
kształtowania się świadomości odrębności etnicznej. W artykule autorki chcą zaprezentować, jak
odbywa się ten proces.
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Od XIX w. trwa dyskusja nad statusem mowy Kaszubów (zob. J. Pomierska, Stefan Ramułt i sprawa
kaszubska a Akademia Umiejętności – ich udział w rozwoju kaszubologii, [w:] Kaszubi i Pomorze a Kraków:
o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności, (red.)
J. Borzyszkowski, PAU, Kraków 2016, s. 103–132) i ich statusem grupowym. Postulat uznania Kaszubów za
mniejszość etniczną nie został przyjęty podczas pracy nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych (2005,
zob. w dalszej części artykułu), choć takie stanowisko przyjmują badacze różnych dziedzin nauk, m.in. historyk
Gerard Labuda twierdził, że Kaszubi to „ostatnie ogniwo nadbałtyckich plemion zachodniosłowiańskich, które
uniosło cało i uratowało swoją wspólnotę kulturową i etniczną w ścisłej łączności z ogólnopolską wspólnotą
polityczną i narodową, jako jej nieodrodna część” (G. Labuda, O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania,
[w:] Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996), por. nadto M. Mazurek, Język – Przestrzeń – Pochodzenie. Analiza
tożsamości kaszubskiej, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2011 – i tak przyjmujemy na użytek niniejszych rozważań.
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Znaczenie czytania literatury zostało już niejednokrotnie udowodnione analizą
corocznych statystyk Biblioteki Narodowej3, badaniami czytelnictwa czy działaniami
edukacyjnymi. Od lat społeczeństwo jest alarmowane niezadowalającą sytuacją
w tej kwestii: spada liczba czytelników tekstów literackich4 i prasy, mniej jest
użytkowników bibliotek, młodsze pokolenia, korzystając z elektronicznych źródeł
informacji, częściej czytają „w biegu” (w środkach transportu, w przerwie w pracy
czy w kolejce do lekarza), a takie warunki nie sprzyjają czytaniu długich tekstów;
pragmatycznie wybór pada wówczas na artykuły i inne krótsze formy publicystyczne
dostępne przez internet.
Badania czytelnictwa uwzględniają też czytanie w językach obcych (bez
rozróżnienia). Z roku na rok wzrasta liczba takich czytelników, z tym, że ich wybory
dotyczą najczęściej źródeł internetowych i artykułów specjalistycznych związanych
z pracą, nadto blogów, stron WWW itp. Młodzież ucząca się języka (obcego) czyta
jeszcze, aby doskonalić sprawność językową, ale – najrzadziej wybór pada na
literaturę. Możliwość czytania w języku obcym tekstów literackich powiązana jest
wprost nie tylko z możliwością posługiwania się określonym językiem, ale
i dekodowania określonych znaków semantycznych i znaków kultury. Kompetencje
kulturowe są podstawą korzystania z literatury tworzonej w danym języku. Samo
zdefiniowanie, czym jest literatura, nie jest przedmiotem artykułu, jednakże przyjąć
należy, że „Literatura transformuje i intensyfikuje język potoczny, systematycznie
odchodzi od powszechnej mowy”5. Konsekwencją zatem jest to, iż aby (od)czytać
literaturę, należy być przyuczonym do czytania, znać wersję pisaną języka i nie
chodzi tu jedynie o umiejętność dekodowania zapisu, ale o specyfikę odmiany
pisanej (literackiej), która zawsze różni się od języka potocznego. To jest niezwykle
istotny aspekt zagadnienia, szczególnie gdy mowa o mniejszościach etnicznych,
które używają swojego języka zarówno w formie oralnej, jak i pisanej, ale odmiana
pisana nie jest powszechnie znana , bo nie zawsze bywa nauczana w szkole.
W przypadku mniejszości etnicznych istnienie i możliwość posługiwania
się językiem literackim znacząco podnosi prestiż samego języka i określonej
społeczności uznanej za mniejszość. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak
i dlaczego literatura mniejszościowa – w znaczeniu: napisana w języku, którym
posługuje się mniejszość6 – odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się tożsamości
etnicznej.
3

Biblioteka Narodowa co roku przygotowuje nowe raporty o stanie czytelnictwa w Polsce, ostatni zob. Izabela
Koryś, Roman Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, https://www.bn.org.pl/
download/document/1553593649.pdf (13.10.2019).
4
Czytanie literatury jest utożsamiane z sytuacją lektury, której oddajemy się w czasie wolnym i poza obowiązkami
zawodowymi. Uczniowie „czytaniem książek” obejmują lektury szkolne, ale już nie książki-podręczniki, słowniki czy
encyklopedie, z których korzystają na co dzień.
5 T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015, s. 20.
6
Aleksandra Jarosz i Tomasz Wicherkiewicz zaproponowali termin mikroliteratury, zob. numer tematyczny
czasopisma „Litteraria Copernicana” 2(30) 2019.
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Etniczność jako przejaw tożsamości kulturowej
Trzeba zwrócić uwagę, że samą etniczność definiujemy jako wieloraki
i nieskończenie zróżnicowany proces, który – jak podkreślają Comaroff i Comaroff
„(…) uwidacznia się w dwóch postaciach jednocześnie: jako przedmiot wyboru i tworzenia siebie,
zwykle przez akt konsumpcji, oraz jako oczywisty wytwór biologii, genetyki, natury ludzkiej” 7

i dalej:
„(…) nie jest monolityczną »rzeczą«, ani analitycznym konstruktem w sobie i dla siebie –
powinno się ją rozumieć jako luźny, nietrwały zestaw znaków, służący budowaniu
i komunikowaniu tej relacji, pośredniczący w nadawaniu sensu świadomości zbiorowej
podobieństwa kulturowego (…)”8.

Tak zdefiniowana etniczność, traktowana jako jeden z przejawów tożsamości
kulturowej, jest punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w poniższym
tekście. Pojęcie kultury definiowane za Johnem Fiske to: „(…) proces wytwarzania
znaczeń z doświadczenia społecznego”9. Tak rozumiana kultura jest
szczególnie ważna w przypadku mniejszości etnicznych, ponieważ wytwarzane
w doświadczeniu zbiorowym znaczenia są istotne dla podtrzymywania i kreowania
tożsamości zbiorowej. I to zagadnienie jest osią poniższych rozważań.
Mniejszość etniczna za Louisem Wirthem może być definiowana jako grupa
„która jest »jakoś« (na podstawie jakichś cech fizycznych lub kulturowych) wyróżniana przez swe
społeczne otoczenie (w ramach którego funkcjonuje) i poddawana jest specyficznemu
traktowaniu, które najlepiej można określić jako rozmaite formy dyskryminacji” 10.

Należy pamiętać, że status mniejszości dotyczy zbiorowości, a nie jednostki.
Takie postrzeganie mniejszości rodzi następujące konsekwencje: mniejszość na
danym obszarze może być większością w sensie numerycznym, co powoduje, iż
status mniejszościowy jest statusem relatywnym, ale ta sama mniejszość może być
mniejszością w sensie kulturowym i wówczas bywa – może, ale nie musi –
przeciwstawiana większości (kulturowej), co jest czynnikiem kształtującym stosunki
dominacji grupowej11.To wszystko powoduje, iż mniejszości stanowią konstrukt
(społeczny) tworzony w określonym czasie historycznym, z określonego powodu
i jako taki jest on wynikiem konkretnej polityki państwa.
7

J. Comaroff, J. Comaroff, Etniczność sp. z o.o., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 7.
Ibidem, s. 52.
9 J. Fiske, Reading the popular, Unwin and Hyman, Boston 1989, s. 1.
10
Za: J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005,
s. 18.
11 Por. J. Mucha, Oblicza etniczności..., op. cit., s. 18; M. Mazurek, Język – Przestrzeń – Pochodzenie. Analiza
tożsamości kaszubskiej, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2011, M. Mazurek, Po co Kaszubom Język – czyli analiza roli
języka kaszubskiego w procesie kształtowania tożsamości grupy o charakterze mniejszości etnicznej. Esej (nieco)
krytyczny, „Miscellanea Anthropologica et Socjologica”, 18(4), 2017, s. 127-138.
8
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Jednocześnie język stanowi bardzo silny mechanizm pozwalający, aby
dominująca większość podporządkowywała sobie mniejszość. Ten, kto ma
możliwość decydowania, jakim językiem komunikuje się dana społeczność,
sprawuje nad tą społecznością władzę. To powoduje, że dominująca większość
(co nie zawsze musi oznaczać większości w sensie numerycznym) bardzo niechętnie
dopuszcza możliwość, aby mniejszość posługiwała się innym aniżeli wskazany
odgórnie język, gdyż wówczas traci nad nią kontrolę. Mniejszość przestaje być
całkowicie podporządkowana dominującej kulturowo i politycznie większości.
Rozwój języka mniejszości w formie literackiej stanowi wyraz emancypacji bądź
oporu stawianego większości. Rozważania dotyczące wagi literatury dla rozwoju
tożsamości skupione będą wokół Kaszubów, przypadku interesującego ze względu
na fakt, iż społeczność ta w polskim prawodawstwie nie ma określonego statusu
mniejszości, a ustawowej ochronie podlega jedynie język – określony mianem
regionalnego.

Język – wyznacznik tożsamości kaszubskiej
Termin „język regionalny” nie należy do językoznawstwa, do ustawodawstwa
polskiego zaczerpnięty został z Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub
Mniejszościowych i ma charakter legislacyjny; Ustawa o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.
definiuje go jako język tradycyjnie używany przez grupę obywateli, która jest mniej
liczna od reszty ludności, różni się od języka oficjalnego, nie jest dialektem języka
oficjalnego ani językiem migrantów12. W całości artykuł 19 dotyczący tej kwestii
otrzymał brzmienie:
„1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych
lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
a) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
b) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka
państwa, ani języków migrantów.
2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy art. 7-15 stosuje się
odpowiednio, z tym, że przez liczbę mieszkańców gminy, o której mowa w art. 14, należy rozumieć
liczbę osób posługujących się językiem regionalnym, urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego
spisu powszechnego”13.

W spisie powszechnym przeprowadzonym w 2002 r. około 5 tys. osób
zadeklarowało narodowość kaszubską, zaś w kolejnym z 2011 r., w którym – co
12
13

Dz. U. 6 I 2005, nr 17, poz. 141.
Ibidem.
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bardzo ważne – możliwe było wskazanie podwójnej tożsamości, kaszubską
identyfikację zadeklarowało 228 tys. osób (212 tys. wskazało na polsko-kaszubską
tożsamość, a 16 tys. na narodowość kaszubską). Kaszubi to społeczność, która
zamieszkuje Kaszuby, region geograficzny w północnej Polsce, i to jest właśnie
ten obszar, na którym zgodnie z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych
język kaszubski stał się językiem regionalnym i może być także językiem
pomocniczym w gminach14. W spisie powszechnym z 2011 r. ponadto 108 tys. osób
zadeklarowało, że używa języka kaszubskiego w kontaktach domowych, dla 3,8 tys.
osób to jedyny język komunikacji w domu, zaś dla 13,8 tys. kaszubszczyzna oznacza
język ojczysty (GUS 2015)15.
Powyższe dane oraz inne, systematycznie gromadzone przez badaczy (np.
Brunona Synaka czy Monikę Mazurek16) wskazują, iż Kaszubi zintegrowali się
z państwem polskim17. Język polski i kultura polska są powszechnie obecne
w życiu Kaszubów, ich własna (dawna) kultura kaszubska nie aż tak często, a sam
język kaszubski jeszcze rzadziej, najczęściej w rodzinach wiejskich i okazjonalnie
w kościołach, podczas wydarzeń masowych (festyny, dożynki), w działaniach
instytucji kultury i in. Wszystkie osoby deklarujące, iż są Kaszubami, są jednocześnie
polskojęzyczne, wielu Kaszubów mówi gwarą wyniesioną z domu, a tylko niektórzy
znają język kaszubski w mowie i w piśmie. Zarówno wprowadzenie języka
kaszubskiego do przestrzeni publicznej, jak i możliwość uczenia się języka
kaszubskiego w szkole poprawiły kondycję języka, odbudowały jego prestiż
społeczny. W tym miejscu można i należy nadmienić, iż kaszubszczyzna literacka
zaczęła kształtować się w połowie XIX w. w wyniku działań Floriana Ceynowy,
„budziciela ludu kaszubskiego”18, który oręż żywej jeszcze na Pomorzu mowy
słowiańskiej i kultury ludu chciał wykorzystać przeciwko zapędom germanizacyjnym
państwa pruskiego.
Ceynowa, pisząc – we własnej ortografii – słowniki, gramatykę i teksty różnych
odmian stylowych, niewątpliwie jest twórcą kaszubszczyzny ponadgwarowej, która
14

Pierwszą gminą, która wprowadziła język kaszubski jako język pomocniczy, była gmina Parchowo (powiat
bytowski). Wg danych ze Spisu Powszechnego z 2002 r. 22,6% ludności posługuje się językiem kaszubskim.
15
Dla porównania śląski najczęściej pełnił funkcję jedynego języka kontaktów domowych poza językiem polskim,
126,5 tys. osób zadeklarowało, że porozumiewa się wyłącznie po śląsku z najbliższymi, co stanowiło 23,9% ogółu
używających tego języka w domu (GUS 2015). Śląski nie ma jednakże oficjalnie statusu języka regionalnego.
16
B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Instytut Kaszubski, Gdańsk 1998; M. Mazurek, Język –
Przestrzeń – Pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2011.
17 Przy czym integrację rozumiemy wprost za Thomasem H. Eriksenem jako proces, w którym: „(…) mniejszość
równocześnie uczestniczy we wspólnych instytucjach społeczeństwa oraz odtwarza tożsamość grupową i granice
etniczne”, zob. T. H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2013, s. 185.
18 Florian Ceynowa (1817-1881), lekarz i działacz kaszubski, w swoim otoczeniu i splocie szczególnych okoliczności
(studia we Wrocławiu w okresie wzmożonej aktywności słowianofilów, Wiosna Ludów, pobyt w więzieniu i in.)
uświadomił sobie rolę ojczystej mowy w przeciwdziałaniu germanizacji i procesie zachowania tożsamości (J. Treder,
Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 76). Więcej zob. J. Borzyszkowski (red.), Życie i dzieła
Floriana Ceynowy, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2012.
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ewoluowała w kolejnych pokoleniach elit kaszubskich. On też rozumiał, zbierając
przysłowia, podania, bajki, że język jest częścią kultury. Można w dosyć dużym
uproszczeniu uznać, że język określa daną kulturę, gdyż język umożliwia opis świata,
rzeczywistości społecznej, pozwala także, aby światy/rzeczywistości tworzyć.
Przykładem na to jest „kwestia kaszubska”: problem statusu mowy Kaszubów
wzbudzał emocje i dyskusje naukowe już w XIX w.19, a powszechnie ciesząca się
mianem arcydzieła literackiego powieść Aleksandra Majkowskiego pt. Żëcé
i przigòdë Remùsa napisana w literackiej kaszubszczyźnie wyszła drukiem w r. 1938,
a język kaszubski uznany został oficjalnie za język regionalny w 2005 r.
Dla społeczności kaszubskiej niezwykle istotne jest, iż nauka języka kaszubskiego
jest możliwa na każdym etapie edukacji: od szkoły podstawowej do matury, a od
2013 r. istnieje też na Uniwersytecie Gdańskim kierunek studiów I stopnia (profil
praktyczny) etnofilologia kaszubska20. Uruchomienie kierunku w jakimś sensie
dowodzi istnienia dyscypliny badawczej w zakresie tej filologii mniejszościowej;
badania literaturoznawcze w kontekście kaszubologicznym prowadzili m.in. Andrzej
Bukowski, Jan Drzeżdżon, Jerzy Samp, Gertruda Skotnicka i do dziś aktywnie:
Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański), Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska
z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pod opieką profesorów systematycznie
powiększa się grono doktorantów i doktorów literaturoznawstwa kaszubskiego.
Generalnie prawo do komunikacji w danym języku, który stanowi akt wyboru
danej jednostki, jest wyrazem respektowania praw mniejszości językowych21.
Język to nie tylko środek komunikacji, lecz staje się on: „(…) reprezentantem
specyficznych wartości kulturowych i identyfikacji”22. Prawo do możliwości
posługiwania się swoim/wybranym przez daną jednostkę językiem jest
fundamentalnym prawem człowiek – tym prawem jest również prawo do edukacji
językowej. Innymi słowy prawo jednostki, która jest członkiem określonej
mniejszości narodowej/etnicznej, to prawo do edukacji zarówno w języku
mniejszości, jak i samego języka mniejszości, który przez mniejszość etniczną
określany jest mianem „jej” języka. W przypadku Kaszubów jest to język kaszubski.

Rola literatury kaszubskiej w procesie zachowania języka
Kolejne pokolenia elit kaszubskich tworzyły kaszubszczyznę literacką, dzieje
zapisu (grafia i ortografia) i standaryzacji (m.in. wprowadzania jednolitych form
19

J. Pomierska, Stefan Ramułt i sprawa kaszubska…, op. cit., s. 119-121.
Losy kierunku zob. J. Pomierska, Jak kształcić nauczyciela języka kaszubskiego na studiach polonistycznych?,
[w:] G. Różańska (red.), Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, Słupsk 2011,
taż, Etnofilologia kaszubska – koncepcja programu studiów I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim,
[w:] D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz (red.), Język, literatura i edukacja kaszubska, Szczecin 2016.
21
J. J. Preece, Prawa mniejszości, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2007, s. 157.
22 Ibidem, s. 157.
20

26

Znaczenie literatury mniejszości etnicznej dla budowania tożsamości zbiorowej (przykład kaszubski)

odmiany wyrazów) są związane bezpośrednio z rozwojem literatury kaszubskiej.
To pisarze kaszubscy, obok leksykografów i językoznawców gremialnie przyczynili
się do rozwoju kaszubszczyzny pisanej, ponadgwarowej. I to oni kształtowali dzieje
literatury tak, że seria wydawnicza zatytułowana Biblioteka Pisarzy Kaszubskich
(BPK) wydawana od 2007 r. przez Instytut Kaszubski liczy dziś 12 opasłych
tomów (kolejne są systematycznie przygotowywane). Dzięki dotacji na realizację
zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój języka regionalnego
wsparcie otrzymują nie tylko podręczniki i pomoce dydaktyczne, ale i twórczość
kaszubskojęzyczna (współczesna i wznowienia), organizowane są różnego
rodzaju przedsięwzięcia paraliterackie, które stymulują zainteresowanie nauką
kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży.
Koncepcja osadzenia nauki języka w kulturze i ściślej w powiązaniu z literaturą
kaszubską powstała u samego zarania dziejów nauczania języka kaszubskiego.
Stefan Bieszk i Jan Rompski, należący do pokolenia Zrzeszyńców, zarysowali
projekt nauki domowej pn. Kaszëbizna w chëczowi uczbi (tzn. „w domu”), gdzie
zadeklarowali praktyczne wykorzystanie tekstów literackich w nauce kaszëbsczégò
jãzëka: „Mdzemë szlë prakticzno: na spòdlim wëjimków z naji lëteraturë, abò jinëch
tekstów, mdzemë stãpk w stãpk pòznôwelë zjawiszcza gramaticzi, zdôwniã
i jinszé”23.
Z perspektywy czasu – rozwoju literatury kaszubskiej i ruchu wydawniczego na
niewyobrażalną wówczas skalę i nade wszystko ustanowienia nauczania „języka
regionalnego – języka kaszubskiego” w ramach systemu szkoły polskiej – zamysł
z 1958 wydaje się być wizjonerski. Świadomość konieczności uczenia języka nie jako
mowy domowej, ale ponadgwarowej kaszubszczyzny literackiej w mowie i piśmie
jest dowodem, że już wówczas przedstawiciele elit kaszubskich odczuwali zanikanie
kaszubszczyzny, z wraz z nią poczucia tożsamości młodych Kaszubów. Inny
przedstawiciel tego ugrupowania, Jan Trepczyk, twierdził:
Biôtka [walka] ò òbstojenié kaszëbsczi mòwë je biôtką ò òbstojenié Kaszëbów i jich domôcëznë.
Pòkądka Kaszëbi jesz mają a trzimią sã swòji mòwë, mają swòjã skarń [oblicze] i żëją. Czej jã
zabôczą ë zagùbią, są ùmarłi i òprzestóną jistniec jakno lud ze swòją apartną skarnią [odrębność],
co mô prawò do swòji zemi, kùlturë i rozwijnégò żëcégò. Bò le ten lud żëje, co sã trzimie swòji
mòwё – a ùmarł ten, co jã straceł24.

Doniosłą rolę w kształtowaniu postaw tożsamościowych odegrał konkurs Rodnô
Mòwa, pierwszy odbył się w 1972 r., dziś to najstarszy, bardzo prestiżowy
i wieloetapowy konkurs recytatorski literatury kaszubskiej. Obecnie bierze w nim

23

Maszynopis z 1 XI 1958 r., materiał udostępniony [w:] Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964), zebrał, oprac.
oraz wstępem i komentarzami opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013, s. 751 (zapis w cytacie wg zasad dziś
obowiązujących).
24
J. Trepczyk, O obstojeni kaszebsczi mowe, [w:] Społeczność Zrzeszona, T. Bolduan, J. Borzyszkowski (red.),
W. Kiedrowski, ZG ZKP, Gdańsk 1971, s. 50-52.
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udział kilkaset osób: dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów z całych Kaszub25.
Finałowej rywalizacji konkursowej w Chmielnie towarzyszą rozliczne inicjatywy
kulturalne, które umacniają więzi wspólnotowe: koncerty, wystawy, prelekcje,
promocje książek itp. Początkowo konkurs miał formułę dwudniową i te spotkania
nauczycieli-pasjonatów kaszubszczyzny z jurorami i zapraszanymi gośćmi – wśród
nich: Leokadia i Jan Trepczykowie, Jan Drzeżdżon, Feliks Marszałkowski, Lech
Bądkowski, Izabela Trojanowska, Jerzy Treder, Stefan Fikus, ks. Jan Walkusz,
Zbigniew Jankowski – miały niebagatelny wpływ na ustalenia normatywne26
i kształtowanie się świadomości tożsamości uczestników konkursu i ich opiekunów.
W czasach, kiedy kaszubszczyzny nie uczono w szkole, była to jedna z niewielu okazji
do rozważenia możliwości poprawy kondycji mowy Kaszubów, do integracji
środowiska nauczycieli-Kaszubów, wymiany poglądów. Uczestnicy tamtych spotkań
sprzed pół wieku, wspominając chmieleńskie wieczorne rozmowy, dostrzegają
w nich początek swojej kaszubskiej stegny27. Konkurs stwarzał (i dalej to czyni)
okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także miał wpływ na
pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej, pogłębiał wiedzę o jej
historii i jej twórcach. Do dziś kontekst rywalizacji promuje teksty poezji i prozy
dawnej i współczesnej.
Czas transformacji ustrojowej po roku 1989, Polska samorządowa i integrująca
się Europa wyznaczały „małym ojczyznom” ważną rolę w zglobalizowanym świecie.
W 1991 r. na II Kongresie Kaszubskim (12-14 czerwca) polityka regionalna,
gospodarka i kultura regionu zdominowały wszystkie debaty. Postulowano
wprowadzenie do programów nauczania obowiązkowej wiedzy o regionie
w ramach różnych przedmiotów szkolnych (polski, historia, geografia, biologia) oraz
utworzenie samodzielnych lekcji kaszubskiego. Mówiono o konieczności
wydawania kaszubskich książek i kształcenia nauczycieli, także na poziomie szkoły
wyższej. Rozwinęła się działalność na polu języka i kultury kaszubskiej.

Ożywienie językowe po wprowadzeniu przedmiotu szkolnego
„język kaszubski”
Od 1992 r., czyli kiedy zaistniał w szkolnych planach lekcji przedmiot „język
kaszubski”, na nordowych (północnych) Kaszubach z inicjatywy Muzeum w Pucku
odbywa się konkurs kaszëbsczi gôdczi pn. Bë nie zabëc mòwë starków, tu recytator
25

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (oddział w Chmielnie)
i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, we współpracy z powiatami bytowskim, chojnickim,
człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim lęborskim, puckim, słupskim, gdyńskim i wejherowskim.
26 J. Treder, O wymowie kaszubskiej, [w:] Zasady pisowni kaszubskiej, wyd. 2 przejrzane i poszerzone, oprac.
E. Breza i J. Treder, Gdańsk 1984, s. 61.
27
Stegna (kasz.) – pol. ‘droga’; nierzadka metafora budzącej się tożsamości czy pracy na rzecz kaszubszczyzny,
por. B. Synak, Moja kaszubska stegna, 2010.
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oprócz tekstu pisarza kaszubskiego przygotowuje prezentację własnego wiersza
lub prozy, co ma rozbudzać pasje twórcze młodych. Konkurs nosi imię Jana
Drzeżdżona, pisarza polsko- i kaszubskojęzycznego (1937-1992), który pochodził
z Domatowa (gmina Puck). Drugim znamienitym przedsięwzięciem z tą postacią
honorową jest Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona (od 1996 r.) – to
konkurs dla piszących po kaszubsku. Dzięki tej inicjatywie Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wyszło już kilkanaście antologii
literackich28. Rywalizacja konkursowa w wyraźny sposób stymuluje także aktywność
pisarską Kaszubów. Innym rodzajem konkursu „mówionego” jest Méster Bëlnégò
Czëtaniô, który od 2002 przygotowywała Biblioteka w Bolszewie, obecnie MPiMKP.
Tu jak w konkursie recytatorskim Rodnô mòwa wybierane są lektury z dorobku
pisarzy kaszubskich.
W 2002 r. odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim Dyktando Kaszubskie i ta
inicjatywa została dobrze przyjęta i rozbudowana. Organizatorami Dyktanda –
dziś w kilku kategoriach – są terenowe oddziały ZKP we współpracy
z samorządami i lokalnymi stowarzyszeniami, co szczególnie umacnia więzi
społeczne. Od początku dyktowane teksty pochodziły z literatury kaszubskiej,
a z czasem ich wybór został skorelowany z patronem roku wybieranym przez ZKP.
W 2006 r. Sejmik Województwa Pomorskiego, pragnąc podkreślić potrzebę
rzetelnego poznania, zachowania i rozwoju wielokulturowego bogactwa Pomorza,
podjął uchwałę o ustanowieniu Roku Kaszubskiego. Inicjatywa ta ze względów
promocyjnych i edukacyjnych została podtrzymana przez Zrzeszenie i kolejnym
latom – w związku z okrągłymi jubileuszami danych twórców – zaczęto nadawać
honorowy patronat wybitnego Kaszuby, a kolejne teksty dyktand związano
z dorobkiem piśmienniczym patrona danego roku lub – jeśli patron nie pisał po
kaszubsku – z twórcą lokalnym albo z dziedziną działalności patrona roku29.
28
29

T. Fopke, Pòdjimiznë dlô rodny mòwë. Stojizna na rok 2017, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2017, s. 57-72.
W rezultacie 18-letnie kalendarium konkursu zawiera spis najważniejszych autorów literatury kaszubskiej:
2002 – Gdańsk – twórczość Hieronima Derdowskiego
2003 – Wejherowo – arcydzieło Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa
2004 – Kartuzy – twórczość Anny Łajming w 100. rocznicę urodzin
2005 – Puck – twórczość Józefa Ceynowy w 100. rocznicę urodzin (ur. w Połczynie niedaleko Pucka)
2006 – Rok Kaszubski – Żukowo – fragmenty powieści Żëcé i przigòdë Remùsa
2007 – Sopot – twórczość ks. dr Bernarda Sychty (Rok Bernarda Sychty)
2008 – Kościerzyna – twórczość Aleksandra Majkowskiego (Rok Aleksandra Majkowskiego)
2009 – Sierakowice – twórczość Antoniego i Aleksego Peplińskich (Rok Lecha Bądkowskiego)
2010 – Bytów – proza Jana Karnowskiego (Rok Jana Karnowskiego)
2011 – Gdańsk – piśmiennictwo Floriana Ceynowy (Rok Floriana Ceynowy)
2012 – Strzepcz – twórczość Aleksandra Labudy ps. Guczow Mack (Rok Młodokaszubów)
2013 – Szymbark – teksty o przyrodzie Bolesława Borka, Henryka Dawidowskiego (Rok Janusza St. Pasierba)
2014 – Luzino – popularyzacja twórczości Alojzego Nagla i Stanisława Jankego (Rok K. C. Mrongowiusza)
2015 – Gdynia – twórczość ks. Leona Heykego (Rok Leona Heykego)
2016 – Kosakowo – legendy i fragmenty dramatu B. Sychty „Przebudzenie” (Rok Gerarda Labudy)
2017 – Bojano – teksty związane z życiem i pracą J. Chełmowskiego (Rok Józefa Chełmowskiego)
2018 – Kolbudy – fragmenty z Bajarza kaszubskiego i współczesnej literatury (Rok Franciszka Kręckiego)
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Oprócz konkursowych rywalizacji z dużym powodzeniem organizowane są różne
akcje promujące literaturę kaszubską. Imprezy masowe budują szczególne poczucie
więzi wśród kaszubskich dzieci i młodzieży szkolnej, będących ciągle mniejszością
w rzeszy uczniów szkół Pomorza. Najstarsza kampania społeczna pn. Akademia
bajki kaszubskiej (od 2011, ZKP) dociera do społeczności kaszubskiej poprzez stronę
internetową, media społecznościowe, płyty i bajkowy festyn rodzinny Kaszubskie
Bajania w Kościerzynie i w Pucku. Po serii bajek w ramach akcji wydano audiobooki
do poczytnych lektur Balbina z IV B i Mack, także z wierszykami Tomasza Fopkego
i Stanisława Jankego (oba czyta Fopke), słuchowisko Kaszëbògònia i w r. 2019
Żëcé i przigòdë Remusa w interpretacji Zbigniewa Jankowskiego. Poszerzający się
zbiór nagrań jest doskonałą pomocą dydaktyczną, chętnie słuchają ich także
rodzice i inni uczący się języka kaszubskiego poza systemem szkolnym. Ten pomysł
audioprodukcji zyskał naśladowców, w środowisku kaszubskim znana jest akcja
Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù/ Czytaj dzieciom po kaszubsku (Facebook, Youtube)
nawiązująca do powszechnie znanej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Polega
ona na nagrywaniu krótkiego filmiku z czytania swoim pociechom jakiegoś
fragmentu książki. Inicjatywa wydawnictwa (instytucji?) „Farwny swiat”
(www.farwnyswiat.pl), pomysłodawców tej akcji, powiązała pierwotne działanie
w mediach społecznościowych z powstaniem cyklu książeczek dla najmłodszych
z tytułową bohaterką Werónką30, a później także z warsztatami czytelniczymi
szczególnie dla przedszkolaków i młodszych uczniów i projektem poznania kultury
Kaszub pn. Zabytki na Kaszubach, którego istotnym elementem jest opowiadanie –
ciekawa historia do czytania i do słuchania powiązana z danym miejscem, postacią
historyczną czy nawet detalem związanym z danym zabytkiem.
Nie sposób wyliczyć wszystkich przedsięwzięć organizowanych obecnie na
Pomorzu na bazie literatury kaszubskiej, bo od czasu, kiedy kaszubski został
wpisany w ramy polskiej szkoły jako przedmiot szkolny (1991), takich inicjatyw na
szczeblu szkoły, gminy, powiatu jest bardzo wiele. Spotkania dzieci i młodzieży
w ramach takich działań pozwalają czasem małym klasom szkolnym uczącym się
kaszubskiego poznać innych rówieśników, którzy mówią (i uczą się) języka
kaszubskiego, poszerzyć krąg użytkowników języka, a tym samym zauważyć szerszy
kontekst funkcjonowania mniejszości etnicznej.

2019 – Słupsk – twórczość Jana Trepczyka (Rok Jana Trepczyka).
Aleksandra i Dariusz Majkowscy wydali wspólnie: Werónka w przedszkòlu (2016), Werónka nad mòrzã (2017),
Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb, Werónka pòznôwô kùńszt na Kaszëbach, Werónka pòznôwô kaszëbską rodã
(2018).
30
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Kanon literatury kaszubskiej w nauczaniu szkolnym
Obowiązki wynikające z Ustawy sprawiły, że „język kaszubski” (przedmiot
szkolny) ma swoją podstawę programową, tj. rejestr efektów kształcenia, które
należy osiągnąć na kolejnych etapach nauczania. Ten dokument przechodził różne
modernizacje współtowarzyszące kolejnym reformom oświaty, ale ostatnia
zmiana (2016) wynikająca z reformy systemu edukacji w Polsce w istotny sposób
odbiega od wcześniejszych31. Dla 8-klasowej szkoły podstawowej – analogicznie do
języków obcych nowożytnych – wymagania zostały zredagowane w oparciu
o trzon sprawności językowych rozwijanych w procesie przyswajania języka:
znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi (ustnych
i pisemnych), reagowanie na wypowiedź, przetwarzanie wypowiedzi i to – i w tej
kwestii podobieństwo do „języka polskiego” – przede wszystkim w oparciu
o teksty literatury kaszubskiej, mniej o inne teksty kultury32. W ten sposób twórcy
Podstawy wyznaczyli – po raz pierwszy na tym etapie edukacyjnym – kanon lektury
obowiązkowej.
Kanon lektur z założenia ma budować poczucie wspólnoty. Wybór tekstów
literackich poznawanych przez wszystkich uczniów „języka kaszubskiego” w istocie
swojej tworzy płaszczyznę porozumienia kulturowego, jakiś punkt odniesienia
do świata wartości, historii, obrazowania literackiego. Nierzadko cytowane
wypowiedzi bohaterów, porównania czy przytaczane mądrości ludowe (przysłowia)
zapadają w pamięć i mogą być odtwarzane w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Jeśli zbiór tych szkolnych tekstów jest dobrze pomyślany – może umocnić
tożsamość grupy, jeśli czytanie obowiązkowych lektur stanie się uciążliwą
koniecznością – może mieć szkodliwy wpływ na stosunek uczniów do nauki.
A z realizacji przedmiotu na każdym etapie można zrezygnować. Zachowanie
właściwych proporcji między tym, co konieczne, a tym, co ciekawe i nieuciążliwe
zdaje się być warunkiem koniecznym akcesu do nauki. I o ile zapis lektur dla edukacji
wczesnoszkolnej daje nauczycielowi możliwość różnych wyborów (adnotacja
„wybór” przy podanych autorach)33, to lista lektur dla uczniów klas starszych szkoły
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Podstawa programowa „język regionalny – kaszubski”: dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 356)
wprowadzono nowatorski zapis celów kształcenia, a dla szkoły branżowej, liceum i technikum (Dz. U. 2018, poz.
467.) efekty nauczania powielono z dotychczas obowiązującego dokumentu w formie niezmienionej.
32 Uwydatnienie w zapisie efektów nauczania/uczenia się metod nauczania języka (drugiego) niezamierzenie
odwraca uwagę od ważnych kwestii kulturowych i tożsamościowych podanych w tym dokumencie w preambule,
która brzmi: Edukacja kaszubska przebiega w dwóch dopełniających się obszarach: nauki języka kaszubskiego oraz
wiedzy o języku i kulturze kaszubskiej, dlatego treści kulturowe (w tym treści historyczne) i wiedza o języku
ujmowane są w sposób całościowy i traktowane jako towarzysze nauki języka kaszubskiego. Celem edukacji
kaszubskiej jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie
z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. (...)
33
Obok bajek Alojzego Nagla, Jerzego Sampa i innych autorów tu wylicza się wiersze wybrane z twórczości
Stanisława Jankego, Jana Trepczyka, Jan Piepki, Janusza Mamelskiego. Ewy Warmowskiej i Tomasza Fopkego; ten
31

Justyna Pomierska, Monika Mazurek

podstawowej jest bardzo konkretna i może budzić w niektórych środowiskach
szkolnych trwogę swoim rozmiarem. Owo wspomniane poczucie wspólnoty,
niezwykle ważne w przypadku mniejszości etnicznych, w społeczności kaszubskiej
jest czymś realnym i przejawia się choćby w fakcie, iż symbole kulturowe nabywane
w procesie poznawania literatury są wśród tych, którzy uczestniczą w procesie
edukacji, powszechnie znane i uznane34.
Uczniom szkoły podstawowej obok wyboru wierszy nakazuje się czytanie
utworów różnych gatunków literackich i epok, a współczesne tytuły reprezentują
komiksy, opowiadania i felietony. Odczytując ideę autorów Podstawy trzeba
stwierdzić, że prawdopodobnie zakładają, że „przygoda z kaszubskim” może
skończyć się na edukacji podstawowej, że chcieliby, aby młody Kaszuba polubił
czytanie dzięki opowiadaniom z życia szkolnych rówieśników jak Balbina
czy Mack35, ale jednocześnie, aby poznał dzieje piśmiennictwa kaszubskiego
m.in. czytając fragmenty F. Ceynowy Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã (1868)
i H. J. Derdowskiego Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł (1880).
Niewątpliwie czytanie uczy głębiej odczuwać i przeżywać, a czytanie w języku
oryginału przyczynia się do nazywania rozlicznych elementów kaszubskiego świata
po kaszubsku. Fakt, że arcydzieło literatury Żëcé i przigòdë Remusa
A. Majkowskiego (1938) uczeń ma poznać po kaszubsku we fragmentach,
a w ostatniej klasie w całości po polsku (tł. Lecha Bądkowskiego z 1966 r.) może
w dużym stopniu uzasadnić takie poglądy.
Czytanie literatury kaszubskiej w szkole powiązane jest z kształceniem
kompetencji językowej, ale ma swój udział w kształtowaniu tożsamości kulturowej,
pozwala porozumieć się z ludźmi funkcjonującymi w jednej kulturze, w języku,
tradycji. Książka jest źródłem wiedzy o czasie minionym, ale w powiązaniu
z umiejętną analizą może stać się przyczynkiem do rozmowy o osobniczym miejscu
w świecie pamięci. Światy przedstawione w utworach epickich pozwalają bliżej
poznać ludzi (postaci literackie), pozwalają być bliżej ludzi. Także językowo. Kanon
lektury kształtuje wspólny kod językowy i kulturowy. Trudno wytypować taki
zestaw tekstów, który zaakceptowaliby wszyscy bezwarunkowo, czas pokaże, jak
zweryfikowane zostaną lektury Podstawy programowej.

Podsumowanie
Pomnąc na badania czytelnictwa, niezmiennie liczną grupą odbiorców książek
jest młodzież ucząca się. Oni muszą, chcąc nie chcąc, przeczytać więcej niż jedną
ostatni też tłumaczył wiersze Brzechwy (w spisie lektur) na język kaszubski. Zwraca uwagę punkt rejestru: „utwory
literackie podkreślające identyfikację wspólnotową”.
34 Potwierdzają to ostatnie badania empiryczne przeprowadzone we wrześniu i październiku 2019 przez autorki
tego tekstu. Badania te są w trakcie opracowywania.
35 Bohaterowie tytułowi zbiorków opowiadań Danuty Stanulewicz i Janusza Mamelskiego.
32

Znaczenie literatury mniejszości etnicznej dla budowania tożsamości zbiorowej (przykład kaszubski)

książkę w roku i często pod presją szkolną to czynią36. Według danych oświatowych
liczba uczących się „języka kaszubskiego” stale rośnie i dziś oscyluje wokół 20
tysięcy we wszystkich typach szkół. Różnice w sposobie życia współczesnych ludzi
nie mogą gwarantować zachowania bogactwa gwarowego kaszubszczyzny, stąd
nauka kaszubszczyzny literackiej stała się podstawową potrzebą w działaniach na
rzecz zachowania i rozwoju kaszubszczyzny w ogóle. Migracje ludności (włączając
w to dojazdy młodzieży do szkół ponadpodstawowych), powszechna obecność
polszczyzny, a przede wszystkim zanik przekazu pokoleniowego w rodzinach
sprawiają, że język ojczysty Kaszubów w formie tylko mówionej jest skazany na
wymarcie37.
Z edukacją prowadzoną w języku kaszubskim i nauczaniem języka kaszubskiego
powiązana jest w oczywisty sposób literatura tworzona w tym języku. Jednakże –
co należy wskazać i podkreślić – aby kaszubska literatura była czytana, lubiana
i pożądana, konieczna jest znajomość języka kaszubskiego na poziomie
pozwalającym na odbiór i tworzenie literatury (nie dotyczy to tylko kaszubszczyzny,
ale i każdego innego języka).
Fakt istnienia literatury mniejszości etnicznej – kaszubskiej podkreśla odrębność
kultury kaszubskiej, bo tym, co odróżnia Kaszubów od większości polskiej jest –
obok dominujących w stereotypowym obrazie strojów, tańców, haftu, zażywania
tabaki i innych charakterystycznych zwyczajów – język. Literatura pisana po
kaszubsku pełni istotną rolę w sytuacji, gdy język polski ma coraz większy udział
w życiu społeczności mniejszościowej i zaciera się granica odrębności, co jest
wynikiem wielopokoleniowej już polonizacji (a wcześniej germanizacji). Owa
granica coraz bardziej staje się granicą symboliczną, wyrażającą się w języku.
To właśnie język kaszubski jest najważniejszym czynnikiem odróżniającym
kulturę kaszubską od polskiej. Literatura kaszubska zdaje się być enklawą, w której
kaszubszczyzna – jako nierozdzielność języka i kultury – kształtuje tożsamość
odbiorców.
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The Importance of the Ethnic Minority Literature for the Process
of the Collective Identity Construction (the Kashubian Example)
Summary
Ethnic minorities construct their group identification and ethnic identity in the context of the influence
of a dominant culture, which affects each country mainly through the system of education that
imposes a specific language, visions of the world and system of values. Minorities – including the
Kashubian community – pursue their own program of education in parallel. Learning of the Kashubian
language and studying Kashubian literature (written in the Kashubian language) is the main element
in the process of shaping the awareness of an ethnic distinctness. In this article, the authors presents
how this process occurs.
Keywords: sociology of ethnicity, ethnicity, the Kashubians, literature of minorities
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Projekty tożsamościowe niedookreślonych regionów
w dyskursie medialnym. Przypadek wybranych miejsc
Ziem Zachodnich i Północnych

ABSTRAKT
Artykuł prezentuje cechy projektów tożsamościowych wyłaniających się z przekazów medialnych
w wybranych częściach Ziem Zachodnich i Północnych. Refleksja nad tożsamością w dyskursie
regionalnym i lokalnym miejsc niedookreślonych, bez differentia specifica cechuje przede wszystkim
niedookreśloność, postulat oddolności i otwartości, podkreślanie różnorodności i wielokulturowości
oraz nastawienie na proces i konstruowanie. Napięciu między konstruktywizmem a esencjonalizmem
towarzyszy pokładanie w kulturze i sztuce nadziei na rozwój jednostek i społeczności. Analizując
projekty tożsamościowe można wyróżnić dwie strategie domykania symbolicznego omawianych
miejsc: oparta na regionalizmie, choć w ujęciu głównie lokalnym, w krystalizujących się pod względem
kulturowym regionach, oraz skupiona na poziomie lokalnym w „kurczących się” przestrzeniach.
SŁOWA KLUCZOWE: tożsamość, region, miejsce, kultura lokalna, Ziemie Zachodnie i Północne

Celem niniejszego artykułu jest opis projektów tożsamościowych wyłaniających
się z przekazów medialnych w wybranych częściach Ziem Zachodnich i Północnych.
Swoisty boom tożsamościowy, który rozpoczęła transformacja ustrojowa w Polsce,
widoczny jest na poziomie regionalnym i lokalnym. Dotyczy to także miejsc bez
differentia specifica, regionów niedookreślonych, w dużej mierze obejmujących
społeczności o charakterze postmigracyjnym. To tam, zarówno w sferze działań
społecznych, jak i dyskursów widoczna jest wzmożona debata, będąca próbą
odpowiedzi na pytania o charakter ludzi i miejsca, a także identyfikacji
jednostkowych i zbiorowych.
Znaczącą rolę w budowaniu projektów tożsamościowych pełnią komunikaty
medialne, w tym przypadku głównie o zasięgu regionalnym i lokalnym,
1
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podejmujące tematykę dotyczącą danego, mniej lub bardziej określonego,
terytorium. W niniejszej pracy odwołuję się do szerokich definicji dyskursu
medialnego, będącego częścią dyskursu publicznego. Częściami składowymi tak
ujętego dyskursu medialnego jest między innymi – interesujący mnie najbardziej dyskurs prasowy oraz hipertekstualny, mieszczący w sobie niektóre efekty
konwergencji mediów (np. prasę czy radio w internecie)2.
Medioznawcy podkreślają istotną rolę mediów w kształtowaniu opinii
publicznej, konstruującą w dużej mierze wyobrażenie o rzeczywistości3. Odnosząc
te twierdzenia do poziomu lokalnego, warto podkreślić wielość funkcji mediów
lokalnych. Badacze podkreślają ich potencjał w zakresie nie tylko informowania
i dokumentowania, ale komunikowania, edukowania, animowania, integracji
społecznej, wspierania relacji obywateli z władzą, aktywizowania, wzmacniania
obywatelskości4 i uczestnictwa w kulturze, a także promowania, budowania
czy wzmacniania marki miejsca. Te ostatnie wskazują na przynajmniej potencjalną
rolę mediów we wzmacnianiu rozwoju lokalnego. Większość funkcji lokalnych
mediów wiązana jest z szeroko rozumianą tożsamością, w tym przypadku związaną
z miejscem5.
Warto podkreślić specyfikę lokalnych mediów, związaną z globalnymi
przemianami technologicznymi, a tym samym społecznymi i kulturowymi
w zakresie komunikowania. Z jednej strony mamy do czynienia z ponadlokalnymi
przemianami, a z drugiej – z tzw. renesansem lokalności i związanymi z nim nowymi
ujęciami lokalizmu i regionalizmu. Dodatkowo, warto podkreślić specyfikę
i dynamikę świata mediów regionalnych i lokalnych w Polsce. Z jednej strony
od końca XX wieku zauważany jest kryzys mediów regionalnych i lokalnych,
w głównej mierze związany z kwestiami finansowymi i organizacyjnymi oraz
wyczerpywaniem się do pewnego stopnia formuły mediów o charakterze
tradycyjnym6. Z drugiej, w obszarze szeroko rozumianych mediów lokalnych
pojawiają się nowi aktorzy: zbiorowi, na przykład instytucje, organizacje
2

I. Loewe, Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych, „Forum Lingwistyczne”, 2014, nr 1, s. 9-16,
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/issue/view/502 (19.12.2019).
3
W. Czachur, Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji, „Tekst i dyskurs – Textund Diskurs”, 2011, nr 4, s. 79-97,
http://tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/lista-zeszytow/zeszyt-4-2011 (19.12.2019).
4 Badacze jednak mają wątpliwości co do efektywnego budowania sfery publicznej poprzez m.in. nowe media na
poziomie lokalnym, wskazując na bariery np. w postaci narracji władz lokalnych, np. J. Kowalik, Sfera publiczna
w społecznościach lokalnych – partyjna, obywatelska, a może sieciowa?, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2018, T. 61, nr 1
(233), s. 96-115, http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/1-233/art/12469/ (19.12.2019).
5 O cechach i roli mediów lokalnych np.: H. Podedworna, Życie społeczne w małym mieście – na
podstawie analizy treści „Miesięcznika Kolneńskiego”, „Media i Społeczeństwo”, 2013, vol. 3, s. 121-135,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/media_i_spoleczenstwo_nr_03.pdf,
(19.12.2019), M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty prasy lokalnej, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja
i współczesność, red. J. Kurczewska (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 397-415.
6 Np. A. Szynol, Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?, „Zeszyty Prasoznawcze”,
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(19.12.2019).
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o charakterze regionalnym czy lokalnym oraz indywidualni: głównie lokalni
liderzy i aktywiści, włączający się na różne sposoby do lokalnego dyskursu,
przejmując niektóre funkcje mediów lokalnych. Bezsprzecznie jest to związane
z powszechnością nowych technologii, a przede wszystkim internetu7.

Tożsamość i regiony niedookreślone – założenia teoretyczne
Jednostką przestrzenną, którą analizuję z perspektywy projektów
tożsamościowych, są regiony niedookreślone, przede wszystkim ze względu
na postmigracyjny charakter badanych zbiorowości oraz częste reformy
administracyjne i związaną z tym niestabilność granic8. Socjologiczny ogląd regionu
w prezentowanej perspektywie odnosi się przede wszystkim do spoiwa
zbiorowości, jaką jest tożsamość, oraz do pojęcia wspólnoty wyobrażonej9. Region
definiuję jako swego rodzaju rezultat „społecznych praktyk mających dualną
formę interakcji i nadawania znaczenia środowisku przyrodniczemu, krajobrazowi
architektonicznemu oraz kulturze ideacyjnej związanej z pewnym obszarem”10.
W takim ujęciu region bliski jest koncepcji miejsca, które budowane jest przez
doświadczenia ludzkie oraz ma nadawane znaczenia w skali jednostkowej
i grupowej11. Kategoria miejsca dobrze odzwierciedla postawy mieszkańców
w stosunku do regionów o słabo wykształconej odrębności na Ziemiach Zachodnich
i Północnych (ZZiP)12. Jej użycie „pozwala uniknąć problematyczności nazywania
owej przestrzeni w kategoriach regionalnych i lokalnych, wynikających między
innymi ze >sztuczności< i >nienaturalności< regionu i poszczególnych
subregionów”13.
Znaczącym elementem badań nad współczesnymi zjawiskami regionotwórczymi
jest tożsamość. Swoisty boom tożsamościowy w badaniach nad ZZiP rozpoczęty
transformacją ustrojową w Polsce odzwierciedla ogólne tendencje w naukach
społecznych. Te zaś są lustrem zainteresowań współczesnych społeczeństw
Zachodu. Znaczące wydarzenia i procesy historyczne, takie jak przede wszystkim
I i II wojna światowa, dekolonizacja, ruchy migracyjne, globalizacja czy
7

O roli internetu w mediach lokalnych np. J. Kępa-Mętrak, Prasa lokalna w dobie nowych technologii. Analiza
wybranych przykładów, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2017, T. 60, nr 3 (231), s. 451-467, http://www.ejournals.eu/
Zeszyty-Prasoznawcze/2017/3-231/art/11136 (19.12.2019).
8 Np. K. Ciechorska-Kulesza, Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego
województwa elbląskiego, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016.
9 A. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Wyd. Znak,
Kraków 1997.
10
J. Poniedziałek, Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu, „Opuscula Sociologica”, 2017, nr 1/2017 (19), s. 23.
11 Y-F Tuan, Place: An Experiential Perspective, “The Geographical Review”, 1975, no 65, s. 151-165,Y-F Tuan,
Przestrzeń i miejsce, Wyd. PIW, Warszawa 1987.
12 Por. K. Ciechorska-Kulesza, Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic, „Opuscula
Sociologica”, 2017, nr 1/2017 (19), s. 47-58.
13 Ibidem, s. 47.
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konsumpcjonizm „powodują, że pewność poczucia bycia sobą (tak w wymiarze
indywidualnym, jak i grupowym) staje się dziś ekskluzywnym przywilejem. Zmiany
społeczne dotykają sieci relacji, które charakteryzuje bardziej dynamika niż statyka,
a co za tym idzie, znaczenie świadomego aktora, który ma bądź może mieć wpływ
na scenariusz owych relacji”14.
Twierdzę za Mirosławą Marody, że tożsamość jest zawsze „produktem
>zbiorowym<, nawet jeżeli jest wybierana indywidualnie. Jest efektem nie tylko,
a nawet nie tyle, naszych osobistych decyzji, lecz także, a może nawet przede
wszystkim, relacji łączących nas z innymi ludźmi, ich reakcji na to, co robimy
i ich gotowości uznania, że jesteśmy tym, kim chcemy się wydawać”15. Zaś problemy
współczesnego człowieka w kształtowaniu tożsamości wynikają ze zmiany
charakteru relacji z innymi, które cechuje narastające zmediatyzowanie
i rozproszenie16.
Ukazując specyfikę współczesnego świata, autorzy badający identyfikacje
podkreślają relacyjny i twórczy charakter tożsamości. Tożsamość ujmowana
jest bardziej jako cel i postulat niż stała właściwość; sytuacja niż stan
posiadania17. Tożsamość jest procesem, który musi być stale podtrzymywany „przez
refleksyjnie działającą jednostkę”18. Jednostka ciągle tworzy refleksyjne projekty
tożsamościowe, które można ująć w kategorii autonarracji19. Nie oczekujemy
nigdy ostatecznej postaci tożsamości. Nie jest ona „skostniałą autodefinicją,
ale tymczasowym konstruktem, który jednostka tworzy w toku swojego życia
w oparciu o procedury refleksji, interpretacji i komunikacji z innymi ludźmi”20.
Tożsamość budowana wokół miejsca, nazywana w zależności od kontekstu
najczęściej tożsamością przestrzenną, terytorialną, regionalną czy lokalną, obecna
jest we współczesnych dyskursach ZZiP. W Polsce, szczególnie na tzw. Ziemiach
Odzyskanych, „a więc na terenach, na których podjęto po 1945 roku wysiłek
integracji tych >ziem z macierzą<, możliwości funkcjonowania lokalnej tożsamości,
zwłaszcza w atmosferze początków lat 90., wydawały się wręcz nieograniczone,
a w tym możliwości nawiązywania do historycznego dziedzictwa regionów
i światów lokalnych”21. Silne współcześnie zainteresowanie regionem i lokalnością
14

K. Ciechorska-Kulesza i in.,Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2019,
s. 15-16.
15 M. Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa 2014, s. 196.
16
Ibidem.
17 A. Jawłowska., Tożsamość na sprzedaż, [w:] Wokół problemów tożsamości, A. Jawłowska (red.), Wyd. UW,
Wyd. LTW, Warszawa 2001, s. 62.
18 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa
2001, s. 74.
19
M. Filipiak, Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci, „Kultura – Historia – Globalizacja”, 2015,
nr 17, s. 27-41.
20 Ibidem, s. 39.
21 W. Łukowski, Tożsamość lokalna. W poszukiwaniu źródeł i sensu(ów) zakorzenienia, [w:] Od animacji do
rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, B. Skrzypczak (red.), Centrum Projektów Europejskich,
Warszawa 2010, s. 29.
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związane jest między innymi z tak zwanym otwartym regionalizmem, fundowanym
na „terytorialnych i historyczno-kulturowych komponentach tożsamości (a więc
jako odwrót od tylko geografii czy ekonomii), a także na dającej się już
zaobserwować otwartości wspólnot regionalnych i/lub lokalnych na swobodny
przepływ dóbr i informacji”22.
Badania etnograficzne na Pomorzu Wschodnim ukazują, że „na terenach
postmigracyjnych mamy do czynienia z wyspowym i mozaikowym dziedzictwem
niematerialnym, które jest wypadkową zwyczajów przywiezionych tu przez
osadników z różnych części kraju, a także wzorów przekazywanych przez środki
masowego komunikowania”23. W dużej części miejsc ZZiP nie da się zauważyć grupy
dominującej i wyróżniającej się ze względu na pochodzenie narodowe i regionalne,
dlatego też trudno mówić o „bazie” kulturowej, wokół której kształtowana jest
i wzmacniana tożsamość regionalna i lokalna. Zauważane jest natomiast zjawisko
rekonstruowania, czy nawet wynajdywania tradycji24 i sięganie do dziedzictwa
kulturowego dawnych mieszkańców, nie będących przodkami dzisiejszych
mieszkańców.
Współcześnie tożsamość traktowana jest jako refleksyjny projekt „ja”, zadanie
do wykonania, tak na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym. Określenie „projekt
tożsamościowy” osadziło się mocno w języku naukowym, publicystycznym, a także
potocznym. „Projektowanie tożsamości” jest jednym z wielu przykładów
przekładania logiki projektu na różne sfery życia społecznego. Wynika to z tego,
że „przemiany w zakresie struktury społecznej i tożsamości jednostki współgrają
z przemianami ekonomicznymi”25. Z jednej strony mamy do czynienia
z wychodzeniem kreatywności poza zawody typowo twórcze, co jest związane
z szerszymi zmianami współczesnego społeczeństwa i kultury, które objawia się
w niebywałym wzroście zarówno żądania, jak i pragnienia bycia kreatywnym
i innowacyjnym26. Z drugiej zaś owa elastyczność i twórczość mają być realizowane
w ramach projektów, czyli działań celowych, skierowanych na efekt oraz
niepowtarzalny, unikalny produkt oraz silne zaangażowanie zasobów ludzkich.
To wkładanie w ramy projektowe działań na przykład z zakresu kultury i sztuki, które
z założenia mają być spontaniczne, oddolne i twórcze, przysparza wiele problemów,
wręcz jest jak łączenie „wody z ogniem”27.
22

I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Region otwarty w kontekście sporu o pamięć polskich ziem zachodnich
i północnych, „Sensus Historiae”, 2011, vol. V (2011/4), s. 52-53.
23 A. Kwaśniewska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza),
„Łódzkie Studia Etnograficzne”, 2016, tom 55, s. 46.
24 E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, E. Hobsbawm, T. Ranger
(red.), Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 9-23.
25 P. Możdżyński, „Eventy” i projekty. Transfery innowacji pomiędzy polem sztuki a życiem codziennym i gospodarką
w XX i XXI wieku, „Pogranicze. Studia Społeczne. Socjologia Sztuki i Muzyki”, 2018, tom XXXIV, s. 8. 7-18.
26 A. Reckwitz, The Invention of Creativity. Modern Society And the Culture of the New, Polity Press, Cambridge,
Malden MA 2017.
27 P. Możdżyński, „Eventy”…, op. cit., s. 18.
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Ciągłe „zadania do wykonania”, widoczne w różnych sferach życia społecznego,
nazywane projektami, oddają zjawiska społeczno-kulturowe związane
z kształtowaniem, czy też inaczej „pracą nad tożsamością”. Projekt w tym ujęciu jest
pojęciem zarówno pojemnym, jak i uwrażliwiającym na przemiany współczesnych
społeczeństw i kultury. Uwypukla proces zamiast statyki, usieciowienie zamiast
stałych grup i organizacji, działanie i uczestnictwo zamiast afiliacji. W ujęciu
tożsamości przestrzennych na ZZiP pojęcie projektu wspiera wychwycenie
złożoności procesów tożsamościowych, łącząc idee, wartości, symbole, a tym
samym sposoby mówienia o regionie czy innej jednostce przestrzennej
z działaniem, widocznym m.in. w przedsięwzięciach animacji kulturowej
i społecznej, czy edukacji kulturowej. Spojrzenie na tożsamość z perspektywy
projektu uwypukla także strategie stosowane do kształtowania czy pracy nad
tożsamościami.
Jak w tej, wydawałoby się, nieograniczoności możliwości, które wydaje się, że
dają tzw. Ziemie Odzyskane, odnajdują się współcześni mieszkańcy, czy szerzej zbiorowości? Aby uchwycić złożoność tego procesu, warto wykorzystać koncepcję
Wojciecha Łukowskiego. Autor, inspirując się Randallem Collinsem, do analiz
wybranych społeczności ZZiP używa pojęcia „domknięcie symboliczne”. Oznacza
ono stan społeczności, polegający na „wytworzeniu się poczucia odrębności,
samowiedzy związanej z daną społecznością i na istnieniu energii emocjonalnej na
określonym poziomie”28. Domykanie symboliczne jest zaś procesem prowadzącym
do osiągania spójności symbolicznej. Wytwarzanie specyfiki społeczności dokonuje
się na poziomie nawykowych, jak i refleksyjnych działań29. Proces domykania
symbolicznego służy osiąganiu, utrzymywaniu lub zmianie statusu symbolicznego.
Aby zbadać i poznać ten jakże złożony proces domykania symbolicznego
społeczności warto, a nawet należy wziąć pod uwagę różnorodne środowiska
współprojektujące współczesną tożsamość mieszkańców Ziem Zachodnich
i Północnych.

Przedmiot i kontekst badań
Obszar oraz zbiorowości je zamieszkujące, które dotyczą badanych przeze mnie
projektów tożsamościowych, należą do ZZiP. Ziemie te z jednej strony są badane
i postrzegane jako całość, która ma wiele cech wspólnych, przede wszystkim
ujmowanych w kategorii społeczności postmigracyjnych30. Badacze wskazują także
28

W. Łukowski, Miasto na granicy w poszukiwaniu symbolicznej spójności, [w:] Społeczność na granicy. Zasoby
mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystywania, W. Łukowski, H. Bojar i B. Jałowiecki (red.), Scholar,
Warszawa 2009, s. 39.
29 Ibidem, s. 17-52.
30
Np. A. Sakson, Konstruowanie lokalności w społecznościach postmigracyjnych, [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym
formom życia lokalnego, J. Kurczewska (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 134-161.
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na kształtowanie się etosów mieszkańców Ziem Odzyskanych31, czy zauważają
nieustanne próby poszukiwania nowego projektu tożsamościowego na tych
ziemiach, który zastąpiłby projekt powrotu do Macierzy32. Z drugiej strony badacze
podkreślają zróżnicowanie ZZiP:
„Warunki historyczne, kulturowe i demograficzne były na obszarach włączonych do Polski po
drugiej wojnie światowej bardzo różne, co doprowadziło do wyłonienia się odmiennych lokalnych
>strategii tożsamościowych<. Mimo oczywistych podobieństw wynikających ze wspólnej
historyczno-politycznej genezy zmiany warunków ludnościowych na tych obszarach, istnieją
również zauważalne różnice”33.

Analizowane działania wokół tożsamości dotyczą wybranych miejsc Ziem
Północnych, które charakteryzuje peryferyjność (m.in. ze względu na utratę przez
główne miasta statusu stolic województwa w 1999 r.) oraz niedookreśloność.
Polega ona przede wszystkim na trudności w nazwaniu tych miejsc w skali
regionalnej, znajdujących się pomiędzy innymi „mocniejszymi” regionami czy
charakterystycznymi miejscowościami. Badane miejscowości i regiony w różnym
stopniu i z różną intensywnością projektują i wdrażają działania kształtujące czy
wzmacniające tożsamości terytorialne. Część z nich jest na etapie prób tworzenia
i wzmacniania regionu (Żuławy, Powiśle), a część skupia się na poziomie lokalnym
(dotyczy to głównie większych miast, ale nie tylko). Miejsca te cechuje także
„poszatkowanie” różnego typu granicami, nierzadko zmieniającymi się. Badane
miejsca usytuowane są na obszarze, będącym na pograniczu województwa
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, którą nazywam w tej pracy „Elblągiem
i okolicami” (Żuławy z Mierzeją Wiślaną, Wysoczyzna Elbląska, Powiśle, część
Warmii). Drugim miejscem jest Słupsk i okolice (nazywany m.in. Ziemią Słupską)
w województwie pomorskim, z włączeniem pasa nadmorskiego, graniczący przede
wszystkim z Kaszubami.
Zaprezentowany w tej pracy materiał pochodzi z badań w ramach kilku
projektów badawczych (głównie o charakterze badań terenowych i studiów
przypadku), które przeprowadziłam w latach 2012-2019 na omawianych
terytoriach. Jedną ze znaczących metod badań była analiza danych zastanych.
Przedstawiony materiał pochodzi ze źródeł internetowych, choć część z nich miała
swoje odpowiedniki także w wersji analogowej (głównie biuletyny, broszury, prasa

31

A. Sakson, Rodzące się etosy Ziem Odzyskanych, [w:] Polskie etosy i ich znaczenie z perspektywy
ogólnonarodowej, J. Szomburg, M. Wandałowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2018,
s. 75-83.
32 W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Scholar, Warszawa 2002.
33 E. Kopczyńska, Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, [w:] Społeczne
tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza, A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 188.
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lokalna)34. Spośród kategorii mediów informacyjnych35 wybrałam te, które wydaje
się, że są najbardziej popularne na polu lokalnym: prasa online oraz wiadomości
w innych mediach (portale i serwisy internetowe). Interesowały mnie artykuły
i inne opracowania, poruszające kwestię tożsamości bazującej na danym miejscu
(w skali regionalnej lub lokalnej).
Okazało się, że większość komunikatów dotyczących miejsc w kontekście
identyfikacji nawiązuje do działań z obszaru kultury. Obierając perspektywę
szerokiej definicji kultury, podkreślam jej znaczenie społeczne oraz odnoszę się
do koncepcji poszerzonego pola kultury36, a także podkreślam znaczenie aktywnego
w niej uczestnictwa37. Ujęcia te wiążą się między innymi ze zjawiskiem
demokratyzacji kultury38 i jej relacyjności, która podkreśla jej potencjał
uspołeczniania39.
O tym, jak znacząca jest kultura i sztuka w projektach tożsamościowych,
świadczy m.in. wypowiedź jednego z lokalnych animatorów kultury z małej
miejscowości należącej do ZZiP na Pomorzu, który w wywiadzie podkreślił, że
głównym celem lokalnych działań jest „stworzenie własnej kultury”. Ta „nowa
kultura” na „pustej ziemi” musi być tworzona właściwie na nowo, choć na bazie
tego, co już jest bądź było, czyli przede wszystkim: przeszłości tych ziem, pamięci
powojennych przybyszy, a także krajobrazu i elementów kultury materialnej.
To swoiste poczucie ważnego i trudnego zadania, które stoi, a właściwie sami sobie
stawiają niektórzy lokalni liderzy, w połączeniu z szerokim wachlarzem wręcz
nieograniczonych możliwości kształtowania projektów tożsamościowych, które
mogłyby potencjalnie domykać symbolicznie społeczności, wydały się warte
pogłębionych badań. Co znaczące w kontekście tej pracy, lokalni twórcy dyskursów
tożsamościowych często są nadawcami w lokalnych i regionalnych mediach.

34

Dopełnieniem obrazu projektów tożsamościowych na ZZiP, zbudowanego w tej pracy na podstawie dyskursu
kształtowanego głównie przez lokalnych liderów i podmioty związane z mediami, byłyby bezsprzecznie badania
przeprowadzone wśród ‘zwykłych’ mieszkańców.
35 Zob. np. S. Jędrzejewski, Krzyżowa konsumpcja wiadomości medialnych – zastosowanie metody Q sorting,
[w:] Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, T. Bielak, G. Ptaszek (red.), Wyd. Libron, Kraków 2016, s. 109.
36 S. Czarnecki i in., Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Instytut Kultury
Miejskiej, Gdańsk 2012.
37
Np. W. Kłosowski (red.), Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki, Warszawa 2011.
38 B. Fatyga, M. Dudkiewicz, P. Tomanek, „Kultura pod pochmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza kultury
Warmii i Mazur. Raport i rekomendacje praktyczne, Olsztyn-Warszawa 2012.
39
Np. A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej,
Gdańsk 2014.
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Cechy projektów
regionach

tożsamościowych

w

niedookreślonych

Projekty tożsamościowe w badanych miejscach ZZiP cechuje przede wszystkim
niedookreśloność. Często pojawiającą się strategią w nazywaniu i opisywaniu
obszarów z problematyczną afiliacją regionalną jest używanie słów niebędących
nazwami własnymi, takich jak: region, społeczność lokalna, wspólnota, tereny,
przestrzeń, miejsce. Wynika to w dużej części z tego, że nie wiadomo po prostu
dokładnie, do jakiej nazwy własnej się odnieść. Granica między regionami
czy subregionami na omawianych terenach zazwyczaj jest płynna, miejsca
te znajdują się na przecięciu różnych, zazwyczaj zresztą niedookreślonych
krain. Problematyczność wynika także z różnorodnych odniesień dotyczących
całości przestrzennych: zazwyczaj są to nawiązania historyczne, geograficzne
i administracyjne.
Najczęściej w komunikatach inicjatyw z zakresu regionalnej i lokalnej kultury
opisujących miejsce w perspektywie szerszej niż miejscowość pojawia się określenie
„region”, np. „Galeria pełna sztuki regionu”40 w Elblągu, „Sporo wydarzeń odbędzie
się w weekend w Słupsku i regionie”41. Ilustracją mogą być także na przykład dłuższe
fragmenty opisów projektów z zakresu edukacji kulturowej w Skórowie oraz
działania animacyjnego w Ustce:
„Projekt >O czym szumią lipy - tworzymy mural< jest wyjątkowym i unikalnym wydarzeniem
w regionie (w zwykłej wsi dzieje się coś niezwykłego), ale również na skalę całego województwa
może stać się kulturalną wizytówką gminy i regionu (…) W ramach projektu odbędzie się spotkanie
z pasjonatem i archeologiem z zamiłowania, który opowie i przybliży zamierzchłą historię
regionu”42.

„>Ustka za fasadą< to projekt odwołujący się do sztuki publicznej nawiązujący do
tożsamości miejsca i utożsamiania mieszkańców z regionem”43.
Region często jest określeniem nie-miasta czy nie-centrum, sugerując często
jego peryferyjność. Dotyczy to głównie miejscowości będących stolicami
powiatu czy gminy. Określenia typu: „Elbląg i region”, „Elbląg i okolice”, „działania
w regionie” podtrzymują niedookreśloność i pojemność rozumienia omawianej
przestrzeni, która często odnosi się do niejednej jednostki terytorialnej, głównie

40

Galeria sztuki pełna regionu, [w:] Elbląska Gazeta Internetowa Portel, https://www.portel.pl/kultura/galeriapelna-sztuki-regionu/98000 (19.12.2019).
41 D. Klusek, Noc muzeów w Słupsku, [w:] Słupsk. Nasze Miasto, http://slupsk.naszemiasto.pl/artykul/noc-muzeoww-slupsku-muzeum-galerie-i-biblioteka-pelne,5127189,art,t,id,tm.html (19.12.2019).
42 O czym szumią lipy – tworzymy mural, [w:] Sieć Kultury, http://sieckultury.pl/2017/05/o-czym-szumia-lipytworzymy-mural.
43 K. Kuniczuk,
Ustka za fasadą – Międzynarodowy Projekt Sztuki Publicznej, [w:] Słupsk. Nasze
Miasto,http://slupsk.naszemiasto.pl/artykul/ustka-za-fasada-miedzynarodowy-projekt-sztukipublicznej,3522841,art,t,id,tm.html (19.12.2019).
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administracyjnej (np. do kilku gmin, czy nawet powiatów).
Miasto czy centralna miejscowość i to co po poza nią przedstawiane jest głównie
w formie dookreślenia regionu, na przykład: „region słupski”, „region elbląski”.
W podobnym rozumieniu pojawiają się także określenia typu: „Ziemia Elbląska”,
„Ziemia Słupska”. W przypadku większych miejscowości są one traktowane często
jako nazwy własne będące określeniem regionu czy subregionu. „Kurczenie się”
regionów ilustrują wyrażenia odnoszące się do poziomu lokalnego, w którym
w centrum stawiane są mniejsze miejscowości lub wsie, np. „ziemia sztumska”,
„ziemia tolkmicka” (sporadycznie pisane wielkimi literami).
Dookreślenia widoczne są w modyfikowaniu na różne sposoby nazw
obowiązujących regionów w ujęciu fizyczno-geograficznym, ale także historycznym
czy administracyjnym. Z jednej strony widać wiele prób modyfikowania nazw
własnych, łączenia ich czy uszczegółowiania. „Warmia i Mazury” coraz częściej,
wydaje się, że między innymi ze względu na kształt i nazwę województwa
warmińsko-mazurskiego, ukazywane są jako jedna całość – region pod względem
kulturowym czy społecznym. Żuławy często łączone są z Powiślem (np. „Żuławy
i Powiśle”, „Żuławy i Dolne Powiśle”). Powiśle zaś ‘doklejane’ jest czasami także
do Warmii i Mazur, głównie ze względu na przynależność tej krainy
o niedookreślonych granicach zarówno do województwa pomorskiego, jak
i warmińsko-mazurskiego (np. „Dziedzictwo kulinarne – Warmia, Mazury,
Powiśle”). Przykładem doprecyzowania przynależności regionalnej jest określenie
„Dolne Powiśle” (mające różne wyjaśnienia i uzasadnienia44) czy, w skali dużego
regionu Pomorza – „Pomorze Środkowe”.
W nazywaniu i opisywaniu regionów czy całości terytorialnych widoczne
są odniesienia do kategorii historycznych. Ukazują one między innymi
wykorzystywanie i podkreślanie bogatej i skomplikowanej historii tych regionów.
W projektach tożsamościowych w skali regionalnej i lokalnej często widać zarówno
łączenie odniesień historycznych z różnych okresów, jak i uwypuklanie wybranych.
Projekty tożsamościowe nawiązują, w zależności od terytorium i jego dziedzictwa,
do wczesnośredniowiecznych Prusów, Słowian, a także późniejszych okresów
(przede wszystkim Prus Królewskich, Książęcych, Wschodnich). Jednymi z wielu
przykładów jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” (czyli
historycznej krainy pruskiej na północy Wysoczyzny Elbląskiej), Międzynarodowy
Festiwal Wikingów w Elblągu, czy Jarmark Gryfitów Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku.
Oprócz odniesień o charakterze geograficznym i historycznym pojawiają się
także inne, nawiązujące do pewnych stałych, zastanych charakterystycznych cech
miejsca. Jest to przede wszystkim woda, w postaci głównie rzek, kanałów i morza,
44

Dokładniej o problematyczności nazewnictwa Powiśla np. K. Ciechorska-Kulesza, Tożsamość a przestrzeń…,
op. cit., A. Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku,
Scholar, Warszawa 2018.
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na przykład: kraina Dolnej Wisły, delta Wisły, pas nadmorski, kraina Zalewu
Wiślanego, kraina na wodzie. Przykładem nawiązania do wody w projektach
tożsamościowych jest przedsięwzięcie rezydującej w Ustce artystki, które wpisuje
się w szersze zjawisko wielowymiarowej pracy nad identyfikacją lokalną na
poziomie miejscowości:
„Jednak główną inspiracją do poszukiwań twórczych oraz stworzenia artbooka stała się dla mnie
granica między miastem a strefą przybrzeżną. Granica ta może być postrzegana jako pewien obraz
bądź metafora, jako swoiste narzędzia, które ulegają rozpadowi, by następnie połączyć się
z nowym obszarem, choć z drugiej strony linia graniczna może stać się źródłem dychotomii między
miastem i plażą; sezonem turystycznym i czasem poza sezonem; własnymi wspomnieniami
i wytworami masmediów; bajką i codziennością”45.

Oprócz wody znaczącym elementem jest architektura. Przykładem jest
„Pomorska Kraina w Kratę” – określenie nawiązujące do tradycyjnego budownictwa
o konstrukcji ryglowej, które było tytułem wystawy fotograficznej, a od kilku lat
funkcjonuje jako lokalna marka turystyczna i oficjalne pojęcie46. Innym przykładem
jest odnosząca się głównie do Żuław „kraina domów podcieniowych”.
Niedookreśloność w nazywaniu regionów czy miejsc w innej skali przestrzennej
związana jest także z odniesieniem do peryferyjności i pogranicza. To właśnie
daleko od centrum, które ten ostatni często deprecjonuje, dzieją się rzeczy ciekawe
i wartościowe. Dotyczy to przede wszystkim sztuki, która tworzona jest bez
presji, pośpiechu wielkich miast i nierzadko na styku różnych kultur czy idei.
Przykładem budowania projektu tożsamościowego w oparciu o dowartościowanie
peryferyjności jest Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław
„Prowincja”, który skupia przede wszystkim twórców prozy, poezji i sztuk
wizualnych.
Cechą wspólną większości projektów tożsamościowych jest uwypuklana
postawa otwartości. Miejsce, w różnych skalach przestrzennych, ma być
zapraszające, włączające, co wynika przynajmniej po części z eksponowanej
w wielu obszarach kultury i sztuki różnorodnej kulturowo przeszłości badanych
miejsc. Hasło „wielokulturowość” jest bardzo popularne w różnorodnych
dyskursach i w różnych sferach życia społecznego i kultury. W omawianych
miejscach jest znaczącym składnikiem projektów tożsamościowych. Można nawet
powiedzieć, że jest jednym z głównych, a nawet głównym mitem tożsamościowym,
podobnie jak w innych miejscach ZZiP47. Często jednak jest to jedynie odniesienie
się do przeszłości, bez wchodzenia w szczegóły. Wielokulturowość jest, czy raczej
ma być, po prostu cechą charakterystyczną regionu czy społeczności lokalnej.
Podkreślana jest przy tym ogólnie bogata i skomplikowana historia tych ziem, bądź
45

Ola Babak/na powierzchni/wystawa w ramach rezydencji artystycznej, [w:] Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej,
https://bgsw.pl/portfolio/olga-babak-na-powierzchni-wystawa-w-ramach-rezydencji-artystycznej (19.12.2019).
46
Kraina w kratę, [w:] Pomorskie.travel,https://pomorskie.travel/pl/-/kraina-w-krate(19.12.2019).
47 K. Dolińska, J. Makaro, Mit miasta wielokulturowego – Wrocław, „Kultura i Polityka”, 2013, nr 13, s. 27-38.
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uwypuklany jest wybrany okres, wydarzenie, zjawisko, które wydaje się ciekawe,
atrakcyjne i inne, specyficzne, a nawet egzotyczne. Przykładem jest zamieszkanie
przez olędrów, ze szczególnym podkreśleniem menonitów, na Żuławach i Powiślu.
Zjawisko to wpisuje się to także w nawiązanie w pamięci miejsc do migracji
i mobilności, a co za tym idzie – opisywania dawnych mieszkańców jako odważnych,
wytrwałych czy otwartych.
„Tradycja pielgrzymowania, w której znajdujemy inspirację dla naszych działań, różnorako obecna
była (i wciąż jest) w historii ziemi tolkmickiej (…) Może zatem w historii miejsca, w którym przyszło
jej żyć, odnaleźć własne doświadczenie wędrówki, organizowania życia w nowej przestrzeni,
współtworzenia jej kultury i tożsamości w poczuciu nie wykorzenienia, ale właśnie wrastania
w wielokulturową tradycję”48.

Projekty tożsamościowe w ujęciu działań z obszaru kultury, animacji społecznokulturowej czy sztuki charakteryzuje podkreślanie ich procesualności. Dotyczy to
zarówno samych działań artystycznych, jak i spostrzegania tożsamości. Z jednej
strony zauważane jest dążenie do esencjonalizmu, do poszukiwania stałej, jednej
tożsamości czy elementów, które bezsprzecznie i bezdyskusyjnie określą „ja” i „my”
w kontekście miejsca. Z drugiej zaś widoczne jest skupienie na procesie
i konstruowaniu. Procesualny i konstruktywistyczny model tożsamości zauważany
w badanych działaniach wpisuje się zarówno w myślenie o tożsamości we
współczesnej kulturze i społeczeństwie, jak i w inicjatywy z zakresu demokratyzacji
sztuki i jej partycypacyjnego modelu. Lokalna sztuka według twórców i animatorów
w dużej mierze taka właśnie powinna być, stąd też tak częste podkreślanie jest
animacyjnej i edukacyjnej roli. Inicjatywy skupione wokół tożsamości miejsca
podkreślają znaczenie sprawstwa podmiotu (jednostki, mieszkańca, wspólnoty,
współtwórców), jak i, przynajmniej postulatywną, oddolność działań.
Przykładami procesualności i sprawstwa w projektach tożsamościowych są
przede wszystkim działania artystyczne w skali lokalnej lub mikrolokalnej
odwołujące się do regionalnych, subregionalnych lub lokalnych identyfikacji,
o charakterze animacyjnym. Przykładowo, często praca nad muralami czy innymi
formami w przestrzeni publicznej ze społecznościami lokalnymi skupiona jest
tak samo, a nawet i bardziej na procesie (o walorach animacyjnych i edukacyjnych)
niż na samym efekcie. Jedne z wielu przykładów to projekt dla młodzieży „Więc
chodź, pomaluj Główczyce”49 czy działanie w gminie Kwidzyn, które organizatorzy
w skrócie opisują tak:
„W miejscowości Szałwinek została przecięta wstęga w odnowionym przystanku autobusowym,
który od teraz nosi na sobie ślady wspólnej pracy mieszkańców tj. mural. Mural nawiązuje do życia
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M. Dalman, Festiwal >Pielgrzymi Północny< w Tolkmicku, [w:] Elbląski Dziennik Internetowy info.elblag.pl,
https://www.info.elblag.pl/31,51007,Festiwal-Pielgrzymi-Polnocy-w-Tolkmicku.html (19.12.2019).
49
Więc chodź, pomaluj Główczyce, [w:] Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, https://gok-glowczyce.pl/88news/1070-mural (19.12.2019).
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mieszkańców i historii Szałwinka”50.

Bardzo często inicjatywy tego typu skupione są wokół tzw. małej pamięci.
Mieszkańcy zachęcani są do odkrywania przeszłości miejsca, w którym żyją, a także
swoich przodków oraz ludzi mieszkających w przeszłości na tych ziemiach.
Co ważne, przeszłość najczęściej nie ma być w tego typu projektach dokładnie
i szczegółowo odwzorowana. Ma być raczej punktem wyjścia do wspólnego jej
odkrywania, swego rodzaju inspiracją w lokalnych projektach tożsamościowych.
Przykładowo, jedną z propozycji budżetu obywatelskiego Słupska jest projekt:
„Tworzymy własną historię – śladami pierwszych Słupszczan”, w którym oprócz
wykładów i spacerów zaplanowane są warsztaty pisania legend oraz baśni51.
Przedsięwzięcia związane z angażowaniem mieszkańców oraz artystów we
współtworzenie projektów tożsamościowych poprzez tworzenie historii, legend,
herbów, logo, czy innych elementów mających szansę stać się symbolem
miejscowości czy, choć rzadziej, regionu, są częstym, wręcz stałym elementem
działań na styku kultury i sztuki badanych miejsc. Odniesienia to nie tylko
przeszłość, ale także poszukiwane elementy charakterystyczne dla danego miejsca
bądź mniej lub bardziej luźno inspirowane danym miejscem. To szukanie
alternatywnych narracji przejawia się więc nie tylko przykładowo w odkrywaniu
menonitów na Powiślu, ale i ‘wyłapywaniu’ działalności, zjawisk, przedmiotów,
które mogłoby być z przeszłością i/lub miejscem połączone. Przykładem jest
uwypuklanie, czy wręcz tworzenie tradycji sadowniczych na Powiślu,
popularyzowanie ceremoniału degustacji Machandla na Żuławach czy, bardziej na
skalę lokalną – sadzenie dyń w Stowięcinie. Ten ostatni przykład odnosi się
do tworzenia wiosek tematycznych, które na dużą skalę, choć z różną
intensywnością, sposobem realizacji i efektami, są obecne na ZZiP.
Działania z zakresu kultury, sztuki i animacji skupione wokół miejsca balansują
między podkreślaniem znaczenia indywidualizmu a wspólnotowości. Z jednej
strony nawiązują do znaczenia kultury i sztuki dla jednostki i jej rozwoju. Tworzenie
i obcowanie ze sztuką ma wspierać człowieka w różnych sferach życia, także
w kontekście tożsamościowym. Procesy identyfikacyjne polegające w dużej mierze
na ZZiP na „wrastaniu” mieszkańców „w ziemię” nie mogą jednak odbywać się
indywidualnie. Nacisk kładziony przez twórców i animatorów na wzmacnianie więzi
lokalnych, integrację i społeczne włączanie widoczny jest w wielu komunikatach
dotyczących lokalnych działań kulturalnych.
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Do źródeł miejsc naszych – zakończenie w Szałwinku, [w:] Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie,
http://www.gokkwidzyn.pl/edukacja-kulturalna/do-zrodel-miejsc-naszych/2080-do-zrodel-miejsc-naszychzakonczenie-w-szalwinku-2 (19.12.2019).
51 Tworzymy własną historię – śladami pierwszych Słupszczan, [w:] Słupski Budżet Obywatelski 2020,
https://slupsk.wybiera.pl/zadanie/v/3151/tworzymy_wlasna_historie_sladami_pierwszych_slupszczan
(19.12.2019).
47

Karolina Ciechorska-Kulesza

W działaniach podkreślany jest nie tylko wspólny efekt, ale także, a może przede
wszystkim indywidualne i szczere zaangażowanie ‘zwykłych’ mieszkańców, którym
artyści oddają głos albo nawet którzy sami stają się artystami. Dobrym przykładem,
w którym uchwycono rolę zarówno indywidualnego wkładu chętnych
mieszkańców, jak i wspólnej pracy i wspólnego efektu, jest wspomniana już
mozaika-mural w Skórowie. Wiele działań lokalnych czy zaproszonych artystów
do pracy nad projektami wokół tożsamości i miejsca angażuje mieszkańców w roli
„opowiadaczy lokalnych historii”, opisujących miejsce i szukających różnorodnych
z nim skojarzeń, czy wydających opinie. Efekty zebranego materiału przedstawiane
są w różnorodny sposób, na przykład w formie audiomuralu, czyli graficznego
zapisu nagrania wypowiedzi mieszkańców na temat elbląskiej starówki:
„Jednym z największych problemów elbląskiej Starówki jest pustka. Przejawia się ona zarówno
w ciągle niezagospodarowanych kwartałach, jak również w braku zauważalnej aktywności
elblążan. (…) Wybrane wypowiedzi – również te niecenzuralne – ukazane za pomocą
spektrogramów, czyli wykresów widma dźwięku, znalazły swoje miejsce na ślepej ścianie
wspomnianej kamienicy”52.

Warto wspomnieć także o licznych działaniach o charakterze animacyjnobadawczym wokół tożsamości, które coraz częściej realizowane są między innymi
w gminnych ośrodkach kultury:
„Kolejne zakończenie projektu >Do źródeł miejsca naszych< tym razem odbyło się w Pawlicach,
czyli w miejscowości, w której mieszkańcy odkrywając lokalną historię przekuwają ją w działania
artystyczne. (…) Teraz piękne płaskorzeźby będą przypominały czas, w którym to różne pokolenia
mieszkańców Pawlic tworzyły kolejny raz historię tym razem przy wykorzystaniu prawdziwej
sztuki”53.

Innym przejawem aktywnego włączania mieszkańców w działania wokół
tożsamości, miejsca, a także pamięci są inicjatywy o charakterze rekonstrukcji
historycznych, często połączone z towarzyszącymi przedsięwzięciami artystycznymi
i animacyjnymi. Przykładem jest Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim,
w ramach którego mieszkańcy przebierają się w „stroje osadnicze” i odbywa się
„rekonstrukcja przybycia osadników na Żuławy i scenki z życia, wspólny przemarsz
ulicami miasta, złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym osadnikom
żuławskim” oraz na przykład „wesele osadników”54. Innym przykładem jest duża,
coroczna inscenizacja Powstania Warszawskiego w Słupsku, która pośrednio
nawiązuje do powojennej historii miasta. Jak mówi organizator tego dużego
52

A. Ronżewska-Kotyńska, Projekt Audiomurale, [w:] Audiomurale.blogspot.com,
http://audiomurale.blogspot.com/search/label/1.%20PROJEKT%20%28PL%29 (19.12.2019).
53„Do źródeł miejsc naszych – zakończenie projektu w Pawlicach, [w:] Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie,
http://www.gokkwidzyn.pl/2181-do-zrodel-miejsc-naszych-zakonczenie-projektu-w-pawlicach (19.12.2019).
54 Zapraszamy
na V Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim, [w:] www.tv.regionalna24.pl,
http://www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/21960,zapraszamy-na-v-dzien-osadnika-w-nowym-dworze-gdan
(19.12.2019).
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przedsięwzięcia, „tuż po wojnie do Słupska przyjechało trzy tysiące mieszkańców
stolicy i to oni m.in. budowali to miasto, a my teraz chcielibyśmy oddać im – naszymi
spotkaniami i inscenizacją – hołd”55.
Prezentowane przykłady działań współtworzących projekty tożsamościowe na
omawianych częściach ZZiP bez wykształconych differentia specifica wpisują się
w szersze przemiany w kulturze, takie jak m.in. poszerzanie pola kultury, tak
w zakresie instytucjonalnym, jak i uczestnictwa w kulturze56. Widoczne jest to
między innymi w rozmyciu granic między nadawcą a odbiorcą, między animatorem,
artystą i uczestnikiem. Zauważalne jest także łączenie form i treści przekazu
artystycznego. To pierwsze dotyczy przede wszystkim prób stwarzania sytuacji
wielozmysłowych i wielobodźcowych. Oprócz dźwięku i obrazu znaczącą rolę
w inicjatywach zaczynają odgrywać smak i dotyk, a także emocje. Mieszkańcy i inni
zainteresowani zapraszani są do „pełniejszych” doświadczeń, zarówno poprzez
„głębsze” uczestnictwo (czy nawet tworzenie), jak i poprzez angażowanie różnych
zmysłów. Przykładem tego są działania rekonstrukcyjne, różnorodne (często
alternatywnymi ścieżkami, połączonymi z innymi aktywnościami) spacery
po miejscowościach, gry miejskie (czy wiejskie), tworzenie niekonwencjonalnych
map miejsca (dźwiękowych, zapachowych, emocjonalnych, smakowych).
Mieszkańcy coraz częściej zachęcani są także do pracy nad tożsamością miejsca nie
tylko w muzeach czy w domach kultury, ale w mniej oczywistych miejscach,
np. podwórkach, placach, parkach.

Kultura i sztuka lokalna jako lek na „nijakość”?
W regionach o słabej identyfikacji regionalnej, w miejscach bez określonego
differentia specifica wymiar kulturowy nie jest tak autonomiczny jak w regionach,
miejscach o silnej tożsamości57. Słabość regionów „niejakich” może przerodzić się
jednak w ich siłę. Badacze podkreślają między innymi potencjał tych miejsc pod
względem zaangażowania społecznego i obywatelskiego. ZZiP, jak wskazują
badacze, ze względu na mniejsze przywiązanie do tradycji niż zbiorowości na
ziemiach tzw. dawnych, cechuje duża otwartość, elastyczność i większe otwarcie na
zmiany58. Regiony, w których tożsamości budowane są „w trybie arbitralnym,
>konstruktywistycznym< (…) jako twory mniej zależne od historii są wyrazem woli
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A. Kisicka, Słupsk: pasjonaci historii odtworzą sceny z powstania warszawskiego, [w:] Dzieje.pl,
https://dzieje.pl/aktualnosci/slupsk-pasjonaci-historii-odtworza-sceny-z-powstania-warszawskiego (19.12.2019).
56 A. Bachórz i in., Punkty styczne…, op. cit.
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T. Zarycki, A. Tucholska Anna, Region, którego miało nie być [w:] Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni
europejskiej. Materiały z konferencji „Regiony, regionalizm i Unia Europejska”, W. Łukowski (red.), Katowice 2004,
s. 76-89, T. Zarycki, Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej, [w:] Tożsamość województwa
świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej, A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.), Unikat, KielceKatowice 2008, s. 37-47.
58 A. Sakson, Rodzące się etosy…, op. cit.
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politycznej społeczności regionalnych, które wyznaczają łączące wszystkich
mieszkańców symbole i ewentualne wartości”59. Procesy konstruowania regionów
niejako „na nowo” wiążą się też z potencjalnymi zagrożeniami: przede wszystkim
zbytniego uzależnienia pola kultury od ekonomii i polityki, instrumentalnego
używania projektów tożsamościowych przez władzę, z ominięciem potrzeb
mieszkańców, a także disneylandyzacji i komercjalizacji60.
Analizując przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i lokalnym w wybranych
miejscach ZZiP o słabo rozwiniętej tożsamości, można zauważyć dwa główne, choć
czasami nachodzące na siebie kierunki domykania symbolicznego. Jeden z nich
bazuje na regionalizmie. Widoczne jest to przede wszystkim w krystalizujących się
pod względem kulturowym regionach: Żuławach, Powiślu i Warmii. Co ważne, wiele
projektów wokół regionu ma charakter i cele lokalne. Region jest potrzebny do
„pracy nad sobą”, rozumianą jako jednostka i wspólnota lokalna, które rozwijają się
poprzez kulturę i sztukę. W miejscach, gdzie nie ma regionalnego zaplecza
lub status symboliczny jest odmienny od okolicznych miejsc z komponentem
regionalnym, zauważana jest wzmożona kreatywność w tworzeniu kulturowych
patchworków, ale przede wszystkim skupienie na lokalności. Zazwyczaj zjawisko to
dotyczy „kurczących się regionów”, na przykład Ziemi Elbląskiej czy Ziemi Słupskiej
lub zbiorowości, których główny projekt tożsamościowy opiera się na jednej
miejscowości, a nawet wsi. W skali miasta dobrym przykładem włączania sztuki
w procesy identyfikacyjne jest rewitalizacja i promocja form przestrzennych
w przestrzeni miejskiej Elbląga (m.in. poprzez ‘przeniesienie’ jednej z nich na
T-shirty), czy różnorodne działania kulturalne wokół Witkacego w Słupsku,
w którym znajduje się jedyna wystawa stała jego prac. W skali wsi są to przede
wszystkim wioski tematyczne.
Analizując niedookreślone regiony w ujęciu ich potencjałów, warto, a nawet
należy wziąć pod uwagę kulturę i sztukę, we wszystkich jej regionalnych i lokalnych
odsłonach. Nie znaczy to oczywiście, że opisywane w tej pracy miejsca są
artystycznymi centrami, ani że sztuka i twórcy mają tam zawsze wysoką
pozycję. Niemniej założenia kultury i sztuki, w tym animacja kulturowa i sztuka
o charakterze site-specific wpisują się w kształtowany (choć w rozproszeniu
i głównie w skali lokalnej) projekt tożsamościowy ZZiP, oparty na różnorodności,
otwartości, elastyczności, łączeniu i zmianie. I z innej strony: wiele cech projektów
tożsamościowych badanych miejsc bezsprzecznie idzie w parze ze współczesnymi
przemianami w sztuce i uczestnictwie w kulturze.

59
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T. Zarycki, Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej…, op. cit., s. 45.
Ibidem.
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Identity Projects of Undefined Regions in Media Discourse. A Case of Selected Places of the
Western and Northern Territories in Poland
Summary
The article presents the features of identity projects emerging in the media discourse in selected parts
of the Western and Northern Territories. Reflection on the identity in the regional and local discourse
of unspecified places, i.e those without differentia specifica, is characterised above all by
indeterminacy, the postulate of the bottom-up approach and openness, emphasis on diversity and
multiculturalism, as well as process and construction orientation. The tension between constructivism
and essentialism is accompanied by the hope of the individual and community development in culture
and art. Analysing identity projects, we can distinguish two strategies of symbolic closing in the
discussed places: one that is based on regionalism, although mainly local, in culturally crystallising
regions, and one focused on the local level of “shrinking” spaces.
Keywords: identity, region, place, local culture, Western and Northern Territories in Poland
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ABSTRAKT
Procesy asymilacyjne pośród Latynosów w Stanach Zjednoczonych w XX wieku
Głównym celem artykułu jest przedstawienie złożoności tożsamości wśród Latynosów
zamieszkujących Stany Zjednoczone, a także ich walki o to, aby stać się akceptowaną częścią
amerykańskiego społeczeństwa, które jest w dużej mierze zdominowane przez potomków
europejskich imigrantów. Udowodnię również, że proces stania się Amerykaninem nigdy nie jest taki
sam dla imigrantów, a czynniki takie jak bariery językowe, kolor skóry, uprzedzenia, niskie dochody
lub brak wykształcenia mogą znacznie zmniejszyć szanse na asymilację, a także mogą skutkować
przejściem do niższej klasy społecznej czy też poczuciu wyobcowania ze społeczeństwa. Co więcej,
w artykule zwracam uwagę na znaczenie koloru skóry, języka hiszpańskiego, a także teorii
pseudonaukowych dotyczących supremacji Amerykanów pochodzenia europejskiego lub koncepcji
zinternalizowanej opresji. Analizuję również konsekwencje wpływu dziedzictwa kolonializmu
angielskiego na podbite ludy oraz ich negatywne postrzeganie siebie. Podsumowując, istnieją również
inne rozwiązania dla Latynosów niż asymilacja, takie jak na przykład akulturacja, selektywna
asymilacja lub podejście nacjonalistyczne, które skutkowało domaganiem się równych praw i dumą
z własnego dziedzictwa i bogatej historii. Ponadto wyniki nie potwierdzają oczekiwań dotyczących
wczesnych teorii asymilacji, które przewidywały asymilację wszystkich imigrantów i dowodzą, że sam
proces jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, który może prowadzić do wielu różnych rozwiązań.
SŁOWA KLUCZOWE: Latynosi, Ameryka, tożsamość, asymilacja, rasizm, akulturacja

Methodology
This text concerns the challenges of assimilation is based on studies and analyses
carried out by researchers like T. Golash-Boza, J. Gonzales, G. A. Martinez,
L. M. Padilla, D. Massey and R. Sanchez Magaly or E. J. R. David. In order to gather
1
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detailed research data they employed various appropriate quantitative and
qualitative methods like surveys, interviews, descriptive statistics, cross
tabulations, documentary analyses or photographs taken by the responders.
The results of the research methods enabled the authors to explain the idea of
identity, assimilation, the importance of the language of origin, the process of
Americanization or self-identification and discrimination against Latinos.
I would like to focus on the issues of internalized oppression, colonial mentality,
discrimination and racism toward the Latino community in the United States.
In order to understand these problems better, we need to look at them in the
historical context of Anglo-American colonialism. Moreover, I wish to stress the fact
that colonizers justified their actions in God's name and strongly believed that
European Americans were better than people of other races. In the later part of this
text, I present and explore the beginnings of assimilation processes and their
different levels among Latino immigrants. Also, I highlight the importance of native
languages and the idea of bilingualism.

Internalized Oppression
Latinos as the largest ethnic minority often encounter prejudice. The practice of
treating them in an unfair way, dislike, distrust or unreasonable hatred based on
strong and fixed opinions have left their marks on many generations. Such bad
experiences entice“ Latinos to adopt colonized mentality and internalize negative
self-perceptions”2. Additionally, as Laura M. Padilla states, internalized oppression
is caused by external factors when “dominant players start the chain of oppression
through discriminatory behavior, race-based exclusion, stereotyping, together with
capitalization on the fears created by those stereotypes”3. To understand the origin
of internalized oppression fully, we should start from the history of discrimination
against Latinos back to its beginnings in the 19th century, especially after the end
of the Mexican-American war in 1848. They experienced prejudice, racism when it
was physical and brutal. Many of them were hung without a trial and furthermore
lost their land4.
Internalized oppression characterizes the marginalized groups who internalize
negative beliefs, attitudes or behaviors and finally start to believe that all the
negative stereotypes regarding them are true5. Frantz Fanon provides further
explanation of internalized oppression. His approach is based on “four-phase
colonial model” which gives us important insight into the problems associated with
2

L. M. Padilla, Internalized Oppression and Latino/as, ,,Diversity Factor” ,2004, Vol. 12, No.3, pp. 61-113.
Ibidem, p. 66.
4 J. Gonzales , Harvest of Empire: The History of Latinos in America, Penguin Publishing Group, New York 2000,
pp.44-45.
5 L. M. Padilla, Internalized…, op. cit., pp. 61-63.
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this phenomenon6. The first stage concerns the situation in which a powerful or rich
country rules over a weaker one, and exploits the local population, useful land,
minerals to increase its wealth. The next stage denotes the period when the
colonizers impose their own ideas, beliefs, way of life, culture on the oppressed and
force them to accept these. In the third phase, they start “to civilize the colonized
people through a process of tyranny and domination”7.They become increasingly
repressive in creating a new society in which the native population is subjugated
and exploited. As a consequence, it leads to the last stage, in which the primary aim
is to create superiority over the conquered people and maintain the status quo.
Thus, the colonialists have economic power, controlling and exploiting the natives
and this also gives them political power as well.
It is noticeable that many Latinos do not share a common ethnic identity and
a feeling of tension and lack of trust between them can lead to further division and
make internalized oppression even worse. Moreover, many of them may also have
patronizing attitudes towards others because of their skin colour. Padilla clearly
states that “a member’s credibility was frequently based on whether they were
perceived as either’ too dark’ or ’too light’, depending on the issue8. Moreover,
George A. Martinez explains why so many Latinos consider themselves White.
According to the author, “minorities have often sought to 'pass' as White...they
thought that becoming White insured greater economic, political and social
security. Becoming White, they thought, meant gaining access to a whole set of
public and private privileges and was away to avoid being the object of others’
domination. Whiteness, therefore, constituted a privilege identity”9. Furthermore,
they have a rather low opinion of the people of darker complexion and often show
it via racist behaviors10. It is worth mentioning that many dark-skinned Latinos share
a common opinion “that lighter skin is more desirable”11.
Prejudice often depends on cultural stereotypes and it clearly shows how
persistent popular beliefs are. For example, some women still believe that Latino
men are unfaithful and, as a result, do not want to marry them because of the
strongly-held opinion that they have a natural tendency to infidelity. Another
example concerns the feelings of jealousy of other person’s achievements or
successes. This petty jealousy has been long known among Latinos and it is even
described in an old story passed down across generations:
6

E. J. R. David, Internalized Oppression, Psychopathology, and Cognitive-Behavioral Therapy Among Historically
Oppressed Groups, http:// www.researchgate.net/...David/...Internalized
oppression...oppressed.../6. (15.10.2015)
7
Ibidem.
8 Ibidem.
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Review”, 1997, Vol. 2, pp. 321-347.
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A man stumbles upon a fisherman who is gathering crabs and placing them in a bucket with no
lid. When the passerby asks the fisherman whether he is concerned that the crabs might climb
out of the bucket and crawl away, the fisherman replies that there is no need to worry. ’You see,’
he says, ’these are Mexican crabs. Whenever one of them tries to move up, the others pull him
down…12.

E. J. R. David examines wider consequences of internalized oppression and
states that this process entails very profound implications like “ethnic self-hatred,
loss of ethnic identity and feelings of exclusion”13. Moreover, people are statistically
more likely to develop depression, commit vandalism or be involved in domestic
violence. All these aspects are strongly related to suffering from such oppression.
The author concludes that “members of historically oppressed groups may
eventually internalize the oppression they experience” and also that “the major
psychological effect of colonialism is internalized oppression”14.

Racism and its Victims
Fig. 1. Racist Sign in America

Adopted from: http://latinopoliticalavenue.com/TMR-media.html (08.10.2015)

12Ibidem.
13
14

E. J. R. David, Internalized Oppression…
Ibidem.
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Fig. 2. Racist Sign in America

Adopted from: Inequality Amongst Americans,http://americanhistory6.weebly.com/hispanicamericans1.html (08.10.2015)

The problem of racism was widespread in both English and Spanish colonies and
many settlers believed that the people of their own race were better than others.
Historically speaking, the continuing old racial divisions and tensions proved that
racist attitudes were deeply ingrained and persistent. Oppressors treated people of
other races unfairly and violently. Further more, Anglo settlers were determined
to conquer more land in the name of white supremacy. In the 19th century,
strong supporters of “Manifest Destiny” were growing rapidly and, according
to their religious beliefs, the expansion westwards was fully justified. They firmly
believed in the “God-given destiny to conquer the frontier”15. Phrenologists, like
Dr. George Caldwell and Dr. Josiah C. Nott, studied the shape of people’s heads as
a way of proving superiority of European Americans over other racial groups.
Caldwell states in Thoughts on the Original Unity of the Human Race that“ to the
Caucasian race is the world indebted for all the great and important discoveries,
inventions, and improvements that have been made in science and the arts”16.
An extreme example of such opinions are Nott’s views on race: “Wherever in the
history of the world the inferior races have been conquered and mixed in with the
Caucasian, the latter have sunk into barbarism”17. Moreover, he strongly suggests
putting eugenic law into practice.18.An American scientist, Samuel George Morton,
even claimed that “capacity of the crania of the Mongol, Indian, and Negro, and all
dark-skinned races, is smaller than of the pure white man”19. Such theories had
a great influence on many Anglos and significantly changed their perceptions of
other races20. However, there was a radically different approach towards mixed
race-groups, such as mestizos or mulatos. For the settlers “a drop of black blood
made you black”, hence mixing with natives was something forbidden and banned.
15

J. Gonzales, Harvest of Empire…, op. cit., p. 42.
Ibidem, p.43.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Ibidem.
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But Spaniards regarded them almost equal and only the richest from the society did
not intermarry, so descendants could inherit their wealth21.

The Beginning of Assimilation among Latino Immigrants
Many Latinos and Caribbeans found it difficult to become assimilated into the
mainstream American society. Some of them decided to get rid of their own culture
and language and to immerse in a new way of life to become “authentic
Americans”22. Other Latinos came from “the backyard of the U.S. empire to its
heartland” with a genuine ambivalence toward America23. It was mainly due to an
egoistic political US involvement in their land. Because of the closeness of Latin
America, they could travel more frequently and therefore strengthen their
connections with the homeland. However, most of them have not come to the
United States to settle down or become integrated into the American mainstream
but rather to find a good job24.

The Concept of Bilingualism. The Importance of the Language
of Origin
From the very beginning, the US authorities fought with the idea of bilingualism.
According to Gonzales, “those language battles”25created three trends among
ethnic minorities. The first one concerned the European and Asian immigrants who
arrived with greater or lesser awareness of the new realities. The issue over
language was one of the biggest challenges they had to face. They quickly realized
that English would be their first language and that their mother tongue had already
lost its importance. The second category referred to African slaves who were
forbidden to speak in their native tongues and also learned to write and read in
English so they could be under control. Finally, the third trend was completely
different from the previous ones. Not only did the United States expand its territory
but also got control of the people who lived there for generations. They became
“American citizens by force”26 and members of the Congress soon claimed
sovereignty over the new land but “these annexed Americans could hardly consider
themselves foreigners. This turned them into persistent defenders of the right to
use their own language”27. Furthermore, Gonzales states that “Anglo historians
21
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consistently relegated the languages of these conquered nationalities to the
margins of the American experience, dismissing their cultures as either primitive or
non-existent”28.
Native language and identity are inextricably bound together and cannot be
separated. Gonzales argues that people need a strong feeling of belonging and
a sense of racial and cultural identity. He clearly states that mistreated conquered
inhabitants do not lose their language and culture over the next decades because
they turn them “into weapons of resistance, into the tools with which they demand
full equality within the conquering society”29. Furthermore, Edward Said, one of the
famous literary theorists, states that “cultural imperialism led to classifications,
often antagonistic notions of 'us' and 'them', of superior and inferior societies, thus
turning culture into another weapon by which the strong dominate the weak”30.
Frantz Fanon, a 20th century Martinican-French philosopher, refers in his work very
often to the idea of “the psychology of dependence” and a legacy of European
colonialism. He believes that it entailed serious and far-reaching consequences for
all oppressed groups and created identity diffusion or psychosocial disintegration:
Colonialism is not satisfied merely with holding a people in its grip and emptying the native's brain
of all form and content. By a kind of perverted logic, it turns to the past of oppressed people, and
distorts, disfigures, destroys it... The effect consciously sought by colonialism is to drive into
natives heads the idea that the settlers were to leave, they would at once fall back into barbarism,
degradation, and bestiality31.

Different Levels of Assimilation. Americanization of Latinos and
their Self-Identification
Tanya Golash-Boza provides in her paper many facts that show clearly that
victims of racial discrimination are less willing to consider themselves as
“Americans and more likely to self-identify with pan-ethnic or hyphenated
American labels”32. As a result of such experiences, many Latino immigrants regard
themselves more as Latinos than Americans. She argues that the relations between
different races of people in the United States are based on racial prejudice and this
badly affects the pace of immigrant assimilation. Furthermore, such negative
stereotypes are often reinforced by their pervasive media representations which
portray them as poor, uneducated or criminals33.
She points out that there is little evidence to support the earlier theory of
28
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assimilation such as straight-line assimilation. According to this concept, all new
immigrants will finally be Americanized and will have the same rights, opportunities
as everyone else, whatever their race or religion. Milton M. Gordon, an American
sociologist, believes that all newcomers will finally be a part of a larger society, and
this process is unstoppable34. However, the famous Cuban-American theorists,
Alejandro Portes and Ruben R. Rumbaut, see it from a completely different
perspective. They believe that the process of becoming an accepted part of
a country or society is never the same for all immigrants. An alternative idea
of segmented assimilation is their brainchild. According to it, “processes of
assimilation are affected by a number of factors including the human and financial
capital of the immigrant parents, the pace of acculturation, family structure,
cultural and economic obstacles, the perceived race of immigrants, and the
community and family resources available to the immigrants and their children
in the United States”35.
They, therefore, conclude that there are three paths to full assimilation.
The first one is based on the idea of “high levels of human, social and financial
capital”36. This is to mean that wealthy first-generation immigrants are more likely
to receive a warm welcome by the host society. The next one is about those
newcomers who are poor and gradually become downwardly mobile. Not only do
they become poorer but are also unable to find a decent job and a good
neighborhood to live in. The last path, described as “selective acculturation”,
characterizes those groups who choose what to accept and what to reject from
mainstream culture37.
Golash-Boza accurately states that strong supporters of assimilation theory
naively believe in the complete disappearance of “ethnic distinctiveness”38. They
seem not to see how important the skin colour is and that “many immigrants
associate being American with being white”39. She also notices that American
sociologists, such as Richard D. Alba and Victor Nee, see the assimilation process
only through white and black colours. They do not take into consideration Latinos
experiences “since many of these people see themselves as neither white nor
black”40. Also, it must be acknowledged that there is discrimination in favor of
European Americans and ethnic minorities face a widespread racial prejudice.
Furthermore, such a treatment has a profound impact on the process of
assimilation and causes further marginalization and development of a hyphenated
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identity41.
To test these theories, researchers developed surveys regarding Latinos as
a minority group. In one of them, 2002 National Survey of Latinos, researchers
asked a large number of the responders to describe themselves in terms of their
national origin42. Then they were asked whether they felt Latino/a. As can be seen
in Table 1, the survey shows that only 54% identify of them as American and more
than 80% as Latino/a and with a national origin43.
Table 1. Descriptive Statistics for Variables Used from 2002 National Survey of Latinos Data.
Variable Name

Percentage
Observations
Dependent Variables
Self-identifies as American
54.66
1589
Does not self-identify as American
45.34
1318
Self-identifies as Latino or Latina
80.7
52358
Does not self-identifies as Latino or Latina
19.25
562
Self-identifies as national origin
88.24
2537
Does not self-identifies with national origin
11.76
338
American identity is most important
20.27
578
American identity is most important
79.73
2273
Generational Status (Ref: Came to the Us after age 18)
After age 18
48.12
1292
Before age 10
7.15
192
Between 11 and 17
11.66
313
Second generation
19.59
526
Third and fourth generation
13.48
362
Educational Attainment (Ref: Less than High School)
Less than high school
31.63
920
High school graduate
31.59
919
Some college
17.88
520
College graduate
18.91
550
Language Use (Ref: Spanish Dominant)
Spanish dominant
44.68
1309
English dominant
23.45
687
Bilingual
31,86
933
Annual Household Income (Ref: Household Income less than $30,000)
Less than $30,000
50.99
1439
Between $30,000 and $49,999
26.29
649
More than $50,000
22.72
561

Source: T. Golash-Boza ,Dropping the Hyphen? Becoming Latino(a)-American through Racialized
Assimilation, ,,Social Forces”,2006,Vol. 85, No.1, p.39.
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Furthermore, Table 2 indicates that “ethnic identification is highly correlated
with generational status”44. A further analysis of the data reveals that those people
who have spent more time in the United States than in any other country have
strong connections to their new homeland and are more likely to identify as
American45.
Table 2. Cross Tabs from 2002 National Survey of Latinos Data. Row Per centages of Self-identity as
American by Generational Status
Row Percentages of Self-identity as American by Generational Status
Self-identifies as American
Yes
No
Immigrated age 18 orolder
32.00
68.00
Immigrated age 11 to 17
36.54
63.46
Immigrated before age 10
61.90
38.10
Born in the United States
85.55
14.45
R and parents born in the United States
96.95
3.05
Total responses
59,60
49,44
Row Percentages of Self-identity as Latino by Generational Status
Self-identifies as Latino
Yes
No
Immigrated age 18 orolder
84.07
15.93
Immigrated age 11 to 17
85.90
14.10
Immigrated beforeage 10
77.60
22.40
Born in the United States
77.14
22.86
R and parents born in the United States
67.78
32.22
Total responses
80.27
19.73
Row Percentages of Self-identity as National Origin by Generational Status
Self-identifies as National Origin
Yes
No
Immigrated age 18 orolder
95.42
4.58
Immigrated age 11 to 17
93.87
6.13
Immigrated before age 10
92.71
7.29
Born in the United States
19.41
80,59
R and parents born in the United States
35.10
64.90
Total responses
72.59
7.41

Total N
1278
312
189
526
361
2666

Total N
1287
312
192
525
360
2676

Total N
1287
310
192
510
339
2638

Source: T. Golash-Boza, Dropping the Hyphen? Becoming Latino(a)-American through Racialized
Assimilation, ,,Social Forces”, 2006,Vol. 85, No. 1, p. 40.

In addition, according to the 1989 Latino National Political Survey, there
is a significant correlation between the level of assimilation and self-identification.
High educated, English speaking Latinos are more likely to label themselves
44
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American. The survey also reveals that women are almost thirty per cent less likely
to identify with American society. Researchers argue that it is due to the fact that
a lot of women do not work and their contact with the host society is very limited.
Furthermore “some Latinas experience gendered discrimination that precludes
them from feeling welcome in this country”46. Moreover, the findings from the
survey on “skin colour and experience of discrimination” is more complex than
previous researchers assumed. It is worth noting that such experience and darker
skin make the responders victims of racism and significantly slow the process
of assimilation and self-identification as American.47
Golash-Boza concludes in her article that many Latinos encounter obstacles
because of their race, ethnicity, national origin or gender. Discouraged by such
treatment and marginalized by white majority, they become second-class citizens.
The findings provide support to the predictions that:
Those Latinos/as who appear ‘white’ and do not face discrimination are more likely to assimilate
into U.S. society and become unhyphenated Americans. They, like immigrants from Europe, can
disappear unnoticed into the melting pot, if they so choose. However, those Latinos/as who face
discrimination and who are not perceived to be white are less likely to be viewed by others, and
consequently by themselves, as Americans. Yet, even if Latinos/as born in the United States are
not Americans, they are also not Mexicans or Cubans, since they are also viewed as foreigners in
Mexico or Cuba.48

The Idea of Identity among the First and Later Generations
of Latino Immigrants
Douglas S. Massey and Magaly Sanchez R. in their paper examine the perception
of identity among the first and the second generation of Latino immigrants in the
United States. In order to gather the necessary data, they used photographs taken
by the responders. Additionally, the respondents were asked to take and submit
pictures of what appeared to them typically “American” and “Latino”49.

46

Ibidem, p. 45.
Ibidem.
48
Ibidem, p. 51.
49 D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American…, op. cit., p. 82.
47

64

Andrzej M. Czerny

Table 3. Characteristics of a Sample from the Study of Visual Representations of Latino and
American identity.
Characteristics
First
Second
Mexican
Caribbean
Central/South America
Male
Female
New York
New Jersey
Philadelphia
Total number

Photographer’ssample
Generation
40.0%
60.0
National origin
60.0
0.0
40.0
Gender
50.0
50.0
Place
20.0
40.0
40.0
10

Total ethnographicsample
69.4%
30.6
34.4
24.4
41.3
41.9
58.1
29.4
36.3
34.4
160

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
„Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p. 84.

As Table 4 suggests, the research shows significant differences between the
images on the pictures. Among the Latino pictures dominate “Latin American
business, places of work, homes and cars, with some references to gang symbols,
Latin cultural products, and schools”50. However, the responders viewed American
images as something different and, occasionally, not familiar. Most of them present
“monumental architecture, street scenes, cars, and American icons, with less
frequent references to schools, American products, commercial displays, and waste
or abandonment”51.
Additionally, the subjects of photographs are divided into two categories
“a person or people versus places and objects”52.
Table 4 Components of Latino Identity Extracted from “Latino” Pictures Taken by Ten Respondents
of a Larger Survey of 160 First and Second Generation of Latino Migrants in New York, Philadelphia,
and New Jersey.
Content categories
People
Facial close-up
Places or objects

Number
Primarysubject
83
10
51

50
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Percentage
61,9
7,5
38,1
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No people at all
Interior orLatin business
Places of work
People at work
Latinstore front
Interior of home
Display of gang symbols
Latin products
Contains cars
Taken from cars
School settings
Total number

41
Prominent themes
35
31
8
19
10
8
6
27
5
7
134

30,6
26.1
23.1
6.0
14.2
7.5
6,0
4.5
21.1
3.7
5.2
100,0

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
“Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p. 84.

The responders formed the idea of Latino identity is based on a very close
relationship with people (62 per cent) and less with places (31 per cent). They asked
responders to explain why they were so interested in taking pictures of people and
faces. One of them explained the reasons behind it:
Respondent: Oh, one could think of many reasons. Perhaps because Hispanics or Latinos are there
to see. Wherever you look, there are Hispanics, I would say. In other words, the
photo reflects the Latino community a lot. Americans … are busy in offices, here or
there, and the photo very much…
Interviewer: Maybe for Latinos it’s just easier to take photographs of each other.
Respondent: Yes, because they [the Americans] I are also going places. whereas Latinos…
wherever you go, there they are. Wherever you go to take a photo, there is one,
two, or three Latinos… Or wherever you see something written in Spanish,. you
always encounter some Latinos. Yes, because, well, Latinos like being where other
Latinos are. Photo or no photo… whatever, whenever you see one, you see another…
Latinos here are very open. If you say "I want to take your picture,” they say, “Okay."
Interviewer: Right away...
Respondent: But Americans ask, “What for?" And they make questions: “What is this?” “Am
l going to be in a book?” They ask questions because they watch themselves a lot –
their identities – they watch themselves.
Interviewer: Yes.
Respondent: But Hispanics, what do they do? They say, "Okay, taking the photo is fine.” Without
giving it a thought, because that how Latinos are. They are... they give... they offer,
well, whatever they have.
Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
“Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, pp. 86-87.
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The survey also shows that family life and openness toward other people play
an important part in their life. Furthermore, 26 per cent of pictures are related to
places characterized by the presence of Latin American food products, shops,
restaurants or music53. The pictures below show Latinas in places which remind
them about their cultural heritage. One of the responders summarizes his views in
one short sentence: “Yes, tradition, music, food. All that what makes me identified,
so, as Latino”54. Figure 4 shows Latinas in an Ecuadorian restaurant indicating their
attachment to their culture of origin, traditional Latin American cuisine and the fact
that they are very people-oriented. Figure 5 shows Latinas in a store which sells
products associated with Latinos culture, such as “the sombreros, cowboy boots,
and piñata”55.
Fig. 4, Fig. 5. Two Images from Latino Photos of Business Oriented Toward Latin American
Consumers.

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
“Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p. 88.
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Another main theme of these findings is the importance of work in the Latino
community. Almost twenty-six per cent of images show Latinos at work and, in
most cases, in low-paid jobs. As mentioned earlier, the responders were asked
additional questions about their pictures. They were aware that a lot of Latino
immigrants were from a poorer background and hard work was the only way to
move up the social ladder. Figures 6 and 7 clearly support these views and indicate
that hard work is an important part of Latino identity56. The pictures below present
hardship of Latinos, who are willing to take underpaid jobs in order to build a better
future for themselves.
Fig. 6, Fig. 7. Two Latino Images of Places of Work in the United States.

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
”Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p. 89.

56Ibidem,

p. 90.
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The Perception of Latino and American Identity
This section discusses further findings on American images and identity. As can
be seen in Table 5, more than seventy per cent of responders are not focused on
people but mainly on places and objects. On average, the respondents seemed to
agree that “…compared to the intimate and rather personalized basis for the
construction of Latino identity, immigrants seemingly perceive American identity
as rather impersonal and distant. Indeed, almost half of the American images (48%)
were bereft of any human being whatsoever, and around 9% consisted of
anonymous, empty street scenes”57.
Table 5. Components of American Identity Extracted from “American” Pictures Taken by 8
Respondents to a Larger Survey of 160 First and Second Generation of Latino Immigrants in New
York, Philadelphia, and New Jersey.
Content categories
People
Facial close-up
Places or objects
No people at all
Marriage to American
Monumental architecture
Anonymous street scenes
Contains cars
Taken from car
City or highway traffic
American symbol oricon
Commercial displays
Waste or abandonment
School settings
American products
Total number

Number
Primary subject
35
0
80
55
Prominent themes
23
19
10
37
14
12
14
10
8
2
1
115

Percentage
30.4
0.0
69.6
47.8
20.0
16.5
8.7
32.2
12.2
10.4
12.2
8.7
7.8
1.7
0.9
100,0

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived by Immigrants,
„Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p 96.

Furthermore, the findings show that there is a vague connection between the
Latino community and the American people. It is partly because they live separately
in different neighborhoods and their contact is often very limited. Moreover, during
the interviews, the participants of the project openly expressed their concern that
they encounter many obstacles on their way of becoming American. They
57
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mentioned differences in beliefs, way of life or customs that are not shared and
accepted by Latinos. Similarly, some of them do not want to lose touch with their
native language and culture and often distance themselves from the American
society58.
Perhaps the most striking aspect of the survey is “the impersonal imagery
submitted as emblematic of American identity”59. What might be deduced from
Figure 5 is that there is nobody in these places which makes them very gloomy and
unfriendly. This is mainly due to the fact that Americans spend most of the time at
work and then at home60.
Fig. 8, Fig. 9. Two American Images of Emptiness in Public Space

Source: D. Massey & R. Sanchez Magaly, Latino and American Identities as Perceived byImmigrants,
“Qualitative Sociology”, 2007, Vol. 30, No. 1, p. 97.
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These results suggest that there exist completely different perceptions of Latino
and American identity. Latinos view Americans as very powerful, money-orientated
and very impersonal. Moreover, the respondents view themselves as familyoriented people who value human relationships and their cultural heritage highly61.
Also, the findings of the study suggest that:
In theoretical terms, the content of the photos are, at least on the surface, consistent with the
viewpoint of segmented assimilation. Whereas some migrants are clearly constructing a Latino
identity on the basis of attachment to work, family, and the immigrant community generally,
which suggests a pattern of consonant or selective acculturation that puts them on a path of
upward mobility, we also found a distinct subset of youth people whose conceptualization of
a Latino identity included gang symbols, rap music, and a “gangsta” lifestyle, which might suggest
pattern of dissonant assimilation leading to a path of downward mobility62.

Further analysis of the data reveals that not even one interviewee declared to
have an American identity. People who answered the questions in the interview
identified themselves as Latinos. Moreover, Spanish-speaking immigrants do not
come to America to become Americans but mainly to find a well-paid job and to
improve their economic mobility. It is hard for them to be accepted as a part of the
American society because their everyday life in the United States is marked with
discrimination, prejudice and intolerance63.
To conclude, this article shows, first, how the negative effects of the legacy of
European colonialism on Latino immigrants are still significant and, second, that
European Americans would still like to preserve their status quo in the United
States. As a result of their troubled past, many Latinos have been victims of
discrimination and racial prejudice which have caused further alienation and
marginalization in mainstream society. What is more, the processes of assimilation
and integration can be slow and lead to downward mobility and also lower their
socioeconomic status. However, many Latino immigrants who are wealthy, lightskinned, rich or educated encounter a warm welcome from white Americans very
often. It shows that American society is still divided by many factors, such as race,
ethnicity or the wealth gap.
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The Process of Assimilation among Latinos in the United States in the 20th Century
Summary
The main purpose of this text is to present the complexity of identity among Latinos and their struggle
to be an accepted as a part of American society which is largely dominated by descendants
of European immigrants. I also prove that the processes of becoming an American are never the same
for immigrants and factors such as, language barriers, skin colour, prejudice, low income or lack of
education can significantly reduce the chances of assimilation and result in downward mobility and
a sense of alienation from society. Moreover, this text elaborates on the importance of skin colour,
the Spanish language and also pseudo-scientific theories regarding the supremacy of European
Americans or the concept of internalized oppression. Furthermore, I analyse the consequences of the
legacy of Anglo colonialism and how it has affected the conquered people and also has caused
negative effects on their self-perception. To conclude, there are other solutions for Latinos than
assimilation, for example, acculturation, “selective assimilation” or a nationalistic approach, which
demands equal rights and takes immense pride in their own heritage and rich history. In addition, the
results do not support the expectations of the early theories of assimilation which predicted that all
immigrants would assimilate and prove that the process itself is a very complicated phenomenon and
can lead to many different solutions.
Keywords: Latinos, America, identity, assimilation, racism, acculturation
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W stronę przestrzeni przeżywanej.
Przyczynek do badania dyskursu o GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii

ABSTRAKT
Artykuł koncentruje się na sposobach budowania świadomości na temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, akcentując rolę dyskursu publicznego w tym procesie. W toku analiz wskazuje się na
możliwość stworzenia nowego, metropolitalnego poziomu identyfikacji terytorialnej, który ma istotne
znaczenie dla umocnienia współrządzenia i stanowi o powodzeniu procesu metropolizacji
w jego społecznym wymiarze. Autorka tekstu opisuje tożsamość metropolitalną jako dynamiczną
konstrukcję społeczną, powstałą w procesie nadawania obszarowi metropolitalnemu określonych
znaczeń. Punktem wyjścia dla wskazania roli dyskursu publicznego w procesie metropolizacji jest
omówienie podstaw tworzenia przestrzeni społecznej, a także wymiarów relacji człowieka
z przestrzenią. W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z upolitycznieniem tożsamości
lokalnej, której elementy mogą służyć kreowaniu wizerunku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
oraz tworzeniu polityki regionalnej. Odnosząc się do teorii reprezentacji społecznych oraz pojęcia
dyskursywnego obrazu świata, autorka tekstu przedstawia funkcje dyskursu metropolitalnego,
zaznaczając przy tym, w jaki sposób elity symboliczne mogą mobilizować zasoby mieszkańców do
budowania więzi terytorialnej.
SŁOWA KLUCZOWE: przestrzeń społeczna, przestrzeń przeżywana, dyskurs metropolitalny,
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wprowadzenie
W 2018 r. Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ (DESA)
pokazał w raporcie World Urbanization Prospects imponujące tempo rozwoju
urbanizacji na świecie, prognozując, że do 2050 r. 68% światowej populacji
1
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zamieszka w mieście2. W obliczu procesów globalizacji jesteśmy świadkami
przeobrażeń przestrzeni, których rezultatem w skali miejskiej jest poszerzanie się
granic terytorialnych miast i powstawanie metropolii. Metropolie i obszary
metropolitalne można sobie wyobrazić w postaci swoistych węzłów (nodes)
w sieciach globalnych przepływów, gdyż tam właśnie koncentrują się najważniejsze
procesy z punktu widzenia życia społecznego i kulturalnego człowieka, a przede
wszystkim w zakresie rozwoju ekonomicznego. Metropolizacja jest więc jednym
z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju3. Jednocześnie
kształtowanie się obszarów metropolitalnych staje się przyczynkiem do dyskusji
nad kwestią nowego rodzaju tożsamości czy też identyfikacji terytorialnej, której
punkt ciężkości stanowi poziom metropolitalny. Jak zauważa socjolog Zygmunt
Bauman, odwołując się do powstawania państw narodowych i wyłaniania się
związanych z nimi identyfikacji, kwestia tożsamości nabiera społecznej istotności
w momencie, kiedy konieczna staje się autodefinicja w tym zakresie4. Przedmiotem
niniejszego artykułu jest nakreślenie sposobów budowania świadomości na
temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w jej wymiarze terytorialnym,
funkcjonalnym i instytucjonalnym, co może stanowić podbudowę dla identyfikacji
mieszkańców ze strukturą metropolitalną. Refleksja nad dyskursem o GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii zrodziła się z potrzeby wyjścia poza perspektywę
skoncentrowaną jedynie na marketingu terytorialnym i miejskiej narracji
promocyjnej w celu ujęcia szerszego spektrum zjawisk zmierzających do nadawania
metropolii określonych znaczeń.

Metropolizacja a nowy wymiar tożsamości
Termin metropolia przyjął się w naukach społecznych i geograficznych dopiero
w XX w., ale jego pochodzenie sięga tradycji antycznej Grecji, gdzie leksem
metropolis oznaczał miasto macierzyste (od połączenia wyrazów meter, matka,
i polis, państwo-miasto)5. Przyglądając się etymologii słowa, wyłania się obraz
ważnego ośrodka, wokół którego koncentruje się życie danego regionu.
Współczesna metropolia stanowi także idealny wzorzec do naśladowania dla innych
ośrodków miejskich, będąc dla nich mentalną ojczyzną poprzez eksportowanie
swoich idei, funkcji i znaczeń, jak pisze geograf kultury, Mariusz Czepczyński,
nawiązując do antycznej kategorii mimesis6.
2

United Nations, DESA, Population Division, World Urbanization Prospects 2018: Key Facts,
https://population.un.org/wup/Publications (10.04.2019).
3
T. Kaczmarek, R. Bul, Statystyka obszarów metropolitalnych – stan i potrzeby, „Biuletyn KPZK”, 2014, nr 225,
s. 118.
4 Zob. Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, GWP, Gdańsk 2007.
5 G. Gawron, P. Rojek-Adamek (red.), Europejskie szlaki – śląskie drogi. Trendy rozwojowe GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii „Silesia”. Raport z badań, WSZiNS im. K. Szramka w Tychach, Tychy 2011, s. 12.
6 B. Duda, Miasto w świecie dyskursów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 50.
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Proces metropolizacji utożsamia się najczęściej ze zjawiskiem globalizacji
w tym znaczeniu, w jakim nowa struktura przestrzenna metropolii ogniskuje
potencjał gospodarczy, finansowy, naukowy i kulturalny, zyskując przewagę
nad innymi jednostkami oraz znaczenie międzynarodowe i światowe. Chcąc
sprostać wymaganiom współczesności i zachować konkurencyjność w świecie
ponadnarodowych powiązań społecznych i gospodarczych, istniejące jednostki
organizacji terytorialnej poddaje się reformom i transformacjom, a kategoria
metropolitalności zajmuje coraz więcej przestrzeni w debacie na temat ich
możliwego kształtu oraz dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zwraca
się także uwagę, iż często zagadnienia strukturalne i funkcjonalne przysłaniają
istotną dla wykształcenia relacji współrządzenia kwestię identyfikacji mieszkańców
ze strukturą metropolitalną7. Identyfikacja tego rodzaju wydaje się być solidnym
fundamentem, na którym powinna oprzeć się współpraca miast zrzeszonych
w związku metropolitalnym, podbudowana wartościami takimi jak społeczny
kapitał zaufania, solidarność czy wzajemna pomoc. Niemniej zasadnicze pytanie
o to, jak wspierać rozwój tej formy identyfikacji, łączy się także z kwestią warunków
powstawania terytorialnej orientacji politycznej czy też metropolitalnego
obywatelstwa. Zagraniczne obserwacje tego zjawiska pokazują, że orientacja taka
może przybrać różne wymiary, międzygminny oraz metropolitalny. Biorąc za
przykład analizy przeprowadzone przez Andersa Lidströma w Szwecji8, sfera
międzygminna dotyczy wzajemnych relacji mieszkańców rdzenia z mieszkańcami
peryferii regionu metropolitalnego, metropolitalna natomiast odnosi się do całości
regionu metropolitalnego, co wyraża się w poszukiwaniu rozwiązań złożonych
problemów, na przykład w zakresie zbiorowego transportu publicznego, czerpiąc
z zasobów dostępnych dzięki współdziałaniu społeczności lokalnych poszczególnych
gmin. Przytoczone powyżej poziomy orientacji politycznej mogą występować
jednocześnie, charakteryzując się różnym stopniem nasilenia.
Połączenia funkcjonalne świadczące o metropolitalnym charakterze danego
obszaru nie tyle oznaczają automatycznie, że istnieją więzi społeczne pomiędzy
mieszkańcami wszystkich gmin znajdujących się w granicach wytyczonego obszaru
metropolitalnego, co wskazują na pomyślną integrację poza dotychczasowymi
granicami administracyjnymi. Fakt istnienia takiej zbiorowości ułatwia współpracę
w wielu dziedzinach, co leży u podstaw budowania poczucia wspólnoty. Jedna
z klasyfikacji tożsamości społecznej wyodrębniona na gruncie socjologii zdaje się
także ujmować wspomniane aspekty funkcjonowania człowieka w przestrzeni9.
7

M. Lackowska, Ł. Mikuła, How metropolitan can you go? Citizenship in Polish city-regions, “Journal of Urban
Affairs”, 2018, 40:1, s. 47-62.
8 M. Tarkowski, Tożsamość metropolitalna Gdańska i Gdyni – zarys problemu i wstępne wyniki badań,
„Metropolitan”, 2017, nr 1, s. 9.
9
M. Szczepański, A. Śliz, Kim jestem? Identyfikacje i tożsamości społeczne. Przypadek Górnego Śląska, „Nauka”,
2018, nr 1, s. 135.
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Tożsamość emocjonalna, czyli przeżywana, jest oparta na codziennym
doświadczeniu człowieka, a funkcjonalna, wynikająca z gry interesów zbiorowych,
obejmuje wymiary bardziej materialne, takie jak infrastruktura. Niejednokrotnie
przywiązanie do terytorium, które zawiera w sobie ładunek emocjonalny, może być
efektem działania pragmatycznego nastawionego na pewien interes własny lub
wspólny, reprezentując wymiar „funkcjonalny”, dzięki któremu stopniowo
wykształca się określona tożsamość przestrzenna.
Jak
wskazuje
Joanna
Wróblewska-Jachna,
mieszkańcy
terenów
zurbanizowanych mają wiele możliwości afiliacyjnych10. Przyjmując za wyznacznik
skalę zasięgu terytorialnego, tożsamość przestrzenna może ukonstytuować się na
poziomie: lokalnym, miejskim, metropolitalnym, regionalnym, państwowym
i europejskim, obejmując różne poziomy jednocześnie. Jednakże charakterystyczne
jest to, że jednostka włącza określoną umysłową reprezentację środowiska,
traktując ją jako część samej siebie, do reprezentacji koncepcji „My”; angażuje się
przy tym emocjonalnie i ideologicznie11. Podejmując próbę zdefiniowania wymiaru
zbiorowej tożsamości przestrzennej – metropolitalnej – łatwo pokusić się o próbę
wyjaśnienia tego zjawiska, uciekając się do stwierdzenia, iż jest to suma tożsamości
lokalnych mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru metropolitalnego. Taki
pogląd na kwestię tożsamości metropolitalnej prezentują autorzy Programu działań
strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. Nowy wymiar
synergii, nie precyzując zarazem, na jakich wartościach miałaby się oprzeć wspólna
tożsamość obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii12. Fakt ten tłumaczyć
należy zapewne tymczasowym charakterem stworzonego dokumentu, który
zgodnie z zapowiedziami Urzędu Metropolitalnego zastąpić ma wkrótce pełna
wersja strategii promocji, obejmująca aspekty budowania wspomnianej tożsamości
wśród mieszkańców.
Wydaje się jednak oczywiste, że istnieje potrzeba wyjścia poza dotychczasowy
typ przywiązania, co przełoży się na integrację mieszkańców wokół nowych celów
i wartości, wzmacniających wspólny potencjał metropolitalny. W przypadku
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii posiada to szczególne znaczenie, gdyż ten
pierwszy w Polsce związek metropolitalny mający umocowanie w ustawie z dnia
9 marca 2017 r. mieści się w granicach obszaru o znacznej złożoności pod względem
przestrzeni społecznych, z którymi mieszkańcy czują się silnie związani. U podstaw
tego zjawiska leżą dawne podziały historyczne ziem z przynależną im kulturą od
czasów średniowiecza poprzez okres rozbiorów, w efekcie których ukształtowały się
10

J. Wróblewska-Jachna, Media jako narzędzie wspierające w kreowaniu tożsamości przestrzennych na przykładzie
metropolizacji miast województwa śląskiego, „Media i Społeczeństwo”, 2017, nr 7, s. 151.
11 W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn, Scholar, Warszawa 2002, s. 83.
12 Zob. Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. Nowy wymiar
synergii, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 153/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10.08.2018,
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Urząd Metropolitalny G-ZM, Departament Strategii i Polityki Społecznej,
Katowice 2018, s. 61.
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odmienne tożsamości Zagłębiaków i Górnoślązaków. Wykształcanie nowego
poziomu tożsamości nie wyklucza rzecz jasna czerpania z bogactwa zasobów
funkcjonujących do tej pory identyfikacji regionalnych, rozumianych jako
„szczególny przypadek tożsamości społecznej (zbiorowej) i kulturowej, opartej zarazem na tradycji
regionalnej, odnoszonej do (…) terytorium, regionu (miejsca), jego specyficznych cech
społecznych, kulturowych (symbolicznych), gospodarczych czy nawet topograficznych” 13.

Przestrzeń lokalna czy regionalna mieści w sobie znaczenia przynależące do
różnych tradycji i pamięci społecznych, które, jak twierdzi Andrzej Bukowski, „mogą
służyć teraźniejszości, mogą także służyć konstruowaniu przyszłości w procesie
wzajemnego komunikowania się i integrowania wokół nowych znaczeń i symboli”14.
Wartości tradycyjnie utożsamiane z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Dąbrowskim
mogą być więc reinterpretowane i wykorzystywane w procesie konstruowania
metropolitalnej wizji regionu.
W tym ujęciu tożsamość w jej nowym wymiarze należałoby zatem traktować
jako dynamiczną konstrukcję społeczną, podlegającą zmianom na przestrzeni czasu
i będącą do pewnego stopnia produktem nadawania obszarowi metropolitalnemu
określonych znaczeń oraz ich dalszego negocjowania. Postulat ten nawiązuje do
pojęcia tożsamości prospektywnej, którą Michel Bassand wyodrębnił jako
odzwierciedlenie wizji przyszłości regionu15. W tym znaczeniu można ją rozumieć
jako reprezentację społeczną, co sugerowałoby, że mieszkańcy aprobujący
określone rozwiązania, przyjmujący wizje rozwojowe, są skłonni do identyfikacji
i odczuwania więzi z danym obszarem. Tożsamość metropolitalna jawi się jako
konstrukt wyobrażeniowy tworzony także przez pewną narrację metropolitalną
(récit métropolitain)16, na którą składają się nie tylko dyskursy językowe, ale także
realizacje architektoniczne i urbanistyczne, czy też konkretne wydarzenia i działania
polityków, artystów oraz ‘miejskich obywateli’.

Tworzenie przestrzeni społecznej poprzez nadawanie jej
istotnych znaczeń
Płynna ponowoczesna rzeczywistość przyniosła kryzys identyfikacji terytorialnej,
a wraz z nim procesy deterytorializacji oraz reterytorializacji, spowodowane
zwłaszcza poszerzaniem się przestrzeni życia człowieka za sprawą wzmożonej
13

Szczepański M. S., Śliz A., Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska, „Miesięcznik SpołecznoKulturalny Śląsk”, 2010, s. 10.
14
Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 36.
15 M. Konopski, D. Mazurek, Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych
województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2017, tom 46, s. 74.
16
Zob. D. Pagès, La métropole parisienne et ses récits: du projet de territoire à une possible identité narrative
dialoguée?, « Quaderni », 2010, nr 73.
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i łatwej mobilności, ale także oddziaływaniem kultury masowej, internetu i mediów.
Jak wskazuje Andrzej Bukowski, społeczności nie muszą zawiązywać się na fizycznie
bliskim terytorium, które stało się czymś więcej niż fizyczną, społeczną i historyczną
przestrzenią17. Terytorium spowite jest siatką pojęć i wyobrażeń, podsycających
ideologiczne dyskursy, co czyni ją przestrzenią abstrakcyjną lub wyobrażoną,
w stosunku do której człowiek żywi określony stosunek emocjonalny. Wciąż jednak
tak dla jednostki, jak i dla całych zbiorowości ludzkich, przestrzeń uspołeczniona,
czyli nasycona znaczeniami społecznymi, społecznie tworzona i organizowana,
stanowi jeden z istotnych wymiarów identyfikacji, nadających sens istnieniu.
Zresztą umiejętność myślenia abstrakcyjnego i postrzegania symbolicznej wartości
przestrzeni jest jedną z cech odróżniających ludzi od zwierząt. Ważne jest więc, aby
budowniczy instytucji zarządzania związkiem metropolitalnym oprócz względów
funkcjonalnych i pragmatycznych mieli na uwadze przestrzeń społeczną i jej
zbiorowe przedstawienia, jako że składają się one na istotny element tożsamości
zamieszkujących ten obszar zbiorowości.
W socjologicznej refleksji Henri Lefebvre ujmuje przestrzeń (społeczną) jako
produkt (społeczny), który nie istnieje na zewnątrz wytwarzającego go
społeczeństwa18. W sensie ogólnym oznacza to, że podchodzimy do myślenia
o przestrzeni przez pryzmat tego, w jaki sposób jest przez ludzi kształtowana,
organizowana, przeobrażana oraz przedstawiana pojęciowo i symbolicznie
w różnych epokach i społeczeństwach, jako produkt społecznej praktyki i warunków
życia. Stwierdzenie to pozostaje w związku z tezą o społecznym tworzeniu
rzeczywistości Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna, w której badacze
podkreślają znaczenia, jakie nadaje się przestrzeni w wewnętrznym świecie myśli:
„Jest to świat, który powstaje w ich myślach i działaniach oraz dzięki tym myślom
i działaniom trwa jako świat rzeczywisty”19. Wytwarzanie przestrzeni społecznej
będzie się zatem łączyło ze społeczną produkcją jej znaczeń. Henri Lefebvre
wymienia trzy podstawowe procesy biorące w tym udział: praktyki przestrzenne
związane z produkcją i reprodukcją, sposoby przedstawiania przestrzeni
uzależnione od sposobu produkcji i danego porządku ideologicznego oraz
przestrzenie przedstawień, czyli kompleksy symboli, odczuć i wrażeń
wywoływanych przez przestrzeń. W triadzie przestrzennej Lefebvre’a przestrzeń
jest postrzegana, wyobrażona i przeżywana. Wszelkie dyskursy na temat
przestrzeni są wyrazem konkretnego wyobrażenia o niej i posługując się terminem
Lefebvre’a – są jej reprezentacjami. Szczególnie istotny wydaje się trzeci wymiar
triady uwzględniający proces naznaczania przestrzeni emocjami, uczuciami
i wartościami, tak że zyskuje ona wymiar symboliczny obok materialnego,
utylitarnego. Ujmuje to także podejście kulturalistyczne, zapoczątkowane przez
17

Z. Rykiel (red.), Tożsamość…, op. cit., s. 36.
H. Lefebvre, The Production of Space, tłum. D. Nicholson-Smith, Blackwell Publishing, Malden 2010, s. 26.
19 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983, s. 50.
18
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Floriana Znanieckiego, w którym wartość przestrzeni „jest składnikiem jakiegoś
nieprzestrzennego systemu wartości, w stosunku do którego posiada swoistą treść
i znaczenie”20. Przestrzeń obszaru metropolitalnego rozpatruje się w niniejszym
artykule jako miejsce projekcji nowych wartości, a jej wymiar społeczny realizuje się
w doświadczeniu i działaniu ludzkim.
Konstrukcja naszego przedstawienia świata złożona jest z różnych wymiarów
funkcjonowania człowieka w przestrzeni. W analizie relacji pomiędzy człowiekiem
a przestrzenią warto przyjrzeć się pojęciu przestrzeni przeżywanej (fr. espace vécu),
poprzez które geograf społeczny, André Fremont, wzbogaca pozostałe wymiary –
przestrzeń życia i społeczną – właśnie o aspekt psychologiczny i wyobrażeniowy21.
Przestrzeń życia jest konkretna i odnosi się do przestrzennych praktyk człowieka
związanych z podejmowanymi na co dzień aktywnościami. Natomiast przestrzeń
społeczna jest wynikiem powiązania interakcji społecznych z konkretnymi
miejscami, przez co zyskują one społeczne znaczenia. W ten sposób przestrzeń
społeczna staje się podłożem do subiektywnego przeżywania danego miejsca, które
obdarzone ładunkiem emocjonalnym, różnymi obrazami i konceptami jednostek
składa się na zrozumiałą dla człowieka rzeczywistość.
Wyzwaniem w konstruowaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest
wyjście poza wymiar czysto instytucjonalny i technokratyczny, koncentrujący się na
budowaniu silnego ośrodka wzrostu gospodarczego. Chodziłoby mianowicie
o wytworzenie przestrzeni społecznej przeżywanej tak, by obszar, który jest
doświadczany przez mieszkańców w toku codziennych praktyk jako przestrzeń
życia, stał się dla nich miejscem oswojonym, własnym; wspólnym miejscem przeżyć,
emocji i wyobrażeń. Projektowanie metropolii powinno zatem obejmować, obok
układu instytucjonalnego i wspólnej wizji rozwoju, czyli m.in. kluczowych projektów
pozwalających na integrację jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrost
konkurencyjności zewnętrznej, zmiany w świadomości społeczności lokalnych.
Ten ostatni aspekt zasadza się na wykorzystaniu projektów ‘miękkich’, dążących
do nadania obszarowi metropolitalnemu pozytywnych znaczeń oraz
zapewniających integrację jego mieszkańców. Rezultatem tychże działań w dłuższej
perspektywie mogłoby stać się wykształcenie się nowego poziomu tożsamości –
metropolitalnej.
Budowaniu świadomości mieszkańców na temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii (G-ZM)22 służy szereg działań z zakresu promocji i komunikacji społecznej
podjętych dotychczas przez Urząd Metropolitalny. Najważniejsze z nich koncentrują
20

F. Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1938, 18,
z. 1, s. 91.
21 G. Di Méo, De l'espace subjectif à l'espace objectif : l'itinéraire du labyrinthe, « L’Espace géographique », 1990,
t. 19-20, n4, s. 364.
22
Przyjmuje się skrócony zapis nazwy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w postaci akronimu G-ZM w celu
ułatwienia lektury artykułu.
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się na umacnianiu marki metropolii, czego wyrazem jest stworzenie jednolitej
identyfikacji wizualnej, obejmującej pojazdy transportu publicznego. Należą do nich
także organizacja przedsięwzięć kulturalnych i gospodarczych pod szyldem
Metropolii G-ZM, jak „Metropolitalna Noc Teatrów” czy występowanie w roli
partnera wydarzeń, jak w przypadku „Europejskiego Kongresu Gospodarczego”
i święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”, odbywającego się na terenie
różnych gmin wchodzących w skład G-ZM. Uruchomiono również nowe,
internetowe platformy służące promocji: http://gzmetropolia.pl/ oraz fanpage
metropolitalny: www.facebook.com/metropoliagzm/, liczący 22 389 osób (stan na
dzień: 30.06.2019). W czasie pierwszego roku działalności GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii świadomość metropolitalną podbudowywały akcje
promocyjne i informacyjne, w które zaangażowano najsilniejsze regionalne media:
„Dziennik Zachodni”, Radio Piekary, Radio Katowice, TVP3 Katowice. W ramach
prowadzonego przez Radio Piekary programu Metropolia korzyści przeprowadzano
sondy uliczne z mieszkańcami gmin G-ZM, a także zorganizowano wywiady
z ekspertami. W czasie cyklu debat Tu Metropolia, objętych patronatem medialnym
„Dziennika Zachodniego”, mobilizowano członków Zarządu G-ZM, przedstawicieli
władz miast i gmin członkowskich oraz mieszkańców, społeczników i dziennikarzy
do zabrania głosu w sprawach ważnych dla całości obszaru metropolitalnego, takich
jak transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni
i promocja. Świadomość metropolitalną mogą budować także różnego rodzaju
działania towarzyszące projektom twardym dotyczącym systemu transportu czy
Metropolitalnego Funduszu Solidarności, w założeniu wspierającego projekty
rozwojowe najsłabszych gmin członkowskich. W 2017 r. uchwałą nr III/16/2017
powołano Zarząd Transportu Metropolitalnego, który 1 stycznia 2019 r. przejął
zadania związane z zapewnieniem publicznego transportu na obszarze metropolii,
realizowane dotychczas przez trzech organizatorów – KZK GOP, MZK Tychy i MZKP
Tarnowskie Góry. Z tej okazji przeprowadzono także kampanię „Wspólny bilet”
informującą o ujednoliceniu cen biletów jednorazowych i okresowych. Następnie
wprowadzono także darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia na
terenie wszystkich 41 miast i gmin wchodzących w skład G-ZM, co ogłoszono
pierwszym projektem na taką skalę w Polsce. W tym kontekście należy również
wspomnieć o opracowaniu „Metrobiletu” łączącego przejazdy koleją oraz liniami
autobusowymi i tramwajowymi na terenie całej metropolii z podziałem na właściwe
strefy.
Innym interesującym projektem budującym wyobrażenie o obszarze
metropolitalnym było stworzenie we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach
makiety, prezentującej w skali 1:500 strukturę zabudowy 41 centrów miast i gmin
członkowskich G-ZM. Owoc pracy studentów Politechniki Śląskiej powstały
w ramach zastosowania podejścia project based learning można było podziwiać
w styczniu 2019 r. w czasie „4 Design Days”, wydarzenia z branży architektury,
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designu i nieruchomości. Poprzez projekt zmierzano do odpowiedzi na pytanie:
czym metropolia jest, jak wygląda i jak ją przedstawić. W tym duchu także
w grudniu 2018 r. w czasie obchodów „Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu COP 24” w Muzeum Śląskim w Katowicach GórnośląskoZagłębiowska Metropolia prezentowała mapping w formie audiowizualnej projekcji
obrazującej walory i potencjał kulturowy metropolii, uwzględniając historię miejsc
ważnych w regionie i związane z nimi znane postacie, zabytki oraz powstałe
wynalazki, a także realizowane przez związek metropolitalny zadania. Wydarzeniu
towarzyszyła także wystawa kubikowa koncentrująca uwagę zwiedzających na
najważniejszych dla powstającej Metropolii aspektach. Program działań
strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. Nowy wymiar
synergii ujmuje potrzebę rozwijania świadomości metropolitalnej mieszkańców,
jednak wciąż brakuje kompleksowej strategii w tym zakresie. Jej opracowanie
i publikację zakłada się na koniec 2019 r., choć miała już funkcjonować od końca
2018 r.
Rozważając różne możliwości oddziaływania na świadomość o przestrzeni
metropolitalnej, zdecydowanie warto docenić potencjał, jaki tkwi w innowacjach
technologicznych nastawionych na wydobywanie miejskich przestrzeni
przeżywanych, które pobudzają wyobraźnię kartograficzną użytkowników
przestrzeni. W tym nurcie uwagę przykuwa projekt Bio Mapping realizowany od
2004 r. przez Christiana Nolda, angielskiego artystę, designera i edukatora, który
koncentruje się na pozyskiwaniu danych biometrycznych na podstawie reakcji
galwanicznej skóry23. Za pomocą specjalnego narzędzia wskazującego pobudzenie
emocjonalne powiązane z położeniem geograficznym możliwe jest dotarcie do
indywidualnych ścieżek emocjonalnych użytkowników miast, którzy dostarczają
dokładnego opisu swoich doświadczeń. Na podstawie pozyskanych danych tworzy
się afektywne mapy miejskie, takie jak East Paris Emotional Map z 2008 r.,
ilustrujące strumień różnorodnych interakcji w przestrzeni. Tego typu projekty
zachęcają do pogłębiania świadomości w zakresie doświadczanej w codzienności
przestrzeni i mogą dostarczać cennych informacji na temat różnorodnych obszarów
funkcjonowania człowieka w mieście, na przykład miejsc szczególnie atrakcyjnych
lub wręcz przeciwnie – zdegradowanych, opuszczonych, nieuczęszczanych, co
z kolei daje możliwość do zmiany i wykorzystania danych przy kreowaniu
przestrzeni przyjaznej do życia czy spędzania czasu wolnego. Projekty tego typu
stanowią kontynuację badań nad postrzeganiem miast realizowanych przez Kevina
Lyncha już w latach 60. XX w.

23

C. Nold, Bio Mapping / Emotion Mapping, http://biomapping.net (1.06.2019).
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Dyskurs metropolitalny i jego rola w procesie nadawania
znaczeń
Obecnie jest za wcześnie, by mówić już o identyfikacji mieszkańców
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, natomiast kwestią rozważaną
w niniejszym artykule jest, co może stanowić jej podstawę. Motywacja do podjęcia
refleksji nad dyskursem metropolitalnym i procesem nadawania znaczeń metropolii
zrodziła się na gruncie orientacji kulturalistycznej w badaniach socjologicznych nad
przestrzenią miast i metropolii, gdzie:
„przestrzeń rozumie się albo jako byt materialny, albo jako metaforę, o społecznym wymiarze
przestrzeni decydują jednak zawsze znaczenia nadawane tej przestrzeni przez jednostki
i zbiorowości – albo wartości symboliczne, albo metaforyczne określenia relacji społecznych”24.

Obserwacje tworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim
wskazują, że konstrukcja tej nowej jednostki polityczno-administracyjnej
i związana z nią instytucjonalizacja pociąga za sobą wytwarzanie różnego rodzaju
dyskursów czy też narracji, które mają na celu nadanie przestrzeni metropolitalnej
określonych znaczeń w świadomości społecznej. Przyjmuje się przy tym założenie
o istotnym wpływie mass mediów i dyskursu publicznego na świadomość
społeczną, co znajduje potwierdzenie w licznych badaniach i rozważaniach
poświęconych komunikacji masowej (H. Lasswell, T. Adorno, E. Fromm, D. McQuail
i inni).
Proces metropolizacji realizowany w sferze materialnej może być wzmacniany
przez dyskurs publiczny, w który angażują się różni aktorzy społeczni – politycy,
lokalni aktywiści, naukowcy, przedstawiciele mediów i mieszkańcy. Dyskurs
publiczny to
„(...) wszelkie przekazy dostępne publicznie, a więc m.in. dyskursy instytucjonalne (…), dyskursy
związane z określonymi światami społecznymi (…), a także dyskursy środków masowego przekazu
(inaczej dyskursy medialne)”25.

Choć, jak wskazuje wiele prac, dyskurs to w humanistyce i naukach społecznych
‘pojęcie-wytrych’, umykające jednoznacznym definicjom oraz często potocznie
utożsamiane z dyskusją, łączy ono w sobie językowe, kognitywne
i społeczne aspekty komunikacji. Teun van Dijk rozróżnia trzy jego wymiary: użycie
języka, przekazywanie idei, interakcje w sytuacjach społecznych26. Dyskurs
rozumiany jako społeczne użycie języka kieruje uwagę w stronę znaczenia
nadawanego w czasie procesu komunikacji, które uzależnione będzie od kontekstu
24

Z. Rykiel (red.), Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 18.
25 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego,
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Aureus, Kraków 1997, s. 11.
26 A. Horolets, Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 54.
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społecznego, sytuacji wypowiedzi.
Świadomość społeczna mieszkańców na temat metropolii modelowana jest:
z jednej strony przez konkretną narrację promocyjną (dyskurs instytucjonalny),
tworzoną głównie przez Urząd Metropolitalny, a z drugiej przez dyskurs
publiczny, dający obraz przefiltrowany przez ‘szkiełko dziennikarskie’, co sprzyja
realizacji określonych celów: informacyjno-weryfikacyjnych, wartościującoemotywnych oraz behawioralnych27. Metropolia jawi się zatem jako pewnego
rodzaju wizja lub projekt, który podlega dyskusji i nabiera charakteru narracyjnego.
W dyskursie medialnym możemy dostrzec, iż budzą się lokalne resentymenty
związane z percepcją i waloryzacją przestrzeni. Dyskusje dotyczące tematów
metropolitalnych zabarwione są wątkami historycznymi, lokalnymi ambicjami,
nadziejami, emocjami, nierzadko obfitując w napięcia polityczne, konflikty
tożsamościowe i konflikty interesów. Na łamach lokalnej prasy (m. in. „Dziennik
Zachodni”, „Gazeta Wyborcza” – dodatek lokalny) ukazują się artykuły zawierające
motywy odwołujące się do tradycyjnych antagonizmów pomiędzy Górnoślązakami
a Zagłębiakami (np. Spór o nazwę metropolii tylko zamrożony. Wróci za kilka
miesięcy. I może być większy, artykuł z 2017 r.). Najważniejsze z tych motywów
dotyczą m. in. sporu o nazwę Metropolia Silesia, która stanowiła podstawę dobrze
funkcjonującej już marki Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (rozwiązanego
oficjalnie 28.12.2017 r.), czy też sporu o siedzibę władz powstałej w miejsce
wcześniejszego związku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako wyraz
rywalizacji największych jej miast o miano ośrodka centralnego (głównie Katowic
i Sosnowca).
Elementy odwołujące się do tradycji górnośląskiej i zagłębiowskiej koegzystują
w obrębie powstałej narracji metropolitalnej. Czyni się starania, by działały
na rzecz synergicznego rozwoju obszaru, czego wyrazem jest wprowadzenie
w identyfikacji wizualnej G-ZM, oprócz żółci i granatu stanowiących syntezę barw
heraldycznych obu regionów, nowego koloru – fuksji, symbolizującej ożywienie
i innowacyjność, jaką wnosi powołanie Metropolii. Uwidacznia się też kolejny
ważny aspekt, a mianowicie tożsamość lokalna staje się atrakcyjnym elementem
wizerunku związku metropolitalnego służącym zaistnieniu na globalnym rynku oraz
przyciągnięciu użytkowników metropolitalnej przestrzeni28. Jest potrzebna,
by rywalizować o zasoby egzogenne niezbędne dla rozwoju ośrodka. Z drugiej zaś
strony służy gromadzeniu zasobów endogennych – społecznych i symbolicznych,
pozwalając na integrację mieszkańców wokół pewnych tradycyjnych idei i wartości
oraz wykształcenie kapitału społecznego. W takim ujęciu tożsamość służy za
27

E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 25.
28 M. Błaszczyk, O politycznej naturze tożsamości lokalnej, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji
i metropolizacji, M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015,
s. 40-41.
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instrument tworzenia lokalnej polityki rozwoju, a określone obrazy przestrzeni
metropolitalnej mogą być lokowane w pożądanych dla rozwoju kontekstach
nowoczesności czy europejskości, które stanowią składniki świadczące
o atrakcyjności obszaru G-ZM. Tak wyrażona polityzacja tożsamości polega na
mobilizowaniu politycznym mieszkańców poprzez wykorzystanie elementów
kulturowych. Regionalny ‘materiał’ staje się częścią składową konstrukcji
społeczno-gospodarczej i politycznej, jaką jest Metropolia, leżąc u podstaw jej
interesów. Kultura pełni tu rolę zasobu dynamicznego, będąc katalizatorem
innowacyjności obszaru, ale także źródłem napięć poprzez odwołanie do
historycznych podziałów i pamięci zbiorowej.
Tożsamość będąca spoiwem lokalnej polityki i kultury opiera się także na
paradygmacie komunikacyjnym, a przede wszystkim medialnym. Konstruowanie
tożsamości odbywa się na drodze komunikacji i interakcji z innymi w ramach pewnej
wspólnoty politycznej, do której aspirujemy lub przynależymy29. Szczególna rola
w tym procesie przypada mediom i dziennikarzom tworzącym w lokalnym
środowisku ideologie, mity, powieści i świadomości. Dziennikarze na równi
z politykami, naukowcami, ekspertami czy intelektualistami należą do elit
symbolicznych, czyli tych grup i osób, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad
publicznie dostępną wiedzą, publicznie prawomocnymi przekonaniami, nad
kształtem i treściami dyskursu publicznego30, tworząc pewne reprezentacje
społeczne ‘metropolii', które są przyswajane jako ‘wiedza społeczna’31. Społeczne
reprezentacje odnoszą się do teorii stworzonej przez Serge’a Moscoviciego
(1984 r.), według której zasoby społecznej wiedzy składają się z elementów
konceptualnych i obrazowych. Badanie zawartych w przekazach medialnych
obrazów, będących pewnym odwzorowaniem rzeczywistości społecznej, pozwala
lepiej ją zrozumieć poprzez nadanie swoistych ram interpretacyjnych do analizy
powszechnie występujących zjawisk. Społeczne reprezentacje porządkują
i kształtują przekonania, postawy, opinie i praktyki, są procesami, przez które
konstruowana jest rzeczywistość społeczna. Ten wywodzący się z interakcjonizmu
symbolicznego pogląd zakłada, że w procesie komunikowania następuje
konstruowanie rzeczywistości społecznej.
Analogicznie do dyskursu miejskiego, wyodrębnionego i poddanego analizie
przez Beatę Dudę, można potraktować dyskurs metropolitalny jako kategorię
transdyskursywną, ponieważ metropolia jako przedmiot odniesienia pojawia się
w wielu innych dyskursach, na przykład w dyskursie naukowym, politycznym,
29

M. Megier, Współczesna tożsamość narodowa jako wytwór działań politycznych i komunikacyjnych,
[w:] Tożsamość i komunikacja, J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011,
s. 32.
30 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie…, op. cit., s. 17.
31
K. Kubala, Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentów socjalizacji politycznej, [w:] Analiza dyskursu
w socjologii i dla socjologii, A. Horolets (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 138.
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medialnym, promocyjnym czy urzędowym32. Warto jednak wziąć pod uwagę
interakcje tych rozmaitych dyskursów, które ścierając się, tworzą mniej lub bardziej
spójną narrację. Pomocne w ujęciu obrazu metropolii kreowanego przez
poszczególne dyskursy jest pojęcie dyskursywnego obrazu świata, zaproponowane
przez Waldemara Czachura, które wywodzi się z lingwistyki kulturowej. Sam autor
opisuje DOŚ jako:
„dyskursywnie wyprofilowaną interpretację rzeczywistości dającą się ująć jako zespół sądów
o świecie, o ludziach, rzeczach, zdarzeniach.(…) Jako reprezentacja wiedzy – jest językowo
konstruowany, negocjowany na bazie argumentów emocjonalnych lub racjonalnych albo
medialnie dystrybuowanych”33.

Tak powstała narracja stanowi punkt odniesienia w procesie identyfikacji
mieszkańców, ale może też wiele powiedzieć o powodzeniu marki miejsca,
która w myśl marketingu terytorialnego powinna w oryginalny sposób zaspokajać
zidentyfikowane i antycypowane potrzeby ‘klientów’, wywołując ich aprobatę
oraz przekonanie o wyjątkowości ‘miejskiego produktu’. Zaistnienie GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii jako pozytywnej marki w społecznej świadomości może
się powieść, zwłaszcza jeśli uniknie się chaosu informacyjnego wynikłego na skutek
sprzecznych komunikatów, pojawiających się w dyskursie publicznym jako kontra
do przekazu promocyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje również zaangażowanie
mieszkańców, którzy muszą wierzyć w unikatowość przestrzeni metropolitalnej,
w jej atrakcyjność, a także w dłuższej perspektywie zadeklarować chęć działania na
rzecz jej rozwoju. W tym aspekcie nasuwa się znów kwestia obywatelstwa
metropolitalnego i kształtu instytucji zarządzania związkiem metropolitalnym, która
w obecnej formie nie pozwala na przykład na bezpośrednią partycypację
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o wyborze członków zgromadzenia G-ZM.
Dyskurs elit symbolicznych na temat metropolii można zatem potraktować
jako rodzaj socjalizacji politycznej mieszkańców obszaru metropolitalnego, gdyż
mobilizuje on za pomocą dystrybuowanych narzędzi interpretacyjnych w postaci
społecznych reprezentacji do organizowania rzeczywistości wokół, co implikuje
także wybory na poziomie przynależności do określonej wspólnoty. Dyskurs daje
możliwość kształtowania władzy symbolicznej poprzez nadawanie istotności
konkretnym wydarzeniom, zagadnieniom i stanowiskom, dzięki czemu tworzy
kryteria oceny rzeczywistości. Dobór treści dyskursu publicznego jest rodzajem
władzy nad członkami danej społeczności, lecz w społeczeństwie pluralistycznym
i konsumpcyjnym władza ta ma swoje granice, bo istnieje szansa do obopólnej
wymiany znaczeń. Inną ważną funkcją dyskursu metropolitalnego jest niewątpliwie
oswajanie przestrzeni, która dotąd w dużej mierze funkcjonowała w świadomości
zbiorowej w ramach mniejszych, gminnych całości, poprzez rozpowszechnianie
32
33

B. Duda, Miasto…, op. cit., s. 182.
W. Czachur, Dyskursywny obraz rzeczywistości, „Tekst i dyskurs – Textund Diskurs”, 2011, 4, s. 87.
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znaczeń odnoszących się do wspólnego kapitału metropolitalnego i związanych
z nim wartości.

Wnioski
Badanie dyskursu towarzyszącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma
na celu odkrywanie wycinka powstającej wokół niej rzeczywistości społecznej.
Wynika to z faktu, iż dyskurs jest nośnikiem pewnego obrazu świata, będącego
odzwierciedleniem i zarazem elementem tej rzeczywistości, wpływając na
podejmowane przez aktorów społecznych działania, zmianę przez nich otoczenia,
a wreszcie postrzeganie siebie. Obraz świata jest uwspólniany przez członków
społeczności na drodze wzajemnych interakcji, podlega negocjacjom przy użyciu
dostępnej wiedzy, konkretnych strategii komunikacyjnych oraz posiadanej
kompetencji kulturowej. Znaczenie, jakie nadaje się określonemu fragmentowi
rzeczywistości, zależy właśnie od wspomnianych powyżej trzech czynników. Rola
elit symbolicznych w tym procesie zasadza się na dystrybuowaniu określonych
znaczeń i symboli oraz decydowaniu o hierarchii ważności poszczególnych wartości
i wątków w narracji. Elity powinny również odpowiadać na reakcje odbiorców
wysyłanych komunikatów. W nurcie konstruktywizmu tożsamość może być
pojmowana jako w pewnym sensie byt wyobrażony i jej istnienie czy też
postrzeganie będzie zależało od treści prowadzonej narracji. Tak uformowana
tożsamość jest dynamiczna i podlega ciągłej reinterpretacji, stanowiąc także
element marki miejskiego produktu. Użyteczne wydaje się postawienie pytania,
w jaki sposób elity symboliczne starają się kształtować wyobrażenie o metropolii,
jakie jej znaczenia realnie rozpowszechniają, oraz czy w tym procesie działają na
rzecz integracji mieszkańców wokół idei metropolii, na co odpowiedź mają
przynieść badania realizowane przez autorkę artykułu w ramach rozprawy
doktorskiej.
Dyskurs stanowi jeden z elementów budujących świadomość o G-ZM,
waloryzując kapitał obszaru metropolitalnego i dostarczając możliwości
do mobilizowania mieszkańców do działania na rzecz tego obszaru jako całości,
a co za tym idzie generuje impulsy do wykształcania więzi terytorialnej
i tożsamości na nowym poziomie. Realizowanie wspólnych metropolitalnych
projektów będzie możliwe dzięki pozwalającej na efektywne współrządzenie
metropolitalnej socjalizacji, która odbywa się poprzez dyskurs. Jednak sam dyskurs
nie wystarczy, by przestrzeń związku metropolitalnego stała się przestrzenią
przeżywaną. W celu jej wytworzenia sieci relacji społecznych muszą ulec
zagęszczeniu, co oznacza, że mieszkańcy powinni uzyskać równy dostęp
do najważniejszych zasobów obszaru metropolitalnego, dzięki czemu będą mogli
kierować w jego stronę osobiste odczucia. Istotność wzbudzenia zaangażowania
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emocjonalnego jest w tym przypadku nieoceniona, stanowiąc drogę do włączenia
obrazu danego miejsca w przedstawienie siebie i uznania go za własne. Wtedy
realnie staje się, w odwołaniu do pojęcia Andrzeja Majera, mikropolis34, miastem
osobistym zakodowanym w gąszczu szlaków mentalnej mapy, na drodze
codziennego doświadczania i dialogu z innymi ludźmi zamieszkującymi tę
przestrzeń.
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Towards the Lived Space. An Introduction to the Discourse Analysis of the Upper-Silesia and
Zagłębie Metropolis
Summary
The article concentrates on how the awareness of the Upper-Silesia and Zagłębie Metropolis is built,
emphasising the role of the public discourse in this process. It also indicates the possibility of creating
a new, metropolitan level of territorial identification, which is essential for governance strengthening
and which determines the success of the metropolisation process in its social dimension. The author
of the text describes the metropolitan identity as a dynamic social structure, created through giving
the metropolitan area specific meanings. The analysis of the role of public discourse in the
metropolisation process starts with presenting the foundations of the production of social space, as
well as the dimensions of the relationship between man and space. The article discusses issues related
to the politicisation of the local identity, the elements of which can be used to create the image of the
Upper-Silesian and Zagłębie Metropolis and to develop regional politics. Referring to the theory of
social representations and the concept of discursive worldview, the author presents the functions of
the metropolitan discourse and highlights how the symbolic elites can mobilise inhabitants’ resources
to develop a territorial bond.
Keywords: social space, lived space, metropolitan discourse, the Upper-Silesia and Zagłębie
Metropolis
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Artystyczne mapowania miejskich asamblaży

ABSTRAKT
Analiza artystycznych map oraz praktyk mapowania miejskiego odniesiona zostaje do nowych
(relacyjnych) ontologii – myślenia o miejskich asamblażach (Ash Amin, Nigel Thrift, Ignacio Farías, Kim
Dovey). Przyglądanie się wybranym przykładom map oraz wypracowywanym narzędziom mapowania
staje się w tym ujęciu wyjściem do poszukiwania wzajemnych relacji przestrzennych, sposobów
kooperatywnego wytwarzania wiedzy oraz odkrywania nowych modalności działania. Proces „łączenia
mieszanek relacji” w ramach miejskich asamblaży rozpoznany zostaje jako proces poznawczy, a także
wzmacniający partycypacyjne uczestnictwo w kształtowaniu miasta. Proponowane w ramach
projektów (Urban Cartographies Research, Bio Mapping, Urban Action Clinic) sposoby mapowania
ujawniające złożoność miejskich zbiorowości – rizomatycznych praktyk, przedmiotów, natury,
technologii, nie-ludzkich aktorów – pozostają tym samym ściśle skorelowane z kwestiami miejskiej
polityki. Sama mapa nie stanowi przy tym jedynie obiektu prezentacji danych, zbioru informacji
przestrzennych, ale staje się narzędziem eksperymentowania, uczenia się, poszukiwania możliwości
przestrzennego działania – w tym nowych typów polityczności i myślenia o miejskiej demokratyzacji.
SŁOWA KLUCZOWE: miejskie asamblaże, mapa, artystyczne mapowanie, polityczność, miejska
demokratyzacja

Wprowadzenie
Podobnie jak w sztuce asamblażu uwaga zostaje skoncentrowana nie tylko na
elementach (przedmiotach, surowcach, materiałach) składających się na
poszczególne kompozycje, ale również na (wydawałoby się) nieskończonych
możliwościach łączeń tych elementów, w miejskich asamblażach istotne jest
przyglądanie się nie jedynie właściwościom poszczególnych części miejskiej tkanki,
ale ich wzajemnym łączeniom i oddziaływaniom – w niezliczonych, zmiennych
i dynamicznych aranżacjach miasta. Myślenie asamblażem zaczerpnięte z ontologii
1
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relacyjnej Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattarriego stanowi rodzaj myślenia
o niestabilnej i niejednorodnej strukturze życia codziennego – odrzucając podejście
homogenizujące, przyczynia się do artykułowania relacji społeczno-przestrzennych,
w szczególności różnic i niejednorodności tych relacji. Jeżeli za Deleuze’em
i Guattarim przyjmiemy, że wszystko to linie, mierzalne prędkości stanowiące
asamblaż, to mapa staje się formą poznania zorientowaną na eksperymentowanie
z rzeczywistością. Nie jest odtwórcza czy zamknięta w sobie, ale odwracalna
i otwarta na modyfikacje. Jedną z zasad kłącza – podziemnej logiki połączeń
i heterogeniczności, nieustannie kształtującej związki między łańcuchami,
organizacjami władzy i okolicznościami, gdy każdy punkt może zostać połączony
z jakimkolwiek innym punktem – jest bowiem zasada kartografii2. Model kanału
kłącza nakreśla mapę (tworzoną z elementów heterogenicznych), posiadającą wiele
wejść i wyjść, własne linie lotu: „kłącze pozostaje w związku z mapą, która musi
zostać wytworzona, skonstruowana w taki sposób, by dać się zdemontować,
połączyć, odwrócić, zmodyfikować, objąć wielorakie wejścia i wyjścia oraz linie
ujścia”3. Dostrzeżenie relacyjności, wielości wpływów, stanowi w tym wypadku
swoisty punkt wyjścia dla poszukiwania nowych rozwiązań, kształtowania
odmiennych relacji.
Proponowana przez Deleuze’a i Guattariego relacyjna perspektywa odnalazła
swoje szczególne zastosowanie w ramach zainteresowań studiów miejskich, gdy
ich reprezentanci „zaczęli poszukiwać relacyjnej, symetrycznej, a także płaskiej
[nie hierarchicznej] perspektywy, by nadać miastom sens (…) Spowodowało
to nie tylko zmianę słownika, ale także odkrycie nowych miejsc i obiektów
zainteresowania”4. Codzienność miejskiego życia obejmuje w tym układzie szereg
rizomatycznych praktyk, przeplatających się ludzkich i nie-ludzkich aktorów
w procesie wspólnego tworzenia i dzielenia przestrzeni. Na co zwraca uwagę
Agata Skórzyńska, w miejskich asamblażach „relacja między człowiekiem
a rzeczywistością zurbanizowaną przestaje być relacją jednokierunkową, a wpływ
na procesy urbanistyczne mają też czynniki środowiskowe i klimatyczne, działające
w miastach nie-ludzkie organizmy (zwierzęta, mikroorganizmy), technologie,
obiekty naturalne i artefaktualne”5. To też nowe ontologie miejskie zachęcają
do poszukiwania polityczności, której źródłem są przede wszystkim „codzienne,
materialne praktyki ludzi żyjących w stale komplikującym się świecie”6. Zagadnienie
miejskiej demokracji budowane zostaje w tym ujęciu wokół konkretnych sytuacji,
2

G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, tłum. B. Massumi, University of
Minnesota Press , Minneapolis – London 1987, s. 12.
3 G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia”, 1998, 1-3, s. 234.
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I. Farías , T. Bender (red.), Urban Assemblages. How Actor – Network – Theory Change Urban Studies, Routledge,
London – New York 2011, s. 2.
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włączając w nie złożone zbiory przedmiotów, technologii, organizmów etc.,
odpowiadając na miejską politykę złożonych splotów, przenikających się
w społeczno-materialnych relacjach.
Kim Dovey i Mirjana Ristic w odniesieniu do miejskich asamblaży mapowanie
uznają nie tylko za proces ujawniania, ale także tworzenia powiązań,
wydobywających transformacyjne możliwości miasta: „Mapa jako sztuka rzuca
wyzwanie obiektywnym koncepcjom terytorium, aby otworzyć okno na nowe
sposoby widzenia i wyobrażania”7. Ten charakterystyczny dla mapowania,
transformacyjny potencjał, nie może jednak zostać zrealizowany w oderwaniu od
„rzeczywistego miasta”. Koniecznym pozostaje rozpoczęcie od terytorium, którego
zmapowanie otwiera dopiero nowe „przestrzenie możliwości”. Jednak podobnie jak
Ash Amin, Nigel Thrift, Ignacio Farías zaznaczyć trzeba, że owo „wyobrażone”
i „możliwe” nie jest jednoznaczne z myśleniem o „doskonałym stanie podzielanym
przez wszystkich”8. Chodzi raczej o poszukiwanie możliwości politycznego działania
w prawie do miasta jako świadomego uczestnictwa w miejskich asamblażach –
współkształtowania i współwpływania na nie. W tym sensie myślenie asamblażem
nie pozostaje w sprzeczności z myśleniem o konfliktowości, agonistycznym
wymiarem miejskich przestrzeni.
Powiedzieć można, że w ramach prezentowanych przykładów – „dryfującej
kartografii” Urban Cartographies Research, emocjonalnej kartografii i Bio
Mappingu, a także śledzenia zaburzeń ekologicznych w ramach Urban Action Clinic
– zarówno tworzone mapy, jak i sam proces mapowania odpowiada potrzebie
„specyficznego, dośrodkowego sposobu patrzenia na procesy urbanizacyjne,
uwrażliwionego na niewidoczne dotąd szczegóły i przede wszystkim na dynamikę
relacji”9. Artystyczne projekty i interwencje stanowią więc szczególny wyraz
asamblażowego myślenia, któremu towarzyszy potrzeba odkrywania nowych
przestrzennych łączeń (politycznego, ekonomicznego, technologicznego,
środowiskowego) oraz pytanie o własne położenie wewnątrz skomplikowanego
układu sił – własnych ograniczeń oraz możliwości działania w miejskich splotach.
Mapowanie rozpoznane zostaje tu jako metoda pogłębionej i krytycznej eksploracji
terenu, natomiast mapa zamiast prezentować informacje staje się przyczynkiem
aktywizacji, poszukiwania rozwiązań w ramach kooperatywnego procesu wymiany
– wiedzy, narzędzi, doświadczeń – w ramach politycznych działań.

7

K. Dovey, M. Ristic, Mapping Urban Assemblages: the Production of Spatial Knowledge, “Journal of Urbanism:
International Research on Placemaking and Urban Sustainability”, 2015, 10(1), s. 1.
8 I. Farías, The politics of urban assemblages, “City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action”, 2011,
Vol. 15, No. 3-4, s. 371.
9 A. Skórzyńska, Praxis i miasto..., op. cit., s. 61.
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Urban Cartographies Research (UCR) – „dryfująca kartografia”
wobec dyskursu administracyjnego
W brazylijskim Belo Horizonte władze miejskie wyszły z propozycją reform,
łączonych z organizacją megawydarzenia: Mistrzostw Świata FIFA. Głównym
celem wprowadzania zmian – wydobywania nowego, atrakcyjniejszego wizerunku
miasta – miało być przyciągnięcie do miasta międzynarodowych inwestorów.
Plany obejmowały przede wszystkim budowę stadionów i lotnisk. Wybranym
obiektom podporządkowany został także namysł nad rozbudowaniem systemu
miejskiej komunikacji i autostrad, w celu sprawnego łączenia tych newralgicznych
punktów z miejskim centrum. Pedro S. Marra i Carmen A. Massera podkreślają,
że proponowane projekty ‘naprawcze’ stanowiły wyraz jednostronnych,
homogenicznych i stereotypowych podejść do poszczególnych obszarów miejskich,
w szczególności właśnie do silnie adaptowanego centrum. Istotnym jest
zaznaczenie, że znaczącym wsparciem argumentacji władz były coraz częściej
pojawiające się notki oraz informacje dotyczące przestępstw, włamań,
handlu narkotykami w konkretnych obszarach miejskiego centrum, wskazujące
na potrzebę wprowadzenia daleko idących miejskich reform10. Wzmocnieniu
tej argumentacji posłużyły także prowadzone w ośrodku akademickim badania
diagnostyczne, korzystające z metodologicznych procedur nauk społecznych –
ankiet, obserwacji, semi-ustrukturyzowanych wywiadów prowadzonych
z mieszkańcami. Podsumowaniem przeprowadzonych badań było stworzenie
zestawu map, które, jak wskazują Marra i Massera, nie tylko stanowiły przykład
niezwykle wyspecjalizowanego tekstu eksperckiego – „niedostępnego dla
przeciętnego mieszkańca” – ale całkowicie zamroziły miejski ruch, lokując
poszczególne grupy oraz praktyki w skrzętnie wydzielonych, odseparowanych od
siebie obszarach. Można powiedzieć, że stały się doskonałym narzędziem
reprezentacji politycznych założeń, „uzasadnieniem potrzeby >oczyszczenia<
centrum miasta11.
Zespół Urban Cartographies Research (UCR) we współpracy z Federal University
of Minas Gerais Cultural Center w kontrze do proponowanych rozwiązań podjął się
próby wydobycia wielości i złożoności miejskiego centrum obejmującego „różne
regiony, mutującego się w zależności od obecności ludzi, drzew, ławek i innych
urządzeń miejskich, rysującego i przerysowującego własne niewidzialne
i symboliczne granice”12. URC interesuje przede wszystkim „miasto
10

P. S. Marra, C. A. Massera, Mobile Maps of Chameleonic Cities: Urban Cartographies and Methodological
Procedures and Experience, [w:] Media Art and The Urban Environment: Engendering Public Engagement with
Urban Ecology, F. T. Marchese (red.), Springer, Switzerland 2015, s. 119-124.
11 Ibidem, s. 124.
12 Ibidem, s. 118.
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kameleoniczne”, podlegające nieustannym zmianom, którego nie sposób ująć
w ramy stabilnych, nie-ruchomych map. Poszukując przeciwwagi dla
administracyjnych planów, zespół wyszedł z propozycją projektu „dryfującej
kartografii”13. To oczywiste odniesienie do sytuacjonistycznej psychografii – nauki
„o relacjach i przestrzeniach” – stanowiącej klucz do badania „podświadomości
miasta”14, jego najbardziej subtelnych i wielosensorycznych zależności.
Doświadczenie wizualne w praktykach sytuacjonistów zastąpione zostało
doświadczeniem nieustannego „dryfu”, który zmienia krajobraz „z godziny na
godzinę” i staje się podstawą pod sformułowania dla Nowego Urbanizmu15.
Badanie psychograficzne nabierało u sytuacjonistów podwójnego znaczenia:
„aktywnej obserwacji dzisiejszych obszarów miejskich i ustanawiania hipotez
o strukturze miasta sytuacjonistycznego”16 – czyli moglibyśmy powiedzieć, „miasta
możliwego”. Związane z dryfem poczucie dezorientacji staje się sposobem
odrzucenia „wszelkich ustalonych modusów zorganizowanego przemieszczania”17.
W związku z tym Anna Nacher zwraca uwagę na trudność lokowania
sytuacjonistycznych eksperymentów, inaczej niż w opozycji do „dyskursu
nowoczesnej metropolii zorientowanej na geometryczność i efektywność
komunikacyjną”18. Wyrazem tej opozycyjności stały się natomiast wyrosłe
z psychografii, osobiste mapy sensu, kreślone w ramach nowej kartografii.
Dla sytuacjonistów mapa stanowiła swoiste „miejsce kontestacji” otwierające
marginalizowane przestrzenie, w celu tworzenia nowych połączeń. Mimo iż
Dovey i Ristic sytuacjonistyczną psychografię lokują raczej po stronie
„dekonstrukcyjnego gestu”19 jako formy dyskursywnej aniżeli miejsca wytwarzania
wiedzy przestrzennej, to już Nacher sytuacjonistyczne „anty-spacery” proponuje
rozpatrywać właśnie w ramach alternatywnego modelu „wytwarzania wiedzy
o mieście i jego przestrzeniach”20. Modelu, cieszącego się zresztą niesłabnącym
zainteresowaniem wśród współczesnych artystów wykorzystujących zdobycze
technologiczne dla krytycznego i zaangażowanego odkrywania nowych relacyjności
przestrzennych. Jak wskazywał Guy Debord, „postęp psychografii zależy w dużym
stopniu od statystycznego rozszerzenia metod obserwacji, ale głównie od
eksperymentowania poprzez konkretne interwencje w urbanistyce”21.
13

Ibidem, s. 126.
A. Nacher, Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady: od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych,
„Sztuka i dokumentacja”, 2014, nr 11, s. 73.
15 I. Chtcheglov, Sformułowania dla Nowego Urbanizmu, tłum. M. Adamczak, [w:] Miasto w sztuce-sztuka miasta,
E. Rewers (red.), UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 312.
16 G. Debord, Towards a Situationist International, [w:] Participation, C. Bishop (red.), MIT Press, London:
Whitechapel/Cambridge 2006, s. 97.
17 A. Nacher, Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady…, op. cit., s. 73.
18 Ibidem.
19 K. Dovey, M. Ristic, Mapping Urban Assemblages…, op. cit., s. 2.
20
A. Nacher, Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady…, op. cit., s. 73.
21 G. Debord, Towards a Situationist International…, op. cit., s. 97.
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Dla UCR „dryfująca kartografia” odpowiadać miała potrzebie dokumentacji
ruchu, zmienności, temporalności doświadczeń kształtujących heterogeniczne,
nakładające się na siebie obszary miejskie. Nagrania audio, fotografia, video
stały się w tym wypadku podstawowymi narzędziami dla prób dokumentacji
owej zmienności (przestrzenno-czasowej) – opracowywania alternatywnych
form rejestrowania i wizualizacji miejskich strumieni, materializujących się
w niejednorodnych sposobach dzielenia się przestrzenią. Zbierane przez
artystów oraz badaczy dane zestawione zostały również z materiałami
dostępnymi w publicznych archiwach – fotografiami, wiadomościami prasowymi,
opowiadaniami etc. Niezwykle ważne jest zaznaczenie, że ten bogaty zbiór
dokumentacyjny, zamiast zostać poddany ostatecznej wewnętrznej weryfikacji
i interpretacji, zespół UCR upublicznił w formie wystawy organizowanej w Federal
University of Minas Gerais Cultural Center. Przestrzeń zgromadziła mieszkańców,
bywalców, pracowników związanych z miejskim centrum, których praktyki
przestrzenne w różnych konfiguracjach na co dzień się ze sobą krzyżują. Spotkanie
stanowiło przede wszystkim próbę nawiązania dialogu. Format wystawy przybrał
natomiast postać interaktywnego środowiska – fragmentów opowiadań, nagrań
dźwiękowych, audiowizualnych oraz zdjęć, którymi odwiedzający mogli
manipulować i składać w rozmaite kompozycje.
Zamiast prezentowania skończonych zestawów-map – wyrazu „milczącej zgody
na to, co może być formalnie uzgodnione jako wiedza przestrzenna w określonym
momencie”22 – zespół UCR skonstruował wystawę-mapę, którą mieszkańcy mieli
możliwość „odwrócić”, „zdemontować”, „zmodyfikować”, dokładając do niej
własne ścieżki, skojarzenia, wyobrażenia i potrzeby. Wystawa stała się wyrazem
miejskiego splotu – czasów, przestrzeni, materii, narracji, technologii, praktyk,
a także konfliktów oraz negocjacji – których ujawnienie przyczyniło się do
rozmontowywania społeczno-politycznych reprezentacji. Mówimy tu w końcu
o potrzebie poszukiwania nowych rozwiązań, możliwościach modyfikacji,
sposobów interweniowania w miasto ujawniając „złamania w sposobie, w jaki
kapitał definiuje przestrzeń”23. W tym sensie formy zbierania i udostępniania
danych, otwarcie się na wymianę, negocjację oraz dialog problematyzujący kwestie
miejskie stanowić miały swoiste podłoże pod „przyszłe mapowania”
niejednorodnych miejskich przestrzeni.

22
23

K. Dovey, M. Ristic, Mapping Urban Assemblages…, op. cit., s. 11.
P. S. Marra, C. A. Massera, Mobile Maps of Chameleonic Cities…, op. cit., s. 130.
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Podwójne oblicze Bio Mapping. Emocjonalna kartografia
a miejska polityka afektu
Kolejnym analizowanym przedsięwzięciem jest projekt Christiana Nolda, który
własne doświadczenia z zakresu sztuki mediów lokacyjnych wykorzystał
do opracowania eksperymentalnej metodologii Bio Mappingu skoncentrowanej
na mapowaniu miejskich przestrzeni afektywnych. Nieodzownym elementem
prowadzonych badań jest zaprojektowany przez Nolda niewielki, przenośny
czujnik biometryczny Galvanic Skin Response, rejestrujący galwaniczną reakcję
skóry dłoni, w który wbudowany został także nadajnik GPS. W ten sposób
sygnał emocjonalnego pobudzenia zostaje połączony z konkretną lokalizacją,
a zgromadzone dane można wizualizować wykorzystując oprogramowanie Google
Earth. Podróż użytkownika zostaje zmapowana w formie natężeń – wysokiego
i niskiego pobudzenia fizjologicznego w określonym momencie i miejscu. Bioczujnik
łączy „osobiste i intymne z zewnętrzną przestrzenią satelitów krążących wokół
Ziemi”24. Artysta badając możliwości implikacji technologicznej do wizualizacji tego,
co bliskie i tymczasowe, wychodzi z propozycją konstruowania nietotalitarnej,
niezobiektywizowanej kartografii emocjonalnej, w ramach której spacerowicz
„staje się aktorem transmedialnej i intermedialnej hybrydowej sieci”25.
Nieodzownym procesem wydobywania miejskich asamblaży stają się
prowadzone w ramach Bio Mappingu warsztaty, odkrywające rozmaite relacyjne
łączenia, gdy spacerowicze spotykają się we wspólnej przestrzeni wymiany – analizy
i interpretacji zgromadzonych danych. To proces polegający na uzupełnieniu
wizualizowanych impulsów w formie twardych danych o informacje samych
uczestników, opisy poszczególnych sytuacji, dochodzenia czynników, zależności,
które mogły wpłynąć na intensywną rekcję skóry (nagła zmiana sygnalizacji
świetlnej, pisk opon, napotkanie znajomej osoby, nierówność chodnika, która
wywołała potknięcie czy nowa reklama oklejająca budynek). W trakcie wymiany
dochodzi do swoistego krzyżowania się ludzi, przedmiotów, dźwięków, technologii.
Właśnie interpretacja i dyskusja przybiera postać znaczącego zapisu doświadczeń.
To proces wydobywający „różnorodne zasięgi sieci relacyjnych, które łączą się
i dzielą”, wskazując, że „afekty nie tylko nakładają się na te >sieci relacyjne<, ale
także stanowią elementy tworzenia życia miejskiego, sposobu jego rejestrowania
i konkretyzowania”26.

24

Ch. Nold, Introduction, [w:] Emotional Cartography. Technologies of the Self, Ch. Nold (red.), (ebk – PDF), 2009,
s. 4., http://www.emotionalcartography.net (01.07. 2019).
25 A. Nacher, Bio Mapping Christiana Nolda – Transmedialna retoryka wędrowna, [w:] Sztuki w przestrzeni
transmedialnej, T. Załuski (red.), Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź 2010, s. 233.
26
B. Anderson., Affect, [w:] Urban Theory: New Critical Perspectives, M. Jayne, K. Ward (red.), Routledge, London
– New York 2017, s. 24.
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„Ciała, namiętności i działania są zbierane razem (…) aby wyrzeźbić zarówno terytorium, jak
i wskazówkę na temat potencjalnych światów transformujących (…) afektywne pola życia
codziennego, ta wielość przeoczonych, ale potężnych zespołów afektywnego nawyku, które
wywołują ekspresjonistyczne ujęcie „szerokiej gamy odmiennych form i sfer życia – technologii,
wrażliwości,… stanów cielesnych, modeli skupienia uwagi oraz sposobów doświadczania czasu
i przestrzeni”27.

Nold angażując się w długoterminowe projekty we współpracy z lokalnymi
organizacjami i stowarzyszeniami, kreślącymi obszary poszczególnych dzielnic
czy osiedli, zauważył także, że sposoby interpretacji, dokonywane przez
mieszkańców obserwacje pozostają ściśle skorelowane z problemami
przestrzennego rozplanowania – wprowadzania nieprzemyślanych inwestycji,
natężenia ruchu drogowego – gdy impulsy ciała zostają łączone z politycznym
oddziaływaniem. Emocjonalne mapowanie może okazać się w tym sensie
ważnym przyczynkiem dla poszukiwania społeczno-politycznych powiązań
warunkujących relację pobudzenia ciała ze środowiskiem zamieszkania. W ramach
emocjonalnej kartografii gęsta sieć różnorodnych doznań, doświadczeń,
wyobrażeń staje się namacalna – „sugeruje możliwości alternatywnej polityki” –
stanowiąc „fundamentalne wyzwanie dla formalnych wyobrażeń politycznych
reprezentacji”28.
W tym miejscu należy przytoczyć uwagę Sophie Hope, wskazującej
schizofreniczną postać Bio Mappingu. Projekt Nolda, mimo iż przybiera formę
konstruktywnej agonistycznej taktyki, wskazującej pluralizm miejskiej przestrzeni,
może także służyć – co wskazuje Hope – jako „ulepszony aparat” dla gromadzenia
wielowątkowych zestawów, użytecznych w tworzeniu „markowego, zgrabnego
i rynkowego wizerunku”29. Jak bowiem podkreśla Nacher, pochodzące z miejskich
mediów lokacyjnych dane, dotyczące przestrzennych przyzwyczajeń, stanowią dziś
„jedną z najważniejszych form waluty kapitalizmu informacyjnego”30. Techniki
badawcze materializujące afektywne i emocjonalne ślady stają się zatem także
użytecznym narzędziem deweloperskim, pomagającym w podejmowaniu decyzji
co do wyznaczania najbardziej „produktywnych emocjonalnie” obszarów pod
przyszłe inwestycje. Nigel Thrift podejmując problem manipulowania miejskim
życiem afektywnym, wskazuje, że o ile afekty zawsze były kluczowym elementem
polityki, to właśnie za sprawą pojawienia się całej serii technologii odmierzających
„mikroczasy” i „mikroprzestrzenie”, wspierających aktywną inżynierię rejestrów
afektywnych, to, co nie było wcześniej uznawane za „polityczne”, staje się
świadomie operowaną „ekonomiczną bronią”. Możliwość gromadzenia nowej
27

J. D. Dewsbury, The Deleuze-Guattarian Assemblage: Plastic Habits,” Area”, 2011, Vol. 43, No. 2, s. 150.
Ch. Nold, Introduction…, op. cit., s. 10.
29 S. Hope, Socially Engaged Art: The Conscience of Urban Development, [w:] Emotional Cartography. Technologies
of the Self, Ch. Nold (red.), (ebk – PDF), 2009, s. 78-79., http://www.emotionalcartography.net (01.07. 2019).
30 A. Nacher, Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady…, op. cit., s. 75.
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wiedzy o złożonych stanach staje się swoistym przyczynkiem do tworzenia
bardziej wysublimowanych „«reżimów odczuwania», które z pewnością będą
konstytutywne dla nowych praktyk politycznych”31. Mobilizacja afektu przybiera
formę procesu będącego integralną częścią codziennego krajobrazu miejskiego:
„afekt stał się częścią pętli reelekcyjnej, która pozwala na coraz bardziej
wyrafinowane interwencje w różnych rejestrach miejskiego życia”32. Za Benem
Andersonem powiedzieć można o afektach jako o „nowych obiektach
przyciągania”33, które ‘odpowiednio’ dystrybuowane określają możliwości ciała
do zajmowania przestrzeni publicznej, w celu tworzenia i utrzymania pożądanej
atmosfery – swoistego tła – miejskich przestrzeni (innowacyjności, kreatywności,
ekscytacji). Proces wydobywania pojedynczych, dominujących, możliwych do
zidentyfikowania rejestrów afektywnych, Anderson łączy z wytwarzaniem
„zhomogenizowanych przestrzeni martwego afektu”34, co pozostaje również
związane z procesem kształtowania wyobrażeń otaczających stygmatyzowane
dzielnice – utrwalających i intensyfikujących zjawiska marginalizacji.
Warto przy tej okazji przytoczyć działalność artystycznej grupy e-Xplo,
odpowiadającej na problem politycznego charakteru mapowania przestrzeni
miejskiej w wyznaczaniu reprezentacyjnych tras turystycznych, budujących
oficjalny (homogenizowany) wizerunek miasta ze względu na selektywność
miejskich doświadczeń. Członkowie kolektywu, korzystając z technologii GPS,
postanowili ułożyć alternatywne trasy turystyczne składające się z punktów stale
pomijanych w oficjalnych przewodnikach miejskich. Wprowadzenie konkretnych
danych systemowych do urządzeń mobilnych stało się więc dla artystów sposobem
prezentowania nie tego, co oficjalnie wyznaczane, ale „pozyskiwania wiedzy o tym,
co ukryte”35 – stygmatyzowane, marginalizowane36. Podobnie jak Christian Nold,
grupa e-Xplo swoim projektem doskonale wykorzystała nowomedialne warunki
miejskiej przestrzeni, którą podobnie jak Adriana de Souza e Silva, określić możemy
mianem przestrzeni hybrydowej. Mowa tu o przestrzeni budującej połączenie
mobilności i komunikacji, która materializuje się pod postacią sieci społecznych,
rozwijających się jednocześnie w przestrzeniach cyfrowych i fizycznych37.
Jak wskazuje Silva, „możliwość bycia zawsze on-line, kiedy poruszamy się po
mieście, przekształca nasze doświadczenie przestrzeni, włączając odległe konteksty

31

N. Thrift, Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect, “Geografiska Annaler”, 2004, 86 B (1), s. 68.
Ibidem, s. 58.
33 B. Anderson., Affect…., op. cit., s. 23.
34 Ibidem.
35
E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Wydawnictwo Naukowe KATEDRA, Gdańsk 2016, s. 133.
36 Na ten projekt powołuję się również w: J. Pankau, Nowe media sztuki publicznej w procesie demokratyzacji
miasta, [w:] Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej, K. Izdebska, A. M. Królikowska (red.),
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019, s. 62.
37
A. Souza e Silva, Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych, tłum. A. Nacher, [w:]
Miasto w sztuce – sztuka miasta, E. Rewers (red.), UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 638.
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w ramy aktualnych”38. Dzięki łączności komórkowej, szerokopasmowym
połączeniom z Internetem, ściąganym na telefon aplikacjom, urządzeniom GPS –
mobilni uczestnicy miejskiej przestrzeni otrzymują, a zarazem przekazują różnego
rodzaju dane, mogące wyznaczać zupełnie nowe sposoby poruszania się po mieście,
czy w ogóle wpływać na uczestnictwo w życiu miejskim. W tym sensie zarówno Bio
Mapping, jak i układane przez artystów trasy turystyczne, określić można jako
projekty wspierające kształtowanie nowej wyobraźni kartograficznej w ramach
nowomedialnych warunków (GPS, mediów lokacyjnych, aplikacji mobilnych,
obrazowania satelitarnego itd.). Wyobraźni, która, jak przekonuje Nacher, stanowi
„narzędzie społecznego kształtowania rzeczywistości, nie zaś domenę ucieczki
w świat fantazji”39.
Nold jest całkowicie świadomy ‘zagrożeń’ wiązanych z Bio Mappingiem, tego,
w jaki sposób jego pomysł może zostać wykorzystany, by służyć jako forma wsparcia
dla kapitalistycznej racjonalności. Dlatego też artysta podkreśla, że miejskie badanie
wymaga łączenia pracy terenowej przy użyciu Galvanic Skin Resoponse z dobrze
przeprowadzonym procesem warsztatowym, wymiany subiektywności wskazującej
na niejednorodność miejskich społeczno-materialnych przestrzeni. Krytyczny
potencjał emocjonalnej kartografii zdaje się pozostawać osadzony właśnie
w odkrywaniu „wielokierunkowego i wieloźródłowego sprawstwa miejskich
asamblaży”40 w relacji do własnego (cielesno-przestrzennego) położenia. Przy tym
projekt Nolda zdaje się także odpowiadać wskazywanej przez Thrifta potrzebie
przyglądania się politycznym procesom – możliwościom dystrybuowania oraz
zarządzania afektami, rozpoznawania „stylów afektywnych” – w celu tworzenia
(nowej) polityki afektu, poszukiwania „ukrytych pęknięć” systemu, „wszelkiego
rodzaju protopolitycznych pragnień”, które nas napędzają, w celu zmiany obecnej
sytuacji41.

Urban Action Clinic – miejska odpowiedź na kryzys ekologiczny
Ostatnim z analizowanych przykładów jest projekt Urban Action Clinic Marii
Lucii Cruz Correii, w ramach którego artystka zachęca do namysłu nad kliniczną
estetyką, ujawniającą powiązania ludzi – środowiska – nie-ludzkich aktorów. Urban
Action Clinic to rodzaj laboratorium-ogrodu powstałego obok centrum sztuki
Vooruit w Gandawie. W początkowej fazie projektu mieszkańcy przynosili do Kiniki
pukle swoich włosów, by poddać je badaniom naukowców z wydziału bioinżynierii

38

Ibidem, s. 630.
A. Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016,
s. 150.
40 A. Skórzyńska, Praxis i miasto…, op. cit., s. 61.
41 N. Thrift, Intensities of Feeling…, op. cit., s. 69.
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w Antwerpii, którzy na podstawie kodu DNA określali skalę zanieczyszczenia próbki
(ciała). Niemniej proces, który w założeniu miał umożliwić monitorowanie
„ludzkiego powietrza”, mógł odbywać się jedynie w odpowiednio dostosowanych
pomieszczeniach przy pomocy specjalistycznej aparatury. To z kolei, wiązało się
z niemożnością społecznego „udostępniania” próby biomonitorowania własnego
ciała w relacji z konkretnym otoczeniem. Dalsze poszukiwania zaowocowały
pomysłem zmiany próbki z włosów na liście bluszczu znalezione na ulicy,
w ogrodach czy pobliskim sąsiedztwie. W ten sposób uczestnicy projektu mogli
zapoznać się z dokładnym stanem powietrza w swojej okolicy. Następnie, na
podstawie danych z biomonitoringu, powstała mapa prezentująca skalę
zanieczyszczeń w różnych częściach miasta. Urban Action Clinic przybrało formę
„laboratorium wiedzy” ze względu na podjęty proces kooperatywnego,
partycypacyjnego mapowania, uznawanego przez Nacher za materialną
metaforę pracy na rzecz społecznej zmiany42. Przy czym dodać możemy za Christel
Stalpert – „Nadając tym zmianom lokalny charakter”43. Przestrzeń mapowania
obszarów kryzysowych, najsilniejszych zaburzeń środowiskowych – połączona
z warsztatami, panelami dyskusyjnymi, oceną sytuacji – stanowić miała swoisty
„punkt zwrotny” dla poszukiwania nowych rozwiązań, alternatywnych sposobów
współegzystowania z zamieszkiwaną przestrzenią (miejskim środowiskiem).
To przykład połączenia sił nauki, sztuki i aktywizmu w celu podniesienia
świadomości w kwestii współoddziałujących wpływów zanieczyszczenia,
a następnie wypracowywania alternatywnych modeli działań przestrzennych dla
polepszenia aktualnego stanu44.
Nieodłączną część całego przedsięwzięcia stanowił Urban Action Clinic Garden,
ogród, który pozostawał otwarty dla mieszkańców, chcących poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu relacji środowiska i ludzkiego organizmu. Samą przestrzeń
określić można jako graniczącą „między ogrodem i laboratorium, gdyż wodę
i składniki odżywcze zapewniały rośliną strzykawki i infuzory”. Stalpert określa
Urban Action Clinic Garden rodzajem przestrzeni, w której natura i kultura nie
zostają oddzielone, lecz splatają się „w skomplikowaną sieć o charakterze kłącza”45.
W ramach organizowanych Garden Talks (rozmów ogrodowych) mieszkańcy
zaproszeni zostali do autorefleksji nad doświadczeniami środowiska, jego wpływu
na ciało, a także wpływu lokalnie podejmowanych praktyk na zaburzenia
ekologiczne. Współpracująca z Correii Nathalie Hunter przyjmowała rolę
przewodniczki po ogrodzie-laboratorium, przekazując cenne informacje dotyczące
leczniczego oddziaływania konkretnych roślin na glebę i wody gruntowe,
42

A. Nacher, Media lokacyjne…, op. cit., s. 154-155.
Ch. Stalpert, This body is in danger! Ekologia, protest i aktywizm w sztuce, tłum. M. Chaberski, „Didaskalia”, 2018,
nr 143, s. 26.
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http://www.mluciacruzcorreia.com/works/urban-action-clinic (01. 07. 2019).
45 Ibidem.
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przybliżając techniki fitoremediacji (oczyszczające glebę oraz organizm z metali
ciężkich).
W ramach wspólnie prowadzonego procesu mapowania oraz współpracy
z Urban Action Clinic Garden mieszkańcy Gandawy podjęli szereg inicjatyw,
zakrojonych na różną skalę, podejmujących odmienne, acz łączące się ze sobą
wątki. Dla przykładu, podstawowym założeniem akcji Straws suck! – wyrażonym
w idei „miasta wolnego od słomek” – było podniesienie świadomości w kwestii
niekontrolowanego konsumpcjonizmu poprzez bardzo konkretny akt nawoływania
mieszkańców do ograniczenia zużywania plastikowych słomek podawanych wraz
z napojami w lokalnych barach i restauracjach. Jak wskazywali pomysłodawcy
projektu: „Ważne jest, aby podkreślić, że celem akcji jest podniesienie świadomości
na temat najmniejszych działań w życiu codziennym, gdzie prawie nikt nie zauważa
wpływu tych małych działań na świat”46. Inne przedsięwzięcie zainicjowane zostało
z kolei przez mieszkańca, który wraz ze swoimi sąsiadami stworzył „ogrodowe
wyspy” wokół drzew ciągnących się wzdłuż zamieszkiwanej przez nich ulicy.
To działanie miało zapobiec gromadzeniu się przy drzewach śmieci, które ze
względu na strukturę ulicy docierały do ich sąsiedztwa z rynku, przenoszone wraz
z wiatrem.
Powiedzieć można, że za sprawą wspólnego mapowania stanu zanieczyszczeń
powietrza w poszczególnych częściach Gandawy, globalny kryzys zostawał
„przepracowywany” na lokalnym gruncie, uruchamiając szereg wzajemnie
przeplatających się sił, które ujawnione zostały głównie za sprawą podejmowanych
planów działania, wykorzystywanych w ich ramach narzędzi oraz drobnych praktyk
przestrzennych dnia codziennego. Christel Stalpert powołując się na Lorraine Code,
wskazuje, że Urban Action Clinic ułatwił „intara-akcje […] między obiektami i tymi,
którzy je obserwują, gdyż stają się oni integralną częścią wytwarzanych wciąż od
nowa konfiguracji rzeczywistości”47.

Podsumowanie
Pedro S. Marra i Carmen A. Massera w kontekście działalności URC poszukującej
nowych, eksperymentalnych metodologii, upatrują szczególne znaczenie
artystycznych praktyk (także płynących z nich inspiracji) ze względu
na ich zdolność do jednoczesnego ujawniania problemów miasta i „wskazywania
możliwych światów, które dopiero nadejdą”48. Nigel Thift w odniesieniu
do afektywnej urbanistyki, właśnie w sztuce dostrzega możliwość kształtowania
„nowych praktyk wobec reprezentacyjnych form wiedzy-władzy (…) w mapowaniu
46

https://urbanactionclinic.org/action (01.07.2019).
Ch. Stalpert, This body is in danger…, op. cit., s. 27.
48 P. S. Marra, C. A. Massera, Mobile Maps of Chameleonic Cities…, op. cit., s. 130.
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przestrzennej gry afektów, łączącej wiedzę z intensywnościami mogącymi
wpływać na nasze zaangażowanie – budowaniu podstawy nowego rodzaju
inżynierii kulturowej, dzięki której można kształtować nowe formy praktyki
politycznej”49. Christel Stalpert sposób produkowania wiedzy odbywający
w ramach Urban Action Clinic odnosi do rodzaju mikropraktyk, „które mają
potencjał ujmowania szczegółów i niuansów (…) Dzięki temu wytwarzane są
połączenia między różnymi lokalizacjami”50.
Wskazane przykłady artystycznych map i praktyk mapowania – konstruowania
narzędzi, sposobów widzenia i uwidaczniania miasta – uznać można za rodzaj
ćwiczenia, poszukiwania modeli pracy i sposobów udostępniania wiedzy
o procesach dzielenia wspólnej przestrzeni. To myślenie o „praktykującej
demokracji”51, która nie stanowi ostatecznej formy, lecz proces wspierający
rozległą sieć codziennych skojarzeń społecznych. Odsłonięcie abstrakcyjnych
zestawów sił (politycznych, materialnych, estetycznych, społecznych,
ekonomicznych, środowiskowych), „które produkują i podtrzymują miasto na
lepsze lub gorsze”52, staje się przy tym próbą rozszerzenia myślenia o miejskiej
demokracji, której praktykowanie włączone zostaje w splot praktyk ludzkich
i nie-ludzkich aktorów, czynników klimatycznych, obiektów, organizmów,
technologii – niezliczonych miejskich kompozycji.
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Artistic Mapping of Urban Assemblages
Summary
An analysis of artistic maps and urban mapping practices is referred to new (relational) ontologies –
thinking about urban assemblages (Ash Amin, Nigel Thrift, Ignacio Farías, Kim Dovey). Observation of
selected examples of maps and mapping tools becomes in this approach a way to look for mutual
spatial relations, ways of cooperative production of knowledge and discovering new modalities of
action. The process of "connecting blends of relations" within urban assemblages is recognised as a
cognitive process as well as a process of strengthening participation in shaping the city. The mapping
methods proposed in selected projects (Urban Cartographies Research, BioMapping, Urban Action
Clinic) reveal the complexity of urban assemblages –rhizomatic practices, objects, nature, technology,
non-human actors – thus remain closely correlated with the issues of urban policy. The map is not just
a data presentation object, a set of spatial information, but it becomes a tool for experimenting,
learning, searching for the possibility of spatial action – including new types of politics and thinking
about urban democratisation.
Keywords: urban assemblages, map, artistic mapping, political, urban democratisation
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Złe dźwięki. Literacki pejzaż akustyczny Krakowa
na przełomie i w początkach XX wieku

ABSTRAKT
Autorka artykułu, posługując się narzędziami antropologii dźwięku i badając wrażenia sensoryczne
podmiotów literackich, przedstawia krajobraz dźwiękowy Krakowa w literaturze polskiej okresu
Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego. Literacki paradygmat Krakowa jako miasta dźwięków
przyjaznych dla ucha i nastrojowych zostaje przełamany. Praca odsłania część sonosfery miasta, która
stanowi stresor traumatyczny, wywołuje niepokój, strach lub napięcie. Analizie zostały poddane
literackie reprezentacje dźwięków dzwonów, odgłosów wojny, wykonywanych zawodów, muzyki,
całość zamyka studium percepcji ciszy jako traumatycznego braku dźwięku. Konkluzje dotyczą
stopniowej przemiany obrazu fonicznego Krakowa od toposu locus amoenus w kierunku locus
horridus.
SŁOWA KLUCZOWE: Kraków, krajobraz dźwiękowy, trauma, cisza

Dźwięki jako źródło traumy
Relacjami człowieka z jego otoczeniem akustycznym zajmuje się antropologia
dźwięku. Może ona być podstawą metodologii badań literackich. Odkrywanie
„foniczności literatury” odsłania nowe pola interpretacyjne. Słuchanie świata
przedstawionego w dziele literackim daje możliwość nowej percepcji jego obszaru,
opartej na doznaniu sensorycznym innym niż dominujące dotąd – wizualne2. Jedną
z kategorii w literackim opisie rzeczywistości stał się krajobraz dźwiękowy
(soundscape). Twórca tego terminu, kanadyjski kompozytor i pedagog muzyczny,
R. Murray Schafer, wiązał audiosferę z konkretnym miejscem, specyfiką danej
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.08.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
Vide M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, tłum. A. Wojtasik, Warszawa 2017. Teoria McLuhana na temat
dominującej roli wizualizacji w opisach literackich głosi, że zmysły są czynnikiem kulturowym, cywilizacje mogą się
zmieniać według dominacji jednego z nich, np. wynalazek druku dał przewagę wzrokowi.
2
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przestrzeni obecnej w utworze. Polski badacz jego twórczości, Maksymilian
Kapelański, zauważył:
„Schaferowski pejzaż dźwiękowy, który może być np. środowiskiem dźwiękowym centrum
handlowego, lotniska, audycji radiowej lub kompozycją muzyczną, jest przez swego autora
pojmowany nie abstrakcyjnie, ściśle akustycznie lub wyłącznie w sensie artystycznym, lecz
w kategoriach środowiska ludzkiego wraz z jego kontekstem percepcyjnym i historycznospołecznym”3.

Połączenie geografii ze sferą dźwięków umożliwia tworzenie wspomnianych
krajobrazów dźwiękowych miast, regionów, wydzielonych terytoriów.
Znaczenie sonosfery dla nowoczesnego i ponowoczesnego człowieka jest
powszechnie uznane, warto jednak zaznaczyć, że pęd cywilizacji, który
ukonstytuował tysiące nowych brzmień, a stare zhierarchizował, wyciszając je lub
pogłaśniając, rozpoczął się w II połowie XIX stulecia i trwa nadal. Rozwój miast –
nagromadzenie ludzi, koncentracja źródeł dźwięków, wynalazki takie jak
(chronologicznie): linie kolejowe, turbiny wodne, maszyny do szycia, tramwaj,
telegraf elektromagnetyczny, rewolwer, dynamit, telefon, karabin maszynowy,
kinematograf czy radio, a także niepokoje polityczne, wojny, konsekwentnie
intensyfikowały hałas przeciwstawiany subtelnym odgłosom natury. Przyznaje
to Andrzej Hejmej: „Jeśli więc w ogóle odnotowywać w najnowszej humanistyce
>zwrot dźwiękowy< (sonicturn), jak postulują z entuzjazmem niektórzy badacze,
to ze świadomością, że ten sposób myślenia kształtuje się od początku ubiegłego
stulecia (…)”4.
Dźwięki miast uderzyły w ludzi i skontrastowały z odgłosami natury, przyjmując
aksjomatyczne rozróżnienie na dobro i zło. Świadomie używam czasownika
o znaczeniu pejoratywnym, brzmienia miast z reguły nie były przyjemne dla
ucha. Oddziaływanie dźwięku na psychikę ludzką rozpatruje się często
w kategoriach dźwięków spokojnych, miłych, kojących, odgłosów natury czy
tonów muzyki, służących nawet do celów terapeutycznych. O ile dźwięki
środowiska naturalnego kojarzone są ze spontanicznością, subtelnością,
przyjaznością, o tyle, postrzegany przecież korzystnie dla społeczeństwa, postęp
cywilizacyjny nie niósł ze sobą akustyki o zabarwieniu dogodnym dla ludzkiej
percepcji. Dźwięki wydawane przez miasto – reprezentowane w utworach
literackich – bywają obce, nawet traumatyczne. Charakter tego typu doznań
akustycznych depersonalizuje człowieka, zaburza jego postrzeganie zmysłowe,
wzbudza przerażenie. W kontekście dźwięku oddziałującego stresująco na podmiot
percypujący Tomasz Kucmin i in. podają przykład z Goethego, który analizował
odgłosy bitwy pod Valmy w roku 1792. Uwagę zwraca wpływ, jaki dźwięk wywiera
3

M. Kapelański, Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, „Muzyka”,
2005, 2, s. 108.
4 A. Hejmej, W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury, „Teksty Drugie”, 2015, nr 5, s. 94.
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na ludzką psyche i jak jest on wartościowany.
„Dźwięk jest dziwny, jakby stworzony przez kręcącego się bączka, gotującą się wodę, gwiżdżącego
ptaka…. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, że dzieje się ze mną coś niezwykłego… tak jakbyś był
w bardzo gorącym miejscu, a jednocześnie był tym żarem nasycony, do momentu, kiedy
całkowicie złączysz się z elementami cię otaczającymi (… ) taka sytuacja jest jedną
z najmniej przyjemnych, z jakimi możesz mieć do czynienia (tłum. T. Kucmin)”5.

Z psychologicznego punktu widzenia dźwięki mogą mieć różne charakterystyki,
zawierają cząstkę nadającą im znaczenie emocjonalne i drugą – wywołującą
skojarzenia w sferze wyobraźni6. Dlatego bohaterowie utworów literackich
z okresu przełomu wieków mogą słyszeć odgłosy stanowiące swoisty stresor
traumatyczny.
Polem niniejszych rozważań nad krajobrazem dźwiękowym będzie audiosfera
Krakowa w literaturze polskiej końca XIX i początku XX wieku. Paradygmat
akustyczny tego miasta stanowiły m.in. opiewany w poezji szelest liści na Plantach,
kawiarniany gwar, stukot dorożkarskich kopyt na bruku. Zgiełk ulicy przypominał
uwerturę operetki (Aniela Gruszecka), szum liści był zapowiedzią powrotu
przeszłości, znakiem równowagi duchowej kogoś, kto wrócił po długiej
nieobecności, cisza potęgowała odgłosy szeptów, szelestu rosy na liściach drzew
i kroku przechodnia pod mostem (Juliusz Kaden-Bandrowski). W literaturze tego
okresu rozbrzmiewała także często gwara małopolska i frazy typowe dla regionu
(np. „pamdonóg” u Michała Bałuckiego) w wykonaniu chłopów, pracownic szwalni,
sklepów, robotników z Dębnik. Zdarzało się słyszeć język niemiecki. Było to także
miasto muzyki, np. ludowej, bronowickiej (Ignacy Sewer Maciejowski opisuje
bronowickie harmonijki, flety, skrzypki, a w Weselu Stanisława Wyspiańskiego
muzyka to „melodyjny dźwięk z polskiej gleby bólem i rozkoszą wykołysany”7).
Klasyczne tony rozbrzmiewają u Gruszeckiej (symfonie Beethovena) czy u Kadena.
W opowiadaniach Bałuckiego można na Zwierzyńcu usłyszeć kołysanki na
skrzypcach, marząco, sennie zlewające się z ciszą nocy, fala wiślana uderza o brzeg;
zresztą Wisła z reguły nie szumi, a np. gra na organach. Krakowska awangarda
wielbiła dźwięki miasta ustami Peipera, Przybosia, Kurka, Brzękowskiego i innych.
Kraków ma także soundmarks – dźwięki rozpoznawcze, związane z jego legendami
i historią: hejnał z wieży mariackiej (grany nawet na kilku trąbkach w Łuku KadenaBandrowskiego) czy bicie dzwonu Zygmunta. Wszystkie one tworzą subiektywny,
zmitologizowany wizerunek dźwiękowy miasta jako miejsca magicznego,
przepełnionego historią, specyficzną atmosferą, przystani malarzy i poetów.
Tymczasem wyłaniający się z utworów literackich przełomu i początku ubiegłego
wieku soundscape Krakowa to także dźwięki, które wywołują niepokój, strach,
5

T. Kucmin, i in., Historia traumy i zaburzeń potraumatycznych w literaturze. History of trauma and posttraumatic
disorders in literature, „Psychiatria Polska” 2016, nr 50, s. 276.
6
K. Sobczyk, M. Sobczyk, Wokół matematyki i psychologii, „Nauka”, 2011, nr 2, s. 71–82.
7 S. Wyspiański, Wesele, Kraków 1901, s. 222.
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drażniące, nieharmoniczne, czasem kakofoniczne, po usłyszeniu których następuje
oczekiwanie czegoś złego. Teza ta nosi rzecz jasna mocne znamiona subiektywizmu,
zwłaszcza pod względem metodologicznym, w doborze lektur, niemniej opisane
poniżej zjawisko ukazuje badaczowi krajobrazu dźwiękowego Krakowa drugą
stronę medalu, być może nawet bardziej istotną dla interpretatora i analityka.

Niepokojące dzwony
Jeden z najważniejszych elementów dźwiękowych miasta stanowią jego
dzwony. Najbardziej znane ich krakowskie reprezentacje przywołują dramaty
Wyspiańskiego: Wesele, Wyzwolenie, a zwłaszcza Akropolis. Dzwon Zygmunta
w Weselu bije na zgliszczach Polski przywołując traumę narodową, wyrażając
rezygnację, brak nadziei:
„DZIENNIKARZ:
A toć on nam tętni dziś,
jak grzebiemy, kto nam drogi;
zwołuje nas, każąc iść
posłuchać kościelnych szumów,
w wielkim zamęcie rozumów,
w wielkim modlitew rozjęku,
On pan, ten dzwon królewski,
nieustający w brzęku,
o pękniętym sercu:
nasz ton. – Nad przepaścią stoję
i nie znam, gdzie drogi moje”8.

Mimo ambiwalencji głosu tego dzwonu, z jednej strony wyrażającego ducha
narodowego, z drugiej – romantyczną ironię wobec tego ducha, jest to dźwięk
przywołujący zjawiska: smutku, zamętu, niepewności, jęku, pogrzebu.
W Wyzwoleniu Zygmunt zostaje zastąpiony przez teatralny przyrząd – tam-tam,
który „imituje nastrój dzwonu z przedziwną subtelnością tonu”9. Nawołuje on co
prawda do walki o zmartwychwstanie narodu, ale to wzywanie jest daremne.
Lud, niegodny dźwięku Zygmunta, ma więc słuchać jedynie atrapy, która mu
wystarcza. Dźwięk bębna potęguje w otwierającej dramat scenie wrażenie
otępienia, sztuczności i pozoru. Jest monotonny, głuchy jak polskie społeczeństwo.
Największy udział dzwonów Wyspiański zaprojektował w Akropolis. W scenie
5, aktu II słychać polifoniczny koncert dzwonów niosących metafizyczny przekaz
animizacji. Biją po kolei: dzwony od strony Wisły, z wieży zegarowej Wawelu –
Kowale, z wieży Zygmuntowskiej mniejszy – Zbigniew, z wieży mariackiej wyższej
i niższej na zmianę, wreszcie od strony kościoła Bernardynów. Nie jest to bicie
8
9

S. Wyspiański, Wesele, Kraków 1901, s. 96-97.
S. Wyspiański, Wyzwolenie, Kraków 1903, s. 22.
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łagodne, spokojne, miarowe. To ekspresjonistyczny obraz dźwiękowy:
„Wali młot,
hej na lot,
bieżaj głosie huraganie,
rota wstanie,
zatętnią kopyta,
aż się ozwie tętno w gruncie.
Wołaj miano, wal!”10!

Idea ożywienia ducha polskiego, ingerencja świata pozaziemskiego, powiew
życia związany z przesileniem wiosennym, z nadejściem świtu, wreszcie dźwięk
dzwonów rezurekcyjnych wprowadza do świątyni nastrój podniosły, zapowiada
przełamanie muzyki dzwonów z Wyzwolenia i Wesela. Jest elementem
wzbudzającym emocje, składnikiem katharsis, przejmującym trwogą i poczuciem
chwili.
Jęk dzwonów, smutne, żałosne tony, łkający Zygmunt, a za nim inne dzwony
na świecie, płacz zakończony pęknięciem serca dzwonu – to krajobraz dźwiękowy
wprowadzający grobowy nastrój w Polsce po 1795 roku w poemacie Wacława Bełzy
Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów polskich11 wydanym we Lwowie w 1876 roku.
Świat przedstawiony w powieści Artura Gruszeckiego pt. Cygarniczka zamyka
się w granicach Krakowa pierwszej dekady XX w. Dwa razy mocno uwypuklony jest
tam motyw dzwonu. Tytułowa bohaterka, 17-letnia Stanisława Żagielska, pracuje
jako jedna z prawie tysiąca robotnic w Państwowej Fabryce Cygar i Wyrobów
Tytoniowych przy ul. Dolnych Młynów. Ciszę na salach produkcyjnych wypełniały
tam szelesty przesuwanych narzędzi i słabe uderzenia maszynek do wyrobu
papierosów. Wbijający się w tę ciszę głośny odgłos dzwonu sygnalizował przerwę
obiadową dla pracownic. Z punktu widzenia czytelnika mamy tu do czynienia
z odwróceniem figury dzwonu wywołującego niepokój. Tu obawa, napięcie
i zniecierpliwienie podmiotu poprzedzają bicie dzwonu:
„Gdy zbliżała się godzina wpół do dwunastej, czas opuszczenia roboty, sal i fabryki, na półtorej
godziny, widoczny był niepokój robotnic, nasłuchujących z utęsknieniem odezwania się wielkiego
dzwonu na podwórzu, zwiastującego odpoczynek. Zabrzmiał nareszcie głośny dzwon. Porwały się
robotnice ze stołków i rzuciły się w korytarz, do szaf, nie zważając na surowy głos dozorcy, który
im wymyślał z niemiecka po polsku”12.

Jakkolwiek psychologicznie ten rodzaj zdenerwowania to przykład eustresu,
dobrego stresu, mobilizującego do działania, faktem pozostaje wpływ czynnika
dźwiękowego na emocje bohaterów: z jednej strony oczekiwanie ulgi, z drugiej
jednak nastawienie na tumult i zamieszanie. Akcja książki Gruszeckiego częściowo
toczy się na Dębnikach i Zwierzyńcu, w środowisku nadwiślańskich rybaków.
10

S. Wyspiański, Akropolis, Kraków 1904, s. 79–83.
W. Bełza, Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów polskich, Lwów 1876.
12 A. Gruszecki, Cygarniczka, Stevens Point, Vis. 1911, s. 7.
11
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Opowiadają oni często legendy krakowskie, spośród których jedna dotyczy dźwięku
sygnaturki klasztoru zwierzynieckiego i wprowadza konotację dźwięku dzwonu ze
śmiercią. Dzwon ten jest mały ex definitione, jednak jego głos Stasia odbiera jako
wywołujący lęk, idący z głębi Wisły i wołający o pomoc. To odczucie wiąże się
z historią opowiedzianą przez jednego z rybaków. Dzwon pękał aż trzy razy tuż po
odlaniu, więc konwisarz, który go budował, z rozpaczy rzucił się do Wisły. Ksieni
klasztoru norbertańskiego kazała mimo to powiesić pęknięty dzwon, aby ludzie,
słysząc jego głos, wspomnieli potopionych13.
Dźwięki dzwonów krakowskich w swoich odbiciach literackich wywołują
skojarzenia ze śmiercią, niepokojące, traumatyczne. W bogatej literaturze
wspomnieniowej i popularnych kalendarzach można znaleźć informacje o wielu
innych przykładach potwierdzających to zjawisko, choćby o dzwonach brzmiących
za umierających. Jeden z nich, wiszący na mniejszej wieży mariackiej,
„(…) zwie się „tenebał”. Dzwonią w niego co piątek, o 3-ciej po południu, na pamiątkę skonu
Zbawiciela. (Et tenebrae factae sunt). Na kilkakrotnie przerywane uderzenie tego dzwonu, pobożni
klękają tam, gdzie ich głos ów zastanie. (…) Wreszcie, wspomnieć należy o dzwonku za konających,
który wisi na zewnętrznej ścianie kościoła. Mają też takie dzwonki kościoły O.O. Reformatów, O.O.
Dominikanów, św. Anny i św. Floryjana, - a głos ich przypomina nam ów związek święty dwóch
światów”14.

Dzwony w przytoczonych utworach literackich mają silny wydźwięk negatywny,
brzmią złowieszczo, kojarzone są ze śmiercią, smutkiem, niepokojem i jako
takie stanowią element konstytuujący sonosferę Krakowa w literaturze końca XIX
i początku XX wieku.

Akustyczny obraz wojennych burz
Okres przełomu modernistycznego był także odrębny w polskiej historii, która
w jakiejś części rozgrywała się w Krakowie. Zabory, trauma wojenna zostały
przedstawione w pejzażu dźwiękowym tego miasta. Należy w tym miejscu
przywołać przede wszystkim krakowską prozę Juliusza Kadena-Bandrowskiego,
z wykształcenia pianisty, człowieka szczególnie wrażliwego na dźwięki. W jego
powieściach dźwięki wojny brzmią traumatycznie, niosą ze sobą trudny przekaz.
Akcja Łuku toczy się w Krakowie dzień przed wybuchem i podczas I wojny
światowej, która została ukazana w tej książce bardzo sensorycznie, także
akustycznie. Główna bohaterka, Maryśka Miechowska, odwiedza znajomą rodzinę
na Salwatorze i wchodząc do mieszkania widzi wszystkie sprzęty na tych samych
miejscach, co dawniej, przed wojną. Pojawia się refleksja: „Przynajmniej tu zastanę
dawne czasy”. Wydaje się, że to miejsce nie uległo przemijaniu i wojennej
13
14

Ibidem, s. 333.
Kalendarz katolicki krakowski na rok pański 1882, Kraków 1881, s. 30.
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zawierusze, która przewróciła cały świat krakowian. Coś jednak brzmi inaczej.
To dziwny klekot, niesłyszany tam nigdy wcześniej, szybki, gwałtowny, regularny.
Źródłem niepokoju bohaterki jest odgłos karabinów maszynowych dochodzący
z daleka, aż zza kopca Kościuszki, gdzie trwają ćwiczenia na strzelnicy. W tej samej
powieści słychać często dźwięk mowy niemieckiej, wywołującej stres i poczucie
niepokoju. Kaden porównuje go do tarcia kamieniem o kamień. Krzyk pożegnania
tych, co idą na wojnę w powieściowym Krakowie rozciągał się przez cały Rynek
Główny, na którym był ustawiony batalion pułku piechoty wyruszający 14 grudnia
1914 od Krzysztoforów. W typowym dla Kadena barokowym stylu, który Michał
Sprusiński nazwał „natrętnym naturalizmem”15, wypływał z każdej kostki bruku,
wszystkich okien, chmur gołębi, z murów, ulic, ludzkich wnętrzności.
„Ze wszystkich stron, szczelin, ze wszystkich dziur Sukiennic, okien, bram, słupów, drzew, latarni,
stopni, darł się ku żołnierzom krzyk, nabrzmiały łzami i westchnieniem najmiłośniejszem. Naród
się zataczał, słaniał, przylegał do szeregów, jakby się przymierzał swą piersią wezbraną do sztywnej
ramy ustawionego ordynku. I znów odpływał i znów znosił, składał żołnierzom, wpychał, by mieli
w wielki świat, ze swego starego miasta…”16.

To komponenty struktury miasta wydają okrzyki żegnające żołnierzy: wieża
ratuszowa, szczeliny Sukiennic, okna, mury, bramy, latarnie, słupy, drzewa, stopnie.
Były to dźwięki głośne, przerażające, budzące trwogę, być może także dlatego,
że osaczające i wszechobecne. Czytelnik, a tym bardziej bohater, może odnieść
wrażenie akustycznej klaustrofobii. W poetyce Kadena warto zauważyć potrzebę
legitymizacji dźwięku, zdarza mu się czasem nawet materializować doznania
akustyczne. Dlatego wskazuje tak wiele metaforycznych źródeł. W wydanej
17 lat po Łuku powieści W cieniu zapomnianej olszyny Kaden-Bandrowski
w zbeletryzowanej formie wspomina swoje dzieciństwo. W jednej scenie dzieci
percypują wydarzenie z życia miasta, jakim były burzliwe wybory do parlamentu
austriackiego w 1897 roku z pierwszym udziałem socjalistów. Kaden mieszkał
z rodzicami w kamienicy przy Rynku Głównym 7, której okna wychodziły na
Sukiennice z odwachem. Dzieciom zabroniono podchodzić do otwartych okien,
więc nie widzą demonstracji na Rynku, ale słyszą jej odgłosy – pieśni, szum,
przemówienia. Tony układają się w sekwencje poznawcze: powtarzanie
w emocjach, kto zwycięży, sygnał konnicy, która wjeżdża na Rynek, dalej stukot
kopyt, głos trąbki, krzyki oficera, wycie i pisk tłumu, potem bębny pod odwachem,
szczęk ładowanej broni, wreszcie salwa żołnierzy w stronę tłumu17. Są to brzmienia
przerażające, budzące lęk – zapewne wyolbrzymione w percepcji dziecka, niemniej
ponownie potwierdzające obraz „złych” krakowskich dźwięków.

15

M. Sprusiński, Posłowie, [w:] J. Kaden-Bandrowski, Zawody. Zbytki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
J. Kaden-Bandrowski, Łuk, Warszawa-Kraków 1919, s. 51.
17 J. Kaden-Bandrowski, W cieniu zapomnianej olszyny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 197.
16
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W międzywojniu podobnie odbierał Kraków bohater powieści Ma lat 22
Tadeusza Peipera, Juliusz Ewski. Poszukujący nadrzędnej idei swojego życia młody
człowiek ulega początkowo myśli socjalistycznej, zafascynowany legionami zapisuje
się do Strzelca. Idąc wczesnym rankiem na ćwiczenia odbiera akustyczne
sekwencje: zegary kościelne, gwizdek plutonowego, rozkaz, sprawdzenie
obecności. Wojsko na ulicach, atmosfera niepokoju wojennego, zamieszania,
dezorientacji, lęku wybrzmiewa wyraźnie w krakowskich obrazach literackich
tworzonych akustycznie.

Muzyka, stylizacja onomatopeiczna i … cisza
W krajobrazie dźwiękowym miasta nie może zabraknąć czystej, harmonijnej
muzyki. Lektura prozy okresu końca XIX i początku XX wieku podsuwa wszelako
obraz melodyczny, który nie „łagodzi obyczajów”. W znanej noweli Maciejowskiego
o Włodzimierzu Tetmajerze pt. Bajecznie kolorowa rozbrzmiewa głośna muzyka
rozmaitych kapel uświetniająca gromadne obchody uroczystości kościelnych,
np. Zielonych Świąt. Ale dla bohaterki, przybyłej z Bronowic chłopki, Jagusi,
ta muzyka ma charakter traumatyczny, jest hałasem, głosem tłumu, którego
ona panicznie się boi. Der geniale Pole, Stanisław Przybyszewski, osadził akcję
powieści z kluczem, Synowie ziemi, w Krakowie, m.in. w modnym wówczas lokalu
Paon mieszczącym się na ul. Szpitalnej. Główny bohater, Czerkaski, porte-parole
autora, wysłuchał tam niezwykłego koncertu w wykonaniu artysty – Szarskiego.
Jego muzyka stała się ceremonią mistycznych zaślubin pianisty z Bogiem. Dźwięki
nie symbolizowały, ale tworzyły nagi absolut. Gra wywoływała w Czerkaskim
skrajne emocje i reakcje: od upokorzenia przez wściekłość, śmiech, krzyk,
wreszcie ogarniające całe ciało dreszcze. Potem fortepian zaczął wydawać
dźwięki całej orkiestry, opowiadał tragiczną historię Hanki (którą notabene
w kluczu interpretacyjnym była Jadwiga Kasprowiczowa, ówczesna miłość
Przybyszewskiego). Słuchając muzyki, Czerkaski był zlany potem, drżał, odczuwał
strach, zarówno ból sensualny, jak i cierpienie znoszące podział na wnętrze
i zewnętrze człowieka, na koniec przedśmiertną ekstazę. Było to prawdopodobnie
owo najsilniejsze ludzkie doświadczenie, które po latach psychoanalityk Jacques
Lacan nazwie jouissance i la petite morte. W tym momencie teza o traumatyczności
akustycznego pejzażu krakowskiego zyskuje kolejne uzasadnienie.
Intrygującym przedmiotem badań w kontekście obrazu dźwiękowego miasta
utrwalonego w literaturze są odgłosy związane z wykonywanymi przez
mieszkańców Krakowa zawodami. W opowiadaniu Kadena-Bandrowskiego
pt. Szklarz ukazane jest miejsce pracy tytułowego bohatera – hala, w której cięto
szkło. Pisarz nie umieszczał bohaterów swoich Zawodów w konkretnej topografii
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miasta. M. Sprusiński18 wyjaśnia ten zabieg faktem, że wszyscy w Krakowie
wiedzieli, którymi ulicami chodzą druciarze, szklarze, rzeźnicy i in. Styl opisu Kadena
jest bardzo sensoryczny, język narracji zawiera liczne onomatopeje oddające
odgłosy przecinania i łamania szkła. Aliteracja głoskowa szeregu szumiącego, głosek
szeleszczących, na przemian bezdźwięcznych i dźwięcznych, wywołuje efekt
skrzypienia, zgrzytu w całej warstwie fonicznej utworu, co odpowiada odgłosom
cięcia szkła, tarcia tafli szklanych i szumu wiatru wprowadzającego dodatkowo
zamęt w przestronnym pomieszczeniu.
„Leżało tu wszędzie szkło (…) Toczył się tu wciąż po piętrach, gankach, i strychach gryzący zgrzyt
składanych na się tafel i zjadliwy pisk rznącego diamentu. Przesłyszeć się mogło, że nie szkło,
a wióry i drzazgi lodu lecą z pod sinych palców człowieka. Że paki i składy nie tok diamentu
przenika, a syczący, wartki prąd mrozu... Hala budowana była z czarnego żelaza i matowych,
giętych szyb, które ślizgą tkanką pięły się wśród ostrego szkieletu budowy ku szczytowi. Wszędzie
wirował i zgrzytał pryskliwy nurt diamentowego zgryzu, a ze skrzyni do skrzyni szedł wciąż
świszczący chrzęst i skrzyp... (…) Nagle ze świstem stutysięcznych rózek wpadł wicher do hali,
wzburzonym wiechciem piachu sprał klepisko, wwiercił się między głębokie chropowate pachwiny
skrzyń, wyrwał skądś mierzwę okrawków szklanych i hałaśliwie opluł niemi cały gmach” 19.

Postać szklarza jest w tym opowiadaniu prometejsko wykreowana na obrońcę
szarych obywateli przed ciągłym szumem i zgrzytem miasta. Dźwięki wyostrzone,
kojarzące się z niebezpiecznymi krawędziami, odłamkami szkła grożącymi
zranieniem, nie należą do przyjaznych, często nawet do akceptowalnych.
Co ciekawe, inaczej niż w dotychczas przywołanych utworach, także czytelnik tego
tekstu staje się podmiotem percypującym wrażenia akustyczne i odczuwającym
foniczny dyskomfort lektury, zwłaszcza głośnej. W pozostałych obrazkach Kadena
z tego zbioru można usłyszeć jeszcze jeden dźwięk charakterystyczny dla
mieszkańców Krakowa. Sprusiński, charakteryzując Kadenowskiego robotnika,
pisze o jego samotnym trudzie, przerażeniu demonicznym miastem i strachu
wywołanym rykiem syren fabrycznych20. Słyszy go np. praczka obserwująca ulicę
z sutereny podczas wykonywania swojej pracy. Pracując pod poziomem chodnika,
widzi ona przez małe okno tylko nogi przechodniów i nie słyszy gwaru ulicy. Toteż
traumatyczny dźwięk nagle wydobyty z kominów fabrycznych, przeraźliwy
i jednostajny, projektuje w niej wyimaginowany obraz ataku strasznych
potworów21. Kaden potwierdza demoniczność Krakowa, której składnikiem jest
jego sonosfera.
Niniejszy przegląd zakończę brzmieniem ciszy jako składnika krajobrazu
dźwiękowego, ponieważ ona również bywa niepokojąca. W jednej ze scen powieści
Bajecznie kolorowa Sewera, jej bohater, Wacek, idzie gościńcem za miasto
18

M. Sprusiński, Posłowie…, op. cit.
J. Kaden-Bandrowski, Zawody, Warszawa 1922, s. 33–34.
20
M. Sprusiński, Posłowie…, op. cit.
21 J. Kaden-Bandrowski, Zawody, Warszawa 1922, s. 27.
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w kierunku Bronowic. Na drodze ruch, wozy jadą na targ w mieście, ale ludzie idą
w milczeniu, słychać tylko podkowy koni na trakcie. Wywołuje to u bohatera
wrażenie, jakby armia duchów wchodziła do miasta. Jest to zjawisko budzące
lęk w młodym malarzu, ponownie odwołujące się do świata nadprzyrodzonego
w jego fantasmagorycznym, przerażającym wydaniu. Ostatnim przywołanym
tu przykładem niech będzie – aby zamknąć klamrę – cisza w katedrze wawelskiej
w Akropolis Wyspiańskiego, przygotowująca widza do spektaklu na początku I aktu.
Publiczność i czytelnik dramatu czują napięcie, słyszą, że ta cisza zapowiada
niezwykłą inscenizację, która za chwilę ma się rozpocząć.
„Cichość się stała i weszło milczenie
i objęło owe mroki i cienie.
I stał się moment wielki czaru”22 (…)

Zwłaszcza podczas ponownego odbioru dramatu, kiedy wiadomo już
czytelnikowi czy widzowi, co się wydarzy, ta cisza wybrzmiewa jeszcze mocniej
i pełniej zapowiada ów „moment czaru”.

Kraków – akustyczny locus horridus
Istotnym elementem literackiej sonosfery Krakowa początku XX w. są brzmienia
mogące stanowić stresor traumatyczny dla podmiotu percypującego. Zostały one
zrealizowane w różnorodnych formach akustycznych reprezentacji: bicia dzwonów,
metaforyzacji wydarzeń z nieodległej historii miasta, hałasu kapeli bronowickiej czy
wymownej semantycznie ciszy. Oryginalny chwyt obrazujący akustyczny element
miejskiego pejzażu to dźwiękowa instrumentalizacja tekstu prozatorskiego.
Brzmienia, stanowiące temat tego tekstu, to czynniki budzące negatywne emocje
i wrażenia najczęściej nieuświadomione, impulsywne. Uwaga ta przywołuje na
koniec ponownie refleksje J. Lacana, który twierdził, że nieświadomość jest
zbudowana na kształt języka i funkcjonuje według tych samych reguł23. A zatem,
przyjmując warunek F. de Saussure’a, że znak językowy składa się z signifiant
(którym może być image acoustique) i signifié, Lacan dochodzi do wniosku,
że signifiant to nieświadome myśli i tylko one mogą przedstawić signifié. Idąc tym
śladem, odbieramy złe dźwięki jako akustyczny obraz złego miasta, co z kolei łamie
dotychczasowy stereotyp foniczny Krakowa i stopniowo zaciera jego sielankowe
wyobrażenie. Locus amoenus coraz bardziej przybiera postać locus horridus.

22
23

S. Wyspiański, Akropolis, Kraków 1904, s. 7.
J. Lacan, Séminaire III, Les Psychoses, Paris 1981.
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Bad Sounds. Soundscape of Kraków in Modernistic and Interwar Literature
Summary
The aim of this urban studies article is to present the soundscape of Kraków in Polish literature of the
late 19th and the beginning of the 20th century. Methodology adopted from culture anthropology
is used. Thus, Kraków is presented as perceived by literary subjects with their sense of hearing. The
paradigm of the ear-friendly Kraków sounds (like the bugle call of St. Mary’s Church, the sound of the
Sigismund Bell or rustling leaves in the Planty) is questioned. The city depicted in literature of the
above-mentioned period sounds traumatic and mysterious, with a feeling of anxiety. The analysis
involves literary representations of sounds generated by bells, war, jobs, music. A study of silence as
traumatic lack of sound closes the research. The conclusions show that the phonic image of Krakow
was gradually transformed from the commonplace of locus amoenus towards locus horridus.
Keywords: Kraków, soundscape, trauma, silence
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ABSTRAKT
Artykuł jest próbą analizy powieści Szczepana Twardocha pt. Król przy użyciu narzędzi
charakterystycznych dla jednej z metodologii nowej humanistyki – geopoetyki. Najważniejsze
problemy poruszone w artykule to przestrzenna analiza relacji centrum – peryferia, analiza literackiej
topografii, analiza podmiotu nomadycznego i kwestia topografii pamięci. Przy ich pomocy postaram
się ustalić, czy da się odczytywać Króla przez pryzmat geopoetyki i jakie daje to skutki, a co za tym
idzie, jak bardzo istotna w tej powieści jest jej warstwa geograficzno-topograficzna.
SŁOWA KLUCZOWE: geopoetyka, przestrzeń, topografia, Warszawa, terytorium, geografia

Celem artykułu będzie geopoetyczna analiza literackiej kreacji Warszawy,
stworzonej przez Szczepana Twardocha w powieści pt. Król. Podstawowym
materiałem teoretycznym, jakim posłużę się w swojej pracy, będzie książka
Elżbiety Rybickiej Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach
i praktykach literackich2. Dzięki niej odczytam Twardochową Warszawę przez
pryzmat takich narzędzi geopoetycznych, jak zwrot przestrzenny, zwrot
topograficzny, kartografia literacka, geokrytyka, topografia historii, nowy
regionalizm czy antropologia miejsca. Geopoetyka stanowi jeden z nurtów
nowej humanistyki, której ważną cechą jest interdyscyplinarność – w tym
przypadku chodzi o powiązanie literaturoznawstwa z badaniami geograficznymi,
z kartografią. Pozwala to zatem zarówno na poszerzenie perspektywy interpretacji
dzieła literackiego, jak i wzbogacenie dyskursu geograficznego o kontekst
kulturowy.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.09.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 30.
2
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Relacja centrum – peryferia
Jedna z najbardziej wyrazistych relacji, w którą, jak zauważa Elżbieta
Rybicka, wchodzi zwrot przestrzenny, jest relacja z postkolonializmem.
Chodzi tutaj konkretnie o relację centrum – peryferia. Jest to bardzo ważna,
rozgrywana na kilku planach kwestia w analizie przestrzennej Króla, a punktem
topograficznym, który jest przestrzenią jej realizacji, jest Warszawa. Zanim przejdę
do konkretnych przykładów fabularnych Króla, nakreślę pokrótce znaczenie tropu
toponomastycznego jako takiego. Rybicka pisze, że toponimy
„stanowią wyrwę i rozrywają kontinuum świata przedstawionego. Ich problematyczność
i graniczne usytuowanie na krawędzi świata fikcyjnego i rzeczywistego bywa jednak najczęściej
neutralizowane, unieszkodliwiane, w najlepszym razie pomijane. Dla geopoetyki mają jednak
znaczenie podstawowe, tworzą bowiem łącznik, czy też medium interakcji i cyrkulacji pomiędzy
literaturą a przestrzenią geograficzną”3.

Pomimo tego, że Król jest literacką kreacją stworzoną z wielu tropów (przede
wszystkim popkulturowych), to narzędzie geopoetyczne, jakim jest toponim,
pozwala odczytywać stworzony przez Twardocha obraz Warszawy nie tylko jako
element systemu dzieła literackiego, a więc z ducha strukturalistycznie, ale też jako
literacki przykład będący pośrednikiem między fikcją a rzeczywistością. Idąc tym
tropem, Warszawa z Króla Twardocha staje się kolejną z dotychczas stworzonych
już literackich Warszaw i dołącza do ich zbioru, stanowiącego całość literackiego
dyskursu varsavianistycznego4.
Jej najbardziej globalną reprezentacją w powieści Twardocha jest
współzależność między Ameryką a Warszawą. Rybicka wskazuje na powiązania
zwrotu przestrzennego z takimi procesami, jak globalizacja, hybrydyzacja kultur, czy
migracja5. Wszystkie trzy znajdują swoje odzwierciedlenie w słowach Janusza
Radziwiłka, który mówi: Kum drogi, ja w Ameryce widział coś takiego, że mnie się
oczy otwierać teraz (…) Tam one mają coś takiego, co się gangi nazywa. Jak nasza
bojówka (…) Trzeba nam narkotyki sprzedawać. Największa marża (K, s. 100)6.
Wedle stworzonej przez Wolfganga Welscha koncepcji transkulturowości
(powstałej w wyniku wyczerpania się formuły wielokulturowości), współczesne
kultury straciły swoją jednorodność oraz odrębność i zaczęły się przenikać. Tak
dzieje się w przypadku zmiany paradygmatu działalności przestępczej Kuma Kaplicy,
który czerpie zyski z prostytucji i Kercelaka, i nie chce handlować narkotykami.
3

Ibidem, s. 188.
By wskazać, z ogromnej ilości przykładów realizacji tej tradycji, szczególnie bliskie tematyce Króla
egzemplifikacje, powołam się na Złego Leopolda Tyrmanda i Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka. Wszystkie trzy
powieści łączy podobieństwo gatunkowe i miejsce akcji.
5 E. Rybicka, Geopoetyka…, op. cit., s. 45.
6
Wszystkie cytaty z Króla pochodzą z wydania S. Twardoch, Król, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016. Będę je
oznaczał skrótem K.
4
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Wobec przemyśleń Radziwiłka sprawia wrażenie gangstera konserwatywnego,
przypominając w tym Vito Corleone, który w Ojcu chrzestnym również symbolizuje
przedwojenny system prowadzenia działalności przestępczej oparty na prostytucji
i przemycie alkoholu. Realizacja wizji Radziwiłka kończy się dla Kaplicy tragicznie –
w wyniku intrygi trafia on do obozu w Berezie Kartuskiej i pobyt w nim przypłaca
śmiercią.
Na drugim planie, w mniejszej skali, ma miejsce relacja centrum – peryferia
zakotwiczona w antagonizmach etnicznych. Twardoch kreuje obraz Warszawy
podzielonej na dwie części – chrześcijańską (polską) i żydowską, silnie zarysowując
konflikt między nimi. Dualistycznie nakreślona Warszawa posiada swoje
ściśle określone topograficzne granice. Jakub Szapiro, myśląc o Warszawie
chrześcijańskiej, wspomina m. in. nowoczesne osiedla na Żoliborzu, w dobrej części
Śródmieścia, na Mokotowie albo na Saskiej Kępie (K, s. 121), z kolei jego Warszawa,
która, jak wspomina, była jedyną ojczyzną, jaką miał i nie umiał tej ojczyzny porzucić
(K, s. 121), obejmowała, cytując ten sam fragment, między innymi Nalewki, Miłą
i Smoczą. Były to ulice wchodzące w skład tzw. Dzielnicy Północnej, zamieszkiwanej
przed wojną głównie przez ubogi, żydowski proletariat. Jacek Bielawa pisze, że życie
Szapiry płynęło między Kercelakiem a luksusowym burdelem przy ulicy Piusa XI,
między bokserskim ringiem a miejscami bandyckich egzekucji, między metą
w paszteciarni na Woli a drogimi lokalami w rodzaju Simona i Steckiego, Oazy czy
Adrii7. Nakreśla w ten sposób zróżnicowany portret Warszawy lat trzydziestych.
Joanna Crettenand z kolei zauważa, że miejsce, w którym rozgrywa się pierwsza
scena Króla, czyli sala Kina Miejskiego na rogu Długiej i Hipotecznej, było miejscem,
nieopodal którego przebiegała granica między obiema Warszawami, a gdzie kilka
lat po wydarzeniach powieściowych stanęły mury warszawskiego getta8.
Topograficzny akt twórczy, podejmowany między innymi przez Twardocha, Rybicka
wyjaśnia w następujący sposób:
„Pisarz, podobnie jak twórca map, projektuje przestrzenną organizację terytorium, dokonując
selekcji, zakładając określoną skalę, ustalając granicę obszaru, podkreślając znaczenie pewnych
punktów topograficznych, tworzy więc mapę narracyjną”9.

Wymienione tutaj pojęcia: selekcja, skala, granica i znaczenie dowodzą,
że geograficzna przestrzeń Króla jest silnie zsubiektywizowana. I tak, Dzielnica
Północna to „smród Nalewek, zapyziałe geszefty, tragarze z tłumokami na plecach,
cały ten pachnący czosnkiem i przyprawami przedsionek Azji”10 (K, s. 121). Okolice
7

J. Bielawa, Z majchrem na wieloryby, „Nowe Książki”, 2017, nr 3, s. 20.
J. Crettenand, Król, a sprawa polska, „Elewator”, 2017, nr 2, s. 154.
9 E. Rybicka, Geopoetyka…, op. cit., s. 152.
10 Warto wspomnieć tutaj o przywoływanej przez Rybicką kategorii smellscape, czyli przestrzeni, w której jednym
z czynników wyznaczających jej specyfikę jest zapach. Rybicka pisze, że zapach ma skłonność do dyfuzyjnego
rozprzestrzeniania się na różne terytoria, stąd w przywołanym fragmencie Króla zapach czosnku i przypraw
przywędrował z Azji do Europy Środkowej. Por. E. Rybicka, Geopoetyka…, op. cit., s. 263.
8

116

Paweł Otręba

Alei Ujazdowskich to „Warszawa elegancka, po której chodnikach promenowali
eleganccy panowie w garniturach i mundurach z eleganckimi paniami,
a samochody należały (…) do wysokiego szczebla urzędników, inżynierów, pisarzy
czy aktorów” (K, s. 333). Mieszkańców Miłosnej i Rembertowa, które w czasie
toczenia się powieściowej akcji nie należały administracyjnie do Warszawy, Kum
Kaplica nazywa wsiokami (K, s. 26).
Rybicka pisze:
„(…) nowy regionalizm najwięcej zawdzięcza dyskursom mniejszościowym, a zwłaszcza teoriom
postkolonialnym. Lokalne czy regionalne narracje traktuje się bowiem jako strategię
emancypacyjną i krytyczną odpowiedź na Wielkie Opowieści Narodowościowe (…)”11.

Owa lokalna narracja, prowadzona w Królu przez Jakuba Szapirę, bez wątpienia
jest odpowiedzią na Wielką Opowieść Narodowościową snutą w powieści przez
postacie związane z prawą stroną sceny politycznej (są wśród nich rzeczywiste
postacie, takie jak Edward Rydz-Śmigły, Adam Koc czy Bolesław Piasecki).
Narodowość żydowska staje się dla Szapiry punktem odniesienia właśnie tylko
wtedy, kiedy jest poddawana antysemickim próbom. W innych przypadkach odnosi
się on do niej z obojętnością lub drwiną. Jak pisze Juliusz Kurkiewicz, Szapiro
„stanowi obleczoną w ciało polemikę ze wszystkimi hasłami antysemickiej
propagandy”12. Etniczna narracja Szapiry emancypuje się zatem (w krwawy sposób)
tylko w obliczu ataków, w innych przypadkach pozostaje nieaktywna. Idąc tropem
podjętym przez Kurkiewicza, to właśnie cielesny, fizjologiczny aspekt postaci
Szapiry staje się instrumentem do walki o jego etniczną niezależność. Emancypację
pojmowaną duchowo, przy użyciu instrumentarium charakterystycznego dla
pozytywistycznej idei społecznej, reprezentuje w Królu żona Szapiry – Emilia.
Dużo wyraźniej zarysowana jest natomiast jego narracja topograficzna – Szapiro
często podkreśla swoje przywiązanie do Warszawy, a ściślej rzecz biorąc
jej konkretnego obszaru zamieszkiwanego w znacznej części przez Żydów. Dariusz
Nowacki pisze tutaj o całej Dzielnicy Północnej, okolicach Kercelaka i części
Leszna13. Znajduje tu zastosowanie chwyt onomastyczny, jaki zastosowałem
w tytule artykułu – żydowska Warszawa, swoisty Little Israel przypomina
imigranckie dzielnice nędzy z filmów gangsterskich (Little Italia, Little Havana
etc.). Wskazuje na to Andrzej Horubała, przywołując skojarzenia z Chłopcami
z ferajny Martina Scorsese i Dawno temu w Ameryce Sergia Leone14. Rybicka,
posiłkując się Westphalowską teorią multifokalizacji, pisze o trzech punktach
widzenia geokrytycznego – endogenicznym, egzogenicznym i allogenicznym.
Endogeniczny jest przynależny autochtonowi danego obszaru, egzogeniczny jest
11

Ibidem, s. 38-39.
J. Kurkiewicz, Król. Kilka za i przeciw, „Książki” 2016, nr 3.
13
D. Nowacki, Męskie fantazje Twardocha, „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 239.
14 A. Horubała, Szczepan Twardoch – pisarz zawodowy, „Do Rzeczy” 2016, nr 42, s. 56.
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charakterystyczny dla podróżnika, allogeniczny natomiast stanowi połączenie
dwóch poprzednich15. Szapiro reprezentuje trzeci z nich – z jednej strony sam siebie
uważa za autochtona: na Nalewkach w Warszawie był u siebie (K, s. 121),
z drugiej natomiast jest poddawany osądowi swojej żony, która sytuuje go
w pozycji obcego:
„Czy ty rozumiesz, mieć swoje państwo… Chłopcy będą żyć w kraju, gdzie nie będą kimś gorszego
rodzaju. Będą dorastać w Tel Awiwie, będą tam żyć jak Polacy w Warszawie, będą swoi u siebie.
Nie jak my tutaj” (K, s. 62).

Kolejny podział dotyczy już tylko „żydowskiej” Warszawy. Maciej Motas pisze:
„Powieść zdaje się wiernie oddawać realia „żydowskiej Warszawy”, gdzie skrajna nędza
przeplatała się z przepychem i bogactwem, rozpasanie i demoralizacja zaś z ortodoksyjną
religijnością”16.

Jedną z możliwych przyczyn tego rozdźwięku, którą zauważa narrator Króla,
można wytłumaczyć odmiennym pochodzeniem warszawskich Żydów:
„Gdyby mój ojciec urodził się w Warszawie, też miałby to za nic, lecz pobożny Naum Bernsztajn
urodził się w Łomży (…), a skoro z Łomży to jakby pokolenie wstecz względem Żydów
warszawskich. Nie wszystkich, oczywiście, ale na pewno tych, na których przez całe moje
dzieciństwo patrzyłem z zazdrością, na Żydów tak samo odzianych jak chrześcijanie, wytwornych,
ogolonych i europejskich. Mój ojciec, pobożny i cichy, był ich przeciwieństwem” (K, s. 71).

Twardoch w specyficzny sposób prowadzi grę ze stereotypem Podlasia jako
obszaru Polski zacofanego względem reszty kraju pod kątem ekonomicznym
i kulturowym, stereotypem, który odżywa dziś w humorystyczny sposób m.in.
poprzez popularność memów. Analogicznie kreuje Warszawę jako przedmurze
Zachodu, miasto aspirujące do tytułu europejskiej metropolii. To również pokłosie
stereotypu, w myśl którego Europa Zachodnia, jak pisze Marcin Napiórkowski,
jest miejscem mitologicznym, definiowanym przede wszystkim jako „nie tutaj”,
pojmowanym jako synonim normalności17. Mojżesz Bernsztajn, na co wskazuje
Juliusz Kurkiewicz, dąży do zmiany jakości swojej tożsamości i chce stać się Żydem
na miarę Europy, a wzorem do naśladowania staje się dla niego Szapiro. Z dalszej
części fabuły wynika jednak wprost, że ów kompleks Bernsztajna był wymysłem
Szapiry, stanowiącym część jego pamięciowego imaginarium.
Prawdą jest, że Szapiro, mimo drwiącego podejścia do ortodoksyjnych
obyczajów, za swoją małą ojczyznę uważa nie centrum Warszawy, lecz jej peryferia.
Spisując wspomnienia, kreuje jednak stolicę jako miasto, które sukcesywnie
zdobywa i podporządkowuje sobie jej terytorium – mapuje je, mówiąc językiem
geopoetyki. Rybicka pisze za Karlem Schloglem, że
15

E. Rybicka, Geopoetyka…, op. cit., s. 71.
M. Motas, ONR w powieści Twardocha, „Myśl Polska” 2017, nr 13/14.
17 Zob. M. Napiórkowski, Na Zachodzie, czyli nigdzie, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 19, s. 24.
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„przestrzeń, dopóki jej się nie wymierzy i nie policzy, jest przerażająca, dzika, niezdyscyplinowana,
nieposkromiona, pusta, niezmierzona. Dopiero wymierzona przestrzeń jest poskromiona,
poznana, zdyscyplinowana, opamiętana, zmuszona do opamiętania. Dopiero przestrzeń
terytorialna jest możliwa do opanowania i opanowana, staje się przestrzenią panowania” 18.

Szapiro wprost mówi o przechwytywaniu miasta:
„Warszawa nie jest Polaków. Warszawa jest Kuma. Warszawa jest moja. Jakuba Szapiry, nie
żadnego Jankiewa. Warszawa jest nasza. A my nie mamy ani religii, ani narodowości. Kum nie jest
Polakiem. Ja nie jestem Żydem. Kum jest Kumem, a ja jestem Szapiro. A Warszawa to jest nasze
miasto, a my jesteśmy Warszawy” (K, s. 62).

W tym ujęciu Szapiro wydaje się być interesującą odpowiedzią na koncepcję
podmiotu nomadycznego.

Nomadyzm i autokreacja
Nomada, jak pisze Rybicka za Rosi Braidotti, jest podmiotem nieustannie
się przemieszczającym, posiadającym wyostrzony zmysł przestrzenny, jednak
nieczującym potrzeby posiadania terytorium19. Myśl postmodernistyczna
interpretuje diasporę (także żydowską) jako formę bytowania społecznego
sprzeciwiającą się idei państwa narodowego. Podejście do idei budowy państwa
Izrael dzieli bohaterów Króla, przykładowo Jakuba ta kwestia nie interesuje,
natomiast jego brat, Moryc, jak pisze Twardoch, nie robił niczego, co przynajmniej
pośrednio nie służyłoby budowie nowego, żydowskiego państwa. Jakub stanowi
jednocześnie podmiot apolityczny i ugruntowany w przestrzeni geograficznej.
Jest człowiekiem bez narodu, ale z państwem, a właściwie z miastem. Nie czuje
przywiązania do tożsamości narodowej i religijnej, dokładnie tak, jak nomada,
ale jednocześnie pragnie pełnego skolonizowania stolicy Polski, zostania jej
‘królem’. Pragnie tego do tego stopnia, że rezygnuje z emigracji do Palestyny,
w ostatniej chwili zawracając samolot w finałowej scenie powieści. Rezygnując
z dużej ojczyzny, wybiera małą, jednak temporalno-przestrzenny wyimek
rzeczywistości narracyjnej, który kończy powieść, ustawia Szapirę bezpośrednio
w pozycji nomady – nie ma go bowiem wówczas ani w Polsce, ani w Palestynie. Jest
wtedy zawieszony między dwiema koncepcjami podmiotowości społecznej i ani nie
walczy o wpływy w Warszawie, którą zdecydował się opuścić, ani nie realizuje
emancypacyjnych założeń, bowiem porzuca plan lotu do Palestyny.
Wracam jednak na moment do kreacyjnego gestu Jakuba Szapiry. Dokonując
subiektywnego, selektywnego zapisu wspomnień z warszawskiej młodości, kreuje
on swój własny mit. Rybicka, omawiając związki przestrzeni z pamięcią, wskazuje
takie komponenty, jak
18
19
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„nacisk położony na doświadczenie przestrzeni, która ustanawia ramy pamiętania lub
zapominania zarówno w perspektywie indywidualnej, jak zbiorowej, na znaczenia symboliczne,
emocjonalne, polityczne jej przypisywane oraz po trzecie, i być może najważniejsze, na sprawczą,
aktywną rolę przestrzeni dla praktyk memoratywnych”20.

Zdanie z Króla, które, w mojej ocenie, w najbardziej przejmujący sposób oddaje
załamanie się bariery między pamiętaniem a zapominaniem, to następujące:
„Pamiętam, co się stało z Mojżeszem Bernsztajnem” (K, s. 342). Mający wymiar
palimpsestu zapis wydarzeń roku 1937 obfituje w prześwity, które podpowiadają
czytelnikowi, że kwestia identyfikacji podmiotu piszącego nie jest jednoznaczna:
„nie ma mnie (K, s. 7), nasze życia się zlewają w jedno (K, s. 19), może źle to wszystko
pamiętam (K, s. 43)”. W pewnym momencie powieści następuje proces
dezaktualizacji dotychczasowego podmiotu mówiącego (Bernsztajn) i ujawnienie
rzeczywistego, dotychczas ukrytego (Szapiro). Przebiega to między innymi poprzez
unaocznienie rzeczywistego przebiegu zdarzeń z przeszłości umieszczonego na
matrycy topograficznej: widziałem ją [Emilię Szapiro – P.O.],
„jak wychodzi na spacery z synami, do ogrodów Saskiego albo Karpińskich (K, s. 344), Jakub nie
zabrał mnie nigdy do Zaremby (K, s. 345), syn Nauma Bernsztajna, umarł, uderzywszy potylicą
o krawężnik na Tłomackiem, pod barem Metropol (…) nie zdał matury ani egzaminów na studia
medyczne na Uniwersytecie imienia Józefa Piłsudskiego (…) Przez Muranów pojechał [Szapiro –
P.O.] w kierunku Dworca Gdańskiego i z Zakroczymskiej wjechał na drogową nitkę mostu przy
Cytadeli” (K, s. 346).

Chwyty topograficzne z jednej strony dynamizują akcję, z drugiej czynią ją
bardziej konkretną, ponadto legitymizują poetykę realistyczną Króla. Przede
wszystkim jednak są rezerwuarem pamięci, pozwalają szczegółowo opisać
skonkretyzowaną przestrzeń, w której powstaje i upada idealistyczny mit Jakuba
Szapiry. Także na szerszym planie Twardoch rezygnuje ze zmitologizowanego
wariantu ukazania Warszawy, na co trafnie wskazuje Joanna Crettenand:
„Warszawa pokazana w Królu to nie ta, którą znamy z przedwojennych filmów i zdjęć. To nie
polukrowana, mdląco-słodka Warszawa Fogga i Ziemiańskiej, teatrzyków ogródkowych
i Wiadomości Literackich, ale Warszawa Nalewek i Kercelaka, brukowanych i błotnistych uliczek
Śródmieścia na północ od Alei Jerozolimskich, gnijących kamienic Muranowa, czynszówek Woli
(…)”21.

Miejsce i czas, z którego Szapiro po wielu latach spisuje swoją historię (kreuje
swój mit), da się dość łatwo zidentyfikować jako mieszkanie na katowickim Osiedlu
Tysiąclecia u schyłku PRL-u. To rozpoznanie powiększa repertuar miejsc, które
protagonista Króla czyni swoimi. Istotna jest natomiast tożsamość, za którą się
ukrywa – emerytowany generał Mosze Inbar walczył na wojnie w Palestynie, owa
narracyjna gra staje się więc dla Szapiry formą kompensacji utraconego marzenia
20
21

Ibidem, s. 307.
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o emigracji. Mówiąc o miejscach Szapiry, warto także wspomnieć o jego
młodzieńczej podróży do Berlina z Ryfką Kij. Całość terytorium, po jakim porusza się
– rzeczywiście lub hipotetycznie – Szapiro, obejmuje więc zarówno Europę, jak
i Azję.

Podsumowanie
Postacią z Króla, dzięki której można najowocniej pochylić się nad tropem
geopoetycznym, jest zdecydowanie Jakub Szapiro. To przede wszystkim analiza jego
postaci pozwala dogłębnie zrozumieć oparty na nierównościach społecznych
antagonizm podzielonej Warszawy, to on najpełniej uruchamia tropy nomadyczne
i to na jego intencji twórczej, opierającej się także na tropach przestrzennych,
ufundowana jest wielowarstwowa narracja powieści. Warto jednak na zakończenie
zasygnalizować także wątki niektórych innych postaci, które można odczytać przy
użyciu wyżej wymienionych tropów. Munja Weber, jeden z pomagierów Kuma
Kaplicy pochodzenia żydowskiego, ma korzenie chińskie. Twardoch pisze o nim tak:
„Był smagły i ciemnowłosy, z czarnym wąsem, większość brała go za Cygana, miał trochę azjatyckie
rysy, acz sam Munja twierdził, że jest Żydem, spolszczonym trochę, zasymilowanym, ale Żydem.
Urodził się w Harbinie, do Polski przyjechał w 1925 roku i podobno znał chiński” (K, s. 55).

Munja jest zatem postacią, do której klucz mogłaby przynieść analiza etnicznokulturowa. Z punktu widzenia nomadyzmu ciekawą postacią jest Janusz Radziwiłek
– jego łamana polszczyzna stanowiąca konglomerat różnych języków jest czymś,
co Rosi Braidotti nazywa byciem pomiędzy językami, które to jest „podstawową
formą artykulacji doświadczenia współczesnego nomady”22. Sprawę języków
Radziwiłka Twardoch opisuje tak:
„W 1910 wyjechał na opłacone przez organizację studia do Szwajcarii i pozostał tam do 1918 roku,
wrócił z doktoratem z chemii, wykwintnymi manierami, pieniędzmi i kiepską znajomością
angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Polskiego nigdy się dobrze nie nauczył, jidysz prawie
zapomniał, hebrajskiego nigdy nie znał. Mówił więc pięcioma językami i w żadnym dobrze, przez
co ludzie nie doceniali inteligencji Doktora, co było mu bardzo na rękę” (K, s. 94).

Biorąc pod uwagę rolę, jaką Radziwiłek odgrywa w kulminacyjnej części
powieści, owa nieporadność językowa staje się interesującą formą kamuflażu.
Ten obecny w powieści wielokulturowy tygiel wpisuje się w tradycję nowego
regionalizmu, w którym istotną rolę odgrywa ponowoczesny kolaż etnicznokulturowy. Rybicka pisze:
„(…) rezultatem migracji, przytłumionym w PRL-u i dochodzącym do głosu dopiero później, były
kulturowe dyslokacje prowadzące do tworzenia swoistych trzecich przestrzeni, jak niemiecko-
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R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, tłum.
A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 38.
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lwowski Wrocław. Ich odkrywanie, a wręcz koniunktura na takie palimpsestowe miejsca po 1989
roku, stanowi pomost do ponowoczesnego rozumienia regionalizmu” 23.

Co prawda Rybicka pisze o tradycji końca XX wieku, warto jednak nadmienić,
że Król jest powieścią, w której historia jest pretekstem do ukazania aktualnych
problemów, a ponadto wielokulturowość powieściowej Warszawy wpisuje się
we wzorzec opisany przez Rybicką – Twardochowa Warszawa jest Warszawą
euroazjatycką. Powyższe kwestie, powiązane z drugoplanowymi bohaterami Króla,
są jednak kwestiami, które wymagałyby osobnego omówienia.
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Little Israel. The Image of Warsaw in King by Szczepan Twardoch
Summary
This article analyses Szczepan Twardoch’s novel King using tools typical for one of the methodologies
of the new humanities – geopoetics. The most important questions considered in this article area
spatial analysis of the centre-periphery relationship, an analysis of literary topography and the
nomadic subject, and memory’s topography. With their help, I establish whether it is possible to read
Król through the prism of geopoetics, what kind of effects such reading generates, and how important
the geographical and topographical layer of this novel is.
Keywords: geopoetics, space, topography, Warsaw, geography
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Warszawa jako bohater tekstów piosenek
hip-hopowych. Obraz miasta kształtowany
przez pryzmat światopoglądu
My – ukryty w mieście krzyk.
Pezet

ABSTRAKT
Twórcy kultury hip-hopu wielokrotnie uwzględniali przestrzeń miejską, nie tylko jako tło wydarzeń, ale
także czyniąc miasto głównym tematem swoich utworów i bezpośrednio się nim inspirując. Ilość tego
typu tekstów i dominująca w nich rola miasta skłoniły mnie do podjęcia próby zarysowania jego
tożsamości, widzianej przez pryzmat omawianego gatunku. Kultura, która za najwyższą wartość
przyjmuje autentyczność tworzonych treści, jednocześnie cechuje się określonym światopoglądem,
wywodzącym się z jej korzeni, co może mieć wpływ na sposób postrzegania i obrazowania miasta.
Pozwoliło to na postawienie tezy, zakładającej, że postawy wobec miasta oraz jego tożsamość
wynikają z wartości stylu muzyki. Badanie zrealizowane zostało na przykładzie Warszawy. Materiał
badawczy obejmował teksty piosenek hip-hopowych, odnoszących się do Warszawy, a ich analiza
oparta była na kategoriach stworzonych na potrzeby artykułu. Sposób analizy pozwolił nie tylko na
zweryfikowanie hipotezy, ale także na stworzenie obrazu miasta, nieco specyficznego, bo widzianego
okiem określonej grupy społecznej. Zobrazowane zostały więc zależności, relacje, charakterystyczne
elementy miejskości, czy przekrój społeczeństwa.
SŁOWA KLUCZOWE: Warszawa, miasto, przestrzeń, hip-hop, subkultura, tożsamość

Wprowadzenie, czyli: „Hip-hop wyrasta od miasta do miasta”2
Podjęcie omawianego przeze mnie tematu było próbą odpowiedzi na Ukryty
w mieście krzyk3, o którym rapował Pezet z warszawskiego Ursynowa. Krzyk może
1
2
3
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Kaliber 44 – Masz albo myślisz o nich, album: 3:44, Katowice, 2000.
Pezet – Ukryty w mieście krzyk, album Muzyka Klasyczna, Warszawa, 2002.
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niedosłyszany, a nawet jeśli, to nie do końca zrozumiany lub doceniony,
przynajmniej na gruncie możliwości badawczych. Hip-hop, ze względu na cechującą
go konwencję, tworzy pewną powłokę wulgarności i kontestacji, przysłaniającą
bogactwo tego bardzo złożonego gatunku, który można doskonale wykorzystać
na polu badań antropologicznych czy kulturoznawczych. W związku
z tym szczególnie cieszą pojawiające się w tym temacie publikacje, takie jak
chociażby Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego4 Bartosza
Łukaszewskiego czy monografia Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury
popularnej5, które były dla mnie ogromną inspiracją w trakcie realizowania
omawianego tematu. Rap zainteresował mnie głównie ze względu na kronikarski
charakter konstruowanych treści. Jednak moją szczególną uwagę przykuła znacząca
ilość piosenek o przestrzeni i miejskości, powstająca w obrębie gatunku, a przede
wszystkim znaczna ich ilość poświęcona konkretnie tematyce Warszawy. Obecność
tak znaczącej ilości tekstów o tym mieście w pewnym sensie zdradza, jak
wielki wpływ i oddziaływanie ma Warszawa na jej mieszkańców, pokazuje potrzebę
wyrażenia identyfikacji z miastem dużym grupom odbiorców, w końcu
opowiedzenia o nim przez pryzmat własnych doświadczeń czy emocji.
Konsekwencją tej obserwacji była chęć wyabstrahowania ze wspomnianych
tekstów obrazu Warszawy widzianej oczami raperów, a więc użycia pryzmatu
narzuconego przez konwencję danej subkultury. Podejmowanie perspektywy
wybranych grup społecznych opowiadających o mieście pozwala nam zobaczyć,
że jest ono przestrzenią wielowymiarową, widzianą z poziomu różnego rodzaju
obserwatorów mozaiką nie tylko ściśle określonych miejsc, ale też emocjonalnie
nadawanych im znaczeń. Jak twierdzi MacIntyre: „nie da się zrozumieć
jakiegokolwiek społeczeństwa [...] inaczej, jak tylko poprzez zrozumienie zbioru
opowieści, które ukształtowały jego pierwotny potencjał dramatyczny”6.
Podejmowana przeze mnie analiza wydała mi się tym bardziej istotna, że może
stanowić jeden z punktów wyjścia dla próby zrozumienia współczesnego człowieka.
Warto powiedzieć kilka słów wstępu o samej kulturze, której dotyczy omawiane
badanie. Rap to muzyka zrodzona w mieście, przez istniejące w nim napięcia
społeczne, problemy, nierówności oraz jego specyficzną dynamikę. Kształtująca się
u schyłku XX wieku, była odpowiedzią czarnoskórej społeczności na sytuację
społeczno-polityczną w Stanach Zjednoczonych. Muzyka ta stała się jedyną
dostępną formą wyrażenia swojego zdania w świecie dyskryminacji. Rozwijała się
4
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6 M. Matysek, Opowiadać znaczy żyć, czyli o pewnym sposobie rozumienia narracji, s. 45, za: A. Maclntyre,
Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996, s. 386, http://www.academia.edu/
36048439/_Opowiada%C4%87_znaczy_%C5%BCy%C4%87_czyli_o_pewnym_sposobie_rozumienia_narracji_TO_
NARRATE_IS_TO_LIVE._ON_VARIOUS_WAYS_OF_UNDERSTANDING_NARRATION, (09.07.2019).
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na ulicach, będąc świadkiem naturalistycznego obrazu: ubóstwa, kontrastów
społecznych, niesprawiedliwości, i wynikających z tego napięć, konfliktów
czy agresji. Główną wartością raperów, istotną dla odbiorców ich tekstów,
stała się kwestia autentyczności. Bartosz Łukaszewski wyróżnił także kilka
haseł, wokół których skupiają się teksty piosenek rap. Są to: „miasto-dżungla,
poszukiwanie godności, budowanie świadomości, sprzeciw i bunt, slangowy język
i niecenzuralne słownictwo”7. Motywy te rozwijane są oczywiście w szerszych
kontekstach, opisywane na podstawie własnych doświadczeń i przeżywanych
emocji.
Warto też pamiętać, że „przynależność do subkultury często daje jednostce silne
oparcie emocjonalne; poza tym zaspokaja potrzebę miłości, wyrażania uczuć,
zachowania tożsamości oraz własnej wartości”8. Hip-hop stał się więc ostoją dla
nierozumianych, czy buntujących się wobec zastanej rzeczywistości.
Drugim interesującym mnie aspektem, w kontekście tego badania, był także
charakterystyczny dla końca XX wieku zwrot w kierunku miejskości. W obliczu
globalizacji lokalność stała się ostoją. Człowiek żyjący we współczesnym świecie
potrzebuje punktu odniesienia, którego będzie szukał między innymi
w przynależności do miejsca i w przynależności do ludzi. Miasto, z którym może się
utożsamiać, pozwala mu odnaleźć się w świecie na poziomie geograficznym,
natomiast obecność wśród ludzi, z którymi dzieli wspólne wartości, pozwala mu
poczuć się częścią grupy, przynależeć. Kultura hip-hopu może być dla wielu
odpowiedzią na obie te potrzeby, a biorąc pod uwagę czas i okoliczności jej
powstania, można założyć, że jest wręcz z tych potrzeb zrodzona, a więc tym
bardziej warta uwagi w odniesieniu do przemian społecznych związanych
z globalizacją, które dominują w obecnych badaniach o człowieku. Szczególnie
ważne były dla mnie w rozważaniach kwestie dotyczące tożsamości zbiorowej.
Miasto bowiem to nie tylko przestrzeń, ale także ludzie, którzy ją zamieszkują.
„Jednostka pozostaje miarą przestrzeni, ponieważ konstruuje ją społecznie oraz modyfikuje
według własnych wyobrażeń i potrzeb. Przestrzeń trwa, a jej miarą może być człowiek”9.

Wobec tego można stwierdzić, że badanie tożsamości miasta jest badaniem
tożsamości zbioru jednostek, a więc tożsamości społecznej. Mówiąc więc
o obrazie miasta, rozumiem je właśnie jako jego tożsamość.
Miasto warto rozważać na wielu poziomach, nie tylko jako miejsce określone na
mapie, ale również jako wielowarstwowy konstrukt. Po pierwsze przestrzeń to nie
tylko architektura, zarys granic, czy podział na dzielnice. Według Yi Fu Tuana „to, co
7

B. Łukaszewski, Warszawski hip-hop…, op. cit., s. 74.
W. Tankielun, Subkultury młodzieżowe – ujęcie kategorialne, definicyjne i faktograficzne, „Warmińsko-Mazurski
Kwartalnik Naukowy”, Olsztyn 2012, str. 13, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight89bca609-8878-456a-8595-6a4615b3cf42 (09.07.2019).
9
J. Kaczmarek, Przedmowa, [w:] M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 11.
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na początku jest przestrzenią, staje się miejscem w miarę poznawania
i nadawania wartości”10. Przestrzenie zyskują więc na znaczeniu ze względu na
obecność i działalność ludzi w nich przebywających, ich relacje, doświadczenia
i wydarzenia, których są inicjatorami. Miejsca są więc definiowane poprzez
jednostki, natomiast jednostki czerpią z miasta, konstruują za jego pomocą swoje
‘ja’, podtrzymując pamięć o konkretnej historii, której czują się kontynuatorami,
stykając się w różnych relacjach z ludźmi, których są w stanie określać innymi lub
podobnymi sobie. Warto też dodać, że chociaż jako członkowie tożsamości
zbiorowej mieszkańcy miasta wyodrębniają konkretne elementy przestrzeni jako
istotne, ważne, znaczące, spotkamy się też z różnicami w postrzeganiu miasta.
Doskonale wskazuje to Bogdan Jałowiecki:
„Inaczej użytkują i przyswajają przestrzeń dzieci, czy osoby dorastające, inaczej osoby w wieku
aktywności zawodowej, a jeszcze inaczej ludzie starzy albo bogaci i biedni. (...) Nie wszyscy
mieszkańcy traktują zatem miasto jako przestrzeń akceptowaną i przyswajalną. Niemożność jej
przyswojenia wiąże się ze społecznym nieprzystosowaniem, marginalizacją i wykluczeniem.
Niektórzy, głównie młodzi mieszkańcy, odczuwają dwoistość wytworzonej przestrzeni. Jej na ogół
centralna część jest obca dlatego, że stanowi obszar niedostępnej dla nich konsumpcji:
luksusowych sklepów, teatrów, galerii sztuki. Przestrzeń zamieszkania tych ludzi jest natomiast
obca dlatego, że stwarza poczucie zamknięcia i beznadziejności bez możliwości zmiany tej
sytuacji”11.

Widzimy więc, że w obrębie jednego miasta możemy spotkać się z różnymi
konstruktami tożsamościowymi, a więc także z różnymi obrazami. Jedność miasta
nie oznacza bowiem jednej tożsamości wszystkich jego mieszkańców. Nawet te
same wydarzenia historyczne w obrębie tego samego miejsca mogą wywoływać
zupełnie inne skojarzenia. „Tożsamość zawsze dotyczy pewnych określonych grup
społecznych. Nigdy nie dotyczy wszystkich”12. Zatem podziały, doprowadzające
do istnienia relacji ‘my’ i ‘oni’, mogą zaistnieć nawet na poziomie jednego miasta.
Biorąc pod uwagę charakterystykę gatunku, okoliczności jego powstania
i konwencję stylu, która jest jego nieodłączną cechą, a jednocześnie pamiętając
o silnym przywiązaniu do miasta, wzajemnym wpływie i oddziaływaniu człowieka
i przestrzeni, szczególnie w dobie naszych czasów, interesujące wydało mi się
pytanie o to, jak będzie rysował się obraz Warszawy w kulturze hip-hopu.
Czy konwencja gatunku będzie tak dominująca, że ukształtuje obraz widziany przez
twórców piosenek rap i zdominuje ich sposób opowiadania o przestrzeni, czy raczej
to miasto, silnie oddziałując na jego mieszkańców, wpłynie na kształt
prezentowanych utworów? Według Kurnickiego:
10

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 16.
B. Jałowiecki, Miejsce, przestrzeń, obszar, „Przegląd Socjologiczny”, 2011, nr 60 (2-3), s. 24-25,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1f86f0a0-c77e-4cec-a249-480c459fd646
(09.07.2019).
12
M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2007, s. 38.
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„Muzyka hip-hop charakteryzuje się tym, iż w dużej części skupia się na opisie sytuacji
i przestrzeni życia codziennego. Jest ona jednak nie tylko specyficzną etnografią miejskiego życia,
lecz również artystyczną kreacją, związaną dodatkowo z artystyczną tradycją, która narzuca
pewien sposób widzenia świata, podejmowane tematy, formę ich przedstawiania itp. Raper jest
w tym wszystkim osobą, która spełnia funkcję obserwatora, komentatora czy interpretatora,
a jednocześnie twórcy nadającego znaczenia opisywanej rzeczywistości”13.

Wynikiem powyższych rozważań było postawienie hipotezy, według której:
postawy wobec Warszawy i warszawska tożsamość w piosenkach hip-hopowych
wynikają z wartości stylu muzyki. Założyłam bowiem, że sposób postrzegania
świata, który się z nich wyłania (nawet jeśli dotyczy realnych miejsc i rzeczywistych
wydarzeń), jest wyraźnie naznaczony dominującą konwencją.

Definicja tożsamości jako punkt wyjścia w poszukiwaniu obrazu
miasta
Wyabstrahowanie pewnej definicji tożsamości było punktem wyjścia do
stworzenia omawianego badania i fundamentem, na którym opierało się
konstruowanie kategorii niezbędnych do analizy tekstów. Wskazanie jednej
definicji nie było łatwe, bowiem „tożsamość to fenomen rozwijający się, zjawisko
złożone i zmienne, konstrukt wielowymiarowy”14. Postanowiłam posłużyć się
więc syntezą różnego rodzaju ujęć tego zjawiska i w ten sposób stworzyć bazę,
która była dla mnie punktem odniesienia w pracy nad tematem. Według
Rodrigueza i Bariauda tożsamość „to zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień
i projektów podmiotu, które odnosi on wobec siebie”15, co dobrze uzupełnia
J. H Turner, określając ją jako „sumę wszystkich identyfikacji, z których korzysta
podmiot przy opisywaniu siebie (identyfikacja etniczna, historyczna, religijna,
terytorialna)”16. Widzimy więc, że tożsamość nie oznacza identyfikacji z jedną,
konkretną wartością i ścisłego, bezwarunkowego określania się za jej pomocą.
Jest raczej składową wielu wartości przez nas wyznawanych, a dopiero ich wielość
i różnorodność tworzy kompilację elementów, która pozwala mówić o tożsamości
– obrazie unikalnym, odróżniającym nas od innych, albo pozwalającym się
z innymi identyfikować. Bowiem w przypadku dyskusji na temat tożsamości chęć
bycia unikatowym czy odróżniającym się nie kłóci się z chęcią przynależności.
13

K. Kurnicki, „Dziś w moim mieście”. Społeczna i polityczna przestrzeń codzienna w polskim hip-hopie, [w:] Hip-hop
w Polsce. Od blokowisk do kultury popularnej, M. Miszczyński, (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2014, s. 145.
14
K. Waszyczyńska, Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 6, 2014,
s. 54, http://mazowsze.hist.pl/43/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego/1021/2014/36952, (09.07.2019).
15 Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 12.
16
J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana,
Białystok 1995, s. 67, cyt. za: Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 1985.
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„Tożsamość osobista zakotwiczona jest w potrzebie unikalności, natomiast
tożsamość społeczna zasadza się na potrzebach przynależności i podobieństwa do
innych”17. Dlatego moim zdaniem niemożliwe jest traktowanie tożsamości
osobowej i społecznej jako dwóch oddzielnych racji bytu. Jeśli tożsamość osobowa
odpowiada na pytanie: kim jestem?, tożsamość społeczna odnosi się do
poszerzonej jego wersji: „kim jestem w stosunku do innych ludzi, kim jest moja
grupa w stosunku do innych grup?”18. Jak pisze Antonina Kłoskowska, „tożsamość
grupowa definiowana jest jako suma tożsamości jednostek, wchodzących w skład
danej grupy”19, a według Jerzego Nikitorowicza „świadczy o ciągłości danej kultury
i wywodzi się z wypadkowej zachowań członków danego społeczeństwa”20. Dobrze
podsumowuje to Katarzyna Waszczyńska, pisząc, że
„jednostki, kształtując tożsamość grupową, odwołują się do następujących pojęć: poczucia
związku z daną grupą, które wspomagane jest przez podzielaną wiedzę na temat ich pochodzenia,
historycznej ciągłości grupy oraz świadomości pewnej odrębności od innych” 21.

Przytoczone rozważania teoretyczne wspomnianych badaczy pozwoliły mi więc
spojrzeć na miasto przez pryzmat różnorodnych relacji, ciągłości kultury, stosunku
do przestrzeni, czy określonych wartości i zachowań. Szczegółowe kategorie
badawcze, które udało mi się na tej podstawie stworzyć, przedstawiam w części
metodologicznej.

Metodologia: wybór materiału badawczego, metody badawcze,
kategorie badawcze
Materiałem badawczym, którym posługiwałam się w analizie, są teksty piosenek
hip-hopowych. Bartosz Łukaszewski w swojej publikacji22 zamieścił aneks z mapą
Warszawy, na której oznacza aktywność warszawskiej subkultury hip-hopowej
z podziałem na dzielnice. Dzięki temu tworzy zestawienie wykonawców solowych
lub składów działających na warszawskiej scenie hip-hopowej. Określona w
załączniku Łukaszewskiego pula wykonawców stanowić będzie dla mnie punkt
17

J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana,
Białystok 1995, s. 68, cyt. za: P. Boski, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej
na obczyźnie, [w:] P. Boski., M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa
1992, s. 82.
18 K. Waszyczyńska, Wokół problematyki tożsamości, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 2014, nr 6, s. 55,
cyt. za: Z. Mach, Procesy rekonstrukcji tożsamości społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Nomos”,
1994, nr 7/8.
19
K. Waszyczyńska, Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, 2014, nr 6,
s. 54, cyt. za: A. Kłoskowska, Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej,
„Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 131-141.
20 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja…, op. cit. s. 71.
21
K. Waszyczyńska, Wokół problematyki tożsamości…, op. cit., s. 55.
22 Warszawski hip-hop…, op. cit., s. 263.
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wyjścia podczas wyboru materiału badawczego. Owym punktem wyjścia staje się
więc wykaz 347 twórców kultury hip-hopowej z Warszawy. Należy jednak
pamiętać, że niektórzy z nich zajmowali się jedynie DJ-ingiem – często nie tworzyli
własnych tekstów, a tylko współpracowali przy konstruowaniu utworów. Ponadto
wielu spośród wymienionych artystów pozostaje twórcami tzw. podziemia – tworzą
teksty, które nigdy nie doczekały się współpracy z wydawnictwem, oficjalnej
płyty lub singla, pozostając dziełami nieoficjalnymi w przemyśle muzycznym.
W tym przypadku trudno o dostęp do tekstów takich artystów, gdyż
prawdopodobieństwo, że ich dzieła są aktywne tylko w określonych grupach
zainteresowanych, jest ogromne. W związku z tym wybór ostatecznego materiału
badawczego, ze względu na ogromną ilość utworów powstałych w warszawskiej
kulturze hip-hopowej, ich szeroki zakres tematyczny oraz wybraną metodę
badawczą, musiał zostać oparty na określonych przeze mnie kryteriach, mogących
wyodrębnić najbardziej merytoryczną dla tematu artykułu część utworów.
Na oficjalną listę tekstów piosenek przeznaczonych do analizy trafiły więc utwory:
— które zostały stworzone przez wykonawców wymienionych w książce
Bartosza Łukaszewskiego: Warszawski hip-hop w kontekście środowiska
rodzinnego,
— do których istnieje powszechny dostęp, niewymagający bezpośredniego
kontaktu z twórcą, w celu pozyskania tekstu,
— które zawierają przynajmniej jedno określenie (charakterystyczną nazwę
ulicy, miejsca etc. możliwego do zlokalizowania), niepozostawiające
wątpliwości, że utwór opowiada o Warszawie,
— które poza nazwą pozwalającą scharakteryzować miasto, dotyczą go
przynajmniej w połowie zawartej treści, z wyjątkiem (który wynika ze
specyfiki hip-hopu), kiedy utwór jest wielowątkowy, a wątek warszawski
przewija się, co najmniej w jednej zwrotce – wtedy analizie zostaje poddany
tylko określony fragment tekstu.
Ostatecznie materiałem badawczym zostało 98 tekstów piosenek. Główną
metodą badawczą była metoda jakościowa, polegająca na pogłębionej analizie
wybranej puli tekstów piosenek. Skonstruowane na potrzeby analizy kategorie
badania tekstu, dzięki teorii ugruntowanej, nie będą służyły jedynie potwierdzeniu
lub zaprzeczeniu hipotezy badawczej, ale dodatkowo rozwiną obszar badań
o szersze konteksty, które będą się konstruowały w toku przeprowadzanego
badania, a istnienia których trudno byłoby się domyślić na etapie teoretyzowania.
Dzięki temu otrzymany wynik badania będzie pogłębiony. Niezbędne w przypadku
analizy tekstów piosenek, wywodzących się z kultury hip-hopu, było posłużenie się
semiotyczną analizą tekstu. Specyficzny sposób użycia języka, dobór słów, wielość
metafor sprawiają, że bez tego typu analizy odbieranie tekstu na jego poziomie
dosłownym często nie przyniosłoby wymiernych wyników i mogłoby zniekształcić
analizę jakościową. Analiza tekstów została przeprowadzona na podstawie
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jedenastu kategorii skonstruowanych na potrzeby badania, wynikających z ujętej
w poprzednim rozdziale definicji tożsamości. Wspomniane kategorie to: narrator,
stosunek do grupy własnej, stosunek do grupy innych z Warszawy, stosunek
do grupy innych spoza Warszawy, relacje z miastem, cechy miasta, stosunek
do historii, charakterystyczne wydarzenia, charakterystyczne miejsca,
charakterystyczne elementy przestrzeni, aktywności.

Uzyskany obraz miasta, czyli: „tylko mój hip-hop umie pojąć to
wszystko”23
Uzyskane z wymienionych kategorii wyniki analizy pozwoliły na wyodrębnienie
trzech głównych obszarów obrazu Warszawy:
— Relacje z ludźmi
Przede wszystkim wyraźnie widoczna jest tzw. grupa własna, która
paradoksalnie nie jest ściśle określona. Zdarza się, że odbiorcą treści są konkretne
jednostki – słuchacze tego rodzaju muzyki, koledzy z podwórka czy osoby
podzielające wspólną pasję. W większości jednak grupa własna nie oznacza ogółu
mieszkańców Warszawy, bo zarówno narrator, jak i jego grupa czują się przez
innych mieszkańców nierozumiani, krytykowani, sprowadzani na margines
społeczeństwa. Grupa własna często czuje się gorsza od ogółu mieszkańców stolicy
na poziomie finansowym, ale lepsza na poziomie postaw i wartości. Jednym
z najczęstszych powodów tworzenia się grupy jest pochodzenie z tego samego
osiedla albo tej samej dzielnicy. Taka relacja opiera się głównie na przeżywaniu
podobnych doświadczeń życiowych, wzajemnym zrozumieniu problemów
(kłopotów w domu, problemów z prawem), czy wywodzeniu się z danego
środowiska. Ważną kwestią jest na pewno także poczucie przynależności. Bycie
grupą ma wiele zalet: chroni przed samotnością, daje większe poczucie sprawczości,
podnosi na duchu, szczególnie gdy zastana rzeczywistość nie spełnia oczekiwań.
Wielokrotnie takie niezadowolenie łączy też grupę potrzebą zmiany, chęcią walki
z obecnym stanem rzeczy – pojawia się wspólny cel. Grupę charakteryzuje
przestrzeganie zasad: lojalności, wierności, wsparcia pozostałych jej członków,
co jest szczególnie ważne w kontekście konfliktów z prawem. Warszawa wydaje się
więc miejscem pogłębiającym uczucie samotności i niezrozumienia, światem,
w którym przetrwanie jest trudne do tego stopnia, że rodzi konieczność stworzenia
większej grupy, niezbędnej do przeżycia.
Stosunek do reszty mieszkańców Warszawy można natomiast określić ogólnie
jako negatywny. Najczęściej stawianym ogółowi zarzutem jest pogoń za pieniędzmi.
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Pezet – Ukryty w mieście krzyk, album: Muzyka Klasyczna, Warszawa 2002.
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Warszawa jawi się jako ośrodek bogacenia się, sprzyjający powstawaniu zjawiska
określanego jako ‘wyścig szczurów’. Winni są jednak jej mieszkańcy, motywowani
w życiu jedynie pożądaniem luksusu. Krytykowana jest praca w korporacji, oceniana
jako podejmowana nie w celu zawodowego spełnienia, ale z pobudek materialnych.
Z twarzy ludzi da się wyczytać głównie zmęczenie i smutek. Zaślepieni, nie czują
żadnego związku z miastem, nie mają czasu mu się przyjrzeć i tylko bezrefleksyjnie
poruszają się między określonymi punktami. Chęć posiadania wywołuje w ludziach
najgorsze odruchy: są nieczuli, żyją w niezgodzie z sumieniem i tracą zdolność
dostrzegania drugiego człowieka i jego problemów. Konsekwencją dominacji
konsumpcjonizmu jest odseparowanie się od rzeczywistości i realnych problemów.
Warszawiacy zadowalają się rolą życiowych statystów, którzy wtapiają się w tłum
i płyną z prądem. Zamierają relacje w gronie sąsiedzkim, między innymi przez
tworzenie prywatnych stref i zamkniętych osiedli oraz zaniedbywanie obszarów
wspólnych kosztem stref prywatnych. Wielokrotnie podejmowany zostaje także
wątek nieporadności mieszkańców Warszawy, która może wynikać z oddziaływania
tego miasta na żyjących w nim ludzi. Nie wszyscy są odporni na jego specyfikę czy
tempo życia i nie wszyscy potrafią się w nim odnaleźć, pozostając sobą. Wielu daje
się wciągnąć w świat pokus, traci majątek, osobowość, wartości, czego dowodem
jest zauważalna obecność bezdomnych i alkoholików. Najczęściej wymienianą
grupą społeczną, a jednocześnie najbardziej poddawaną krytyce, jest policja oraz
organy stanowiące władzę, przedstawiane jako grupa szkodząca społeczeństwu,
nadużywająca władzy i skorumpowana.
Ważnym elementem miejskich relacji są sąsiedzi, a trudność w kontaktach
z nimi wynika najczęściej z różnicy pokoleń. Zarzuca się im szarość życia, brak
obowiązków i uwielbienie sensacji, czego konsekwencją jest doprowadzanie do
sytuacji konfliktowych, w celu wywołania spięcia. Z kolei dzieci szybko uczą się
panujących zasad, doświadczają rzeczywistości na własnej skórze, będąc świadkami
lub uczestnikami pewnych wydarzeń. Charakterystyczne jest wczesne sięganie
po alkohol i narkotyki, których młodzież, nieodporna na presję rówieśników, nie jest
w stanie odmówić. Powszechnymi zjawiskami wśród nastolatków są między innymi:
łatwy dostęp do używek w mieście oraz czerpanie wzorców ze starszych od siebie
osób z osiedla. Rzadko pojawiają się w tekstach kobiety. W większości przypadków
są oceniane jako płytkie, bezwartościowe osoby, którym zależy tylko na pieniądzach
lub które są przyczyną problemów. Są skłonne do zdrady albo nie mają większego
znaczenia w męskim świecie – stanowią jedynie dodatek. Najczęściej wspominane
w kontekście prostytucji, albo jako nastoletnie matki, samotnie wychowujące
dzieci.
Głównie krytyka odnoszona jest jednak do osób napływających do stolicy
i osiedlających się tutaj, szczególnie w celach zarobkowych. Są to osoby, które
przede wszystkim nie czują żadnego związku z miastem, nie chcą stworzyć z nim
relacji, traktują je jedynie przedmiotowo, jako miejsce poprawy swojej sytuacji
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finansowej i rozwoju kariery. Nastawieni jedynie na zysk, nie przyglądają się
miejskiemu życiu, nie doceniają jego walorów. W każdej wolnej chwili wracają do
miejsc, z których pochodzą, a ich relacja z Warszawą jest powierzchowna
i nietrwała.
— Cechy miasta i relacje z miastem
Obraz miasta pod względem aspektów wizualnych jawi się przede wszystkim
jako miejsce szare, brudne, nieestetyczne i zanieczyszczone. Architektura oceniana
jest jako mało zróżnicowana, zabudowa jako gęsta, ciasna, postkomunistyczna,
a każda próba przełamania tego stanu wydaje się niewiele zmieniać. Bardzo często
wspominany jest smog, spaliny, zanieczyszczenia, wynikające z dużej ilości
pojazdów na terenie miasta, które doprowadzają do tzw. korkowania się ulic.
Warszawa określana jako miasto piękne, atrakcyjne wizualnie, z ciekawym
widokiem – to zdecydowana rzadkość.
W kontekście wpływu na jakość życia najczęściej opisywana jest jako miejsce
stresujące i męczące. Charakterystyczny jest pęd życia, niesłabnący ruch, ciągłe
przemieszczanie się i dominująca obecność środków transportu, czego wynikiem są
hałas i zgiełk. Miasto często opisywane jest z perspektywy poruszania się po nim
samochodem lub autobusem, co wydaje się spójne z jego dynamiką. Bywa również
uważane za niebezpieczne, tajemnicze. Chociaż potrafi zaoferować wiele rozrywek,
bywa też miejscem nudnym i monotonnym, w którym nie dzieje się nic ciekawego.
Życie w Warszawie jest drogie, a na ulicach można zobaczyć wiele luksusowych
barów, restauracji i sklepów. Najczęściej przywoływaną cechą jest jednak
kontrastowość tego miasta. Jest miejscem zderzenia piękna i brzydoty, biedy
i bogactwa, miejscem spotkania różnych grup społecznych, od biznesmenów
po bezdomnych. Obecność sklepów z wyższej półki, centrów handlowych
i eleganckich apartamentów zderza się z obecnością ciemnych zaułków
i odrapanych kamienic. Natomiast bez względu na różnorodność tętni życiem
i jest nieprzewidywalne. Pozytywnymi cechami są natomiast kultura, klimat miasta,
bogactwo historyczne i odbudowanie ze zniszczeń wojennych w bardzo szybkim
tempie.
Najczęściej zauważanymi zjawiskami są różnego rodzaju patologie, takie jak
dysfunkcyjne rodziny, uzależnienia od alkoholu i narkotyków, prostytucja.
Występuje wysoki poziom przestępczości: na porządku dziennym są kradzieże,
handel narkotykami, rozboje. Miasto jest ośrodkiem przemysłu medialnego,
handlu, biznesu, ale też chorób cywilizacyjnych, ośrodkiem konsumpcjonizmu
i komercji.
Co ciekawe, wybrzmiewający z tego podsumowania negatywny obraz miasta nie
pojawia się, gdy mowa o Warszawie sprzed lat. W kontekście historycznym
najczęściej wymieniane są Powstanie Warszawskie oraz II Wojna Światowa, jako te
wydarzenia, które miały największy wpływ na obecny wygląd i charakter miasta.
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Miasto tragiczne, naznaczone krwią, zranione, ale w końcu też powstałe
z gruzów, zasługuje na szacunek, a razem z nim jego ówcześni mieszkańcy, własnym
życiem broniący wolności i honoru. Wspomniane wydarzenia, chociaż odległe,
wywierają niekiedy zaskakująco silny wpływ na osoby reprezentujące omawianą
kulturę, doprowadzając je do wzruszenia i głębokich przemyśleń. Historia, chociaż
całkiem odległa, wydaje się w mentalności tych osób wciąż żywa – używają
oni niekiedy odniesień do symboli, np. grodu lub syrenki oraz czerpią
z charakterystycznej gwary warszawskiej.
Dużo bardziej złożona jest relacja z samym miastem, zdominowana kwestią
pochodzenia. Posiadanie korzeni w Warszawie lub wychowanie się w tym mieście
skutkuje silnym zespoleniem narratora z otaczającą go przestrzenią, co rzutuje na
całokształt jego stosunku wobec miasta. Zbudowana na tym relacja staje się na tyle
stabilna, że potrafi przetrwać późniejsze, bardziej negatywne doświadczenia
i obserwacje. Samo pochodzenie sprawia, że mimo wielu problemów, wynikających
z mieszkania w stolicy, trudno jest ludziom odejść, wyprowadzić się, przestać się
z miastem utożsamiać. Pochodzenie sprawia, że narrator potrafi lepiej zrozumieć
nawet negatywne przyczyny i procesy, a przynajmniej spróbować je zaakceptować.
Sam często niezadowolony z zastanej rzeczywistości, koniec końców przyznaje,
że Warszawa jest jego domem, sensem życia i miejscem, które go ukształtowało.
Często przychylność wobec miasta nawet w kontekście zauważania jego
negatywów wynika z sentymentalnego, pełnego emocji spojrzenia przez pryzmat
wspomnień z okresu dzieciństwa i dojrzewania, które potrafią złagodzić ostateczną
ocenę. Zdarza się, że określenie relacji z Warszawą sprowadza się do wyrażeń takich
jak: ‘oddycha’, ‘słyszy’, ‘widzi’, ‘obserwuje’, które nadają miastu cechy ludzkie.
Jest ono traktowane jak żywy organizm – kompan, powiernik, który wysłucha,
czy przyjaciel, który zrozumie, a w jednym z tekstów ujęte metaforycznie nawet jako
kobieta, która szepcze do ucha. Da się zauważyć bliskość, która choć zwykle odnosi
się do drugiego człowieka, tutaj bywa odnoszona do przestrzeni. Czasem miasto
przyjmuje rolę wychowawcy, który kształtuje jednostki. Wiedza z ulicy, czyli od
grupy własnej, z wielu doświadczeń i obserwacji, staje się więc wiedzą
najcenniejszą, a ciekawym przykładem określenia Warszawy w tym kontekście jest
np. ‘uniwersytet ulic’.
Mimo silnego przywiązania pojawiają się jednak również określenia negatywne,
będące kontrą wobec uczuć wynikających z pochodzenia. Warszawa to między
innymi piekło, bagno, labirynt, front, getto, trucizna, dżungla. Często widziane
również jako pułapka bez wyjścia, miejsce, które szkodzi i zagraża,
a jednocześnie nie pozwala odejść, uratować się, a w konsekwencji staje się
źródłem beznadziei. Pojawia się kontrast, rozdarcie, wskutek czego trudno
jednoznacznie nakreślić obraz opisywanej relacji.
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— Przestrzeń
Trzecim obszarem składającym się na obraz miasta jest przestrzeń. Wyróżnia ją
głównie obecność blokowisk, ulic i betonu. Są to zdecydowanie najczęściej
wyróżniane elementy krajobrazu, który wydaje się być przede wszystkim siatką ulic.
Zarówno ulica, jak i blok, są na tyle dominujące, że ich znaczenie zaczęło wykraczać
poza dosłowny sens, stając się bardziej zjawiskiem, metaforą konkretnego stylu
życia. W dosłownym znaczeniu ulice są bliskie, bo towarzyszą niekończącym się
przeprawom przez miasto, ale też oznaczają przynależność do konkretnej dzielnicy
czy osiedla, czego wynikiem jest formowanie się mikrospołeczeństw w obrębie
wspomnianych obszarów. Silnie zaznaczana jest także obecność wieżowców
i biurowców, głównie w celu podkreślenia wszechobecnego konsumpcjonizmu,
dominującego w stolicy. Zdecydowanie rzadziej, ale wciąż pojawiają się parki
i boiska, których obiektywnie w Warszawie jest jednak bardzo wiele. Dużo
ciekawsze wydaje się jednak to, co w tekstach się nie pojawia. Znikomą częścią
obrazu miasta są wille, domy jednorodzinne czy obiekty sakralne oraz miejsca
związane z rozrywką i kulturą: galerie sztuki, teatry, opery, a nawet kina. Jedynymi
miejscami rozrywki zdają się być kluby i knajpy, jednak zdecydowana większość
aktywności podejmowana jest w zaciszu domów, na klatkach schodowych lub
w plenerze, np. na osiedlowych ławkach. Kultura hip-hopu wydaje się żyć
w znanym, dostępnym sobie wycinku miasta. Jeżeli wychyla się poza ten wycinek,
to tylko po to, żeby zaznaczyć istnienie kultowych miejsc: Pałacu Kultury, Łazienek
Królewskich czy Placu Zbawiciela. Wtedy operuje konkretnymi nazwami, wskazuje
punkty znaczące w sensie obiektywnym, reporterskim, jakby z kronikarskiego
obowiązku, a nie z realnej potrzeby opowiadania o nich. Gdy miejsca wskazywane
są przez pryzmat emocji, najczęściej nawiązują do nazwy ulicy, osiedla, dzielnicy,
a nawet głębiej: miejsc znanych tylko w miejskim slangu lub bardzo specyficznych,
jak np. sklep „Miss the Paris” na Ursynowie, będący punktem charakterystycznym
dla mieszkańców tej dzielnicy w latach 90. Warszawę określają więc podziały:
z jednej strony są to bramy i mury, prywatne osiedla, czyli wszystko to, co zamyka
przestrzenie i tworzy niedostępność, z drugiej stolica rozłamana jest emocjonalnym
podejściem do konkretnych obszarów, które nabierają szczególnego znaczenia
na poziomie przeżyć. Dużo większą wartość zdają się więc mieć miejsca znane
z własnych doświadczeń niż wspomniane wcześniej ikony, z których powszechnie
znane jest miasto. Te miejsca dla Warszawy kultowe lub najbardziej popularne,
opisywane są najczęściej z perspektywy obserwatora, podczas gdy wejście w głąb
występuje dopiero w tej oddzielonej emocjami i sentymentem części miasta, często
niedostrzeganej przez innych w tak samo szczególny sposób.
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Wnioski, czyli: „Ha, to miasto, ono ma mnie na własność”24
Opowiadanie o Warszawie przez pryzmat własnych doświadczeń, emocji,
przeżywanego życia, sprawia, że musimy traktować kulturę hip-hopu jako lustro,
w odbiciu którego otrzymujemy obraz miasta. Głównym problemem tego obrazu
jest kwestia uwikłania osób o nim mówiących w styl i pochodzenie. Obserwujemy
tutaj zderzenie kontestacyjnego podejścia, wynikającego ze specyfiki subkultury
z poczuciem przywiązania, wynikającym z pochodzenia i zakorzenienia.
Doprowadza to do ambiwalentnej relacji: miłość-nienawiść, z której rodzi się
Warszawa chimeryczna: niejednorodna, o zmiennych nastrojach, złożona i nie do
końca zrozumiała. Jednocześnie w tym wszystkim jest małą ojczyzną, ośrodkiem
lokalnego patriotyzmu. Jednak ta mała ojczyzna zawiera w sobie pomniejsze:
dzielnice czy osiedla, które potrafią wywołać przywiązanie równe lub nawet większe
niż przywiązanie do samego miasta. Kolejny raz mamy więc niespójność, w której
miasto rozbija się na kawałki, w zależności od doświadczeń czy sentymentów osoby
mówiącej. Warszawa jest jakby miastem w mieście, posiada warstwę ogólną z jej
miejscami – ikonami, słynnymi ulicami, pędem życia i wachlarzem możliwości. Pod
nią kryje się warstwa tego, co jest dostępne dla określonej grupy osób, miejsce
ograniczające możliwości, z jednolitą betonową przestrzenią, zdominowaną
ulicami, w której brak miejsc związanych z kulturą. To, co znajduje się w tej drugiej
warstwie, zależy już tylko od patrzącego. Nie da się ukryć, że w tym obrazie miasta,
który daje nam kultura hip-hopu, dominującym elementem jest człowiek. Chociaż
pretenduje on do roli reportera i kronikarza, podejmującego opowieść o mieście,
czyli miejscu dla niego i jego kultury niezwykle istotnym, finalnie dostarcza nam
obraz bardziej samego siebie. Ta obserwacja zmotywowała mnie do kontynuowania
badań nad tematem, w kontekście problemu, jakim jest wykorzystanie
opowiadania o świecie, do faktycznego opowiedzenia o sobie samym. W związku
z tym zdecydowałam się kolejne rozważania skupić na analizie problematyki narracji
konstruowanej w omawianych tekstach. Pozwoli to na obrócenie wspomnianego
‘lustra’ w kierunku grupy raperów i wykorzystywanych przez nich schematów
narracyjnych oraz warstwy językowej, która wydaje się niezwykle ciekawa i istotna.
Mimo że podjęte badanie zdaje się potwierdzać silny wpływ konwencji stylu na
kształtujący się w obrębie kultury hip-hopu obraz Warszawy, sprawiedliwym będzie
przyznanie, że specyfika miasta również potrafi odcisnąć swój ślad na twórcach
stylu, co widać głównie w towarzyszącym im rozdarciu.

24

Pan Duże Pe – 603, album Sinus, Warszawa 2004.
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Warsaw as a Hero of Hip-Hop Songs. The Image of the City Shaped by the Prism of a Worldview
Summary
Creators of the hip-hop music repeatedly use urban space not only as the background of events but
also as a source of their inspiration. The number of such texts and the dominating role the city has in
them inspired this paper's attempt to reconstruct Warsaw’s identity as it is presented in the hip hop
music. Culture, which for the highest value is the authenticity of created content, has, at the same
time, a specific worldview originating from its roots; which may have an impact on the way the city is
perceived and pictured. This gives grounds on which to put forward the thesis that the attitudes
towards the city and identity of this city result from the value of the style of music. This study is carried
out on the example of Warsaw. The research material includes hip-hop song lyrics referring to
Warsaw. And their analysis is based on the categories created for the needs of the work. The analysis
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allowes not only to verify the hypothesis, but also to create a picture of the city, somewhat specific,
as seen by the eye of the specific social group. Hence, dependencies, relations, characteristic elements
of urbanity, and the cross-section of a society, are illustrated.
Keywords: Warsaw, city, space, hip-hop, subculture, identity
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Paryż „z jego złotą aurą, z jego szarym wątpieniem” –
paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego

ABSTRAKT
Tematem artykułu jest tekstowa reprezentacja Paryża w twórczości Adama Zagajewskiego. Autorka,
analizując literacki obraz miasta w poezji i eseistyce Zagajewskiego, zastanawia się, w jakim stopniu
wpisuje się on w paryski mit, a na ile stanowi jego demistyfikację, a także dlaczego stolica Francji
zajmuje na autobiograficznej mapie autora Płótna miejsce szczególne. Jakie elementy paryskiego
pejzażu codzienności przykuwają uwagę Zagajewskiego - flâneura, dokąd kieruje on swe kroki
w poszukiwaniu śladów przeszłości, jak patrzy na Paryż i co dostrzega w jego topografii, ale też „co
słyszy”, zważywszy na ponadprzeciętną wrażliwość sensoryczną poety – celem artykułu jest
odnalezienie odpowiedzi na te pytania w świetle studiów miejskich. Jedną z kluczowych kwestii
poruszanych w tekście jest także poetyka doświadczania miasta przejawiająca się między innymi
w bogactwie środków stylistycznych, po które sięga poeta w opisach Paryża.
SŁOWA KLUCZOWE: Adam Zagajewski, Paryż, studia miejskie, literatura polska, poetyka
doświadczania miasta

Wprowadzenie
W niniejszym artykule chciałabym pochylić się nad literackim obrazem Paryża
w eseistyce i poezji Adama Zagajewskiego w świetle studiów miejskich. Ważnym
kontekstem dla moich rozważań będzie wprowadzona przez Małgorzatę
Czermińską kategoria miejsca autobiograficznego, a także wpisana w kulturowy mit
Paryża od czasów Charles’a Baudelaire'a figura flâneura oraz związana z nią
retoryka miejskiej przechadzki znajdująca swą szeroką reprezentację w literaturze.
Nawiązując do badań Wojciecha Kalagi i Blanki Brzozowskiej nad istotą
‘fasadowości’, zastanowię się, czy spostrzeżenia obojga badaczy dają się
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.08.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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zastosować również do paryskich tekstów miejskich autora Substancji
nieuporządkowanej oraz co nowego wnoszą do obrazu miasta. Analizując
konkretne utwory bądź ich fragmenty, przyjrzę się temu, czy i w jaki sposób realizują
one utrwalony w kulturze i opisany między innymi przez Rogera Caillois mit
Paryża oraz co stanowi o wyjątkowości tego miasta na autobiograficznej
mapie krakowskiego poety, jak również czy przyczyny decydujące o wyjeździe
Zagajewskiego do stolicy Francji pozwalają spojrzeć na niego jako na jednego
z wielu pisarzy-emigrantów czasów PRL-u. W sposób szczególny interesować mnie
będzie poetyka doświadczania miasta, a więc zastosowane w opisach Paryża
zabiegi i środki stylistyczne, takie jak bogata metaforyka, malarskie epitety,
antropomorfizacje czy technika hypotypozy.

W poszukiwaniu drugiej ojczyzny?
Paryż odgrywał szczególną rolę wśród dziewiętnastowiecznych miast
i przyciągał nie tylko ludzi kultury i nauki, był wzorem nowych obyczajów, mód
i stylów, inspirował i poszerzał horyzonty. Krzysztof Rutkowski w artykule
poświęconym temu miastu pisze:
„Paryż był w dziewiętnastym wieku stolicą świata, którą artyści starali się zdobywać tak, jak
zdobywa się kobietę albo pokonać tak, jak pokonuje się smoka. Paryż był nie tylko stolicą świata,
ale też >gęstwiną symboli< (...). Z tej gęstwiny parował sens i działał na zmysły i umysły”2.

Do pobudek, dla których oblegano stolicę Francji, należy dodać także
przyczyny polityczne, żeby nie wspomnieć o Wielkiej Emigracji będącej dla Polaków
początkiem masowych wyjazdów i tułaczki kontynuowanej następnie przez lata
niewoli, a także, kiedy Polska ponownie znalazła się na mapach świata, podczas
okupacji i represji ze strony komunistycznego rządu.
Adam Zagajewski przybył nad Sekwanę w 1982 roku, kiedy komunizm miał się
jeszcze dobrze, a sam poeta objęty był zakazem druku; swój wyjazd motywował
jednak inaczej: kierował się nie tyle względami politycznymi, co uczuciem.
„Wyjechałem do Paryża dla M. – już nie byłem całkiem młody, ale zachowałem się jak ktoś, kto
kieruje się odruchami, a nie przemyślanymi decyzjami. (...) Wiedziałem, że nigdy nie będę
działaczem politycznym – a pisać mogłem wszędzie, także za granicą”3

– tłumaczy w Lekkiej przesadzie. W Paryżu, z którego od 1988 roku wyjeżdżał
regularnie za ocean, do Houston, mieszkał przez 20 lat. Każde kolejne, tym razem
już krótkotrwałe pobyty, zaskakiwały go przychodzącym „już po półgodzinie”
uczuciem „swojskości”4 – co gdyby wziąć pod uwagę inne teksty miejskie autora
2
3
4

K. Rutkowski, Paryż, „Teksty Drugie”, 2008, nr 4, s. 169.
A. Zagajewski, Lekka przesada, Wydawnictwo a5, Kraków 2011, s. 130.
Ibidem, s. 13.
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Niewidzialnej ręki, jest rzeczą osobliwą; wielokrotnie wskazuje on bowiem –
zarówno w wywiadach, jak i na kartach książek – na swą „notoryczną
bezdomność”5, którą rozumieć należy jako niemożność zadomowienia się
w którymkolwiek z miast, gdzie pomieszkiwał od czasu, gdy w roku 1945 wraz
z rodziną i setkami tysięcy innych Polaków został przesiedlony ze Lwowa do Gliwic.
Czy zatem Paryż okazał się poznawalny, a obcość możliwa do przezwyciężenia?

Upojenie obcością
Nie dajmy się zwieść poecie. Wydaje się, że nie należy tak odczytywać tego
poczucia zaznajomienia z miastem. Jego oczywistość polegać może na oswojeniu
pewnej tajemnicy, dogłębnym poznaniu Paryża, lecz tylko z zewnątrz, od strony
jego fasadowości. Byłaby to więc obcość nie przezwyciężona, ale rozpoznana
i fascynująca, którą za Blanką Brzozowską scharakteryzować możemy „nie tyle
jako świadomą strategię eksploracji, ale jako efekt uboczny znajdowania się
nie-na-miejscu6. Jest wszakże Paryż dla poety miastem emigracyjnym, miejscem
bardziej wybranym niż przesuniętym, gdyby spróbować wpisać go w jedną
z wyodrębnionych przez Małgorzatę Czermińską kategorii w ramach jej typologii
miejsc autobiograficznych7, choć nie ma w twórczości Zagajewskiego wyraźnych
przesłanek, które pozwoliłyby nazwać Paryż jego „drugą ojczyzną”, choćby
tymczasową. Poeta wybrał to miasto ze względu na pewną wartość; byłaby nią
miłość, lecz ponieważ wartość tę przypisujemy nie miastu, lecz osobie, nie jest
stolica Francji wybraną „ojczyzną duszy”, a jedynie tymczasowym azylem; nie
drugim domem, ale miejscem obcym.
Wspominając swoje pierwsze miesiące w Paryżu, Zagajewski pisze wręcz
o „upojeniu obcością”, mimo że przyszło mu mieszkać w „straszliwej norze”, gdzie
unosił się zapach biedy i grasowały karaluchy8. Odczuwanie „zapachu biedy”
wskazuje na ponadprzeciętną wrażliwość sensoryczną będącą cechą stałą pisarstwa
autora Asymetrii. Nieatrakcyjność zajmowanego lokalu skłaniała do „ucieczek
z domu” i „zataczania koła po mieście”9; wzmagała poczucie bezdomności
i nieprzynależności pozwalające jednak doświadczać także „momentów szczęścia”:
„wydawało mi się wtedy, że to właśnie ja, nic nieposiadający turysta, byłem właścicielem tego
miasta, które otwierało się przede mną nie jako realne środowisko pracy, nie jako wielka
metropolia z jej centrami finansowymi i politycznymi, tylko tak, jakby było wyłącznie obrazem,
freskiem, jakby zajęte było tylko wiosną i powolnym wzrostem liści platanów, i moim

5

A. Zagajewski, Dwa miasta, Fundacja Zeszytów Literackich, wyd. 2, lekko zmienione, Warszawa 2007, s. 8.
B. Brzozowska, Miasto z pocztówki. O fasadowości Paryża i życia, „Kultura Współczesna”, 2006, nr 3, s. 77.
7 Zob. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 2011, nr 5.,
s. 183-199.
8
A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 164.
9 Ibidem, s. 164.
6
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spojrzeniem”10.

Obcość zawsze niesie ze sobą powiew nowości i świeżość spojrzenia, a przy tym
– tak długo, jak długo pozostaje nieoswojona – wytwarza (o ile wytwarza) relacje
o charakterze niezobowiązującym. Okazuje się również, że Paryż nie tylko otwiera
się przed nieznajomym, ale też odczuwa zadowolenie z tego niecodziennego
spotkania.
Obcość, a więc i inność, Paryża ma, obok kulturowego, również podłoże
geograficzne. W eseistyce Zagajewskiego zostaje on skontrastowany z miastami
środkowej Europy – inne wydaje się tu wszystko: ludzie, kawiarnie, biblioteki,
architektura, a nawet pogoda.
„Niże w Paryżu mają charakter oceaniczny; to Atlantyk wysyła je w stronę kontynentu. Wieje wiatr,
ciemne chmury pędzą nad miastem jak wyścigowe samochody. Deszcz pada ukosem, jest pełen
złości. (...) Niże w Paryżu kipią od oceanicznej energii, pioruny strzelają jak korki od szampana.
Natomiast typowy niż środkowoeuropejski – z centrum nad Karpatami – zachowuje się zupełnie
inaczej; jest nieruchomy i melancholijny, filozoficzny, chciałoby się powiedzieć. Chmury prawie się
nie poruszają. Mają inne kształty: są jak ogromny balon, zwisający nad rynkiem Krakowa. Powili
zmienia się oświetlenie; fioletowe światło gaśnie, ustępując miejsca żółtym reflektorom. Słońce
ukrywa się gdzieś wewnątrz jedwabnych chmur, oświetla najróżniejsze warstwy świata i nieba.
(...) I jeśli nawet po najdłuższym namyśle rozlegnie się grzmot, to i on zachowuje się tak, jakby
burza jąkała się”11.

Łagodność, melancholia i niezdecydowanie środkowoeuropejskiej pogody
przekładają się na charakter miast tej części Europy. Opis niżów przychodzących od
strony Karpat jest miękki, plastyczny i płynny. Nie ma tu paryskiej dynamiki
i złości, wszystko dzieje się powoli, jakby w zamyśleniu. Metafory użyte
w opozycyjnej kreacji pogody, zbudowane przy pomocy takich czasowników jak:
„pędzić”, „kipieć”, „strzelać”, ożywiają obraz miasta; jego kontury są wyraźne
i zdecydowane, jakże różne od zakreślonego poprzez opis pogody portretu
Krakowa, gdzie chmury – chciałoby się powiedzieć – „mają czas” na filozoficzne
rozmyślania, a nieśmiała burza „jąka się”. Niebo nad Krakowem jest łagodniejsze,
miękkie i delikatne, co wyraża metaforyczna jedwabistość obłoków. Subtelnie
zmieniają się też jego kolory i oświetlenie; słońce zaledwie prześwieca przez
statyczne warstwy chmur – w odróżnieniu od przypominającego sportową
rywalizację pędu chmur nad Paryżem.
Mimo tak kontrastowego zestawienia stolicy Francji z miastami
środkowoeuropejskimi, jest to także miasto północne, „które lubi kłamać
i udawać, że jest jedną ze śródziemnomorskich metropolii, i że potrafi żyć na ulicy,
nie troszcząc się o grube mury i piece (...)”12. W Lekkiej przesadzie odnaleźć można
wprawdzie zaprzeczenie powyższej diagnozy, lecz ma ono raczej zabarwienie
10

Ibidem, s. 165.
A. Zagajewski, W cudzym pięknie, Wydawnictwo a5, wyd. 2, Kraków 2007, s. 21-22.
12 Ibidem, s. 197.
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141

Paryż „z jego złotą aurą, z jego szarym wątpieniem” – paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego

ironiczne, odsłania naiwny upór paryżan, którzy nie zważając na zimno, zachowują
lekki styl ubioru, zamiast płaszcza nosząc jedynie kaszmirowy szalik: „czerwony
kaszmirowy szalik jest symbolem mówiącym: Paryż jest miastem południowym,
niech was nie zwiedzie chłód, nawet śnieg”13. Zauważmy przy tym, że
w sięgającym doby romantyzmu podziale Madame de Staël na literaturę
(a także ludy) Północy i Południa, Francja została włączona w obszar Południa.
Południowa byłaby wobec tego mentalność paryżan, a także charakter samego
miasta, natomiast naturalne uwarunkowania pogodowe, jakby dla żartu,
wzbogaciły ogólny wizerunek miasta o cechy Północy. Tak przedstawiony
deszczowy i chłodny Paryż, niezdolny do melancholijnej zadumy, jawi się jako
miasto o niejednolitym obliczu14.

W ojczyźnie flâneura
Mówiąc o literackim obrazie Paryża, nie sposób nie wspomnieć o wywodzącej
się z modernizmu figurze flâneura, „nieśpiesznego przechodnia”15 spacerującego
bez celu po miejskich uliczkach i pasażach, przyglądającego się ludziom,
wystawom sklepowym, kamienicom. Charles Baudelaire definiuje go jako artystę
o szczególnym statusie:
„Obserwator, dyletant, flâneur – nazwijcie go, jak chcecie; żeby scharakteryzować tego artystę,
musicie go obdarzyć epitetem, którego nie moglibyście zastosować do malarza tematów
wiecznych lub przynajmniej bardziej trwałych, bohaterskich czy religijnych. Niekiedy jest poetą;
częściej zbliża się do powieściopisarza czy moralisty; jest malarzem okoliczności i tego, co w niej
wieczne”16.

Artyzm flâneura przekłada się na artyzm jego wędrówki – staje się ona nie tylko
praktykowaniem miasta i sposobem doświadczania świata, ale też sztuką, osobnym
tekstem złożonym z fragmentów rzeczywistości. Mimo że to Paryż jest uważany za
ojczyznę flâneura, w eseistyce i poezji autora W cudzym pięknie nie odnajdziemy
wielu opisów przechadzki po stolicy Francji – u Zagajewskiego miejskiego włóczęgę
zdecydowanie częściej spotkamy na ulicach Krakowa. Niemniej, przyjrzyjmy się
jednemu z takich spacerów utrwalonych w tomie Lekka przesada.
13

A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 123.
Madame de Staël dokonała tego podziału w swym dziele „De la littérature considérée dans ses rapports avec les
institutions sociales (1800) zauważyła wiele zależności pomiędzy właściwościami psychicznymi autorów z Północy i
Południa, co przekładało się na ich twórczość. Ludom Północy przypisywała skłonność do melancholii
i filozoficznych rozmyślań oraz zachwyt nad groźną, mroczną naturą. U poetów z Południa dostrzegała raczej
afirmację życia i natury, pejzaże słoneczne, łagodne i uspokajające. Zob. M. Janion, Romantyzm, rewolucja,
marksizm. Colloquia gdańskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972, s. 285-287.
15 O flâneurze zob. K. Szalewska, Pasaż tekstowy – czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości
we współczesnym eseju polskim, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2012, s. 43.
16
Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998,
s. 15.
14
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Podmiot eseistyczny, wysiadłszy na stacji metra Quatre Septembre, przechadza
się – jak przystało na klasycznego „nieśpiesznego przechodnia” – pasażem Choiseul,
gdzie nowoczesność nie zwyciężyła jeszcze dziewiętnastowiecznego ducha miejsca.
Skośnymi uliczkami dociera do Palais Royal, chłonie słodki zapach kwitnących
lip, obserwuje bawiące się w piasku dzieci i ich znudzone mamy, włóczące się
psy, zmęczonych ludzi wracających z pracy zaczytanych w najnowszych
wydaniach francuskich gazet. Ulicą Rivoli dochodzi do Luwru, który jednak mija
niemalże obojętnie17, spiesząc na Pont des Arts, skąd rozpościera się widok na
śródmieście Paryża. Tu kończy się wędrówka: flâneur, siadłszy na ławce, wsłuchuje
się w wielogłosowy koncert jaskółek i kosa, kontemplując ich „przyjazne
współistnienie”. Jaskółki są dla poety upostaciowieniem ironii, natomiast
kosy uosabiają ekstazę. Szczególnie bliskie wydają mu się właśnie kosy:
w odróżnieniu od ruchliwych i nazbyt śmiałych czy wręcz „odrobinę cynicznych”
jaskółek, są bardziej dyskretne, poważne i introwertyczne. Obdarzone poprzez
antropomorficzne epitety ludzkimi cechami, zamieniają się w istoty dostojne
i godne szacunku. Najbardziej wyjątkowy, choć niedoceniany, jest ich wtopiony
w żywioł miasta śpiew nobilitowany do statusu sztuki.
„Niekiedy, gdy budziłem się o świcie, słyszałem nieprawdopodobnie żarliwy śpiew kosów unoszący
się ponad uśpionym jeszcze miastem. Miłosny śpiew kosów, odpowiadających sobie nawzajem,
pobudzający się do jeszcze większej ekspresji, a niżej, pod dachami domów, pod kołdrami i kocami,
pod bawełnianymi prześcieradłami, śpi nieczuła miejska ludzkość, ludzkość nafaszerowana
środkami nasennymi i uspokajającymi, pogrążona w swych freudowskich troskach, badająca swe
wspomnienia, spisująca klęski i zwycięstwa, broniąca się przed proroctwami”18.

W tym jakże negatywnym obrazie mieszkańców miast (nie chodzi tu bowiem
o Paryż, a o swoiste uniwersum) zwraca uwagę przede wszystkim ich nieczułość
i obojętność. Zestresowani, skupieni na sobie, nie słyszą pieśni wyrażającej
pochwałę świata oraz ich własną historię. Ekstatycznych pieśni kosów słuchają tylko
mury, drzewa i ci, którzy spędzają noce bezsennie. „Kto wie, może mieszkańcy tych
miast byliby nieco inni, bardziej wielkoduszni, trochę przemienieni, gdyby usłyszeli
ten koncert, apelujący do ludzkiego serca”19 – zastanawia się „ja” eseistyczne. Bliżej
im jednak do hałaśliwych wróbli – wolnych od trosk, wpisujących się w przyziemną
17

Tym, co przyciąga uwagę spacerowicza, jest nie architektura monumentalnego pałacu z jego słynną szklaną
piramidą, ale gniazdo jerzyków „nad jedną z paradnych bram Luwru”. Za epitetem „paradny” kryje się ironia
rozwinięta w kolejnym zdaniu: „nie wiadomo, czy dyrekcja Luwru zaakceptuje obecność jerzyków, czy będą mogły
tu zostać, czy też zaostrzone ostatnio przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców we Francji nie odnoszą się też do
małych, wesołych, migrujących ptaków, które przecież zjadają owady w zasadzie przeznaczone dla miejscowych
gatunków” (A. Zagajewski, W cudzym pięknie...,op. cit., s. 197). Flâneur nie tylko „solidaryzuje się” z losem ptaków,
lecz także dostrzega absurdalność nadmiernego formalizowania codzienności. Godne uwagi jest zainteresowanie
poety ptakami – tak częste w jego twórczości. Być może to podobieństwo tułaczego losu przyczyniło się do
szczególnej obecności i roli ptaków u Zagajewskiego, jednak wydaje się, że niosą one z sobą więcej znaczeń wartych
głębszej refleksji.
18
Ibidem, s. 199-200.
19 Ibidem, s. 200-201.
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codzienność, niepróbujących swym świergotem dotknąć tajemnicy, pełni.
Tajemnicę kryje w sobie nie tylko śpiew kosów, jest ona rozproszona po
paryskich uliczkach, zaułkach, katedrach, których nieczytelność zachwyca
i prowokuje do podjęcia próby odczytania sensów ukrytych w tekście miejskim.
„Paryż, i ten wieczny, i ten codzienny, fascynował mnie i nigdy nie przestałem
wynajdywać coraz to nowych tras, szukać śladów przeszłości i objawów
nowoczesności”20 – wyznaje Zagajewski-flâneur. Poszukiwanie śladów wymagające
zagłębienia się w tkankę miejską nie jest w Paryżu łatwe. Niewiele ulic i zakątków
średniowiecznego miasta zachowało się po wielkiej przebudowie Paryża pod okiem
Georges’a Haussmanna, zauważa spacerowicz, wypatrując cieni Rimbauda,
Baudelaire’a, czy Chopina. O wiele bardziej czytelne są znaki architektury: kościoły,
mury i wieże, lecz ich materialność nie wystarcza: Paryż „prawie zupełnie stracił
eter, który je [mury budowli – KN] niegdyś wypełniał”21. Przez eter rozumieć
możemy to, co kryje się wewnątrz; czego nie można rozpoznać, patrząc jedynie na
fasadę, a co składa się na istotę miasta. Wojciech Kalaga zauważa, że
„fasada jako >twarz< przedmiotu (budynku) jest od początku pozbawiona możliwości
prawdziwego odsłonięcia wnętrza, którą przypisuje twarzy kultura Zachodu. Fasada jest
simulacrum wnętrza, jego gorszą kopią – gorszą jednak nie w sensie braku, niewystarczającego
odzwierciedlenia wnętrza, a przeciwnie, gorszą z powodu nadmiaru, przesady i naddatku. (...)
przemawia z piedestału – jest zawsze nadmiarem i ekscesem, czasami w stopniu, w którym staje
się hipokryzją, czasami jedynie przesadą, puszeniem się, próżnością”22.

Zauważmy więc, że ponieważ to fasada komunikuje, wchodząc w dialog
z odbiorcą, może też wytwarzać pewną iluzję, a jej 'nieszczerość' jest
usankcjonowana kulturowo. Co więcej, nawet pożądana, gdyż atrakcyjność
doświadczenia turysty polega na zderzeniu inności z tym, co znane, tak jednak, by
powstałe w wyniku tej konfrontacji obrazy realizowały jeden z istniejących już
mitów23. Fasadowość paryskich katedr i murów kodyfikuje i unieśmiertelnia mit
średniowiecznego, wiecznego miasta – również wtedy, gdy za fasadą nic już nie ma.
Choć 'dawność' i 'wieczność' Paryża nadal zachwyca, jest to bardziej złudzenie
niż rzeczywisty urok. Bo jak to możliwe, by przetrwał mimo lat okrucieństwa
i wojny; by ulegali mu tak samo żołnierze w mundurach Wermachtu, jak i poeci
przed i po wojnie – zastanawia się „ja” eseistyczne. Ta wątpliwość pozostaje
nierozstrzygnięta.

20

A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit.,s. 135.
Ibidem, s. 134.
22
W. Kalaga, Twarz, maska, fasada, „Kultura Współczesna”,2006, nr 3, s. 19-20.
23 Zob. B. Brzozowska, Miasto z pocztówki..., op. cit., s. 76-83.
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W cieniu paryskich katedr
Przechadzając się po współczesnym Paryżu, Zagajewski dochodzi do jeszcze
jednej konstatacji: Paryż utracił ducha chrześcijaństwa. Mimo że katedry –
podobnie jak wiara i modlitwa – stały się niemodne, poeta nie przestaje afirmować
ich piękna. Odwiedza nie tylko paryskie świątynie, ale kościoły całej Francji,
ponieważ są „bardziej gościnne niż jej [Francji – KN] gospody i jej wiersze”24. „Małe
romańskie świątynie o krępych sylwetkach” i „smukłe katedry jak czaple nad
miastami”, a także opactwa i synagogi, bazyliki i niepozorne, omszone kaplice stają
się miejscem objawienia, gdzie „błądzi nieśmiały płomień potężnego światła”25.
Zbudowane z szarego kamienia, wewnątrz zaś przepełnione kolorowym blaskiem
wpadającym przez witraże; wtopione w krajobrazy dolin i miast – trwają w gwarze
dnia i w milczeniu nocy. Płomień błądzący w murach kościołów możemy odczytać
jako metaforę wiary czy też upostaciowienie Boga; jest to jednak znak niepewny i
migotliwy, stanowiący zaledwie cząstkę wielkiej, zakrytej przed ludźmi tajemnicy,
która w pełni nie objawia się nawet w świątyniach. „Przecież i tak nie wiemy, jak
wygląda Bóg Ojciec26” – uświadamia sobie podmiot eseistyczny, stojąc przed
słynnym witrażem Wyspiańskiego w krakowskim kościele Franciszkanów.
Z majestatu groźnego Stwórcy odczytuje zachętę: „idź dalej, zobacz innych Bogów
Ojców”. Wyzwanie to podejmuje, udając się w mentalną podróż po świątyniach
Paryża.
Zrekonstruujmy tę wędrówkę. Punktem inicjalnym na jego trasie staje się Sainte
Chapelle, „prowincjuszka, (...) która przywiozła ze swojej rodzinnej wsi towar na
sprzedaż – kolorowe witraże – i czeka od kilkuset lat na klientów; ci jednak mają
pilniejsze zadania i nie poświęcają jej wiele uwagi”27. Mowa kolorowych witraży
pozostała nieodczytana, biblia dla ubogich nie spełniła swego zadania. Z Sainte
Chapelle wędrowiec wyrusza do muzeów, próbując rozpoznać twarz Boga na
obrazach mistrzów. Przygląda się portretom świętych i zwykłych ludzi, dziełom
pędzli sławnych malarzy i anonimowych artystów. Nie znalazłszy Boga
w świątyniach i sztuce, wychodzi na ulice, bulwary zroszone wrześniowym
deszczem.
„Po jakimś czasie, jeśli tylko będziesz cierpliwy i uważny, stwierdzisz ze zdziwieniem, że w tym
utalentowanym mieście nawet wilgotne chodniki, deptane przez przechodniów, zamieniają się
w długi pas płótna, odbijającego, jak w pracowni Pissarra czy Moneta, niebo, chmury, dachy
i kapryśne kominy starych kamienic. Ich kształty będą nieco zniekształcone, fantazyjne, falujące
i wilgotne”28.

24

A. Zagajewski. Kościoły Francji, [w:] idem, Powrót, Znak, Kraków 2003, s. 39.
Ibidem, s. 39-40.
26 A. Zagajewski, W cudzym pięknie..., op. cit., s. 214.
27
Ibidem, s. 215.
28 Ibidem, s. 216.
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Ten plastyczny, wręcz malarski opis przypomina Kraków Zagajewskiego
przedstawiany często jako „miękkie miasto niepewne swego imienia”29,
o rozmywających się konturach, z parującymi od deszczu ulicami, niewyraźnymi
plamami kolorów ginących w mroku. Przyrównanie paryskich chodników do płótna
konsekwentnie rozwijane jest w dalszych malarskich epitetach, co zresztą jest
charakterystyczne dla urbanistycznej wyobraźni Zagajewskiego, często sięgającego
po technikę hypotypozy30. Paryż jawi się tu jako miasto-artysta zamalowujące
płótna chodników treścią pulsującego miejskiego życia. W tym osobliwym pejzażu
przejawia się esencja miasta, która jednak pozostaje nieodczytaną tajemnicą.
Kontury kamienic są płynne i wraz z zachmurzonym niebem zlewają się w fantazyjną
całość. Poszukujący Boga bohater, doznawszy wzruszenia na Ile de France na widok
kamiennych romańskich kościołów, opuszcza Paryż. Dociera do Chartres, gdzie
przenika go dreszcz wiary i pragnienie życia; podziwia witraże, kolumny i rzeźby
w Bourges, Vézelay, Le Mans oraz średniowieczne opactwa. W jednym z nich,
w Sénanque, na polach fioletowej lawendy odnajduje kolory z witraża z kościoła
Franciszkanów. Okazuje się więc, że w sztuce i w naturze jednakowo zawiera się
pierwiastek boskości, cząstka obrazu Boga Ojca31.
Ciekawe, że najmniej atrakcyjna wśród paryskich katedr wydaje się ta bodajże
najsłynniejsza: Notre Dame, „zanadto ugładzona” przez konserwatorów
zabytków tak, by była „ładna”. Dopiero w masce, ze „zgrabnym makijażem”, jej
obecność zostaje usankcjonowana; jej groźne „średniowieczne ciemne humory”
nie przenikają na zewnątrz do roześmianych tłumów32. Sprawia to jednak, że staje
się ona pustym symbolem, katedrą do oglądania, nie zaś mieszkaniem Boga czy
miejscem modlitwy. Swoiste 'uturystycznienie' świątyni odbiera jej głębię,
zostawiając jedynie fasadę. Blanka Brzozowska zauważa, że podobny los spotkał
paryskie pasaże: stały się turystyczne i przestały mówić, czego skutkiem jest
powolne zanikanie „wstydliwej, niebezpiecznej, tajemniczej strony miasta” kryjącej
się właśnie za fasadą33.
Pozbawiona owej sztuczności jest wspomniana już katedra w Chartres.
Zaniedbana, dzika, porośnięta gdzieniegdzie trawą, ale przez to właśnie pełna
znaczeń pierwotnych, niezniekształconych i niezagłuszonych przez szybko
zmieniające się mody.
„Chartres-miasto nie ma wiele do powiedzenia – to tylko katedra mówi. (...) dominuje nad
niewielkim miastem, które w jej cieniu uprawia swoje drobne rzemiosła, rozstawia swoje stoiska
targowe, układa na nich swoje melony, karczochy, pomidory, ryby i sery. Mieszkać w Chartres

29

Ibidem, s. 195.
Zob. także: A. Zagajewski, Smutna, zmęczona, [w:] idem, Dzikie czereśnie. Wybór wierszy, Znak, Kraków 1992,
s. 43.
31 A. Zagajewski, W cudzym pięknie..., op. cit., s. 214-218.
32
A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 169.
33 Zob. B. Brzozowska, Miasto z pocztówki..., op. cit., s. 79.
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to żyć w cieniu katedry”34

– czytamy we fragmencie Lekkiej przesady. Katedra zostaje porównana do
„wielkiego przedpotopowego zwierzęcia”, wobec którego miasto zachowuje
pokorę i szacunek. Przyjrzyjmy się poetyckim opisom „niespieszących się”
i „opanowanych” witraży
nazwanych w eseju „introwertykami”.
Zantropomorfizowane, są niczym mędrcy, dostojni starcy, którzy zaniechali walki
z czasem, oddając się spokojnej kontemplacji świata. Niemniej, wystarczy promień
słońca, by ponownie przemówiły; pogrążone we śnie, są wciąż żywe, lecz oporne
prawom czasu. Mają status szczególny: w nich, jak w kadrach, zostały zamknięte
minione chwile – z życia Chrystusa i świętych, z kart Pisma Świętego i codzienności
ludu pogrążonego w pracy. Witraże, niczym mikrokosmos w miniaturze, nie
próżnują – twierdzi „ja” eseistyczne; spojrzenie turysty często zadowala się
złudzeniem, patrzy on na witraże tak, jakby były unieruchomione i zastygłe, bez
pierwiastka życia. Tymczasem „w katedrze w Chartres trzeba spędzić dłuższą
chwilę, (...) trzeba usiąść, uważnie przyglądać się witrażom, potem wstać i długo
chodzić, i zapomnieć, że się jest w katedrze, potem znowu pamiętać o tym”35 –
wyjaśnia autor Lekkiej przesady, a wszystko po to, by poczuć pragnienie bliskie
pożądaniu wydobywające się z samych „płuc katedry”. Czym są te płuca? Być może,
idąc tropem metaforyki animalistycznej, katedra jako „przedpotopowe zwierzę” ma
swoje płuca, z których wydobywa się jej oddech – metafizyczne tchnienie
naznaczone boskością. To właśnie doświadczenia obecności Boga zapragnąć może
człowiek znajdujący się wewnątrz tej monumentalnej świątyni wznoszącej się ku
niebu, lecz przy tym otwartej dla ludzi jak „gigantyczny dworzec kolejowy”36.
Niezdegustowanej tym, że mieszkańcy, by przedostać się na drugą stronę miasta,
przechodzą przez jej środek, zamiast okrążać dostojne mury, bezceremonialnie
wnosząc do niej swą codzienność37.

W stolicy powieści
Gdyby zastanowić się, co na temat codzienności paryżan możemy wyczytać
z eseistyki Zagajewskiego, nieodłącznym jej elementem będzie z pewnością lektura
powieści: „Paryż wypracował swój biznes: pisanie i czytanie powieści” – zauważa
poeta38. W Lekkiej przesadzie znajdziemy obszerne fragmenty poświęcone
upodobaniom czytelniczym pasażerów metra, co stanowi ważny rys tego miasta –
stolicy powieści. Mnogość paryskich pozycji książkowych oraz ich komercyjny
34

A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 169-170.
Ibidem, s. 172.
36 Ibidem, s. 171.
37 O zainteresowaniu gotykiem we współczesnej literaturze oraz o topice katedr, także animalistycznej,
zob. M. Czermińska, Gotyk i pisarze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
38 A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 14.
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charakter przekłada się na krótki żywot pożółkłych tomów: „ich los niewiele się
różni od losu kloszardów”39 – stwierdza Zagajewski, przyznając poezji
i kieszonkowym tomikom prymat nad opasłymi woluminami powieści „grubymi jak
wiejskie baby w zimowych kożuchach”40. To rozbudowane porównanie doskonale
oddaje charakter tych książek: są zbyt ciężkie i nieporęczne, by zabierać je ze sobą
na wędrówki po mieście. Ich „ospała” treść zbyt mocno przylega do ziemi, podczas
gdy poezja, dzięki swej lekkości, posiada zdolność unoszenia ducha wyobraźni.
Na popularność powieści wśród pasażerów metra wpłynął fakt, że ich czytanie –
dzięki konstrukcji narracji – może mieć charakter terapeutyczny, nadawać sens,
porządkować i scalać fragmenty rozproszonego świata41. Podmiot eseistyczny
porównuje narrację do mostu łączącego ze sobą dni tygodnia oraz do domu, w który
na czas podróży przemienia się (metaforycznie) poprzez strukturę tekstu wagon
metra. Poezja tej stabilizacji zapewnić nie może; sama w sobie ma naturę
błyskawicy, a trwaniu przeciwstawia chwilę, moment olśnienia, którego
poszukiwaniu tak często oddaje się podmiot u Zagajewskiego42.
Kierując się zasadą, że „książki powinny być ruchome, jak myśli”43, by można je
zabrać nie tylko w podróż, ale i na spacer, oczytany flâneur podczas swoich
samotnych wędrówek zadowala się towarzystwem livre de poche, cienkich książek
kieszonkowych. W ten sposób lektura miasta zostaje wzbogacona o lekturę
w rozumieniu tradycyjnym, tak jednak dobraną, by wplatała się ona w strukturę
tekstu miejskiego i uzupełniała swą treścią i formą praktykę flânerie, tworząc
swoisty metatekst. Tym samym książki wybrane na współtowarzyszki miejskiej
przechadzki otwierają nową perspektywę, w której zarówno literatura
39

Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 148.
41 Rozważania Zagajewskiego na temat właściwości narracji w powieści wpisują się w najnowsze badania naukowe
na tym polu. W postmodernistycznym dyskursie humanistycznym rozszerzono definicję narracji tak, że nie oznacza
ona jedynie fikcji czy wszelkich relacji fabularnych o zdarzeniach, ale wyraża sposób, w jaki człowiek doświadczania
rzeczywistości. Narracja według Johna R. Taylora to przede wszystkim „struktura samorozumienia”, jest sposobem
ujęcia tożsamości, w której podmiotowość nie jest dana, lecz konstruowana. Narracje powieściowe będące formą
uporządkowaną i spójną mogą więc istotnie odgrywać rolę terapeutyczną, dostarczając pewnego kodu, sposobu
odczytywania rzeczywistości i samorozumienia. Zob. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie”,
1999, nr 3, s. 7-15.
42 Przeciwstawienie lektury powieści lekturze poezji wyrażone w opozycji trwania i chwili można odnieść do flânerie
i dwóch sposobów poruszania się po mieście. Różnicę pomiędzy nimi trafnie komentuje cytat z przywołanego już
artykułu Blanki Brzozowskiej Miasto z pocztówki. O fasadowości Paryża i życia: „Manfred Sommer wyróżnił dwa
spojrzenia na drogę: z punktu widzenia topografii (droga do określonego miejsca, oznaczona, posiadająca
konkretne cechy fizyczne itp.), oraz z punktu widzenia praktyki (droga, którą wykonuję, charakteryzowana ze
względu na mój do niej stosunek – żmudna, pasjonująca itd.). Relacja między nimi kształtuje się analogicznie do
relacji instrument/utwór – pokonywanie drogi jest więc jak granie utworu na instrumencie. Droga, po której idę,
charakteryzuje się trwaniem (jak instrument), droga, którą wykonuję, przemijalnością (jak grany utwór). Mapa
w takiej relacji staje się partyturą, zaś jej poszczególne odczytanie zależy od interpretatora” (B. Brzozowska, Miasto
z pocztówki..., op. cit., s. 81-82). Na polu lektury poezja odpowiadałaby grze na instrumencie i drodze
praktykowanej, która sens uzyskuje dopiero w momencie interpretacji i trwa zaledwie przez chwilę; powieść,
podobnie jak instrument i droga w ujęciu topograficznym, istnieje w sposób ciągły, jest skończona i konkretna.
43 A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 148.
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i rzeczywistość, jak i przeszłość z teraźniejszością stapiają się w jedno.
„We fragmentach dziennika Czapskiego pojawiały się notatki z jego paryskich spacerów, zapisy
obrazów, kolorów i szarości miasta sprzed lat – a ja czytałem je podczas moich paryskich spacerów,
pośród szarości i kolorów mojej godziny, jego dziennik nakładał się na rzeczywiste miasto jak kalka
na obraz”44

– opowiada „ja” eseistyczne w Lekkiej przesadzie.

Zderzenie rzeczywistości z mitem
Jak zauważa Roger Caillois
„Istnieje (...) pewne fantasmagoryczne wyobrażenie Paryża, a ogólniej biorąc wielkiego miasta, tak
silnie ujarzmiające wyobraźnię, że nikt nie zastanawia się, czy jest wierne, wyobrażenie zrodzone
z książek, tak jednak rozpowszechnione, że przeniknęło do ogólnej atmosfery myślowej i zaczęło
wywierać pewien przymus”45,

wskazując na mityczne właściwości tak postrzeganego miasta. Najbardziej według
badacza mit ten rozwinął się w powieści kryminalnej, tworząc wizerunek Paryża
jako „współczesnego Babilonu”, miasta mrocznych zaułków, gdzie pleni się zło
i kłębią się namiętności ludzkie, a jednocześnie owianego tajemnicą,
nieuchwytnego, onirycznego. Nie wydaje się jednak, by eseistyka czy poezja
Zagajewskiego stanowiły tego mitu wierne continuum. W wierszu Ogród
Luksemburski poeta podejmuje próbę demistyfikacji Paryża, odbierając mu nawet
tajemniczość. „Paryskie kamienice nie boją się ani wiatru, ani wyobraźni / – to są
solidne przyciski do papierów, / przeciwieństwo marzenia”46 – czytamy w strofie
inicjalnej. Kamienice stają się w tym utworze synekdochą całego miasta. Tak jak
one, nie boi się ono wiatru, przez który metaforycznie możemy rozumieć zarówno
powiew przeszłości, wobec którego Paryż pozostaje obojętny, jak i wiatr nowości,
zmieniające się mody, dla których ma szeroką tolerancję. Niestałości,
nieuchwytności i zmienności wiatru przeciwstawiona została 'solidność' tychże
kamienic. Ukazanie Paryża w opozycji do marzeń i wyobraźni czyni go zbyt
rzeczywistym, odartym z tajemnicy, wyartykułowanym zbyt bezpośrednio.
Następne linijki wiersza konsekwentnie wzbogacają tę kreację o kolejne obrazy.
Sekwaną płynie statek przepełniony beztroskim tłumem „likwidującym przeszłość”
swą ignorancją i nazbyt dobrym humorem, a tytułowy Ogród Luksemburski jest
tylko „gigantycznym, cichym zielnikiem”47, który „nie pamięta” – nazwiska
44

Ibidem, s. 151.
R. Caillois, Paryż, mit współczesny, tłum. K. Dolatowska, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb.
M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński, tłum. J. Błoński i in., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967,
s. 103-104.
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A. Zagajewski, Ogród Luksemburski, [w:] idem, Niewidzialna ręka, Znak, Kraków 2009, s. 12.
47 Ibidem, s. 12.
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Mickiewicza czy Strindberga nic już tutaj nie znaczą, nikt nie szuka ich śladów, nie
wspomina. Nikt, oprócz obcego w tym mieście przechodnia próbującego spojrzeć
poza fasady kamienic, dotknąć nieuchwytnego, znaleźć miejsce dla wyobraźni; tym
natomiast, co daje mu to szczególne prawo do zaglądania w głąb, jest właśnie
obcość: nie przynależąc do paryskiego świata, może prześwietlać okna mieszkań,
serca kamienic. „Ja wiem – w tym mieście nie ma już tajemnicy” – stwierdza
prowokacyjnie „ja” liryczne, lecz zaraz potem dopowiada: „ale są platany, place,
kawiarnie, przyjazne ulice / i jasne spojrzenie obłoków, które wolno gaśnie”48.
Być może miasto przestało mówić, a tajemnica uciekła z bruków ulic, kamienic,
pasaży i katedr, by zamieszkać w konarach drzew, w kawiarnianym gwarze i na
paryskim niebie. W Lekkiej przesadzie Zagajewski wymienił Ogród Luksemburski
jako jeden z elementów stanowiących o „Paryżu-wiecznym mieście”, gdyż
„zachowuje jedność stylu rzadko spotykaną gdzie indziej”49. Stanowiłby wraz
z platanami50, kawiarniami i obłokami swoisty constans, przechowywałby ducha tej
metropolii.
Jest zatem ojczyzna flâneura miastem magicznym czy po prostu „prozą
świata”51? Sceną powszedniości, na której mieści się wszystko: niezwykłe
i współczesne z niecodziennym i przeszłym; gdzie na słupie ogłoszeniowym
równoprawnie widnieją reklamy, zawiadomienia i twarz van Gogha52?

Wypełniając klisze
Istnieje w Paryżu pewien zestaw możliwych odczytań i inscenizacji – mit miasta
jakoś się w nich realizuje, może być odczytany na nowo, lecz tak, by nie naruszyć tej
48

Ibidem, s. 13.
A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 123.
50 Tym, co trwałe i wieczne, a przy tym wolne od zakłamania, są często w twórczości Zagajewskiego właśnie drzewa
– pełne majestatu i „botanicznej godności” (A. Zagajewski, Lekka przesada...,op. cit., s. 122). Platany, lipy, kasztany
stoją na straży miast, spokojne i świadome – w przeciwieństwie do mieszkańców, którym wygodniej jest nie
wiedzieć i nie pamiętać. Opisywane często za pomocą poetyckich antropomorfizacji, przewyższają człowieka;
przypisywane są im cechy, których brakuje ludziom: cierpliwość, inteligencja, majestatyczność. O platanach przy
bulwarze Saint-Germain czytamy nawet, że „nie były zwykłymi drzewami, w których krążyły zwykłe (niezwykłe) soki,
ale że potrafiły czytać traktaty filozoficzne i w słoneczne dni wymieniały uwagi na ich temat w szumie swych
inteligentnych liści” (Ibidem, s. 134).
51
Znajdziemy takie określenie w jednym z wierszy Zagajewskiego pod tymże tytułem, gdzie mowa o Paryżu,
A. Zagajewski, Pragnienie, Wydawnictwo a5, Kraków 1999, s. 64.
52 W wierszu Twarz van Gogha czytamy:
„ (…) na słupie ogłoszeniowym, obok
zawiadomień o poborze nowego rocznika,
wydartego met[r]ykom, obok reklamy futer
z lisów i nowego rocznika Beaujolais,
widnieje twoja ostra twarz, twarz
sprawiedliwego, niepokój obleczony
w skórę”.
A. Zagajewski, Twarz van Gogha, [w:] idem, Jechać do Lwowa i inne wiersze, Aneks, Londyn 1985, s. 52.
49

150

Karolina Najgeburska

ramy. „Wykorzystanie szeregu turystycznych klisz obrazowych sprawia, iż
przedstawiane miejsca w zasadzie pozbawione są tożsamości – dotyczy to
w równym stopniu dworca jak i znanych zabytków”53 – zauważa Blanka
Brzozowska. Atrakcyjność doświadczenia zarówno turysty, jak i obcego,
étranger'a przemierzającego paryskie ulice, polegałaby właśnie na wypełnianiu
i aktualizowaniu owych klisz; wzbogaceniu fantasmagorycznego wyobrażenia
o własne doznania. Tym samym patrzy on na 'swój Paryż' będący sumą
‘postrzeganego’ i ‘interpretowanego’. Klisze są więc aktualizowane poprzez
przepuszczenie przez nie silnie nacechowanego indywidualnością strumienia uczuć
i emocji54.
Duża wrażliwość interpretującego znaki miasta przechodnia staje się
tworzywem opisów takich jak ten: „oglądałem paryskie domy i kościoły, ulice
o dramatycznych profilach – na przykład długi wąwóz malowniczej rue de Lille,
która zwłaszcza pod wieczór, wiosną czy latem, pełniła rolę teleskopu skierowanego
na zachód”55. W tym przedstawieniu miasta ulice zostają zantropomorfizowane, czy
może raczej 'uteatralnione'; mają bowiem profile, które coś przekazują, są częścią
swoistego widowiska teatralnego. Rue de Lille przyrównana została do instrumentu
optycznego z powodu nietypowej, ciasnej zabudowy ciągnącej się równolegle
i blisko siebie, tworząc tym samym sui generis tunel zwieńczony widokiem na białoszaro-różowe niebo nad Paryżem. Zupełnie inny widok rozciąga się z okna gabinetu
dentystycznego wychodzącego na rue de Courcelles, w centrum Paryża:
„ciemnożółty, jednolity Paryż solidnych burżujów, ciężki sen Napoleona III, koszary
bogaczy”56. Ten obraz nie budzi sympatii obserwatora; jest nudny i pozbawiony
lekkości tak częstej w literackich przedstawieniach stolicy Francji u Zagajewskiego.

Podsumowanie
Choć Zagajewski, łącząc perspektywę ‘obcego’ i turysty, a także sięgając
do tradycji miejskiej flânerie, dokonuje swego rodzaju demistyfikacji mitu
Paryża, z jego paryskich tekstów wyłania się tęsknota za tajemnicą; tym, co
niedopowiedziane i ukryte za fasadami kamienic i kościołów. Świadomy
kulturowego miejsca stolicy Francji w zbiorowych wyobrażeniach, poeta próbuje
zajrzeć pod podszewkę i uzupełnia ów obraz o własne obserwacje i poetyckie
impresje, kreśląc wizję miasta niejednolitego i kapryśnego:
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B. Brzozowska, Miasto z pocztówki..., op. cit., s. 78.
Roger Caillois zauważa, że „jesteśmy świadkami poetyzacji cywilizacji miejskiej, współczesne miasto, które
zaczyna przybierać wtedy swą aktualną postać, wchodzi głęboko w sferę uczuć”. R. Caillois, Paryż, mit
współczesny..., op. cit., s. 108.
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A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 132.
56 A. Zagajewski, W cudzym pięknie..., op. cit., s. 114.
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„Piękny Paryż jest tam, gdzie spotykają się różne substancje miasta – średniowieczne fragmenty
zabudowy z szeroką, nowoczesną ulicą, rozległy plac ukształtowany przez Napoleona I
z nadrzecznym bulwarem, tam, gdzie pojawia się Sekwana i nad nią ogromne, przejrzyste niebo,
gdzie kwitną kasztany, i tam, gdzie chodzą ludzie”57

– czytamy w jednym z esejów. Byłaby to może najistotniejsza właściwość tego
„Centralnego Laboratorium – stolicy awangardy i inwencji artystycznej”58, w której
„zalotne francuskie >r<wiruje jak dziecinna zabawka”59, igrając z miejskim
olbrzymem.
W sposobie, w jakim w Paryżu współistnieją tak odmienne, niemalże
samodzielne światy, przejawia się swoisty artyzm stanowiący o duchu tego miasta
– miasta artystów i miasta-artysty. Dopiero w różnorodności oraz otwartości na
wielość stylów i mód jest ono do końca sobą. W tym zawiera się nuda veritas
o nim samym; na tym polega nie tylko jego urok, ale i tajemnica. To „kosmos
w miniaturze”, „ziemia obiecana dla objawień”, „czasoprzestrzeń dla
odmieńców”60: miasto-amalgamat, które wciąż ma wiele do powiedzenia, choć
coraz trudniej wsłuchać się w jego szept – to bowiem mowa wielogłosowa.
Tę właśnie polifonię zapisuje Zagajewski-flânaur, a właściwie Zagajewski-étranger,
wnikając głęboko w tkankę miasta.

Bibliografia
Baudelaire Ch., Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 1998.
Benjamin W., Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Brzozowska B., Miasto z pocztówki. O fasadowości Paryża i życia, „Kultura Współczesna”, 2006, nr 3.
Caillois R., Paryż, mit współczesny, tłum. K. Dolatowska, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb.
M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński, tłum. J. Błoński i in., Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1967.
Czermińska M., Gotyk i pisarze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 2011,
nr 5.
Janion M., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
1972.
Kalaga W., Twarz, maska, fasada, „Kultura Współczesna”, 2006, nr 3.
Rosner K., Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie”, 1999, nr 3.
Rutkowski K., Paryż, „Teksty Drugie”, 2008, nr 4.
Rutkowski K., Włóczęgopisanie. Paryż jako księga znaków, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty.
Antropologia kultury – Etnografia – Sztuka”, 2008, nr 3-4.
Szalewska K., Pasaż tekstowy – czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we
57

Ibidem, s. 114.
A. Zagajewski, Lekka przesada..., op. cit., s. 147.
59
A. Zagajewski, Proza świata, [w:] idem, Pragnienie..., op. cit., s. 64.
60 Niniejsze metafory proponuje dla opisania Paryża Krzysztof Rutkowski. Zob. K. Rutkowski, Paryż..., op. cit., s. 171.
58

152

Karolina Najgeburska

współczesnym eseju polskim, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2012.
Zagajewski A., Dwa miasta, Fundacja Zeszytów Literackich, wyd. 2, lekko zmienione, Warszawa 2007.
Zagajewski A., Dzikie czereśnie. Wybór wierszy, Znak, Kraków 1992.
Zagajewski A., Jechać do Lwowa i inne wiersze, Aneks, Londyn 1985.
Zagajewski A., Lekka przesada, Wydawnictwo a5, Kraków 2011.
Zagajewski A., Niewidzialna ręka, Znak, Kraków 2009.
Zagajewski A., Powrót, Znak, Kraków 2003.
Zagajewski A., Pragnienie, Wydawnictwo a5, Kraków 1999.
Zagajewski A., W cudzym pięknie, Wydawnictwo a5, wyd. 2, Kraków 2007.

Paris “With its Golden Aura, its Gray Doubt” – Adam Zagajewski’s Literary Landscapes of Paris
Summary
The subject of the article is the textual representation of Paris in literary works of Adam Zagajewski.
The author, analysing the literary image of the city in Zagajewski's poetry and essay writing, wonders
to what extent it forms a part of the myth of Paris, or how much it demystifies it, and also why the
capital of France occupies a particular place on the autobiographical map of the author of Canvas.
What elements of the Parisian everyday life attract the attention of Zagajewski-flâneur, where he
directs his steps in search of signs of the past, how he looks at Paris and what he sees in its topography,
but also “what he hears”, considering the sensory oversensitivity of the poet – the purpose of the
paper is to answer these questions in the light of urban studies. One of the key issues raised in the
text is also the poetics of urban experience, manifesting itself, among others, in the richness of stylistic
devices used by the poet in his descriptions of Paris.
Keywords: Adam Zagajewski, Paris, urban studies, Polish literature, poetics of urban experience
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Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung
w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa

ABSTRAKT
Inspirując się pracami niemieckiego literaturoznawcy Hansa Ulricha Gumbrechta, w niniejszym tekście
chciałabym zaproponować lekturę Manhattan Transfer Johna Dos Passosa „ze względu na nastrój”.
Spotkanie niedostrzeganego u nas teoretyka z niedostrzeganym pisarzem straconego pokolenia
pozwala docenić zapomnianą powieść, która po niemal stu latach od pierwszego wydania nie straciła
na sile wyrazu – jeśli nie liczyć tego, co przepadło w tłumaczeniu na język polski. Stawiam tezę,
iż symultaniczna konstrukcja utworu pełni funkcję nośnika nastroju rozumianego w sposób, jaki
proponuje H. U. Gumbrecht – jako źródło uobecnienia umożliwiającego, dzięki materialnym
komponentom tekstu literackiego, niezwykle bezpośrednie, fizyczne i afektywne doświadczanie
fenomenu Nowego Jorku lat dwudziestych XX wieku.
SŁOWA KLUCZOWE: Stimmung, nastrój, symultanizm, geopoetyka, miasto, Nowy Jork

Wprowadzenie
Zanim w 2018 roku Colson Whitehead otrzymał Nagrodę Pulitzera, był
nagradzanym, choć mało znanym pisarzem – laureatem Nagrody im. Johna Dos
Passosa przyznawanej najmniej znanym autorom w kwiecie wieku2. Nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że nazwa wyróżnienia doskonale streszcza obecność
twórczości Dos Passosa w świadomości czytelników: otóż od blisko stu lat jest ona
w najlepszym razie rzadko dostrzegana. Jeszcze rzadziej niż w swojej ojczyźnie
Dos Passos jest dostrzegany w Polsce. Manhattan Transfer, powieść, która
przyniosła autorowi uznanie i sukces finansowy, została u nas wydana już w 1931
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.08.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 20.12.2019 r.
K. Surmiak-Domańska, Literacka premiera lata, „Gazeta Wyborcza” nr 192, wyd. z dnia 19/08/2017, Magazyn
- Kultura, s. 26.
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roku, sześć lat po amerykańskiej premierze, mimo to jednak odbiór czy wpływ
dorobku Dos Passosa na literaturę polską do dziś właściwie pozostaje niezbadany.
Trudno też mówić o poważniejszych analizach Manhattan Transfer przez
polskich literaturoznawców, a istnienie powieści odnotowywane jest głównie
w opracowaniach poświęconych zagadnieniu symultanizmu. Przykładowo, wydana
w tym samym roku Pani Dalloway cieszy się dziś znacznie większym
zainteresowaniem zarówno zwykłych czytelników, jak i krytyków oraz teoretyków
literatury – również u nas i to pomimo faktu, iż przekład Pani Dalloway ukazał się
w naszym kraju o całe trzydzieści lat później niż tłumaczenie Manhattan Transfer.
Dość powiedzieć, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza ta pierwsza powieść
doczekała się czterech wydań, druga – ani jednego.
Wydaje się zatem, że utwór Dos Passosa z jakiegoś tajemniczego powodu
nie wytrzymał próby czasu. Niejako na przekór temu stanowi rzeczy postanowiłam
jednak powrócić do jego lektury. Co więcej, chciałabym odczytać Manhattan
Transfer czerpiąc inspirację metodologiczną z równie mało popularnej jak sama
powieść koncepcji literaturoznawczej. Mam na myśli świadomą „lekturę ze
względu na nastrój” (Stimmung), do której namawia Hans Ulrich Gumbrecht3.
Niemiecki teoretyk proponuje, by traktować nastrój jako rodzaj doświadczenia
estetycznego – tzn. takiego, z którym związane jest napięcie efektów sensu
i obecności. Pojęcie obecności (Präsenz) Gumbrecht przeciwstawia postawie,
w której stosunek do elementów rzeczywistości zdominowany jest przez
interpretację, tj. przypisywanie sensu4. Stawiam tezę, iż w Manhattan Transfer
nośnikiem nastroju jest przede wszystkim zastosowana w konstrukcji utworu
technika symultanizmu, a koncentracja na pozahermeneutycznym odbiorze
tekstu może znacząco wzbogacić czytelnicze doznania. Jednakże głównym celem
niniejszej analizy jest weryfikacja użyteczności kategorii nastroju w badaniach
literaturoznawczych.

Symultanizm i miasto
Narodziny symultanizmu w nauce o literaturze wiąże się zazwyczaj
z nazwiskami Jamesa Joyce’a i właśnie Johna Dos Passosa5. Od początku
funkcjonowania tego pojęcia w obszarze badań literackich charakteryzowano nową
technikę narracyjną głównie – choć nie tylko – poprzez analogię do sztuk
3

Por. H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów. Jak można pomyśleć dziś rzeczywistość literatury, [w:] Teoria,
literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, A. Legeżyńska, R. Nycz (red.), Wydawnictwo
IBL PAN, Warszawa 2012. Artykuł jest wstępem do nieprzetłumaczonej dotychczas w całości na język polski książki
H. U. Gumbrechta pt.: Stimmungen Lesen. Übereineverdeckte Wirklichkeit der Literatur, München 2011.
4 Ibidem, s.157.
5
S. Wysłouch, Problematyka symultanizmu w prozie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Poznań 1981, s. 5.
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o charakterze performatywnym, mianowicie muzyki i filmu. Natychmiast
dostrzeżono jej podobieństwo do Huxleyowskiego „umuzykalnienia powieści”
w warstwie konstrukcyjnej, a w krytyce literackiej lat trzydziestych XX wieku
powszechne były także porównania filmowe6. Odwoływanie się do dziedzin sztuki,
w których czas jest kluczowy dla percepcji dzieła jako sekwencji dźwięków lub
obrazów, by mówić o technice służącej zatrzymaniu czasu, wydaje się znamienne.
Jak zauważa bowiem Seweryna Wysłouch, „literatura predestynowana jest
do opowiadania akcji” (i w tym sensie, podobnie jak muzyka i film, jest sztuką
w czasie), zaś problem symultanizmu w prozie polega „na przezwyciężeniu
sukcesywności na rzecz jednoczesności toczących się obok siebie wydarzeń”7.
Konsekwencją tego zabiegu jest między innymi wyeliminowanie głównego
bohatera na rzecz bohatera zbiorowego8. W związku z powyższym trudno się dziwić,
że technika symultanizmu cieszyła się w modernizmie taką popularnością właśnie
w narracjach o mieście, dla potrzeb których wydaje się (czy może wręcz właśnie
została) stworzona. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że głównym bohaterem
Manhattan Transfer jest Nowy Jork, zaś wspomnianej Pani Dalloway – Londyn9.
Trudno zresztą zignorować fakt, że akcja powieści będącej niewątpliwym źródłem
inspiracji dla Dos Passosa i Woolf – Ulissesa Jamesa Joyce’a – również rozgrywa
się w przestrzeni miejskiej. Wspólną cechą tych trzech wielkich dzieł
dwudziestowiecznej literatury jest wykorzystana w nich technika symultanizmu.
Bogusław Żyłko we wstępie do Miasta i mitu Władimira Toporowa posuwa się
wręcz do stwierdzenia, że powieść w ogóle, podobnie jak film, należy do form
artystycznych nierozerwalnie związanych z fenomenem miasta10. Jeśli nawet
powyższa teza tchnie nadmiernym uogólnieniem, to Manhattan Transfer można
bez cienia przesady uznać za ‘filmową powieść miejską’ czy wręcz literacki
odpowiednik popularnego w latach dwudziestych ubiegłego stulecia gatunku
filmowego zwanego symfonią miejską (tak też określali utwór Dos Passosa polscy
krytycy dwudziestolecia międzywojennego)11. Siedmiominutowy obraz z 1921 roku
w reżyserii Paula Stranda i Charlesa Sheelera, który zapoczątkował rozwój symfonii
miejskiej w kinie, nosi zresztą tytuł Manhatta, nie sposób ponadto uznać za
6

Ibidem, s. 5-8.
Ibidem, s. 13.
8
Ibidem, s. 14.
9 Klarysa wprost mówi o tym, że w pewnym stopniu utożsamia się Londynem, podobnie jak z wieloma innymi jego
mieszkańcami. Ponadto migotliwość i wzajemne przenikanie się procesów psychicznych poszczególnych postaci
osiągnięte dzięki technice strumienia świadomości sprawia, że również czytelnik odnosi wrażenie zlewania się
ludzkich istnień oraz stapiania się człowieka z miejscem: „Chociaż to brzmi idiotycznie, jest w nim jakaś cząstka jej
samej – (…) w tym niebie nad Westminsterem” (V. Woolf, Pani Dalloway, tłum. K. Tarnowska, SIW Znak, Kraków
2016, wyd. 2, s. 287).
10 B. Żyłko, Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury, [w:] W. Toporow, Miasto i mit,
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 26.
11
T. Kieniewicz, Recepcja literatury amerykańskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 52.
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przypadek faktu, iż pierwsze zdania powieści Dos Passosa są wierną ekfrazą jednego
z pierwszych ujęć filmu: „Zielone fale pienią się wokół zaokrąglonego dzioba promu,
gdy kołysany prądem pruje i pochłania rozedrganą wodę, ślizga się po niej i wolno
wchodzi do przystani”12. Wzajemne inspiracje wydają się tu oczywiste. Inna
symfonia miejska – Człowiek z kamerą Dzigi Wiertowa z 1929 roku, w którym
w jednym podzielonym kadrze możemy śledzić wydarzenia rozgrywające się w tym
samym czasie w różnych miejscach – może posłużyć za doskonały przykład
zastosowania techniki symultanizmu w kinie.
Krótko mówiąc, nie bez powodu dopiero powieść nowoczesna uczyniła
z symultanizmu konsekwentną metodę narracyjną. Po pierwsze literatura
zawdzięcza przełamanie sukcesywności zdarzeń na taką skalę między innymi
właśnie rozwojowi technik filmowych. Po drugie, potrzeba owego przełamania
w znacznej mierze wiązała się z ulokowaniem miejsca akcji w mieście, które
doświadczało wówczas bezprecedensowych przemian.
Również podłoże filozoficzne koncepcji symultanizmu, problematyka
chrześcijańskiego uniwersalizmu rozwijana przez francuskiego pisarza J. Romainsa
w wypowiedziach teoretycznych oraz związany z nią unanimizm – kierunek literacki
postulujący zerwanie z indywidualizmem na rzecz zainteresowania tłumem –
prowadzą nas ku zagadnieniom egzystencji w miejskiej zbiorowości:
„Romains traktował unanimizm na kształt religii współczesnej cywilizacji. Według niego
niewidoczne i dynamiczne siły wewnętrzne, wspólny życiowy pęd łączy wszelkie istnienia,
a nawet martwe przedmioty: domy i ulice. Wszystko co jednostkowe zmierza do zatracenia się we
wspólnej egzystencji, tworzy jeden wielki organizm, jedną wspólną duszę – duszę miasta Paryża.
Izolacjonizm osobowości zostaje przełamany, jednostka osiąga pełnię w oddaniu się owej
wspólnocie (…), przezwycięża swoje Ja przeżywając razem z grupą, z tłumem te same spontaniczne
uczucia i te same emocje”13.

Jako że, zgodnie z zapowiedzią, analizując konsekwencje zastosowania techniki
symultanizmu w modernistycznej narracji o mieście, zamierzam posłużyć się
kategorią nastroju w ujęciu proponowanym przez Hansa Ulricha Gumbrechta,
nieuniknione wydaje się przywołanie najważniejszych założeń postulowanej
przezeń „trzeciej pozycji w ontologii literatury”, którą ilustruje on terminem
Stimmung.

Symultanizm jako nośnik nastroju
Niemiecki teoretyk zauważa, że literaturoznawstwo znalazło się w swego
rodzaju impasie pomiędzy dekonstrukcją (i związaną z nią niemożliwością
12

J. Dos Passos, Manhattan Transfer, tłum. T. Jakubowicz, Czytelnik, Warszawa 1958, s.7. Por. P. Strand,
Ch. Sheeler, Manhatta (1921), https://archive.org/details/Manhatta1921, 01:50 / 11:38 (10.07.2019).
13 S. Wysłouch, Problematyka…, op. cit., s.17.
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odnoszenia się
tekstów
do
rzeczywistości poza nimi samymi)
a Cultural Studies (w obrębie których nigdy nie kwestionowano zdolności
literatury do odnoszenia się do otaczającego świata). Jako panaceum proponuje
porzucenie postrzegania ontologii literatury wyłącznie poprzez paradygmat
reprezentacji i oparcie się na pojęciach z wymiaru nastroju14. Miałoby to oznaczać
częstsze „czytanie ze względu na nastrój” w przeciwieństwie do „czytania
ze względu na fabułę”, co pozwalałoby „zwrócić uwagę na tekstualny wymiar form,
które otaczają nas i nasze ciało jako potencjalna fizyczna realność i w ten sposób
mogą wywoływać >wewnętrzne uczucia< bez konieczności włączania poziomu
reprezentacji (co można zrobić zawsze, ale czego nigdy nie trzeba robić)”15.
Zdaniem Gumbrechta zakorzenione w niemieckiej tradycji słowo Stimmung jest
trudne do oddania w przekładzie – na przykład na język angielski, w którym jego
potencjalne odpowiedniki okazują się węższe znaczeniowo: mood oznacza odczucia
wewnętrzne, zaś climate skupia się na zjawiskach obiektywnych16. Jak zauważył już
w 1902 roku Ignacy Matuszewski, również funkcjonujący w języku francuskim
termin l’etat d’âme nie oddaje w pełni znaczenia niemieckiego pojęcia. Tymczasem
w polszczyźnie dysponujemy słowem „nastrój”, które wydaje się zupełnie
zadowalającym ekwiwalentem. Maria Podraza-Kwiatkowska podsumowuje
rozważania Matuszewskiego następująco:
„>Nastrój< polskiego krytyka zbliża się w rezultacie bardziej do niemieckiego Stimmung niż do
francuskiego l’etat d’âme. Jest to więc termin związany ściśle ze sferą uczuciowości, pozwalający
jednak na większy stopień zobiektywizowania owej uczuciowości; w języku polskim, podobnie jak
w niemieckim, możemy przecież mówić o nastroju pejzażu, czego nie można zrobić w języku
francuskim przy pomocy terminu l’etat d’âme”17.

Wobec powyższego uważam, że w kontekście badań literackich naprzemienne
posługiwanie się terminami Stimmung oraz „nastrój” w odniesieniu do tej samej
kategorii estetycznej jest w pełni uprawnione.
W obrębie koncepcji „czytania ze względu na nastrój” istotny jest
ponadto uwypuklany przez Gumbrechta związek etymologiczny słowa Stimmung
z brzmieniem i strojeniem instrumentu oraz fizyczny charakter samego dźwięku,
który jako fala rozchodząca się w materialnym ośrodku napotyka nie tylko ucho,
ale, dzięki zdolnościom haptycznym skóry, całe ciało odbiorcy18. (Warto odnotować,
że również Matuszewski dostrzegał i doceniał muzyczny walor znaczeniowy
polskiego słowa „nastrój”19). Z tymi właściwościami terminu doskonale z kolei
14

H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s.153-6.
Ibidem, s. 156.
16 Ibidem, s. 154.
17 M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1975, s. 107.
18
H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 154.
19 M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika…, op. cit., s. 107.
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współgra waga, jaką niemiecki literaturoznawca przywiązuje do roli warstwy
brzmieniowej dzieła literackiego w ewokowaniu nastroju. Dowodem na
doniosłość tej roli ma być oddziaływanie na odbiorcę tekstu recytowanego
w nieznanym mu języku20, co można uznać za skrajny przykład percepcji
zachodzącej nie tyle na marginesie, co całkowicie poza sferą rozumienia.
Oczywiście nie sposób zignorować faktu, iż humanistyka odnotowała w swej
historii wiele antyhermeneutycznych gestów, z których najbardziej doniosłym
wydaje się opublikowany w 1966 roku słynny esej Susan Sontag Przeciw
interpretacji. Amerykańska pisarka ubolewała wówczas:
„Nigdy już nie odzyskamy niewinności z czasów sprzed sformułowania wszelkich teorii, kiedy
sztuka nie musiała się z niczego tłumaczyć i kiedy nikt nie pytał, co dzieło sztuki m ó w i , ponieważ
każdy wiedział (lub sądził, że wie), co ono r o b i ”21.

Choć Gumbrecht zastrzega, iż nie jest interpretacji przeciwny22, parafrazując
Sontag można jednak powiedzieć, że podobnie jak ona domaga się czegoś
w rodzaju „erotyki literatury”:
„Rzecz nie w poszukiwaniu możliwości egzystencji, które od dawna już są dla nas niedostępne
i stąd właśnie czasem chcielibyśmy schronić się w ich minionej rzeczywistości (…), lecz w tym, żeby
na podstawie konfiguracji nastrojów różnych tekstów – w zasadzie wszystkich tekstów – wystawić
się na szczególnie intensywne i intymne przeżywanie odmienności (Alterität)”23

Tym samym dochodzimy do innej, nie mniej istotnej z punktu widzenia „czytania
nastrojów” kwestii związanej z relacją podmiotu z otoczeniem: pojmowania
nastroju jako medium umożliwiającego doświadczanie niejako na własnej skórze
realiów odległych w sensie kulturowym i historycznym.
Owa postawa podmiotu poznającego ma się sprowadzać do świadomości
faktu, iż „rzeczy zawsze i równocześnie z mimowolnym nastawieniem na
przypisywanie im sensu pozostają także w pewnym stosunku względem naszego
ciała. Nazywam ten stosunek „prezencją”24. W wydanej u nas cztery lata później
niż cytowany tekst H. U. Gumbrechta, choć oryginalnie wcześniejszej książce
Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać, zdecydowano się na
znacznie lepiej brzmiące po polsku określenie „obecność” i nim właśnie będę
posługiwała się w dalszej części niniejszego wywodu. Gumbrecht lokuje następnie
nastroje jako specyficzny podzbiór w obszarze doświadczenia estetycznego,
o którym proponuje myśleć jako o „oscylacji pomiędzy >efektami obecności<

20

H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 156.
S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter,
wyd. 2, Kraków 2018, s. 13.
22 H. U. Gumbrecht, Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać, tłum. K. Hoffmann, W. Szwebs,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, s. 73.
23
H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 163-164.
24 Ibidem, s. 157.
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a >efektami znaczenia< (a czasem jako ich wzajemnym przenikaniu)”25. Ostatecznie
jednak niemiecki literaturoznawca nad termin „doświadczenie estetyczne”
przedkłada określenie „moment intensywności” albo „przeżyte doświadczenie”
(ästhetisches Erleben), stwierdzając: „posługuję się pojęciem Erleben
w odniesieniu do interwału pomiędzy fizyczną percepcją przedmiotu
i (ostatecznym) przypisaniem mu znaczenia”26.
W podobny sposób ujmuje rzecz Mieke Bal, określając przedział czasu pomiędzy
percepcją a interpretacją jako „przestrzeń, w której afekt działa jako medium”,
zawieszając istotność mediów literackich. Dzięki temu nastrój przejmuje funkcję
„języka”, którym przemawia dzieło27. Wydaje się oczywiste, że symultanizm
i związane z nim niekonwencjonalne operowanie czasem akcji, który jest kluczowy
dla rozwoju fabuł, skutkują utrudnieniem i nieuchronnym opóźnieniem
interpretacji utworu przez odbiorcę, co automatycznie poszerza przestrzeń
operowania nastrojem, wymuszając niejako na czytelniku lekturę ze względu na
nastrój kosztem lektury ze względu na fabułę.

Spotkanie niedostrzeżonego
teoretykiem

pisarza

z

niedostrzeżonym

Spróbujmy na przykładzie Manhattan Transfer przeanalizować konkretne
rozwiązania umożliwiające zastosowanie symultanizmu w literaturze pod kątem ich
możliwości ewokowania nastrojów.
Jak zauważa S. Wysłouch:
„Symultanizm jako technika literacka wymaga eksponowania jednoczesności zdarzeń
przedstawionych. Sygnały jednoczesności mogą pojawiać się (…): na poziomie świata
przestawionego, na poziomie narracji oraz na poziomie kompozycji utworu”28.

Jak zaznacza H. U. Gumbrecht, „w produkcji nastrojów mogą brać udział
wszystkie bez wyjątku poziomy konstytucyjne tekstów”29, nic zatem nie stoi na
przeszkodzie, by właśnie w taki sposób usystematyzować nasze poszukiwania
nośników nastroju.
Na poziomie świata przedstawionego trudno odnaleźć jakiekolwiek ‘zjawiska
ponadprzestrzenne’ towarzyszące zdarzeniom rozgrywającym się w różnych
częściach miasta i z różnych miejsc mogące zostać dostrzeżone. Sygnały
jednoczesności różnią się więc zasadniczo od tych zastosowanych w Pani Dalloway.
Mieszkańcy Nowego Jorku nie spoglądają, jak przebywający w Londynie
25

H. U. Gumbrecht, Produkcja obecności…, op. cit., s. 29.
Ibidem, s.141, przyp. 40.
27 M. Bal, A gdyby tak? Język afektu, tłum. Maciej Maryl, „Teksty Drugie” 2007, 1-2, s. 169.
28
Ibidem, s. 40.
29 H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 156.
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bohaterowie powieści Virginii Woolf, na kreślący w powietrzu litery samolot, nie
słuchają jednego, wybijającego godziny zegara. Co więcej, sama jednoczesność jest
w Manhattan Transfer pojmowana zupełnie inaczej. Autor nie bez powodu nie sili
się na sygnalizowanie czytelnikowi konkretnych momentów w czasie – nie tylko
godzin, ale nawet lat – śledzimy bowiem losy mieszkańców miasta nie na
przestrzeni jednego dnia, lecz ponad dwóch dekad.
Równie trudno jest odnaleźć w Mahattan Transfer sygnały jednoczesności
na poziomie narracji. Wszechwiedzący narrator nie podaje czasu zegarowego ani
dat, a ogólnikowe informacje pozwalające zidentyfikować porę dnia czy roku
niewiele mówią o jednoczesności zdarzeń. Narracja nie jest prowadzona w sposób
ciągły, nie natrafiamy też na określenia odnoszące do wyznaczonego momentu
(wtedy, wtenczas, w tej samej chwili itp.). Nie pojawiają się zestawienia zdarzeń
niezależnych od siebie w zdaniach podrzędnych czasowych (w chwili gdy…). Bodaj
jedynymi narracyjnymi sygnałami, że losy bohaterów toczą się równocześnie,
wydają się wyszczególnione graficznie kursywą otwarcia poszczególnych
rozdziałów, w których zdania proste przeplatają się z wypowiedzeniami złożonymi
o charakterze parataksy. Oferują one czytelnikowi jedynie coś w rodzaju impresji,
globalnego ujęcia, „spojrzenia z lotu ptaka”:
„Słońce kłoni się ku Jersey, słońce jest za Hoboken.
Stukają pokrywy na maszynach do pisania, amerykańskie biurka zatrzaskują się. Windy idą do góry
puste, zjeżdżają natłoczone. W dzielnicy handlowej odpływ, przypływ w Flatbush, Woodlawn,
Dyckman Street, Sheepshead Bay, New Lots Avenue, Canarsie. (…)
Odpływ na Wall Street, przypływ w Bronxie.
Słońce zaszło w Jersey”30.

Konsekwencją takiej perspektywy narracyjnej jest zwiększenie dystansu
odbiorcy do świata przedstawionego, czemu towarzyszy jednak pokazanie
członków miejskiej zbiorowości właśnie w sposób globalny. W duchu unanimizmu
oglądamy ich jedynie z daleka, bo bohaterów Dos Passosa różni praktycznie
wszystko, łączy zaś jedynie fakt, że wszyscy zostali porwani przez wartki nurt życia
metropolii. To jedyny sposób na doświadczenie w powieści ducha jedności miejskiej
zbiorowości i nie jest to przeżycie szczególnie intymne – wręcz przeciwnie: miasto,
bardziej nawet niż jako organizm, jawi się tu jako mechanizm, bezduszna maszyna,
w której mieszkańcy są jedynie trybikami. Ponieważ, jak zaznacza autor Produkcji
obecności, od czasów Leo Spitzera i Gotfrieda Benna nastrój jest uważany za
kategorię uniwersalną31, również odczucie bezradności i braku wpływu na swój los
można uznać za jego manifestację. Trudno zresztą powyższej panoramie odmówić
cech swoistej harmonii pozwalających dopatrywać się w tym doznaniu cech
30
31

J. Dos Passos, Manhattan Transfer…, op. cit., s. 207.
Por. H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 160-161.
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nastroju również w klasycznym sensie.
Symultanizm występuje jednak w powieści zapomnianego przedstawiciela
straconego pokolenia przede wszystkim na poziomie kompozycji opartej na
zasadzie paralelizmu formalnego niezależnych wątków, pomiędzy którymi albo
w ogóle nie ma związków32, albo występują one sporadycznie i nie mają dla
percepcji całości utworu znaczenia tak istotnego, jak podczas lektury powieści
Virginii Woolf. W Manhattan Transfer punkty przecięcia wątków giną
w oszałamiającej plątaninie losów mnożonych niemal bez końca postaci,
poszczególni bohaterowie pojawiają się i znikają z pola widzenia, jedni powracają
wielokrotnie, podczas gdy innych napotykamy podczas lektury tylko raz. Za to
niemal za każdym razem doświadczamy ich obecności – również za sprawą
elementów nieukonstytuowanych znaczeniowo33, takich jak wspomniana już
warstwa brzmieniowa tekstu. Ta ostatnia stanowi zresztą ogromny walor powieści,
który pozostaje zupełnie niedostępny dla czytelnika posługującego się przekładem
Tadeusza Jakubowicza (powieść nie została dotychczas przetłumaczona na język
polski przez nikogo innego). Pieczołowicie oddana przez Dos Passosa
wielojęzyczność – typowa cecha rzeczywistości miejskiej34 – potęguje wrażenie
oddzielności bohaterów. W oryginale wiele wypowiedzi zapisanych jest
fonetycznie, dzięki czemu nie sposób zignorować różnorodności wymowy postaci
pochodzących z całego świata („Rzeczywiście, w tym mieście są ludzie
ze wszystkich stron…”35 – mówi do Buda Korpenninga przypadkowa mieszkanka
Nowego Jorku, której bohater proponuje wniesienie węgla do domu).
Niejednokrotnie wręcz dopiero odczytanie dialogu na głos pozwala wydobyć jego
sens. To zabieg pozwalający odbiorcy w sposób bezpośredni i fizyczny, bo
dosłownie „na własnej skórze”, odczuć oddziaływanie brzmienia zdań
wypowiadanych przez mieszkańców miejsca, w którym wszyscy są imigrantami –
i to jeszcze przed przypisaniem im znaczenia. Dzięki temu lektura powieści staje się
nieporównywalnym doświadczeniem odmienności, pozwala usłyszeć, jak miasto
przemawia własnymi, zróżnicowanymi głosami:
„Congradulade me, congradulade me; meinvife has giben birth to a poy”.
“Villyous allow me sir to invite you to drink a congradulation drink mit me?”
“Here’ssuccess… Prosit”36.
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S. Wysłouch, Problematyka…, op. cit., s. 67.
Por. H. U. Gumbrecht, Czytanie nastrojów…, op. cit., s. 168.
34 B. Żyłko, Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury…, op. cit., s. 27.
35 J. Dos Passos, Manhattan Transfer…, op. cit., s.82.
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J. Dos Passos, Manhattan Transfer, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, Boston, New York 2000,
s. 7.
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Niestety, polskie
stylistycznie:

tłumaczenie

jest

niemal

zupełnie

nienacechowane

„– Proszę mi powinszować, proszę mi powinszować, moja żona wydała na świat chłopca”.
„– Czy mógłbym zaprosić szanownego pana, abyśmy na cześć tego coś wypili?”
„– No, za powodzenie… Prosit!”37.

Oczywiście nawet czytelnik przekładu Jakubowicza zorientuje się, skąd pochodzi
bohater – chociażby na podstawie dopowiedzeń narracyjnych w rodzaju
„powiedział Niemiec”, zatem nie na niedoinformowaniu polega tutaj strata, lecz
ściśle rzecz biorąc na zubożeniu warstwy brzmieniowej tekstu, tak ważnej
w ewokowaniu nastrojów.
Tego rodzaju przykłady można by mnożyć niczym wątki powieści. Oczywiście
wielogłosowość pełni także funkcję pośredniej charakterystyki postaci. Jak
pokazaliśmy, bohaterowie łączą się w zbiorowość jedynie wówczas, gdy są pokazani
z dystansu, natomiast w poszczególnych epizodach, pozwalając im przemawiać
w silnie zindywidualizowany sposób, Dos Passos uwypukla odmienności
nowojorczyków, które czynią z nich niezwykle interesujący obiekt badawczy
w perspektywie geopoetyki38. Przede wszystkim jednak brak tego elementu
znacznie spłaszcza świat przedstawiony, osłabiając siłę jego oddziaływania na
czytelnika. Oczywiście trudno zaprzeczyć, że pod tym względem tekst oryginalny
stanowi dla tłumacza spore wyzwanie, ośmielę się jednak twierdzić, iż pewne
nacechowanie stylistyczne wypowiedzi bohaterów w polszczyźnie jest zadaniem
wykonalnym39.
Warto ponadto nadmienić, że w wielu wątkach Manhattan Transfer
dialog przeważa jako forma podawcza. W rezultacie fabuła praktycznie całkowicie
ogranicza się do akcji, potęgując u czytelnika wrażenie uczestnictwa
w zdarzeniach.
Podsumowując, z punktu widzenia nastroju kluczową rolę odgrywają
w powieści kompozycja symultaniczna wraz z warstwą brzmieniową tekstu. To one
pozwalają odbiorcy doświadczyć uczucia zagubienia w wielkim mieście, a tekstowa
rzeczywistość zyskuje określoną strukturę duchową, czy też, jak powiedziałby Hans
Ulrich Gumbrecht – nastrój. Wzmacnia go dodatkowo charakter opisów. Czytelnik
mamiony migotliwą panoramą świateł Manhattanu, zapachami rzeki,
pokrzykiwaniami mew, rykiem syren na statkach, ogłuszany łoskotem
przetaczającej się ponad ulicami kolejki, raz po raz gubi się w licznych wątkach,
by za chwilę natknąć się niespodziewanie na poznaną już wcześniej postać, niczym
37

J. Dos Passos, Manhattan Transfer…, op. cit., s. 15.
E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2014, s. 96, 100.
39 Tej problematyce poświęcono liczne opracowania, jak chociażby: J. Cook, Potoczność w przekładzie
dialogu powieściowego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2019,
czy L. Berezowski, Dialect in Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
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na starego znajomego na zatłoczonej ulicy. Nawet nie spostrzega, kiedy traci
dystans do świata przedstawionego i zanurza się w nim, a perspektywa
panoramiczna zamienia się w perspektywę zagubionego wędrowca. Wędrówka
staje się doświadczeniem fizycznym (polisensorycznym40) i afektywnym41 właśnie
dzięki nośnikom nastroju obecnym na różnych poziomach tekstu.
To bezpośrednie, oddziałujące na zmysły i psychikę spotkanie z miastem nie jest
bynajmniej łatwe. Przestrzeń miejska kryje w sobie wiele zagrożeń, a uczucie
dezorientacji stające się udziałem odbiorcy trudno nazwać przyjemnym. Ulice
dwudziestowiecznej metropolii stały się niebezpieczniejsze niż kiedykolwiek
przedtem, o czym boleśnie przekonują się mleczarz Gus McNeil, który wraz ze
swoim anachronicznym wozem zostaje staranowany na torach przez pociąg czy
potrącony przez samochód architekt Phil Sandbourne. W tekście zatytułowanym
Kerist I wish I was a skyscraper’: John Dos Passos’ Manhattan Transfer, skyscrapers
and the predatory modern city Adam R. McKee zauważa: „Błąkający się,
dziewiętnastowieczny flâneur nie pasuje do ruchu ulicznego współczesnej
metropolii”42.
Nic dziwnego, że jednym z afektywnych skutków konstrukcji powieści
jest dyskomfort, czy wręcz niepokój. Czytelnik, pomimo grożących mu
niebezpieczeństw, zostaje przemocą wcielony w figurę flâneura, a Nowy Jork
staje się szczególną egzemplifikacją modernistycznego labiryntu, który, jak pisze
Michał Dzionek, odnosząc się do koncepcji Waltera Benjamina, odgrywa kluczową
rolę w postrzeganiu przestrzeni miejskiej:
„Wyobrażenie pejzażu/krajobrazu miejskiego jako labiryntu stanowi naturalne tło dla prawdziwie
miejskiej istoty, jaką jest flâneur. W refleksjach Benjamina obraz nowoczesnej metropolii
(posiadającej strukturę labiryntu) i doświadczenie spacerowania (flânerie) tworzą parę pojęć
wzajemnie powiązanych. Bowiem jedynie dzięki wędrowaniu doświadczamy miasta jako
labiryntu. „Labiryntowość” miasta to z jednej strony nieodgadniona sieć budynków, ulic, dzielnic
(wymiar architektoniczny), a z drugiej strony „labirynt tłuszczy”, „labirynt ludzki”, czyli tłum
(społeczny wymiar przestrzeni), który stanowi kolejny element praktyki tułacza43.

Manhattan początku XX wieku jest labiryntem szczególnym, ponieważ posiada
cechy dotąd w przestrzeni miejskiej niespotykane. Poza bezprecedensowym
tempem życia i zdumiewającą różnorodnością wspomnianej ‘tłuszczy’, po raz
40

Użyteczne w praktyce recepcji Manhattan Transfer może okazać się także pojęcie sensorycznej geografii
literackiej (por.: E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich,
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2014, s. 247-266).
41 Por.: Geografia emocji i topografie afektywne (Ibidem, s. 267-277).
42 A. R. McKee, ‘Kerist I wish I was a skyscraper’: John Dos Passos’ Manhattan Transfer, skyscrapers and the
predatory modern city, “Journal of Urban Cultural Studies”, 5:1, s.53-71, s. 67, https://www.academia.edu/
37634801/Kerist_I_wish_I_was_a_skyscraper_John_Dos_Passos_Manhattan_Transfer_Skyscrapers_and_the_Pre
datory_Modern_City (16.02.2019). O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty z publikacji obcojęzycznych przytaczam we
własnym przekładzie.
43
M. Dzionek, W stronę antropologii przestrzeni. Flâneur – szkic do portretu, “Anthropos?” 2004 nr 2-3,
http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm (21.02.2019).
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pierwszy mamy do czynienia z pionową morfologią miasta – skutkiem dokonującej
się na oczach bohaterów powieści metamorfozy architektonicznej, której podłożem
są przemiany technologiczne i społeczne. McKee zauważa, iż najwyższe piętra
drapaczy chmur dostępne są jedynie dla wybranych jednostek, które osiągnęły
w komercyjnym społeczeństwie indywidualny sukces:
„Wieżowiec to rodzaj synekdochy skutków oddziaływania kapitalizmu na przestrzeń Manhattanu.
Dos Passos wykorzystuje figurę drapacza chmur w szczególności jako wyraz krytyki nadmiernie
zindywidualizowanych i kapitalistycznych przestrzeni społecznych dwudziestowiecznego
Manhattanu. (…) Jednakże ta krytyka pionowości miasta i izolacji jednostki nie pociąga za sobą
skwapliwego korzystania przez bohaterów powieści z egalitarnych, dostępnych dla przechodniów
ulic. Przeciwnie, w powieści Dos Passosa przestrzenie pionowe i związane z nimi poczucie izolacji
przeciwstawione zostają niebezpiecznym, drapieżnym terenom codziennych pieszych
doświadczeń, zmagań związanych z koniecznością przetrwania we współczesnej metropolii.
Krytyczne spojrzenie na miasto w powieści Dos Passosa jest wielowymiarowe w tym sensie, że
przestrzeń pionowa izoluje, zaś pozioma nie zapewnia bezpieczeństwa ani poczucia wspólnoty” 44.

Wydaje się, że bohaterowie Dos Passosa zostali rzuceni w wir bezlitosnych
przemian. Jak pisze Sartre w nawiązaniu do myśli zaczerpniętej z Nadziei Malraux:
„W społeczeństwach kapitalistycznych ludzie nie mają życia – mają los. Dos Passos nigdzie tego
nie mówi, ale wszędzie daje to odczuć. Nalega dyskretnie i ostrożnie, aż napełnia nas pragnieniem
przełamania naszych losów. Ogarnia nas bunt – jego cel jest osiągnięty”45.

Za sprawą ‘filmowej’ techniki narracyjnej, wielogłosowości oraz
polisensorycznych opisów nastrój osamotnienia, bezradności i lęku pośród
pędu wielkiego miasta udziela się czytelnikowi z intensywnością porównywalną
z kinową technologią 7D, wyprzedzając proces interpretacji. Jeśli idąc za
podpowiedzią H. U. Gumbrechta postaramy się odnaleźć doświadczenie estetyczne
w napięciu między efektami sensu i obecności, dostrzeżemy w Nowym Jorku Dos
Passosa prefigurację globalizacji i związanych z nią zagrożeń. Amerykański pisarz
podarował wehikuł czasu (wobec tak sugestywnego oddziaływania prozy
Dos Passosa na odbiorcę określenie ‘kronika’ wydaje się niewystarczające) nie tylko
czytelnikowi XXI wieku, co odpowiadałoby historiozoficznemu pojmowaniu
nastroju jako doświadczenia estetycznego przez Gumbrechta46, ale także
odbiorcom sobie współczesnym. Z kart powieści napisanej sześćdziesiąt lat przed
ukazaniem się Społeczeństwa ryzyka Ulricha Becka emanuje lęk przed zagrożeniem,
które w zaawansowanej nowoczesności stanie się skutkiem ubocznym produkcji
bogactwa47. Człowiek Dos Passosa dzieli swoje osamotnienie zarówno
44
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1968, s. 64.
46 Por.: H. U. Gumbrecht, Produkcja obecności..., op. cit., s.115.
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z czytelnikiem z roku 1925, jak i 2020. Teraz nie mamy już wątpliwości, że
unanimizm nie sprawdził się jako religia współczesnej cywilizacji: wprawdzie
głównym bohaterem literackim Manhattan Transfer jest zbiorowość i to ona
decyduje o losach jednostki, genius loci Manhattanu pozostaje jednak odarty
z poczucia wspólnoty. Poddanie się władzy zbiorowości wydaje się równoznaczne
z zadowoleniem się rolą trybika w wielkiej machinie. W tym sensie bohaterowie
Dos Passosa przypominają smutne obrazy manekinów regularnie powracające
w filmie Walthera Ruttmanna Berlin, symfonia wielkiego miasta. Mieszkańcy
metropolii w różnych częściach globu już w latach dwudziestych XX wieku byli
do siebie łudząco podobni, w świadomości owego podobieństwa trudno
jednak upatrywać źródła poczucia pełni i przynależności do wspólnoty. Jak pisze
Linda W. Wagner:
„Powieść Manhattan Transfer nie bez powodu zdobyła uznanie zarówno wśród szerokich grup
czytelników, jak i krytyków. Wyrażała ciekawość i lęki Amerykanów związane z urbanizacją,
rozwojem technologii i postępującą dehumanizacją społeczeństwa. To jedna z pierwszych
współczesnych powieści usiłująca w sposób realistyczny uchwycić klimat i tempo miejskiego
życia”48.

Podsumowanie
Oddajmy na koniec ponownie głos Sartre’owi, wielkiemu wielbicielowi
twórczości Dos Passosa: „Nie znam świata, który byłby nam bliższy, cenniejszy,
bardziej wzruszający. (…) Dos Passos wymyślił tylko jedno: sztukę opowiadania.
Ale to wystarczy, by stworzyć świat”49.
Chcąc za namową Hansa Ulricha Gumbrechta dotrzeć „nie do wyartykułowanej
w tekście prawdy, lecz do tekstu jako części życia swojej współczesności”50,
odbiorca powinien przygotować się na zatrzymanie nie tylko czasu
przedstawionego, lecz przede wszystkim czasu pomiędzy czytelniczą percepcją
a interpretacją – na chwilę dostatecznie długą, by doświadczyć oddziaływania
tekstu powieści Dos Passosa na ciało i psychikę, zanim uruchomi się uwarunkowany
kulturowo odruch przypisywania znaczeń. Technika symultanizmu w pewnym
stopniu to ułatwia, wymuszając niejako opóźnienie interpretacji dzięki
napięciu między destrukcją zachodzącą za sprawą przełamywania sukcesywności
toku narracyjnego a przebiegającą w odbiorze strukturalizacją. Odbiór
pozahermeneutyczny polegający na odczuwaniu oddziaływania tekstu
w sposób fizyczny i afektywny pozwala uzmysłowić sobie nastrój minionej epoki
i odległego miejsca.
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W tym kontekście pytanie „jak daleko będzie stąd do miasta?”51, które bohater
Manhattan Transfer, Bud Korpening, zadaje na pierwszych stronach powieści
współpasażerowi promu zmierzającego w stronę Manhattanu, zyskuje nowy,
metaforyczny wymiar. „Chcę się dostać do samego środka”52, mówi Bud. Otóż dla
czytelników Manhattan Transfer do miasta jest daleko, dopóki starają się oni czytać
dzieło Dos Passosa ze względu na jego poszatkowaną, zdekonstruowaną fabułę,
dopóki poprzestają na przypisywaniu sensów. Jeśli jednak poddadzą się fizycznemu,
brzmieniowemu oddziaływaniu tekstu na swoje ciało, jeśli poprzez wywołane
konstrukcją poczucie zagubienia i osamotnienia pozwolą mu wpłynąć na swoją
psychikę, dostaną się „do samego środka”.
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Symphony of a Great City. Simultaneity and Stimmung
in John Dos Passos’ Manhattan Transfer
Summary
Inspired by the works of a German literary scholar, Hans Ulrich Gumbrecht, I would like to propose
reading Manhattan Transfer by John Dos Passos “for the mood/atmosphere.” Such encounter of an
underestimated in Poland theoretician with an underestimated representative of the lost generation
allows the reader to appreciate this forgotten novel, which, after nearly one hundred years since its
first edition, did not lose any of its power of expression – except for the merit lost in translation into
Polish. I advance the thesis that simultaneity as a construction pattern plays a role of a means of
conveying mood or atmosphere as they are understood by H. U. Gumbrecht – namely, as a source of
presence that allows, due to the material components of the text, to experience the phenomenon of
New York City as it was in the nineteen twenties in an extremely direct physical and affective way.
Keywords: Stimmung, mood/atmosphere, simultaneity, geopoetics, city, New York
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W obliczu katastrofy: podziemne miasta
jako ostatnia ostoja ludzkości w wybranych
powieściach postapokaliptycznych

ABSTRAKT
Artykuł poświęcony jest konstrukcji świata postapokaliptycznego w Mieście żaru Jeanne DuPrau
i trylogii Metro Dmitrija Głuchowskiego. Omówiona zostanie ona w odniesieniu do konceptu
podziemnego miasta jako ostatniej ostoi cywilizacji w obliczu katastrofy – zarówno tej zbliżającej
się, jak i apokalipsy mającej już miejsce. Celem niniejszego artykułu jest więc próba przyjrzenia się
procesowi semiotyzacji przestrzeni w powyższych powieściach w oparciu o teorię miasta Lewisa
Mumforda oraz nawiązując do poglądów Blanche Gelfant i Jurija Łotmana na temat współzależności
pomiędzy jednostką a przestrzenią. Mieszkańcy podziemnych miast zostają postawieni przed
koniecznością wypracowania odpowiednich relacji społeczno-ekonomicznych, jak i wzorców
zachowania, które umożliwiają ‘oswojenie’ nieznanej i mrocznej przestrzeni. W rezultacie prowadzi
to do nadania jej semiotycznej wartości. W ten sposób podziemni mieszkańcy tworzą obraz swojego
nowego świata i są jednocześnie przez ten świat kształtowani. Jednakże, mimo że podziemie wydaje
się spełniać swoją rolę jako pewnego rodzaju ‘refugium’ dla wybranych, nie jest to środowisko
przyjazne i sprzyjające jednostce. Podczas gdy u DuPrau rozkładowi ulega głównie wymiar
architektoniczny miasta, u Głuchowskiego rozciąga się on na wszystkie sfery miejskiego życia.
SŁOWA KLUCZOWE: miasto, semiotyka przestrzeni, postapokalipsa, DuPrau, Głuchowski

W kierunku fikcji postapokaliptycznej
Nietrudno jest zauważyć, iż obraz świata, w którym żyjemy, świata, który
doświadczamy, nie jest obrazem emanującym optymizmem. Brutalne konflikty
zbrojne pochłaniające tysiące ludzkich istnień, dramatyczny wpływ człowieka na
środowisko w erze antropocenu, zagrożenie epidemiami, czy też przepowiednie
1
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coraz to nowych dat końca świata stanowią problematykę, która jest poruszana nie
tylko w odniesieniu do świata mimetycznego. W obliczu ponowoczesności,
tematyka ta stała się żyznym gruntem nie tylko dla akademickich refleksji, ale
również dla literackich rozważań dotyczących kierunku, w którym cały świat, być
może, nieuchronnie zmierza.
Artystyczne przedstawienia wizji końca świata nie są jednak czymś nowym,
a co za tym idzie, nie mogą być uważane za produkt czasów najnowszych. Jeden
z najwcześniejszych tekstów poruszających wyżej wspomnianą problematykę –
Apokalipsa Świętego Jana – jest datowany na I wiek naszej ery. Zawarta w Nowym
Testamencie księga ukazuje apokalipsę rozumianą jako eschaton, czyli „rzeczywiste
wyobrażenie końca świata”2 poprzez powtórne przyjście Zbawiciela w dniu Sądu
Ostatecznego. Wszelkiego rodzaju plagi zostają zesłane na ludzkość jako kara za
niegodziwości i przewinienia: „oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim
Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by
zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta”3. Uważa się, że wiele
późniejszych tekstów było wzorowanych właśnie na idei oczyszczającej apokalipsy
jako kary za grzechy ludzkości. Jednakże dla niniejszych rozważań większe znaczenie
ma drugie rozumienie apokalipsy, odnoszące się do „katastrof przypominających
wyobrażony koniec ostateczny, które można interpretować jako eschaton, jako
koniec czegoś, sposobu życia czy też myślenia”4. Można więc zauważyć, że
apokalipsa niekoniecznie musi być postrzegana poprzez pryzmat religijny, ale może
również posiadać wydźwięk świecki, któremu daleko jest do utożsamiania
eschatonu z karą za nieprawość i niemoralne uczynki gatunku ludzkiego, a co za tym
idzie, z rolą puryfikacyjną.
Christian Hoofstadt i Dominik Schrey zwracają jednak uwagę na to,
iż wyobrażenie świata postapokaliptycznego zawsze było nieodłączną częścią
konceptu apokalipsy. Autorzy opisujący wizję końca świata zawsze wchodzili
w literacki dialog z czytelnikiem, odpowiadając na pytania takie, jak: Co pozostaje
po apokalipsie? Jak wygląda świat? Gdzie jest miejsce człowieka w nowej
rzeczywistości? Jak James Berger zauważa, „apokaliptyczny tekst ogłasza i opisuje
koniec świata, ale tekst sam w sobie się nie kończy, tak samo jak świat stworzony
w tekście […]. Prawie w każdym apokaliptycznym przedstawieniu coś pozostaje po
końcu”5. Jednakże w tekstach literackich z dziewiętnastego wieku, takich jak
The Last Man (1826) Mary Shelley czy też Wojna światów (1898) Herberta Wellsa
można zaobserwować wyraźną zmianę w podejściu do problematyki eschatonu.
2

J. Berger, After the End: Representations of Post-apocalypse, Minneapolis, University of Minnesota Press,
Minneapolis 1999, s. 6. Tłumaczenie własne.
3 Ap 6,08
4 Ibidem, s. 6.
5
D. Schrey, Ch. Hoofstadt, Aftermaths: Post-Apocalyptic Imagery, [w:] British Science Fiction Film and Television.
Critical Essays, T. Hochscherf (red.), McFarland, Jefferson 2011, s. 5-6. Tłumaczenie własne.
170

W obliczu katastrofy: podziemne miasta jako ostatnia ostoja ludzkości w wybranych powieściach…

Wizja świata po apokalipsie traci swoje teologiczne konotacje jako czyściec bądź
też raj na rzecz „bardziej świeckiego obrazu zrujnowanego świata po katastrofie”6.
Zmiana ta przyczyniła się do zapoczątkowania nowego gatunku literackiego,
znanego jako fikcja postapokaliptyczna, ukazującego najczęściej dystopijny obraz
zrujnowanego świata po katastrofie. W tekstach należących do wyżej wspomnianej
konwencji literackiej, armagedon może przyjmować postaci, od najbardziej
realistycznych, takich jak katastrofy klimatyczne, wojny nuklearne, czy też
śmiercionośne epidemie, do fantastycznych wyobrażeń najazdów przybyszów
z obcych planet, których najczęstszym celem jest podbój Ziemi. Jednakże, zgodnie
z założeniem Bergera, apokalipsa stanowi najczęściej jedynie tło dla fabuły,
która oscyluje wokół zasad, jakimi rządzi się nowa rzeczywistość oraz wokół
dramatycznej walki o przetrwanie w niesprzyjających warunkach. Chociaż powieści
postapokaliptyczne nie posiadają definiującej przestrzeni, właściwej dla gatunku,
najczęściej spotykanymi miejscami akcji są przestrzenie miejskie bądź też
pseudomiejskie, stanowiące ostatnią ostoję dla jednostek, które przetrwały
eschaton. Mimo że katastrofa w swoim założeniu powinna dawać ludzkości szansę
na zbudowanie nowej, lepszej cywilizacji, świat ten najczęściej daleki jest od utopii.
Podczas gdy w niektórych utworach od samego początku zauważalny jest
dystopijny charakter przestrzennych konstruktów, w innych „[o]dbudowane na
ruinach nowe miasta, będące na pierwszy rzut oka idealnymi społecznościami,
okazują się trawionymi zepsuciem ustrojami”7.
Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się procesowi semiotyzacji
przestrzeni w trzech tekstach literackich gatunkowo klasyfikowanych jako powieści
postapokaliptyczne – Mieście żaru Jeanne DuPrau8 oraz dwóch częściach trylogii
Metro Dmitrija Głuchowskiego9. Nawiązując, między innymi, do teorii miasta jako
teatru Lewisa Mumforda, poglądów Jurija Łotmana na temat współzależności
pomiędzy przestrzenią a jednostką oraz założenia Blanche Gelfant dotyczącego
relacji na linii środowisko miejskie – człowiek, zamierzam przybliżyć problematykę
postapokaliptycznego konstruktu miejskiego. Kluczową kwestią poruszaną
w artykule jest to, czy podziemne miasta, mimo posiadania cech niezbędnych dla
przestrzeni zurbanizowanych, mogą w pełni funkcjonować jako ostatnia ostoja
cywilizacji.

6

Ibidem, s. 1.
L. Nijakowski. Popularne postapokalipsy późnej ponowoczesności, [w:] Mit, prawda, imaginacja, P. Kowalski
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 256.
8
J. DuPrau, Miasto żaru, tłum. A. Tomczyk, Wydawnictwo Nowa Baśń, Poznań 2019.
9 D. Głuchowski, Metro 2034, tłum. P. Podmiotko, Wydawnictwo Insignis, Kraków 2010.
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Jeanne DuPrau i Dmitrij Głuchowski: dwa oblicza apokalipsy
Miasto żaru Jeanne DuPrau oraz trylogia Metro Dmitrija Głuchowskiego
skupiają się na problematyce codziennego życia społeczeństwa, które powstało
przed bliżej nieokreśloną katastrofą w pierwszym przypadku oraz po wojnie
nuklearnej w drugim. Idąc w ślad za typologią apokalipsy zastosowaną przez
K. Scotta Bradbury’ego w The Post-Apocalyptic Primer, można wyodrębnić dwa
rodzaje eschatonu, które nie pozostają bez wpływu na kształtowanie świata
przedstawionego oraz bohaterów w powyższych utworach. Ze względu na swoją
specyfikę, ogólnikowa apokalipsa stanowiąca słabo zarysowane tło dla fabuły
w powieści DuPrau może być zaklasyfikowana jako podtyp narastający (ang. slowburn). Jak wyjaśnia Bradbury, „w obliczu nieuniknionej katastrofy, ludzie mimo
wszystko potrafią wytrwać i mieć nadzieję”10, a co za tym idzie, mogą podjąć
odpowiednie kroki mające na celu zyskanie pewności, iż ktoś zdoła przetrwać
armagedon. Trylogia Głuchowskiego natomiast opisuje społeczeństwo powstałe
w wyniku apokalipsy natychmiastowej (ang. instant apocalypse), gdzie ocalenie
było kwestią przypadku i żeby przeżyć, człowiek „musiał poddać się swoim
instynktom przetrwania, jak i umiejętnościom jego planowania”11. Dlatego też
postapokaliptyczny człowiek Głuchowskiego, w przeciwieństwie do bohaterów
powieści DuPrau, nastawiony jest na przetrwanie za wszelką cenę – dramatyczne
położenie doprowadza mieszkańców metra do „popełnienia czynów, których nigdy
wcześniej nawet by nie rozważali”12. Chociaż powieści te są wykreowane wokół
różnorodnych fabuł, mają jednakże jeden wspólny mianownik – konieczność
zbudowania na nowo cywilizacji pod powierzchnią ziemi, skonstruowania enklaw,
w których możliwe będzie dalsze istnienie, jak i nadanie semiotyczne wartości
tymże konstruktom.
Powieść DuPrau przedstawia historię Liny Mayfleet i Doona Harrowa, dwójki
nastolatków zamieszkujących podziemne miasto, które miało uratować ludzkość
przed zagładą. Jednakże, prawie idealny, utopijny schron, który przez wiele lat
spełniał swoją funkcję, powoli zamienia się w tykającą bombę, jako że ze względu
na upływ czasu miasto czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. Uniwersum
Głuchowskiego obejmuje natomiast postapokaliptyczną Moskwę, gdzie codzienne
niepokoje i dramaty mieszkańców również rozgrywają się głęboko pod
ziemią – w systemie moskiewskiego metra. W obu przypadkach, odnosząc się do
pojęcia wprowadzonego przez Michaiła Bachtina, dominującym chronotopem
(czasoprzestrzenią) w powieści jest podziemne miasto, które, mimo że stało się
kolebką nowej, postapokaliptycznej cywilizacji, nie jest idealne. Zarówno Miasto
10

K. Bradbury, The Post-Apocalyptic Primer, Create Space Independent Publishing Platform, Scotts Valley 2011,
s. 47. Tłumaczenie własne.
11
Ibidem, s. 43.
12 Ibidem, s. 93.
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żaru, jak i trylogia Metro poruszają problematykę współzależności pomiędzy
przestrzenią a jednostką oraz pozwalają na wgląd w organizację społeczeństwa.
Jednak, jak zamierzam wykazać, miasta te dalekie są od doskonałości, na co ma
wpływ odmienny charakter katastrofy – podczas gdy u DuPrau dotyczy to głównie
fizycznej konstrukcji miasta, u Głuchowskiego odnosi się to bardziej do wymiaru
społecznego uniwersum. Udowadniając powyższą tezę, odniosę się również do
koncepcji transformacji świata postapokaliptycznego, którą, jak dowodzi Lech
Nijakowski, można „opisać na trzech poziomach: transformacji ontologicznej,
dotyczącej tak ontologii społecznej, jak i otaczającej przyrody ożywionej
i nieożywionej, transformacji epistemologicznej i antropologicznej”13. Świat po
katastrofie jest światem z zachwianą strukturą rzeczywistości, gdzie kwestie
poznawcze uległy znacznym transformacjom, a wraz z nimi zachowania
psychologiczne i społeczne jednostki.

Idea miasta w odniesieniu do powieści
W swoim eseju What is a city? Lewis Mumford skłania się ku wizji miasta jako
teatru, na scenie którego rozgrywa się sztuka o istnieniu człowieka. Dowodzi on,
iż „miasto, w pełnym tego słowa znaczeniu, jest splotem geograficznym, organizacją
gospodarczą, procesem instytucjonalnym [oraz] teatrem mechanizmów
społecznych”14. Konstrukt miejski nie jest więc jedynie przestrzenią w rozumieniu
architektonicznym, ale obejmuje również zorganizowane polityczne, ekonomiczne
oraz społeczne dziedziny życia jednostki. Wszystkie te aspekty są niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania miasta, a co za tym idzie, mogą intensyfikować
bądź też spowalniać tempo ‘dramatu wystawianego na scenie’. Niemniej jednak,
jak będzie można zaobserwować na przykładzie omawianych powieści, obecność
powyższych części składowych miasta jest nie zawsze wystarczająca do tego, aby
mogło być ono utożsamiane ze środowiskiem przyjaznym dla człowieka. Zarówno
w trylogii Metro, jak i w Mieście żaru możliwe było wykształcenie w podziemnych
konstruktach relacji politycznych, ekonomicznych i społecznych składających się na
koherentny obraz postapokaliptycznej rzeczywistości, przez co podziemie wydaje
się spełniać swoją rolę jako pewnego rodzaju „refugium” dla ocalałych. Aczkolwiek
w swojej specyfice nie jest to środowisko sprzyjające jednostce, gdzie stwierdzenie
to ma największe zastosowanie w odniesieniu do uniwersum Głuchowskiego.
Relacje ustanowione w mieście są niewątpliwie znaczące, niemniej jednak
równie istotna jest zależność pomiędzy przestrzenią a jednostką, jako że w dużej
mierze właśnie ona kształtuje społeczeństwo Żaru, jak i moskiewskiego metra.
13

L. Nijakowski, Popularne…, op. cit., s. 262.
L. Mumford, What is a City? [w:] The City Reader, R. T. Le Gates, F. Stout (red.), Routledge, London, New York
2011, s. 93. Tłumaczenie własne.
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Warto tutaj odnieść się do tego, co Jurij Łotman i Blanche Gelfant wykazują
na temat relacji jednostka-miasto/przestrzeń oraz miasto/przestrzeń-jednostka.
Gelfant odnosi się do wpływu przestrzeni miejskiej na osoby się w niej znajdujące,
twierdząc, że „miasto jako środowisko fizyczne tworzy określony stan umysłu
oraz wzorce zachowania”15. Jednakże wpływ ten nie jest jednostronny,
gdyż, jak utrzymuje Łotman, można mówić o współzależności pomiędzy
przestrzenią semiotyczną rozumianą jako semiosfera a jednostką: „zanurzony
w przestrzeni kulturowej człowiek nieuchronnie tworzy wokół siebie
zorganizowaną sferę przestrzenną”16 – przestrzenny obraz świata; „z jednej strony
obraz ten tworzony jest przez człowieka, a z drugiej – aktywnie kształtuje
pogrążonego w nim człowieka”17. Można więc twierdzić, że w powyższym
rozumieniu przestrzeń ma moc sprawczą – specyfika podziemnego miasta oraz
zasady jego funkcjonowania, odpowiednio przystosowane do warunków, wpływają
na jednostkę, jej postrzeganie rzeczywistości, jak i poszczególne działania wewnątrz
semiosfery. Jednocześnie jednak, poprzez swoje poczynania, zarówno mieszkańcy
Żaru, jak i metra aktywnie kształtują obraz swojego świata, nadając mu odpowiedni
ładunek semiotyczny.
Nie ma więc wątpliwości, że ciemność definiująca podziemne przestrzenie
miejskie, sztucznie rozjaśniana przez mieszkańców, przyczynia się do wypracowania
takich a nie innych wzorców postępowania i relacji w powieściach DuPrau
i Głuchowskiego. Jasne światło obecne w Żarze umożliwia mieszkańcom
prowadzenie w miarę normalnego trybu życia przy sztucznym podziale
dzień-noc. Symbolizować może również klarowność zasad moralnych i kodeksów
postępowania, ponieważ ze względu na rodzaj apokalipsy podziemne
miasto w dużym stopniu odwzorowuje świat pozostawiony na powierzchni.
Przyciemnione oświetlenie w metrze natomiast z miejsca implikuje zderzenie tego,
co widzialne i doświadczalne „na powierzchni” z tym, co ukryte w ciemności,
szemrane, niebezpieczne. Przystosowanie się do nowych warunków w obliczu
natychmiastowej apokalipsy i postępowanie zgodnie z zasadami często
odmiennymi od tych spotykanych w świecie nad w imię przetrwania za każdą cenę
również przyczynia się do tego, że świat ten nabiera negatywnych właściwości.
Odnosząc się do dychotomii góra-dół i tez Łotmana na temat ich ładunku
aksjologicznego, Ewa Pogonowska utrzymuje, iż obszary metra reprezentują
„przestrzenie „antyświata”, które stają się „swoimi” dla marginalnych grup
społecznych”18. Mimo, że w trylogii Metro ludzie z marginesu zostali zastąpieni
ocalonymi, w swojej charakterystyce nie odbiegają oni zbytnio od tych pierwszych.
15

B. Gelfant, The American City Novel, University of Oklahoma Press, Norman 1954, s. 28. Tłumaczenie własne.
J. Łotman, Uniwersum umysłu, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 308.
17 Ibidem, s. 309.
18
E. Pogonowska, Moskwa schodzi pod ziemię. O jednym z motywów współczesnego polskiego reportażu, „Przegląd
rusycystyczny”, 2017, nr 2, s. 48.
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Świat pod a świat nad
Mimo że podziemie jest najczęściej utożsamiane z tym co mroczne, niezbadane;
z tym „co przeszłe, odrzucone, potępione”19, w utworach Głuchowskiego i DuPrau,
poprzez stanie się ostatnią kolebką cywilizacji, symbolizuje raczej nadzieję na
odbudowanie świata od zera dzięki ‘wybrańcom.’ Jednakże kontekst, w jakim
termin ten może być użyty w Mieście żaru i trylogii Metro, różni się znacząco.
W powieści DuPrau można mówić o prawdziwych wybrańcach, którzy w obliczu
narastającej apokalipsy stali się kimś w rodzaju prarodziców podziemnej nacji,
która miała „zapewnić, że niezależnie od tego, co się stanie, rasa ludzka nie zniknie
z powierzchni ziemi”20. Opisując podróż do podziemi, gdzie ludzie mieli oczekiwać
na moment bezpiecznego powrotu na powierzchnię, anonimowa kobieta
stwierdza:
„Jest nas setka, pięćdziesięciu mężczyzn i pięćdziesiąt kobiet […]. Razem z nami będzie również
sto bobasów – po dwa na parę „rodziców” […]. Te dzieci mają dorosnąć, nie znając świata
zewnętrznego, żeby nie czuły żalu po utraconym życiu” 21.

Niemniej jednak, wymazanie ze świadomości kolejnych pokoleń obrazu tego
świata nie było tożsame z równoczesnym przekreśleniem zasad współżycia
społecznego dla niego prawidłowych. Jak zauważa jeden z Budowniczych
miasta, „ludzie nie będą mogli opuścić miasta przez co najmniej dwieście
lat”22, co dowodzi, iż Żar jest tylko tymczasowym schronieniem na czas bliżej
niesprecyzowanej katastrofy, po której ludzie będą mogli powrócić na
powierzchnię.
Podczas gdy w Mieście żaru ludzie mieli szansę wyboru, czy chcą zejść pod
ziemię, tego wyboru zostali pozbawieni mieszkańcy Moskwy, gdyż w ich przypadku
zadziałał zwykły zbieg okoliczności. Jak możemy przeczytać we wstępie do Metra
2034, tych, którym udało się przetrwać katastrofę, jest „zaledwie kilkadziesiąt
tysięcy […]. Żyją w moskiewskim metrze, największym z wybudowanych niegdyś
schronów przeciwatomowych – ostatnim schronieniu ludzkości. Wszyscy ci ludzie
znaleźli się w metrze tamtego dnia i to uratowało im życie”23. Sprowadzenie idei
wybrańców do kwestii przypadku ma również wpływ na kreowanie obrazu
podziemnego uniwersum. Podczas gdy Żar może być istotnie uważany za kolebkę
cywilizacji, moskiewskie metro reprezentuje raczej miejską dżunglę, gdzie
największe szanse przetrwania mają najsilniejsi, a człowieczeństwo zostało
zepchnięte na boczny tor. Dodatkowo, nuklearna katastrofa sprawiła, że świat nad
19

D. Pike, Subterranean Cities: The World Beneath Paris and London, 1800-1945, Cornell University Press, Ithaca
2005, s. 198. Tłumaczenie własne.
20 J. DuPrau, Miasto…, op. cit., s. 304.
21 Ibidem, s. 305.
22
Ibidem, s. 9.
23 D. Głuchowski, Metro 2034, s. 10.
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stał się wyjałowioną ziemią, rzeczywistością, do której, w porównaniu do
powieści DuPrau, nie ma już powrotu. „Tam, na górze, nie jesteśmy już
u siebie w domu. Świat nie należy już do nas”24, stwierdza Suchy, ojczym głównego
bohatera trylogii.
Biorąc pod uwagę fizyczną konstrukcję przestrzeni, w powieściach
postapokaliptycznych często ograniczona jest ona do jednego poziomu świata,
mianowicie tego na powierzchni. Bohaterowie muszą stawiać czoła Ziemi
zniszczonej przez katastrofę oraz wypracować jak najskuteczniejsze strategie
przetrwania. W Mieście żaru i Metrze natomiast zauważalne jest zderzenie
ontologiczne dwóch światów – tego podziemnego i miejskiego, stanowiącego
centrum dla ocalałych, oraz świata zewnętrznego, który funkcjonuje jako peryferie
z punktu widzenia mieszkańców. Odnosząc się do Łotmanowskiego konceptu
semiosfery, możemy zaobserwować kluczową rolę granicy, która jest „jednym
z elementarnych mechanizmów semiotycznej indywidualności”25. Jak Jurij Łotman
dalej wyjaśnia, „granicę tę można określić jako linę, na której kończy się forma
okresowa”26. W przypadku omawianych powieści, formę tę stanowią właśnie
podziemne miasta. Ich przestrzeń bowiem, nawet jeśli nie do końca przyjazna
i sprzyjająca, może być z perspektywy mieszkańców do pewnego stopnia „określana
jako ‘nasza’, ‘swoja’ […]. ‘harmonijnie zorganizowana’ i tak dalej. Przeciwstawia się
jej ‘ich-przestrzeń’, ‘cudza’, ‘wroga’, ‘niebezpieczna’, ‘chaotyczna’”27. Granica ta
oddziela znany i doświadczalny świat pod od tego nad, kojarzonego z tym, co
nieznane, niezbadane, ale jak również w przypadku Metra, skażone i niebezpieczne.
„Kto stworzył Budowniczych? Albo nas? Myślę, że odpowiedź musi znajdować
się gdzieś na zewnątrz Żaru”28, zastanawia się Lina, próbując wyznaczyć
ontologiczne granice swojego świata. Biorąc więc pod uwagę ładunek semiotyczny,
jaki niesie ze sobą przestrzeń ponad miastem, w powieści DuPrau jest on raczej
pozbawiony negatywnych konotacji. „Ciągle mi się wydaje, że istnieją gdzieś
jakieś drzwi […] którymi można się wydostać z Żaru. I że za tymi drzwiami
ciągnie się droga”29, marzy Lina. Świat nad jest więc mitycznym konstruktem
owianym tajemnicą, przestrzenią niedoświadczoną i frapującą – w rozumieniu
Łotmanowskim „ich-przestrzenią”. U Głuchowskiego również wyraźna jest granica
pomiędzy masywną konstrukcją metra a Moskwą nad, jednakże jej semiotyzacja
odbiega od tej z Miasta żaru poprzez bycie naznaczoną negatywnymi konotacjami:
„najróżniejsze niebezpieczeństwa czekały tam, na górze […] od samego
promieniowania po straszne, zdeformowane przez nie stwory. Na powierzchni
24
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też istniało życie, lecz nie było to już życie w zwykłym ludzkim rozumieniu”30. Można
tutaj zaobserwować ontologiczne zaburzenie tradycyjnych relacji pomiędzy
przestrzenią nad a przestrzenią pod. Ziemia, która powinna reprezentować
cywilizację, została zniszczona przez promieniowanie i przejęta przez zmutowane
stwory, a kraina mroku, tego, co odrzucone, niepasujące, stała się nową
przestrzenią semiotyczną człowieka. Nietrudno jest więc zauważyć, że w przestrzeni
metra „znaczenie ukryte za starymi symbolami zostało zniszczone. Nazwy stacji
zapewniają poglądowe połączenie z miastem pre-apokaliptycznym, ale okazują się
być niczym więcej aniżeli przypomnieniem”31 o stracie, jakiej doświadczyło
moskiewskie społeczeństwo.

Dychotomia światło – ciemność w powieściach
Jednym z najważniejszych aspektów świata preapokaliptycznego, z którym
mieszkańcy zmuszeni byli się pożegnać, jest dostępność światła dziennego,
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nie tylko jednostki, ale też całej
jej semiotycznej przestrzeni. Odnosząc się do metaforyzacji światła, J. E. Cirlot
utrzymuje, iż „światło jest przejawem moralności”32. Michael Ferber natomiast
odnosi się do dychotomii światła i ciemności, dowodząc, że to pierwsze
„jest tradycyjnie utożsamiane z dobrocią, życiem, wiedzą, prawdą […] i nadzieją;
ciemność ze złem, śmiercią, ignorancją, fałszem […] i rozpaczą”33. Niewątpliwie
semiotyzacja oświetlenia jest odzwierciedlona w społecznej konstrukcji miasta,
gdzie różnica pomiędzy Żarem a metrem jest zauważalna na poziomie
aksjologicznym.
Mimo że linearność czasu jak najbardziej została zachowana w uniwersum
zarówno DuPrau, jak i Głuchowskiego, nie można jednak mówić już o specyficznej
cykliczności nie tylko pór roku, ale również dnia i nocy, co zakłóca podstawowy
porządek relacji czasowych w chronotopie podziemnego miasta. Dlatego też kroki
służące ‘udomowieniu’ mrocznej przestrzeni musiały zostać podjęte, aby stworzyć
minimalne warunki umożliwiające ludzką egzystencję. W mieście Liny i Doona
„niebo zawsze było ciemne. Jedyne światło dobiegało z istotnego roju żarówek wkręconych
w ściany budynków i na szczyty słupów stojących pośrodku większych placów. Kiedy zaś światła
gasły […] miasto pogrążało się w takiej ciemności, że chodzący po nim ludzie równie dobrze
mogliby nosić opaski na oczach”34.
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Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu energią możliwe było wytworzenie podziału
na pory dnia jak najbardziej zbliżonego do tego panującego na powierzchni.
W rezultacie umożliwiło to mieszkańcom prowadzenie w miarę normalnego trybu
życia, przy zachowaniu wartości i umownych kodeksów moralnych.
Sytuacja w uniwersum Głuchowskiego, jednakże, różni się ze względu
na specyfikę podziemnego konstruktu.
„Dziesięciolecia życia pod ziemią, w ciemności częściowo rozpraszanej słabym czerwonym
światłem sprawiły, że prawdziwe rozumienie dnia i nocy stopniowo zatarło się. Nocą oświetlenie
stacji nieco przygasało […] aby ludzie mogli się wyspać, lecz nigdy, oprócz sytuacji awaryjnych, nie
gasło całkowicie […]. Podział na „dzień” i „noc” odbywał się bardziej z przyzwyczajenia, niż
z konieczności”35.

Zagrożenie czyhające zarówno na powierzchni, jak i w mrocznych tunelach
metra nigdy nie zezwala na całkowity odpoczynek – słabe światło obecne przez cały
czas ma charakter prewencyjny, czego brak jest w powieści DuPrau. Ma ono za
zadanie odstraszać niepożądanych gości oraz przypominać o stałej czujności,
gdyż niebezpieczeństwo nigdy nie śpi: „Mogło się czaić w górze, w szybach
wentylacyjnych, z lewej lub z prawej strony, w licznych rozgałęzieniach,
za zamkniętymi na głucho drzwiami dawnych pomieszczeń gospodarczych czy
tajemnych przejść”36. Podczas gdy u DuPrau ‘sztuka życia codziennego’ wystawiana
na scenie miejskiego teatru jest do pewnego czasu naznaczona pozytywnymi
konotacjami, ta rozgrywająca się w uniwersum Głuchowskiego jest intensyfikowana
poprzez nieustającą obecność śmierci, rozpaczy i beznadziei.

Konstrukcja przestrzeni miejskiej u DuPrau
Miasto DuPrau stanowi „jedyną oazę światła pośród ciemności świata. Poza
Żarem mrok ciągnie się w nieskończoność we wszystkich kierunkach świata”37.
Z punktu widzenia jednostek zanurzonych w tej semiotycznej przestrzeni mrok
dotyczy nie tylko nieznanego i w pewnym sensie mitycznego świata nad, ale
również terenów poza Żarem, tzw. Nieznanych Krain, do których nikt się „nie
zapuszczał, a przynajmniej nie było nikogo, kto by stamtąd powrócił żywy”38.
Ustanowienie swoistego centrum semiosfery w postaci miasta, a peryferii poza
jego granicami pozwoliło na stworzenie wewnętrznie zorganizowanego
i uporządkowanego konstruktu miejskiego pod okiem Burmistrza. Jednakże
scentralizowanie władzy w rękach jednej osoby ma negatywne skutki dla całego
małego społeczeństwa Żaru, jako że z czasem prowadzi to do destabilizacji życia
35
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w mieście.
Oprócz sprawowania władzy, każdy kolejny Burmistrz był odpowiedzialny
za przechowywanie i przekazywanie pudła z instrukcjami dotyczącymi wyjścia
z Żaru. Jak wyjaśnia jeden z Budowniczych na początku powieści, każda osoba
u władzy „będzie wiedziała jedynie, że zawiera ono informacje, których ona
i obywatele miasta nie będą potrzebowali do czasu, aż samo się otworzy” 39.
Jednakże po śmierci jednego z Burmistrzów „pudełko wylądowało w głębi szafy […].
Przeleżało tam niezauważone przez wiele lat, aż wreszcie nadszedł jego czas
i zamek otworzył się z cichym kliknięciem”40. Otwarcie się pudełka jest
jednoznaczne ze zbliżaniem się kresu funkcjonalności Żaru i koniecznością wyjścia
na powierzchnię, czego nikt nie jest świadomy. Jednakże kwestia nałożenia
odpowiedzialności za całe miasto na jedną osobę nie jest jedyną niedoskonałością
podziemnego konstruktu. Mimo że wartości społeczne zostały w mniejszym lub
większym stopniu zachowane, widoczna jest duża rozbieżność pomiędzy życiem
przeciętnego obywatela a Burmistrza, co również sprowadza się do kwestii
moralności. Przypadkowo zauważając mężczyznę w sekretnym magazynie
w Rurociągu, Doon stwierdza: „on dostanie wszystko, czego potrzebuje, a my same
resztki! Zupełnie nie obchodzi go los naszego miasta. Dba jedynie o swoje wielkie
brzuszysko!”41
Jednakże, zanim stan Żaru zaczął się drastycznie pogarszać, oprócz
przejściowych problemów w dostawie prądu i zmniejszającej się ilości zapasów,
życie w mieście „płynęło bez zmian. Dorośli wykonywali swoją pracę, a młodsi
do dwunastego roku życia uczęszczali do szkoły. Podczas ostatniego dnia
finalnego roku nauki […] przypisywano ich do odpowiedniej profesji”42. Podział
ról i obowiązków społecznych pomiędzy wszystkich mieszkańców umożliwia
sprawne funkcjonowanie miasta na zasadach zbliżonych do tych ze świata, który na
obecnym etapie pozostaje już tylko przedmiotem mitologicznych wyobrażeń.
Mieszkańcy są zobowiązani do godnego sprawowania swoich funkcji społecznych,
gdyż, jak mawia Burmistrz, „Żar będzie miał się dobrze, jeśli tylko jego obywatele
dadzą z siebie wszystko43. Sklepy, do których trafia towar z magazynów
zapełnionych swego czasu przez Budowniczych – twórców podziemnego miasta –
umożliwiają przeprowadzanie transakcji ekonomicznych przy pomocy waluty ze
świata nad – dolarów. „Obywatele Żaru nie opływają może w luksusy, ale
przezorność Budowniczych sprawiła, że […] już zawsze będą mieli zapewnione
wystarczająco dużo”44. Niemniej jednak, Budowniczy nie przewidzieli zakłóceń
39
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w komunikacji pomiędzy odchodzącym a nowym burmistrzem, co spowodowało
zagubienie pudełka z instrukcjami. Doprowadziło to do tego, iż w magazynach
„zakurzone półki były […] w większości puste. Powiadano, że niektóre
pomieszczenia już zupełnie opróżniono”45.
Mimo problemów z dostawą prądu czy też pogłębiającego się ubóstwa,
współżycie społeczne mieszkańców Żaru przebiega zazwyczaj bez zakłóceń.
Charakteryzując miasto, Louis Wirth podkreśla, iż ze względu na liczebność
mieszkańców kontakty pomiędzy nimi bywają „bezosobowe, powierzchowne,
chwilowe, fragmentaryczne”46. Jednakże w przypadku Żaru sytuacja odbiega od
powyższej charakterystyki. Ze względu na swój rozmiar i względnie niewielką liczbę
mieszkańców, Żar przypomina raczej społeczność ludzi blisko ze sobą związanych,
gdzie nikt nie pozostaje anonimowy, a interakcje nie służą tylko chwilowemu
zaspokojeniu potrzeb, ale charakteryzują się głębią i autentycznością.

Dystopijne życie w metrze
Zestawiając Żar z przestrzenią moskiewskiego metra można dojść do wniosku,
że stanowi ona całkowite przeciwieństwo miasta DuPrau, które ciągle daje swoim
mieszkańcom nadzieję. W uniwersum Głuchowskiego „centralny system władzy już
dawno upadł, a stacje przekształciły się w karłowate państewka. Mieszkający
w nich ludzie gromadzą się wokół idei, religii lub po prostu filtrów wodnych”47.
Fragmentacja przestrzeni doprowadziła do jej decentralizacji – nie istnieje już
jedno, ściśle wyznaczone centrum, jak w przypadku Miasta żaru, ale każda stacja
stanowi oddzielne centrum dla jednostek ją zamieszkujących. Ze względu na
rozmiar podziemnego miasta, mniejsze konstrukty zazwyczaj nie pozostają
ze sobą w dialogu, ale nieustannie toczą brutalne walki o pożywienie, wpływy,
czy też cenne zasoby – wszystko w imię przetrwania. Jak dowodzi Andrzej Polak,
„w świecie tym dominuje chaos, sytuacja jest niestabilna, nic nie jest tu trwałe”48.
Jeżeli jakiekolwiek porozumienie zostaje utworzone, jest ono zazwyczaj
zorientowane na osiągnięcie konkretnego celu – podbój innych stacji bądź też
zniszczenie wspólnego wroga. Niewątpliwie jest „to świat, w którym nie ma jutra.
Nie ma w nim miejsca na marzenia, plany, nadzieje. Uczucia ustępują tu instynktom,
a najważniejszy z nich każe przeżyć. Za wszelką cenę przeżyć”49.
Miasto Głuchowskiego w niczym nie przypomina więc blisko powiązanej
społeczności Żaru; raczej tworzy ono pewnego rodzaju dżunglę, w której wszystkie
45
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chwyty są dozwolone w imię przetrwania. Podczas gdy u DuPrau podziemnej
przestrzeni miejskiej faktycznie można przypisać funkcję „refugium”, moskiewskie
metro, w którym środkiem płatniczym stały się naboje do karabinów, świadczy
raczej o upadku wartości, a co za tym idzie – upadku cywilizacji. W swojej specyfice
więc nie jest ono ucieczką od świata postapokaliptycznego ponad powierzchnią, ale
jego kontynuacją – odpowiednikiem spustoszonego krajobrazu jest rozkład relacji
i „zezwierzęcenie” społeczeństwa. Mimo że z punktu widzenia mieszkańców metro
funkcjonuje jako ostatnia ostoja ludzkości, nie jest to cywilizacja zbliżona do tej
przedstawionej przez DuPrau. Jak tłumaczy Artem, „na najbardziej oddalonych
stacjach, gdzie ludzie dziczeją i robią się z nich jaskiniowcy, zapominają o tym, że
człowiek jest rozumnym stworzeniem”50. Dlatego też, „większość żyjących
w postapokaliptycznym metrze wybiera najłatwiejszą formę egzystencji, czyli
przeżycie w świecie kłamstw, manipulacjii upodlenia człowieka w imię tzw.
normalności”51. Należy jednak pamiętać, że jest to normalność zniekształcona,
zdefiniowana z perspektywy jednostek, dla których całym światem jest podziemne
miasto zdominowane przez strach, bezsilność i brutalność.
Podczas gdy Żar ze względu na bycie swoistym centrum semiosfery
wydaje się być konstruktem hierarchicznym i wewnętrznie zorganizowanym,
zdecentralizowane moskiewskie metro stanowi jego przeciwieństwo w byciu
fragmentarycznym, chaotycznym oraz amorficznym. Nie ma tam dokładnych
informacji dotyczących dostępności przejść czy też aktualnych powiązań pomiędzy
stacjami. Podróżować przez system skomplikowanych tuneli jest „jakby iść przez
ruchome piaski według mapy sprzed stu lat”52. Mimo że poszczególne stacje wydają
się być mniej lub więcej zorganizowane wokół wyznawanych idei, ich mnogość
i różnorodność przyczynia się do niespójności podziemnego miasta jako jednej
całości. W swojej specyfice więc podziemne miasto Głuchowskiego w pełni
odpowiada charakterystyce podziemnych przestrzeni metra, opisanej przez
Petera Ackroyda: „jest to nieznany świat. Jako całość, nie da się go przedstawić
na mapie. Nie można go ani zobaczyć wyraźnie, ani w całości”53.
Polityka, jaka zapanowała w świecie moskiewskiego metra, jest polityką
mocno dystopijną. Odwołując się do charakterystyki dystopijnej przestrzeni,
Gregory Claeys wymienia najczęściej przewijające się obrazy: „wojna, bezprawie,
nieporządek, ból i cierpienie”54 i wszystko to może być odnalezione w podziemnym
mieście. Ugrupowania wyznające faszystowskie bądź też nazistowskie ideologie
mordują ułomnych oraz obywateli o innych niż rosyjskie korzeniach, ci oskarżeni
50

D. Głuchowski, Metro 2033, s. 75.
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52 D. Głuchowski, Metro 2033, s. 92.
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P. Ackroyd, London Under, Vintage, Londyn 2012, s. 2. Tłumaczenie własne.
54 G. Claeys, Dystopia: A Natural History, op. cit., s. 3. Tłumaczenie własne.
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o szpiegostwo są torturowani bądź też natychmiast rozstrzeliwani. W celu
domniemanej ochrony systemu miejskiego przed szczurami czy też mutantami
z zewnątrz, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji nie cofną się przez
skazaniem setek mieszkańców na śmierć – wszystko w imię większego dobra.
Niewątpliwie nie jest to świat sprzyjający zachowaniu cywilizacji, „nie ma tu miejsca
na zaufanie. Ludzkie życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Czujność
i ostrożność decydują o przetrwaniu”55.
Nieprawidłowo byłoby jednak twierdzić, że miejska przestrzeń metra składa się
wyłącznie z jawnie dystopijnych stacji bądź frakcji. Na terenie podziemnej
metropolii można wyróżnić przestrzenie o nacechowaniu pozornie utopijnym –
stacje, gdzie za wszelką cenę starano się zachować pamięć o tym,
co bezpowrotnie utracone. Polis, ośrodek kulturowy umiejscowiony na
skrzyżowaniu czterech stacji reprezentuje, według Suchego, „ostatnie miejsce na
Ziemi, gdzie ludzie żyją jak ludzie. Gdzie nie zapomnieli jeszcze, co to znaczy
»człowiek«”56. Dodatkowo, Polis jest również utożsamiane z wiedzą, gdyż
„dokładnie nad Polis wznosił się gmach Biblioteki im. Lenina – najobszerniejszego
zbioru informacji minionej epoki”57. Na Hanzie natomiast można się zaopatrzyć
w różnorodne towary, często deficytowe na rodzimych stacjach. Jednakże utopijny
charakter tych miejsc jest tylko pozorny, ponieważ zawiera się w nich „utopijna
nadzieja i jej dystopijna porażka”58. Negatywny wpływ mrocznej przestrzeni
nie oszczędził nawet ostatnich enklaw ‘normalności’ i jest zauważalny
w transakcjach czy też rodzajach towarów oferowanych przez Hanzę,
w restrykcyjnym i zamkniętym społeczeństwie Polis.

Zakończenie
Podziemne miasta, mimo że w obu powieściach miały służyć zachowaniu
cywilizacji przy wypracowaniu nowego porządku, okazały się raczej swego
rodzaju nienaturalnymi, stworzonymi przez człowieka pułapkami. W Mieście żaru
DuPrau ta specyfika jest tylko nieznacznie zarysowana, ponieważ pomimo
pogłębiającego się ubóstwa mieszkańcy starają się prowadzić w miarę normalne
życie. Jednakże, mimo niesprzyjającej sytuacji życiowej, mieszkańcy byli w stanie
zapobiec upadkowi cywilizacji. Dlatego też upadek dotyczy nie tyle ich moralności,
co konstrukcji samego miasta. W przypadku trylogii Metro, ze względu na
powierzchnię podziemnej przestrzeni jak i jej decentralizację, sytuacja jest
odwrotna. Możemy się tutaj posłużyć Łotmanowską analogią pomiędzy domem
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i anty-domem, gdzie przedrostek anty- implikuje coś całkowicie odwrotnego do
głównego członu konceptu. Miasto powstałe na planie moskiewskiego metra staje
się więc anty-metropolią, a ludzie je zamieszkujący tworzą, analogicznie, antycywilizację ze względu na upadek wartości, moralności, jak i cywilizowanego
postępowania. Jednakże warto pamiętać, że na kształtowanie takich, a nie innych
wzorców postępowania i relacji ma wpływ rodzaj apokalipsy z którym zostało
skonfrontowane społeczeństwo w obu powieściach.
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In the Face of an Apocalypse: Underground Cities as the Last Anchorage of Humanity in Selected
Post-Apocalyptic Novels
Summary
The article discusses the construction of the post-apocalyptic universe in Jeanne DuPrau’s City of
Ember and Dmitrij Glukhovsky’s Metro trilogy. It is analysed in reference to the concept of the
underground city as the last anchorage of civilization in the face of a catastrophe – both the
approaching one as well as the one that has already occurred. Hence, the aim of the article is to
examine the semiotisation process in these novels with regard to Louis Mumford’s theory of the city
as theatre, and Blanche Gelfant’s and Yuri Lotman’s views on the interdependence between space
and an individual. Inhabitants of the subterranean cities are required to develop appropriate socioeconomic relations and behavioural patterns enabling them to ‘tame’ the unknown and murky space.
Consequently, it leads to its semiotisation. The urbanites create the image of their new world and,
simultaneously, they are shaped by it. However, although the underground cities seem to fulfil their
role as ‘sanctuaries’ for the chosen ones, they are not favourable for the individual. While in DuPrau’s
novel the disintegration refers mainly to the architectonical dimension of the city, in Glukhovsky’s
trilogy it spreads out over all the spheres of the urban life.
Keywords: city, semiotics of space, post-apocalypse, DuPrau, Glukhovsky
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Życie i praca w uniwersalnym mieście.
Społeczeństwo fotomontażu
„FOTOMONTAŻ – najbardziej skondensowana w formie poezja
FOTOMONTAŻ – POEZOPLASTYKA
FOTOMONTAŻ daje zjawisku wzajemnego przenikania się najróżnorodniejszych
zjawisk zachodzących we wszechświecie
FOTOMONTAŻ – objektywizm form
KINO - jest wielością zjawisk trwających w czasie
FOTOMONTAŻ – jest jednoczesną wielością zjawisk
FOTOMONTAŻ – wzajemne przenikanie się dwu – I trój – wymiarowości
FOTOMONTAŻ rozszerza zasób możliwości środków: pozwala na zużytkowanie
tych zjawisk które są niedostępne dla oka ludzkiego – a które
czuła klisza fotograficzna może uchwycić
FOTOMONTAŻ – nowoczesna epopea.”
Mieczysław Szczuka, Fotomontaż – poezoplastyka, „Blok”, 1924, nr 8–9

ABSTRAKT
Fotomontaż, jak wiele zjawisk i technik w sztuce i nauce, pojawił się w podobnym czasie w kilku
miejscach. Jednym z nich był międzywojenny Berlin. Jak zauważa Hans Richter, technika kolażu została
przez dadaistów wypróbowana na wcześniejszym etapie w Zurychu, ale fotomontaż pozbawiający
fotografii iluzjonistycznego charakteru związanego z wiernym przedstawianiem rzeczywistości oraz
wykorzystanie go dla politycznego ataku było „nową, berlińską jakością”. Przytacza także definicję tej
techniki stworzoną przez Raula Hausmanna, w której zauważa ścisłe połączenie fotomontażu
z sytuacją społeczną i związaną z nią warstwą psychologiczną. Fotomontaż stanowił efekt postulatu
likwidacji sztuki, który w rzeczywistości był bardziej postulatem walki ze stosunkami społecznymi
panującymi wówczas w Niemczech. Idąc tym tropem, decyduję się na przeanalizowanie tych aspektów
w oparciu o dzieło Johna Heartfielda i George’a Grosza Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05
południe z 1919 roku. Analizuję wpływ I wojny światowej, rewolucji listopadowej, rozwoju mass
mediów w kontekście sztuki wysokiej, industrializacji, fascynacji Ameryką i jej innowacjami, przemian
nowoczesnego miasta, by dojść do wniosków, iż fotomontaż, jako medium opierające się na
modyfikacji bazowego materiału fotograficznego, stanowi sposób zarówno przedstawiania, jak
i przepracowywania społecznych przemian związanych z życiem, pracą i nowoczesnym miastem.
SŁOWA KLUCZOWE: fotomontaż, dadaizm, społeczeństwo, Berlin, awangarda, nowoczesność
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Kiedy w 1912 roku Picasso wkleił do swojego dzieła plecionkę z krzesła,
świat jeszcze nie podejrzewał, że w ciągu kilku kolejnych lat praca na elementach
wziętych prosto z życia codziennego stanie się podstawową techniką
dla dwudziestowiecznej sztuki. Kubistyczna papier collé, naklejanka, była
prekursorką całkowicie nowej metody obrazowania – kolażu. Metody, która
miała swój udział oraz ewoluowała w wielu prądach nowoczesnej sztuki – od
futuryzmu po pop-art. Jedną z następczyń kolażu stała się utożsamiana
z nowoczesnością, często przypisywana dadaizmowi, technika fotomontażu.
Choć kubizm stanowił niewątpliwe źródło inspiracji dla twórców dadaistycznych,
mieszanie mediów odbywało się w nim na zasadniczo innych zasadach. Kubistyczny
kolaż korzystał z materiału codziennego jako cytatu pośród innych technik, takich
jak farba olejna czy ołówek. Dla dadaistów z kolei codzienny materiał o rodowodzie
masowym stanowił centrum zainteresowania. Różniła się także kompozycja –
wyważone, symetryczne, budowane w pionie i poziomie formy zastąpiła asymetria,
nagromadzenie oraz ukosy. Ale nie sama forma stanowiła dla dadaistów obiekt
zainteresowania – temat był co najmniej równie ważny. Duża część artystów
poruszała w swoich dziełach kwestie polityczne. Posługując się techniką
fotomontażu czy ready-mades, dadaiści stworzyli język podejrzliwy w stosunku do
tradycji oraz krytyczny co do niemal każdego obszaru społeczeństwa2.
Fotomontaż, jak wiele zjawisk i technik w sztuce i nauce, pojawił się
w podobnym czasie w kilku miejscach. Na pierwszy plan wybił się niemiecki dadaizm
i rosyjski konstruktywizm. Sabiene T. Kriebel we wstępie do swojej książki
Revolutionary Beauty przypuszcza, że odbywało się to właśnie tam, a nie
gdziekolwiek indziej, w wyniku „skoncentrowanej modernizacji tych państw
przebudzonych pierwszą wojną światową, w połączeniu z nowymi systemami
politycznymi – demokracją parlamentarną w Niemczech i komunizmem w Rosji”3.
Czym jest wykształcony w drugiej dekadzie dwudziestego wieku fotomontaż?
Hans Richter (dadaista, który z Zurychu do Berlina, miejsca narodzin dadaistycznego
fotomontażu, przybył w 1920 roku) technikę tę opisywał w następujący sposób:
„Czasopisma, manifesty, okładki książek, plakaty i druki domagały się czegoś nowego. Wobec tego
cięto fotografie, uzupełniano je rysunkami, znów rozcinano, doklejano strzępy gazet, starych
listów lub co kto miał pod ręką, a wszystko po to, żeby temu zwariowanemu światu wepchnąć do
gęby jego własny wizerunek. Powstające w ten sposób rzeczy nazwano fotomontażami. (…)
Kolaż, czyli kompozycje sklejane z kawałków papieru i strzępów materiału, zostały wypróbowane
jeszcze w Zurychu. Ale pozbawienie fotografii, pokazującej przecież rzeczy naprawdę istniejące, jej
charakteru iluzjonistycznego oraz swobodnie wykorzystywanie jej realiów dla politycznego ataku
było już nową berlińską jakością. Wyłoniła się ona w sytuacji nacechowanej pragnieniem
wolności i walką polityczną. Oto co napisał wynalazca tej techniki Hausmann w swoim
artykule Definicja fotomontażu: (…)>Fotomontaż otwiera przed nami tyle możliwości, ile zmian
2
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Los Angeles 2014, s. 7.
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obserwujemy w naszym środowisku, w jego strukturze społecznej i wynikających z niej
psychologicznych nabudowań – a przecież wszystko to zmienia się z każdym dniem…<”4.

Według Richtera najważniejszym krokiem było więc włączenie przez berlińczyków
do formuły kolażu fotografii i pozbawienie jej iluzjonistycznego charakteru.
Fotografia, kojarzona dotychczas z wiernym przedstawianiem rzeczywistości,
stała się obiektem przetworzeń, dekonstrukcji, fragmentaryzacji czy zestawień.
Te zabiegi skupiały się na wytworzeniu nowej rzeczywistości zarazem fizycznie
niemożliwej, a jednocześnie wrażeniowo trafnej. Berliński fotomontaż dadaistyczny
charakteryzował także konkretny, polityczny typ użycia. Szczególnie ważnym
elementem dla dadaistów były mass media jako znaki czasu, znaki nowej epoki5.
Fotomontaż dadaistyczny praktykowany w Berlinie nie był wyłącznie
techniką, ale świadectwem konkretnego momentu w życiu społeczeństwa
dwudziestowiecznego. Jak pisze Kriebel – chociaż medium fotomontażu istniało
już od dziewiętnastego wieku, to właśnie po pierwszej wojnie światowej
fotomontaż z rozrywki o niewielkiej skali przerodził się w zjawisko masowe. Miało
to duży związek z rozwojem samej nowoczesności – industrializacja przyspieszyła
urbanizację, masową produkcję i masową konsumpcję, a postęp technologiczny
umożliwił druk fotografii. W ten sposób zaczęła się tworzyć rozległa kultura
prasowa oparta na obrazach, nieodzowna dla powstania fotomontażu6.
Włączanie obiektów pochodzących z codziennego życia początkowo szokowało,
ale prędko przestało dziwić. To przekraczanie granicy między sztuką wysoką
a życiem codziennym przez Mike’a Featherstone’a w tekście Postmodernizm
i estetyzacja życia codziennego zostało nazwane estetyzacją codzienności7. Po raz
pierwszy na teren sztuki wstęp zyskały materiały, zdjęcia, wydruki, które samą swą
rangą dawały świadectwo rzeczywistości. By jaśniej zrozumieć fotomontaż jako
objaw międzywojennej rzeczywistości, przyjrzę się bliżej pracy stworzonej we
współpracy Johna Heartfielda i George’a Grosza Życie i praca w uniwersalnym
mieście, 12:05 południe (Rys. 1). Jej twórcy spotykają się w 1915 roku, a ich
znajomość ogromnie wpłynie na sztukę nowoczesną. Obaj, doświadczeni pierwszą
wojną światową, wprowadzają w swoje prace aspekt polityczny. Po wojnie
wielokrotnie ze sobą współpracują, czego owocem jest między innymi opisywane
przeze mnie dzieło. Łączy w sobie najistotniejsze elementy międzywojennej
rzeczywistości: miejskość, masowość, chaos, hałas, rewolucyjność, defragmentację,
maszynowość, pracę, przemysł, codzienność.
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H. Richter, Dadaizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983, s. 201-202.
S. Czekalski, Montowanie utopii. Fotomontaż jako wizualny język awangardy, [w:] tegoż, Awangarda i mit
racjonalizacji, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 23-33.
6 S. T. Kriebel, Introduction…, op. cit., s. 6.
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Rys. 1. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r.

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726.

Moje podejście badawcze opierać się będzie na podstawowych założeniach
nauki, którą można określić jako socjologia obrazu. W niniejszym tekście postaram
się przeanalizować wybraną pracę, biorąc pod uwagę specyfikę techniki, którą
została wykonana, pochodzenie czy kompozycję. W znacznym zakresie czerpać więc
będę z metody nazwanej przez Tomasza Ferenca „analizą kompozycyjną”8,
przy jednoczesnym przystosowaniu niniejszej metody do techniki fotomontażu
oraz szczególnym uwzględnieniu aspektu społecznego. Przez kompozycję rozumieć
będę organizację wewnętrzną, wykorzystane materiały i ich względem siebie
umiejscowienie. W oparciu o te aspekty przyjrzę się życiu, pracy i miastom
przełomu drugiej i trzeciej dekady dwudziestego wieku celem zastanowienia się,
dlaczego właśnie one z taką intensywnością manifestowały swoją obecność
w sztuce międzywojennego Berlina?

Życie
Pod koniec pierwszej wojny światowej społeczeństwo niemieckie było u kresu
swych sił. Szczególnie cierpieli marynarze, traktowani jako ostatnia nadzieja
państwa niemieckiego. W listopadzie roku 1918 doszło do pierwszej udanej rebelii
popartej przez robotników, która wkrótce rozprzestrzeniła się na większe ośrodki
miejskie i – w konsekwencji – na cały kraj. Choć rewolucja zyskała gorące poparcie
8

T. Ferenc, Analiza obrazów – przegląd metod i inspiracji teoretycznych, „Folia Sociologica” 2007, nr 32, s. 7.
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lewicowych działaczy, szereg działań podjętych przez władze (m.in. zabójstwo
przywódców ruchu – Karla Liebknechta i Róży Luksemburg – przez władze
porządkowe) doprowadziło do ostatecznego zduszenia rewolucji wraz ze
stłumieniem powstania w Berlinie 11 marca 1919 roku9.
Rys. 2. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r. (fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726 (25.05.2019).

Nie jest przypadkiem, że dzieło Heartfielda i Grosza powstało dokładnie w tym
samym roku. Obaj artyści należeli do Komunistycznej Partii Niemiec, gdzie tworzyli
w duchu dadaizmu. Ich praca doskonale chwyta niepokój życia w Niemczech
w tamtym czasie. Cytat z angielskiej piosenki z okresu pierwszej wojny światowej –
„Cheer, boys cheer!” – łączy się w niej z naszkicowanym przez Grosza kłębowiskiem
twarzy ludzkich w dynamicznej kompozycji na pozór pozbawionej porządku
(Rys. 2).Wybór takiego układu jest wypełnieniem recepcyjnego celu, który dla dzieła
awangardowego wskazywał Peter Bürger w Teorii awangardy:
„Odbiorca dzieła awangardowego doświadcza, że jego wykształcony na organicznych dziełach
sztuki sposób przyswajania sobie obiektywizacji duchowych, nie jest stosowny do przedmiotu
percepcji. Dzieło awangardowe ani nie tworzy wrażenia całościowego, które pozwoliłoby na jakąś
wykładnię sensu, ani nie pozwala na wyjaśnianie nawet powstałego gdzieś być może wrażenia
poprzez odwoływanie się do jego poszczególnych części, gdyż nie są już podporządkowane jednej
intencji dzieła. Owej rezygnacji z sensu odbiorca doświadcza jako szoku. Artysta awangardowy
dąży do wywołania szoku, ponieważ wiąże z tym nadzieję, że pozbawiając odbiorcę sensu zwróci
mu uwagę na problematyczność praktyki życiowej oraz na konieczność zmiany. Szok jest pożądany

9

Rewolucja listopadowa, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_listopadowa (25.05.2019).
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jako bodziec (stymulans) do zmiany zachowania; jest środkiem służącym przełamaniu estetycznej
immanencji oraz wprowadzeniu zmiany do praktyki życiowej odbiorcy”10.

Bürger zwracał szczególną uwagę na szok powodowany brakiem sensu, który dzieło
awangardowe miało wywoływać w odbiorcy. Sam jednak zastanawia się, na ile
taka strategia była skuteczna, powtarzalna i realnie wpływała na zmianę życia (czy
przypadkiem nie utwierdzała już zastanego porządku). Wspomina także stanowisko
Benjamina dotyczące szoku – stwierdzenie, że odbiór dzieła awangardowego
znacznie się różni, ponieważ przedstawia się w nim rozproszenie będące odmianą
zachowania społecznego. Sztuka dadaistyczna miała się opierać na oburzeniu, które
miało nadawać „dotykalności” niezbędnej dla sztuki wielkich przemian
historycznych11. Bürger zwraca uwagę na rozłam pomiędzy „charakterystycznym
dla szoku doświadczeniem niestosowności sposobu recepcji, właściwej dla dzieła
organicznego, oraz dążeniem do ujęcia zasad konstrukcyjnych”, co sprowokowało
nowy typ recepcji, w którym uwaga odbiorcy nie kieruje się już na ujęty dzięki
lekturze części sens całości dzieła, lecz na zasadę konstrukcyjną12. Fotomontaż
dadaistyczny, wypełniając te założenia, staje się więc czynnikiem realnie
wpływającym na kształtowanie nowej percepcji odbiorcy.
Tadeusz Peiper w manifeście Miasto. Masa. Maszyna opublikowanym w 1922
roku w Krakowie, zaledwie trzy lata po powstaniu fotomontażu Heartfieda
i Grosza, opisał społeczeństwo masowe. Postrzegał je jako piękne, przez wzgląd na
maszynowe działanie zetknięte z organiczną naturą ludzką. Twierdził, że organizm
masowy rodzi nowy instynkt ładu, potem nowy obraz ładu, potem nową ideę
ładu”13.
W ostateczności masa-społeczeństwo narzuca swoją budowę sztuce, dzieło
sztuki organizuje się społecznie – i w konsekwencji – staje się społeczeństwem.
Zwraca także uwagę na to, że estetyka i ekonomia stają się sobie coraz bliższe.
Sugeruje to, o czym opowiem więcej w kolejnym podrozdziale, iż sztuka miałaby
podlegać prawom produkcji. „Masowość konsumpcji artystycznej otwiera sztuce
nowe perspektywy”14.
Berlińscy dadaiści doskonale zdawali sobie z tego sprawę, co sprawia, iż trudno
jest badać ten nurt w duchu historii sztuki. Mark Hutchinson rozprawia się z tym
problemem w tekście Dada Contra Art History opublikowanym w czasopiśmie
„Dada/Surrealism”. Twierdzi, iż konkretny charakter działań berlińskiej awangardy
sprawił, iż stworzyła wokół siebie zasłonę dymną skutecznie uniemożliwiającą do

10

P. Bürger, Montaż, [w:] P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, TAiWPN Universitas, Kraków 2006,
s. 103-104.
11 W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej, [w:] W. Benjamin, Twórca jako
wytwórca. Eseje i rozprawy, przeł. R. Reszke, Warszawa 2011, s. 47.
12 P. Bürger, Montaż…, op. cit., s. 105.
13
T. Peiper, Miasto. Masa. Maszyna., „Zwrotnica”1922, nr 2, s. 13.
14 Ibidem, s. 14.
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nich bezpośredni dostęp przez historyków sztuki15. W swoim tekście szuka
przesłanek do tego, by włączyć dadaizm w poczet nurtów artystycznych, które bez
przeszkód można badać metodami historii sztuki. Mam jednak poczucie, że – ze
swoim założeniem podchodzenia do dzieł jako do efektów procesu produkcji oraz
ich masowym odbiorcą – odbiór dzieł dadaistycznych z dużo większą łatwością
możemy zmierzyć w liczbach.
Początkowe publiczne zgromadzenia dadaistyczne o charakterze
performatywnym skutecznie przyciągały odbiorców. Choć w wielu źródłach autorzy
podają, iż dadaizm był nurtem silnie szokującym współczesną mu publiczność,
prawdziwy test dla fotomontażu dopiero miał nadejść pod postacią pierwszych
międzynarodowych targów dada, które odbyły się między 30 czerwca a 25 sierpnia
1920 roku w galerii Dr. Otto Burcharda. Głównymi organizatorami byli Grosz,
Hausmann i Heartfield. Jak wspomina Brigid Doherty w opracowaniu wstępu do
wydarzenia, nazwa „targi” powstała ze względu na funkcje wydarzenia –
pokazywanie niemal dwustu prac miało się wiązać z ich sprzedażą, a miejsce
wystawiania – renomowana berlińska galeria – wzbudzać szok w potencjalnych
odwiedzających16.
Jednak jako wydarzenie komercyjne targi odniosły porażkę, a dadaiści nie
zanotowali finansowego zysku (mimo prowadzonej sprzedaży biletów
i katalogów), wręcz ponieśli straty. Bilety na targi w pierwszym miesiącu z dwóch
sprzedały się, jak podaje Jed Rasula w książce Destruction Was My Beatrice: Dada
and the Unmaking of the Twentieth Century, w liczbie wyłącznie 310, co robi
szczególnie duże wrażenie w porównaniu z innymi wystawami drugiej i trzeciej
dekady XX wieku: pierwsza wystawa sztuki rosyjskiej w Van Diemen Gallery
w Berlinie w 1923 roku przyciągnęła 15 000 odwiedzających, futurystyczna
wystawa 0.10 w 1915 w Sankt Petersburgu 6 000 jednego miesiąca, a wystawa
Maneta i postimpresjonistów w 1910 w Londynie zgromadziła 25 00017. Targi
dada nie stanowiły więc realnego zagrożenia dla niemieckiej polityki i kultury.
W rzeczywistości było to najmniej publiczne forum organizowane przez dadaistów
w Berlinie. Lecz choć dadaistyczne targi nie odniosły podstawowego, targowego
celu – sprzedano na nich tylko jedno dzieło – odbiły się szerokim echem na arenie
prasy międzynarodowej:
„(…) większy sukces niż ten finansowy (…) odniosły w zdobywaniu rozgłosu w niemieckich
i międzynarodowych mediach drukowanych. Zdjęcia wykonane podczas otwarcia obiegły
ilustrowane tygodniki w Amsterdamie, Mediolanie, Rzymie i Bostonie. Wydarzenie otrzymało
także dziesiątki publikowanych recenzji w Niemczech, jak i za granicą. Większość z nich była wroga,
15

M. Hutchinson, Dada Contra Art History, “Dada/Surrealism” 2015, nr 20, https://doi.org/10.17077/00849537.1262, (25.05.2019), s. 3.
16 W. Herzfelde. Brigid Doherty, Introduction to the First International Dada Fair, “October” 2003, nr 105,
www.jstor.org/stable/3397683, (25.05.2019), s. 93-95.
17
J. Rasula, Dada Hurts, [w:] J. Rasula, Destruction Was My Beatrice: Dada and the Unmaking of the Twentieth
Century, Basic Books 2015, e-book, loc. 1581.
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wręcz zjadliwa; część krytyków była
z jakimkolwiek znaczeniem wystawy”18.

ledwie

zmieszana;

a

kilku

polemizowało

Oba dwa skrajne końce dwóch różnych miar sukcesu zdają się mówić
o dadaizmie bardzo dużo. Przede wszystkim podkreślają jego funkcję jako reakcji na
rzeczywistość. Chociaż dadaizm miał prowokować i szokować, środki, którymi się
posługiwał, miały jednorazową siłę rażenia. Ten zużyty efekt szoku, pokrewieństwo
dzieł dadaistycznych z codziennością oraz fakt, że rok później berlińska dada
zawiesiła swoją działalność, mówią dosadnie, że w 1920 roku dadaizm w Berlinie
nie miał już wiele odbiorcom do zaoferowania. Jednocześnie mamy do czynienia
z jego ciągłą obecnością w masowych mediach, szczególnie w prasie, co potwierdza
jej publicystyczny i relacyjny w stosunku do rzeczywistości charakter. Publiczność
uświadamiana o własnej banalności mogła nie widzieć celu czy przyjemności w
chodzeniu na tego typu wystawy bądź kupowaniu obiektów pełniących taką
funkcję.
Fotomontaż stanowił efekt realizacji postulatu likwidacji sztuki, który
w rzeczywistości był bardziej postulatem walki ze stosunkami społecznymi
panującymi wówczas w Niemczech. Miał za zadanie unaoczniać niewidoczne na
pozór mechanizmy rządzące codziennością i podawać je w wątpliwość. Richter
przytacza słowa Grosza z 1924 roku opublikowane w piśmie „G”, które mówią,
że wiara w jego prace jako w sztukę wskazuje na wiarę w przyszłość klasy
robotniczej19. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądał jeden z ważniejszych elementów
dwudziestowiecznej codzienności – praca.

Praca
Zrównywanie sztuki z pracą przez Grosza nie było jednorazową manifestacją.
Fotomontaż z międzywojennej pracy czerpał przede wszystkim drugi człon nazwy –
„montaż” oraz, w konsekwencji, kwestię masowych technik produkcji. Początek
XX wieku to bardzo intensywne zainteresowanie pracą mające ścisły związek
z nowymi skojarzeniami, które zaczęła budzić Ameryka. Niemcy tkwiące
w powojennym i porewolucyjnym kryzysie z tęsknotą spoglądały na amerykańską
prosperity. „Plany rozwoju ekonomicznego kraju, przywrócenia spokoju
społecznego i zażegnania groźby wybuchu rewolucji czerpały inspirację z idei
tayloryzmu i fordyzmu, które z drugiej strony pociągały także mniej radykalnych,
lewicowych intelektualistów (…)”20 – pisze Stanisław Czekalski w książce
Awangarda i mit racjonalizacji. Tayloryzm, ekonomiczna koncepcja zarządzania,
polegała na „podziale procesu produkcji na proste czynności, standaryzację maszyn
18

W. Herzfelde, B Doherty, Introduction…, op. cit., s. 93-95.
H. Richter, Dadaizm…, op. cit., s. 196-198.
20 S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 33.
19
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i narzędzi oraz normowanie pracy na podstawie badania czasu pracy niezbędnego
do wykonania poszczególnych czynności”21. Fordyzm natomiast jako metoda
organizacji pracy i zarządzania wielkim przedsiębiorstwem wprowadzona w 1913
roku przez Henry’ego Forda, stanowiła twórczą kontynuację tayloryzmu.
Wzbogacała go o dalece idącą specjalizację pracy, zastosowanie automatycznej
taśmy produkcyjnej o szybkim posuwie, standaryzację produkcji, wprowadzenie
ośmiogodzinnego dnia pracy oraz regulamin i dyscyplinę22.
Tadeusz Peiper w przywoływanym już tekście Miasto. Masa. Maszyna bardzo
trafnie analizuje te procesy i ich znaczenie dla człowieka:
„Między epoką narzędzia kamiennego a epoką narzędzia maszynowego pojawiło się zjawisko
podziału pracy. Ludzie pracujący nad maszyną, ludzie wytwarzający maszynę, nie zastosowują jej
praktycznie, nie biorą udziału w tej części jej życia, w której zaczyna ona spełniać swoje zadanie.
Nie widzą więc tego ścisłego związku, jaki istnieje między budową maszyny, a jej funkcją. (…)
Maszyna raziła człowieka, jak długo wpływami swoimi obejmowała tylko część życia ludzkiego;
przestała go razić, gdy całkowicie przekształciła życie ludzkie. (…) Maszyna została wprowadzona
w dziedzinę sztuki. Ale jak? Jedni (futuryści) widzą w niej fetysza, którego za jego ogólne wartości
należy czcić i okadzidlać sztuką. Drudzy (puryści) widzą w maszynie twór najdoskonalszego piękna,
który sztuka powinna wziąć za wzór swoich dążeń. W pierwszym wypadku maszynę wprowadza
się w świat sztuki jako istotę boską, niezależnie od jej wartości artystycznych; w drugim wypadku
wprowadza się ją w sztukę jako mistrza zniewalającego do naśladowania. (…) Zdaje mi się, że rola,
jaką maszyna może odegrać w twórczości artystycznej jest zgoła inna. Ani bóstwo, ani mistrz.
Sługa! Maszyna powinna stać się sługą sztuki. Powinna służyć celom, które wyłaniają się z jej
własnej istoty. Nie o uwielbienie lub naśladowanie maszyny chodzi, lecz o jej wyzyskanie”23.

Autor wskazuje na dwie, szczególnie istotne dla mnie kwestie: pierwszą z nich jest
okiełznywanie inicjalnego strachu przed maszyną wynikającego z alienacji
człowieka od procesu produkcji z uwagi na maszynowy podział pracy. Drugą –
sposoby, na jakie maszyna zaczyna funkcjonować w sztuce. Autor postuluje
opanowywanie maszyny poprzez jej wciągnięcie w akt twórczy. Oba spostrzeżenia
grają niepoślednią rolę w dadaistycznych fotomontażach. Z jednej strony ich
autorzy przez swoją sztukę oswajali siebie i społeczeństwo z maszynowością pracy,
a z drugiej bezwstydnie angażowali maszynowość na rzecz własnej sztuki.
Technika fotomontażu przez sam proces i biorącą się zeń nazwę nawiązywać
miała do fizycznego procesu montowania. Wybieranie obrazów maszyn
nadawało technice fotomontażu „wydźwięk inżyniersko proletariacki”24.
Ukonstytuowało się podczas Międzynarodowych Targów Dada, gdy fotomontaże
zostały zaprezentowane jako przykład „śmierci sztuki i życia nowej, maszynowej
sztuki Tatlina” jak głosiła plakietka umieszczona między dziełami (Rys. 3).
Maszynowość pracy między innymi umożliwiała masową produkcję, zarówno
21

Tayloryzm, [w:], Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tayloryzm;3985785.html (25.05.2019).
Fordyzm, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fordyzm;3901897.html (25.05.2019).
23
T. Peiper, Miasto…, op. cit., s. 17-19.
24 D. Waldman, Collage…, op. cit., s. 103-104.
22
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papierosom, jak i filmom, których reprezentacje Heartfield i Grosz umieścili
w swojej pracy. Sztuka masowa rozwijała się według Czekalskiego wespół
z awangardą, dając i biorąc wiele z siebie nawzajem. Powołując się na teorie
Greenberga i Adorno formułowane w końcu lat trzydziestych, zastanawia się on nad
miejscem awangardy wobec kultury wysokiej oraz kultury masowej, wyróżniając
przeciwieństwa w celu (masowa – rozrywkę, wysoka – kształtująca postawy) czy
funkcji (masowa usypiająca, wysoka pobudzająca)25.
Rys. 3. Grosz i Heartield trzymający plakietkę „Die Kunst isttot. Es lebedieneu Maschinenkunst
Tatlins” („Sztuka jest martwa. Niech żyje nowa maszynowa sztuka Tatlina”)

Źródło: Wikimedia
(25.05.2019).

Commons,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Die_Kunst_ist_tot.Tatlin.jpg

W kontekście tej teorii osadza „heroiczną teorię awangardy” zaproponowaną
przez Bürgera, wedle której awangarda była bohaterką przełamującą granicę sztuki
wysokiej i codziennego życia. „Można zaryzykować stwierdzenie, że rozwijająca się
odtąd krytyka masowej kultury potrzebowała awangardy jako bohaterskiego mitu,
który by tę kulturę oskarżał, występując w roli jej >wygnańca< lub niewinnego
>męczennika< jej totalnego systemu” – pisał. Dostrzega jednak, iż – choć tego typu
założenia mogą mieć zastosowania w działalności neoawangardy – zupełnie
25

S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 16.
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rozmijają się z założeniami wielkiej awangardy. Jej rozwój następował równolegle
z kulturą masową i oba zjawiska były ze sobą blisko związane. „Awangarda
formowała się w ramach powstającej kultury masowej, a zarazem awangardowi
artyści byli współtwórcami >przemysłu kulturalnego<”. Naukowo-techniczna
racjonalizacja w istocie była dla awangardy inspiracją pozytywną. Twórcy
awangardowi wybrali właśnie kulturę masową za wytyczną dla nowoczesnej,
zmodernizowanej sztuki26. Stąd także dadaistyczne upodobanie do komunikowania
się za pomocą prasy, a także korzystanie w dużym wymiarze ze środków ówczesnej
reklamy (a nawet bezpośrednich jej wycinków; tu reklama papierosów The
Regiments, Rys. 4).
Rys. 4. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe,
1919 r. (fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726, (25.05.2019).

W mieście
Główną areną wszystkich opisanych zjawisk w XX wieku stało się miasto i to ono
zbiera w kompozycyjną całość krajobraz polityczno-społeczny w dziele Heartfielda
i Grosza. W 1920 na podstawie tzw. Ustawy o dużym Berlinie znacznie rozszerzono
obszar miasta, przyłączając kilka miast i kilkadziesiąt wsi. Berlin zamieszkiwało
wówczas około 4 mln mieszkańców27. Industrializacja, proces przekształcenia się
26
27

S. Czekalski, Montowanie utopii…, op. cit., s. 17-18.
Berlin, [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin (25.05.2019).
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społeczeństwa tradycyjnego w przemysłowe, miała olbrzymi związek ze zmianą
istoty pracy – mechanizacją produkcji kierowaną wedle wspominanych już
określonych metod zarządzania. Miasto, dotychczas uznawane za miejsce życia
konkretnych warstw społecznych, stało się zbieraniną ludzi cechującą się
niezwykłym stopniem różnorodności. Jego integralność została zachwiana
w procesie I wojny światowej i rewolucji listopadowej, a przedstawienia statyczne
i idylliczne zastąpił chaos ujęty w formie fotomontażu.
Wróćmy do słów Tadeusza Peipera, który w cytowanym już tekście wskazuje na
kilka bardzo istotnych dla moich rozważań punktów. Według niego miasto,
ze względu na współżyjących ze sobą weń ludzi, musiało rozwijać się wedle ich
potrzeb i interesów, ciągle się odnawiać. „Ta jego natura nowatorska wprawiała
je w stały konflikt z odziedziczonymi sposobami myślenia. […] Wytwarzał się stan
waśni wewnętrznej między upodobaniami człowieka, które bardzo wolno ulegają
ewolucji, a miastem, które zmieniało się bez przerwy”28. Na tym właśnie napięciu
swoje prace wygrywali dadaiści, wzmacniając w nich wizerunek nowoczesnego
miasta, by przy użyciu mechanizmu szokowania zilustrować nowoczesnemu
człowiekowi, jak silnie i jak szybko w istocie zmienia się miejsce jego życia.
Peiper twierdzi, że miasto odbierane jest wszystkimi zmysłami, a jego drastyczna
odmienność od gloryfikowanego piękna natury, do której przywykło oko
człowiecze, wprawia w niechęć29. Dla dadaistów jednak to właśnie miasto,
z całą swoją masowością i maszynowością, stanowiło obiekt estetyczny częstokroć
portretowany. Zmysły człowieka nowoczesnego powoli przystosowały się
do nowego środowiska życia. Wizualna refleksja dadaistyczna niechybnie miała
w tym swój udział.
Wreszcie –
„Miasto może nie tylko przestać być brzydkim, ale może zacząć być pięknym. Może wywrzeć silny
wpływ na twórczość artystyczną. Trzeba tylko dojrzeć w nim realizację nowego piękna, wcielenie
w życie nowych praw estetycznych. […] Ulice dzisiejszego Berlina, będące jednym
z najwspanialszych widowisk świata, budzą antypatię we wszystkich tych, którzy bezmyślnie
i z pozorami znawstwa powtarzają wyczytane lub podsłuchane formułki, a nie umieją spojrzeć na
ten kamienny pomnik nowego życia spojrzeniem sięgającym w głąb rzeczy i wyprowadzającym
z nowych warunków życia prawidła nowego piękna”30.

Berlińscy dadaiści na miasto, jako na piękny kamienny pomnik nowego życia,
spoglądali już cztery lata przed opublikowaniem przez Peipera manifestu.
Pozytywny stosunek dadaistów do miasta ilustruje celebracja sensorycznego
doświadczenia miasta jako rewolucyjnej alternatywy dla statycznej kultury wysokiej
w dziele Kannstduradfahren (Czy umiesz jeździć na rowerze) Grosza, które opiszę za
Kurtem Belasem. Narrator przywołuje w nim wielkoformatowe reklamy oglądane
28

T. Peiper, Miasto…, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 8.
30 Ibidem, s. 10-11.
29
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przez okna pociągu. Uważa, że tak doświadczane obiekty promocyjne robią na
odbiorcy znacznie większe wrażenie aniżeli obrazy widziane w galeriach. Recepcja
odbywa się w towarzystwie ogromu typowo miejskich bodźców, takich jak: stukot
maszyny, nieustanny zalew obrazów umieszczonych na budynkach za oknem,
przyciągająca uwagę forma reklam. Chociaż zjawisko to na pozór może wydawać się
negatywne, Grosz ostatecznie uznaje, iż jest to niewielki koszt na drodze do
umożliwianej przez nie „wielkiej nowoczesności”31.
Choć to właśnie od Berlina postanowiłam wyjść jako od miejsca powstania
wybranego dzieła, należy zwrócić uwagę, że uniwersalne miasto nie jest wyłącznie
Berlinem. To miasto ponadpaństwowe, w którym przeróżne fragmenty prac łączą
się w całkowicie nowe, nieistniejące miejsce, które jednocześnie może
przedstawiać każde, zurbanizowane miasto. Nazwa Universal City w zależności
od interpretacji uznawana jest za miasto uniwersalne, ale także za miasto
przemysłu filmowego. Dziełem Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05
południe zajmuje się Przemysław Strożek w książce Nic, to znaczy wszystko.
Interpretacje niemieckiego dada. Berlin pierwszej połowy lat dwudziestych
ogarnęła powszechna moda na Amerykę, którą kojarzono z nazwiskami
Taylora, Forda i Chaplina, z nowoczesna technologią, racjonalizacją produkcji
i ekonomicznym boomem, z rekordami efektywności, wysokości i szybkości,
z gorączką motoryzacji i urbanizacji, z drapaczami chmur Nowego Jorku i Chicago,
z masową rozrywką i gwiazdami show-businessu, z przemysłem filmowym, jazzem
i sportem, z zuchwałymi wyczynami gangsterów32.
Artyści tworzyli nowy „dada-świat”, Dada-merikę w opozycji do niemieckiej
i burżuazyjnej kultury. Ich wyobrażenia brały się zarówno z popularnej
literatury przygodowej osadzonej na Dzikim Zachodzie, jak i relacji w codziennej
prasie, pełnych krajobrazów wielkich wieżowców w rozległych metropoliach,
nowojorskiej mody czy Hollywood z jego gwiazdami filmowymi33. Kobieta
trzymająca pistolet jako figura wyjęta wprost z filmów gangsterskich, taśma
filmowa jako maszynowy dowód istnienia dzieła filmowego, wielkomiejskie
wieżowce, czy koło samochodowe (Rys.5), to tylko kilka przykładów z Życia i pracy….
Uniwersalne miasto według Heartfielda i Grosza miałoby więc być dumne
z procesów zachodzącej w nim industrializacji, zamieszkujących je mas ludzkich,
tworzonych na ich potrzeby mass mediów oraz rozpowszechnianej w ich obrębie
kultury masowej.

31

K. Belas, Text and the City: George Grosz, Neue Jugend, and the Political Power of Popular Media,
“Dada/Surrealism” 2013, nr 19, https://doi.org/10.17077/0084-9537.1280(25.05.2019), s. 7-11.
32 P. Strożek, Universal City, [w:] tegoż, Nic to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 43-45.
33 P. Strożek, Universal…, op. cit., s. 43-45.
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Rys.5. John Heartfield, George Grosz, Życie i praca w uniwersalnym mieście, 12:05 południe, 1919 r.
(fragment)

Źródło: Heartfield online, https://heartfield.adk.de/node/4726, (25.05.2019).

Podsumowanie
Fenomen berlińskiego dadaizmu nie był długi, bo zaledwie ok. trzyletni.
A jednak właśnie ten krótki wyimek z dwudziestowiecznej historii stanowi
szczegółową ilustrację berlińskiego (i nie tylko) społeczeństwa przełomu drugiej
i trzeciej dekady XX wieku. Fotomontaż, będący głównym medium tego nurtu,
w bardzo precyzyjny sposób oddawał nastroje polityczne, zmiany percepcyjne,
wpływy masowości i przemysłu oraz zmysłowy odbiór nowoczesnego miasta.
Odchodził od dotychczasowych form przedstawiania rzeczywistości (także w sferze
kompozycyjnej), gdyż te nie były już w żaden sposób adekwatne do doświadczeń
ówczesnego człowieka. Nowe metody opierające się na defragmentacji
i zawłaszczaniu wytworów czy rozwiązań nowoczesnych mediów pozwalały
zarówno chwytać codzienność, jak i wyrażać bunt (albo poparcie) dla kwestii
politycznych. Fotomontaż dadaistyczny, dziś często utożsamiany z nowoczesnością,
miał szokować. I – choć w momencie pojawienia się wzbudzał silne emocje –
wkrótce sam pozostał przede wszystkim reakcją na szok spowodowany
doświadczeniem wojny, przekształcającą się błyskawicznie rzeczywistością,
całkowicie nowymi wytworami kultury. Fotomontaż, jako medium opierające się na
modyfikacji bazowego materiału fotograficznego, stanowi sposób zarówno
przedstawiania, jak i przepracowywania społecznych przemian związanych
z życiem, pracą i nowoczesnym miastem.
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Life and Work in Universal City. A Society of Photomontage
Summary
Photomontage, like many other phenomena and techniques in art and science, emerged at the same
time in several places. One of which was Berlin in the inter-war period. As noted by Hans Richter in
his book Dadaism, the collage technique (originating in the Cubist works) was tried out earlier in
Zurich, but photomontage – depriving a photograph of its illusion character arising from its faithful
presentation of reality and its use for political attack – was a “new, Berlin quality.” He also cites the
definition of the technique proposed by Raul Hausmann, in which he notices a strict connection
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between photomontage and social situation and the psychological layer relating to it. Photomontage
was an effect of the postulate of eradication of art, which in reality was more of a postulate of fighting
against the social relations existing at the time in Germany. Inspired by these thoughts,
I analyse these aspects in the light of John Heartfield’s and George Grosz’s work Life and Work in
Universal City 12:05 Noon from 1919. I explore the influence of the First World War, November
Revolution, growth of mass media in the context of high art, industrialisation, fascination with America
and its innovations, transformations of the modern city; all this to come to the conclusion that
photomontage – as a medium based on modification of its source material which is photography – is
a means of presenting and dealing with social changes related to life, work and modern city.
Keywords: photomontage, Dadaism, society, Berlin, avant-garde, modernity
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Drohobycz – małe miasto wielkich spraw

ABSTRAKT
Kanwą artykułu jest opowieść wspomnieniowa Andrzeja Chciuka Atlantyda. Opowieść o Wielkim
Księstwie Bałaku. Celem wywodu jest przedstawienie międzywojennego miasteczka kresowego.
Rozważania oparłam na przywołanych w książce obrazach Drohobycza – rodzinnego miasteczka
pisarza. Podjęłam się opisania fenomenu współistnienia i funkcjonowania różnych narodowości
na wspólnej przestrzeni, wskazania, jakie muszą istnieć normy etyczne oraz zasady szeroko rozumianej
tolerancji i poszanowania dla odrębności, aby takie funkcjonowanie było możliwe. Starałam
się wykazać, na czym polegała wyjątkowość Drohobycza – miasta wielu kultur
i tradycji, a także pokazać, w jaki sposób to społeczeństwo potrafiło zachowywać i pielęgnować własną
tożsamość narodową, jednocześnie zachowując pozytywne stosunki międzysąsiedzkie
w zaistniałym tyglu języków, kultur, wyznań i tradycji. Zwróciłam także uwagę na to, że rozwój
gospodarczy Drohobycza był sterowany przez rozwijający się w nim przemysł naftowy, który
zapoczątkował wynalazek Ignacego Łukasiewicza. Artykuł zawiera opis zabudowy miasta: uliczek,
placów, gmachów prosperujących w tym czasie instytucji edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych,
wydawniczych i kolportażowych, miejsc kultu religijnego i spotkań mieszkańców. Na podstawie
emocjonalnych wynurzeń starałam się wychwycić związki uczuciowe Andrzeja Chciuka z rodzinnym
miasteczkiem, odtworzonym w dziele, które oddaje hołd utraconej krainie młodości.
SŁOWA KLUCZOWE: Drohobycz, Andrzej Chciuk, międzywojnie, wielokulturowość, wspomnienia,
miasto

Tworzywem mojego wywodu jest dzieło szczególnie ważne w twórczości
Andrzeja Chciuka, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, czyli opowieść
wspomnieniowa autora o rodzinnym miasteczku na Kresach – Drohobyczu. Jest to
miejsce narodzin i pierwszych doświadczeń pisarskich, miasto, w którym przeżył
swoje dzieciństwo i młodość, zanim opuścił okupowane przez Rosjan, następnie
przez Niemców, a potem przez komunistyczny rząd, rodzinne tereny. Moją intencją
jest chęć odtworzenia obrazu miasta takim, jaki zachował się w pamięci pisarza.
1Data

złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 10.07.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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Dzieło powstało 25 lat po opuszczeniu przez Chciuka ojczyzny2, na emigracji
w Australii, po wielu traumatycznych przeżyciach, dlatego jest nacechowane
nostalgicznymi emocjami i być może zostało pozbawione realistycznego spojrzenia,
co zaznacza w swoich rozważaniach sam autor. W moim przekonaniu nie umniejsza
to w niczym wartości książki, a raczej ją wzbogaca. Przestrzeń linearną ujętych
wydarzeń wytycza początek XX wieku z retrospekcjami z historii miasta sięgającymi
do II połowy XIX wieku, a kończy zajęcie przez wojska niemieckie miasta w 1940 r.
Książka, wydana w Londynie w 1969 r., następnie w Chicago w 1986 r., doczekała
się wydania krajowego dopiero w 2002r., mając na koncie nagrodę londyńskich
„Wiadomości” za „najwybitniejszą książkę pisarza polskiego pochodzenia wydaną
na emigracji w 1969 r.” Andrzej Chciuk jako pisarz emigracyjny w swoim kraju był
całkowicie nieznany3. To Atlantyda utorowała autorowi drogę do polskiego
czytelnika. W 2015 r. wydanie wznowiono. Druga część dylogii Ziemia księżycowa,
moim zdaniem tak samo wartościowa dla czytelnika i ważna w twórczości autora
jak część pierwsza, ukazała się w kraju w 1989 r., a więc aż 17 lat po wydaniu
londyńskim.
W moim zamyśle jest dołączenie do grona popularyzatorów twórczości tego
pisarza, poety, felietonisty, reportażysty i krytyka literackiego. Niniejsza praca
jest wypadkową podjętych przeze mnie badań, jest ściśle związana z referatem
przedstawionym na konferencji „Obraz miasta, miasto w obrazach. Kultura,
literatura, historia”, zorganizowanej 31.05.2019 r. przez Koło Naukowe
KulSTRUKtura działające przy Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa
Uniwersytetu w Białymstoku.

Naftowa stolica Polski
Wynalazek Ignacego Łukasiewicza z 1853 r. spowodował zainteresowanie
bogatym w złoża mineralne rejonem Drohobycza, Borysławia i Truskawca.
Od czasu, gdy ropa naftowa zaczęła nabierać coraz większego znaczenia dla
przemysłu, następował równolegle rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W parze
szedł postęp techniczny, który wkraczał do wszystkich dziedzin gospodarczych.
Liczący wówczas około 40 tys. mieszkańców Drohobycz wraz z nieopodal leżącymi
Truskawcem i Borysławiem jawił się jako największe i najnowocześniejsze zagłębie
ropy naftowej w Europie. W tymże trójmieście istniała nowoczesna jak na tamte
czasy rafineria „Polmin” oraz mniejsze rafinerie, takie jak: „Nafta”, „Stebnik”.
Funkcjonowały też największe kopalnie i koncerny, czyli „Nobel”, „Karpaty”,
„Małopolska”, „Galicja”, „Gazy ziemne”, „Petroleum” i inne. Rozwój dotyczył
2

A. Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Wydawnictwo LTW (wyd.2), Łomianki 2015,
s. 256.
3 Z. Jeżewska, Andrzej Chciuk – pisarz we własnym kraju nieznany, „Kresy”, 1991, nr 8, s. 48-49.
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wszystkich trzech miast. Ponadto w pobliskim Borysławiu pojawili się zagraniczni
inwestorzy: Włosi, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Szwedzi, Austriacy. Borysławskie ulice
i knajpy rozbrzmiewały wielością języków.
Ropa naftowa była także motorem błyskawicznego rozkwitu małego,
prowincjonalnego miasteczka – Drohobycza. Osiedlali się w nim nowi mieszkańcy
różnych profesji, a w związku z tym powstawały firmy budowlane i usługowe,
rozwijały się instytucje kulturalne, edukacyjne, administracyjne, sądownictwo
i szeroko rozumiane obiekty rozrywkowe oraz rekreacyjne. Powszechne było
wykupywanie roponośnych parceli, karczowanie przyległych lasów, wkraczanie
przemysłu w dziewiczą przestrzeń przyrody. Do miasta przybywali także
przedstawiciele świata biznesu i finansjery z całej Europy, którzy zamieszkiwali
w dzielnicach z ogrodami, w budowanych przez siebie willach, a nawet pałacach
projektowanych przez uznanych w świecie architektów. Kwitło zatem
budownictwo. W mieście pracowała na pełnych obrotach Cegielnia Sussmana
i popularnie zwana „Dachówczarnią” fabryka pokryć dachowych, dobrze
prosperowały składy budowlane.
W takich okolicznościach w 1912 r. osiedliła się w Drohobyczu rodzina Michała
i Marii Chciuków. Młode małżeństwo z dwójką dzieci znalazło tu dom, a głowa
rodziny pracę w zawodzie technika melioracyjnego – zgodnie z wykształceniem.
Tu, jako najmłodszy z pięciorga rodzeństwa,13 stycznia 1920 r. urodził się Andrzej
Chciuk4.
Przedsiębiorcy przyjeżdżający do miasta nabywali i zbywali grunty, zawierali
i zrywali umowy, musieli więc korzystać z usług kompetentnych urzędników
administracyjnych. W mieście przy starostwie funkcjonowały: Urząd Górniczy,
Wydział Hipotek, Wydział Melioracyjny, Wydział Rolnictwa. Ważne biznesowe
sprawy załatwiało się z pomocą coraz większej liczby zatrudnionych urzędników.
Wszelkie spory, zatargi i nieporozumienia rozstrzygał Sąd Grodzki, któremu
przybywało coraz to więcej pracowników, musiał więc zmienić budynek na znacznie
większy i odtąd mieścił się przy ulicy Stryjskiej. Autor podaje liczbę kilkunastu
sędziów i około stu adwokatów. Z nazwiska wymienia jednak tylko sędziego
Kazimierza Stacha – właściciela najdłuższej wizytówki (pozwolę sobie zacytować)
bowiem pod nazwiskiem wyliczono tytuły: „doktor praw, sędzia Sądu Grodzkiego,
kapitan audytor Korpusu Sądowego, magister teologii, doktor filozofii, szambelan
papieski, absolwent WSHZ, prezes Towarzystwa Szkoły Ludowej (były kleryk)”5.
W kręgach przedsiębiorców dochodziło do przeróżnych konfliktów, zdarzały się
oszustwa i przekręty, wybuchały afery korupcyjne, toteż często równolegle toczyło
się kilka procesów sądowych. Taka sytuacja powodowała napływ do miasta
dodatkowej rzeszy adwokatów i notariuszy z innych miast. Wszystko na mocy
4
5

Andrzej Chciuk ur. 13.01.1920 r. w Drohobyczu, zmarł nagle na zawał serca 15.05.1978 r. w Australii.
A. Chciuk, Atlantyda…, op. cit., s. 43.
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prawa przechodziło przez biurko prokuratora, który początkowo urzędował przy
starostwie, lecz w związku z narastającą liczbą interesantów i spraw prokuratura,
podobnie jak Sąd Grodzki, została przeniesiona do odrębnego budynku (kilka lat
potem funkcję tę piastował Poldek – szwagier autora). Radcą prawnym
w starostwie był Miecio Glaser, tam też inspektorem do spraw rolnictwa był
Kazimierz Gryl – były huzar, który pełnił również funkcję inspektora w Związku
Szlachty Zagrodowej (w Drohobyczu funkcjonowała również taka organizacja).
Są to osoby wymienione z nazwiska, więc w ten czy inny sposób bliskie autorowi.
W mieście porządku publicznego pilnowała policja. W Komendzie Policji
Państwowej pod kierunkiem komisarza pracowali funkcjonariusze: posterunkowi
i przodownicy. Niebawem wybudowano z czerwonej cegły więzienie, nie wiadomo
dlaczego nazwane „Brygidki”, gdyż nie miało nic wspólnego z klasztorem, za to
nieraz przepełnione było osadzonymi.

Mały prześmieszny Drohobycz
Co takiego szczególnego było w tym mieście, wobec którego autor używa
zwrotów niczym z litanii: „Arkadia pełna wiecznej szczęśliwości”6, „naftowa stolica
Polski, czyli nasz prześmieszny Drohobycz”7, „zatopiony przylądek dobrej nadziei”8,
„zegar słoneczny szczenięcych lat edukacji?”9. Zapewne jest to spowodowane
wspomnieniem beztroskiego i bezpiecznego dzieciństwa w otoczeniu najbliższych,
rodziny oraz przyjaciół.
Już od najmłodszych lat Andrzej Chciuk wykazywał niezwykłą ciekawość świata.
Pierwsze wiadomości dotyczyły własnego domu i podwórka. Ulica Polna była
jedną z kilku łączących się z Wójtowską Górą. Tworzyły one razem osiedle
domów tonących w zieleni przydomowych ogrodów. Świat poza domem określany
przez rodziców „naszą stroną ulicy” był dla chłopca niewyczerpaną studnią
zagadek. Podwórkowe rozmaitości to ogrody i sady znajdujące się na tyłach domów,
starannie oddzielone ogrodzeniami. Były tam warzywa, krzewy i drzewa owocowe.
Jesienią na podwórkach mieszkańcy ulicy kisili kapustę i ogórki w dużych beczkach,
owoce zamykano do słoików Wecka, warzywa umieszczano w piwnicy w skrzyniach
z piaskiem, a czosnek i cebulę splecione w wieńce wieszano na strychu.
W gospodarstwie Chciuków, podobnie jak u innych polskich, drohobyckich rodzin,
wszystko miało zgodne z naturą czas i miejsce. Były to elementy odwiecznych
sekretów dobrego gospodarowania. Poza domem zaczynało się spotkanie z resztą
świata, z tym, co znajdowało się nieco dalej, co pisarz określał mianem „swojego

6
7
8
9

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 47.
Ibidem, s. 231.
Ibidem, s. 231.
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kosmosu”. Co tak bardzo przykuwało uwagę zdobywcy owego „kosmosu”?
W sąsiedztwie, u żydowskiej rodziny Lagermanów, inaczej się jadało i inne zapachy
dochodziły z ich kuchni. U nich o zmroku i przy święcie zapalało się świece, podczas
gdy u Chciuków paliła się lampa naftowa. Autor wspomina wspólne chwile
spędzone z Heniem Langermanem. Małym chłopcom wcale nie przeszkadzały
różnice kulturowe. Bawili się wspólnie w górników, bandytów i pierwszych
chrześcijan, biegając po wykopach powstałych podczas budowy wodociągów.
Heniowi smakowały potrawy sporządzone w domu Chciuków, a Andrzejowi
tradycyjne żydowskie smakołyki przygotowane przez matkę Henia. Były to maca,
ryba w galarecie i kugiel. Nie uszło uwagi, że pan Langerman chodził zawsze w
kapeluszu. Zetknięcie się różnych kultur i tradycji rodziło nieskończoną liczbę pytań.
Najwięcej jednak działo się zawsze na ulicy.
Oprócz Polaków, Żydów i Ukraińców mieszkali w Drohobyczu jeszcze ludzie
innych narodowości: Słowacy, Cyganie, Niemcy, Szwedzi, Austriacy, Chorwaci
i Węgrzy, tworząc tygiel kultur, wyznań i tradycji. Każda nacja miała sobie
tylko właściwe sposoby zachowania, ubierania i zarabiania na życie, dlatego
ulica przyciągała różnorodnością barw i dźwięków. Autor dokłada starań, aby
wiernie odtworzyć każdy zapamiętany szczegół. W opisach zwracają uwagę
dynamika i dźwięki ulicy, słychać tu gwar, brzmienie rozmów i nawoływań
w różnych akcentach, z lwowskim zaciąganiem. Mieszkańcy Drohobycza
z łatwością rozpoznawali Słowaków umiejących fachowo naprawiać gliniane garnki
i rondle. W mniemaniu chłopców wyglądały one ładniej po naprawie niż
nowe. Pojawianie się słowackich fachowców na ulicy zapowiadało głośne
wołanie „Gaaaaarnkidrutoooooować”. Najciekawiej i najbarwniej bywało wtedy,
gdy pojawiali się Cyganie. Ubrane w długie szerokie spódnice i obwieszone biżuterią
Cyganki zwoływały chętnych do wróżenia i chociaż nikt nie wierzył
w spełnienie się wróżby, to jednak każdy chciał wiedzieć, co go w przyszłości
czeka. Często na ulicy pojawiali się chłopi z pobliskich wiosek oferujący produkty
domowego wyrobu, sprzedawane bezpośrednio z baniek i koszyków: masło,
ser, mleko, śmietanę, jaja. Ulica rozbłyskała iskrami, gdy przychodził rzemieślnik
ze swoim warsztatem do ostrzenia noży i nożyczek. Czasem zjawiał się wóz
z klatkami na wałęsające się psy. Latem ulice były pełne unoszącego się kurzu,
dlatego były polewane wodą. Pojawiający się beczkowóz dostarczał darmowych
kąpieli. Zima zaś przynosiła swoje atrakcje przy odśnieżaniu i podczas śnieżnych
zabaw. Mniej atrakcyjnie wyglądały ulice bliżej centrum miasta, które
zamieszkiwała w dużej mierze ludność żydowska.
„Żydzi w Drohobyczu mieszkali wszędzie”10, mieli też wyłącznie swoją dzielnicę
o nazwie „Łany”. Społeczność żydowska w tym czasie była najliczniejsza, wynosiła
ponad 50% ogółu mieszkańców. Ze względu na rzemieślniczy i usługowy rodzaj
10

Ibidem, s. 168.
205

Ludwika Chojnacka

zatrudnienia zajmowali oni zabudowania blisko śródmieścia. Inność, odrębność,
które były w jakiś sposób ‘swoje’ i nierozłączne, tworzyły wspólnotę miasta i były
tym, co przyciągało. Ciekawość obyczajów, tradycji oraz życia codziennego
porywały młodego Chciuka. Miał wśród żydowskiej społeczności kolegów, dzięki
nim wnikał w ten „rezerwat niezwykłej inności”, by obserwować. Pokryte wytartym
brukiem uliczki, zabrudzone resztkami pokarmu i odchodami koni, nie wydzielały
pięknego zapachu, nie inaczej wyglądały wnętrza ciasnych, przydomowych
podwórek bez drzew, ze znikomą ilością roślin, po których chodziły domowe
zwierzęta i ptactwo. Przy oknach na starych gazetach suszyły się pestki dyni
i słonecznika.
„Ciemne, brudne uliczki wokół Małego Rynku, pełne sklepików i warsztatów, zapachów
i dźwięków, jedynych dla tej dzielnicy, śpiewów z małych bożnic, wołań ulicznych domokrążców,
skupujących starzyznę, flaszki, metale i skórki królicze. Pełno tu było krzyków z knajp, gdzie zbierali
się woźnice, postukiwań szewskich i stolarskich młotków, szmeru maszyn do szycia
i kuśnierzy, syku pary z żelazek… oraz tępego pukania w blachy i drewno… i blacharzy, i dekarzy.
Czasem dochodziły tu dźwięki szkła: to w małych fabryczkach wody sodowej i lemoniady woźnice
ładowali skrzynie z butelkami”11.

Tu funkcjonowały również niezbyt rentowne zakłady. Skład budowlany Steinera
mało kto odwiedzał, „nigdy nie było tu ruchu”. Były też składy handlarza starzyzną
Szmula Rosenzweiga, małe sklepiki. W pieczywo zaopatrywała piekarnia Klotza
i Schneidera, z której zapachy unosiły się po przyległych uliczkach. Małe wytwórnie
wody mineralnej brzęczące szklanymi butelkami ładowanymi na wózki oraz zakład
czapkarski Josele Bantza. Wszechobecne bezbarwne, stare szyldy przy wytartych
z farby drzwiach zaopatrzonych w dzwonki. Nad wszystkim górowała pordzewiała
kopuła synagogi. „Domki […] szare i smutne, zapadające się w wieczność i same
odwieczne, krzywe niby z obrazów Chagalla, nieraz płynęły we mgle i ciszy
wieczoru”12.
Żydzi dzielili się podobnie jak wszyscy – na biednych i bogatych. Do grona
biednych Żydów należał Chaimek, handlarz starociami, który przemierzał wózkiem
ulice, skupując, co się dało – był on niemal wpisany w widok drohobyckich ulic,
podobnie jak Zuckerberg – dorożkarz, który woził za półdarmo. W sklepiku starego
Kuby, którego nazwiska nikt nie znał, można było kupić przysłowiowe „szwarc,
mydło i powidło”. Biednych zmarłych odprowadzano na kirkut w metalowej skrzyni,
którą nieśli na drążkach tragarze w towarzystwie kilku zaledwie płaczek.
W przypadku bogatszego zmarłego trumnę wieziono na wozie zaprzęgniętym
w konie, otoczonym kilkunastoma płaczkami, a za trumną szedł kondukt
kilkudziesięciu osób w jarmułkach i kapeluszach. Przy kirkucie już czekali zawodowi
żebracy – wówczas była to profesja jak każda inna.

11
12
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Lagermannowie, Backemothowie, Gantenbergowie – pisze Chciuk – mieli
udziały w rafineriach i większych zakładach przemysłowych13, ich życie wyglądało
inaczej. Langermannowie byli rodziną zasymilowaną, mieszkali w bliskim
sąsiedztwie z Chciukami. Jakub Langermann pracował w przemyśle naftowym, był
buchalterem w firmie „Małopolska”. Teo, syn Jakuba – studiował w Mediolanie14.
Rabini, doktor Awigor i Altman, udzielali porad i rozstrzygali kontrowersyjne
sprawy, „cieszyli się uznaniem nie tylko Żydów”.

Wielkie i małe sprawy małego Drohobycza
Od strony medycznej opiekę nad mieszkańcami Drohobycza15 sprawowali
lekarze: doktor Kozłowski16 był sławnym nie tylko w kraju chirurgiem – jego sława
sięgała Wiednia, Paryża i Berlina, dokąd był wzywany do chorych „przez możnych
tego świata”. Doktor Tarkowski natomiast leczył biedotę i to najczęściej za darmo.
Również bezpłatnie leczył zwierzęta weterynarz Czubaty, który – jak twierdzi
Chciuk – sam do końca nie wiedział, czy był Rusinem, czy Polakiem. W mieście
działała apteka prowadzona przez Georgoniusza Tobiaszka, mającego opinię
„najmniejszego aptekarza świata”.
Warunkiem integracji tak różnorodnego środowiska była dobrze rozwinięta baza
instytucji kultury, sportu i rekreacji. Władze 40-tysięcznego miasteczka musiały
postarać się o z jednej strony zapewnienie wszystkim mieszkańcom jak największej
oferty zagospodarowania wolnego czasu, a z drugiej strony mieć na uwadze różnice
kulturowe oraz religijne, aby nie dopuszczać do większych zatargów, bójek czy
przejawów nietolerancji.
W mieście działało kino „Wanda”, dobrze prosperowały liczne kawiarnie i bary.
Były to między innymi restauracja „Gdynia” i kawiarnia „Bagatela” oraz knajpa
„Pommeranza” serwująca najlepsze w mieście precle i ogórki. Tu spotykali się
mieszkańcy, z przewagą mężczyzn; odbywały się hałaśliwe dyskusje, w dymie
papierosowym ubijano interesy, wybuchały kłótnie i bijatyki. Funkcjonowała
„Drukarnia Stasiaka i synów”, „Księgarnia Juniora Lechowicza”, a w samym centrum
znajdowała się biblioteka. W centrum miasta znajdował się również rozległy park
ze stawem i pomnikiem Mickiewicza. W tym czasie stał jednak tylko cokół,
na którym Mickiewicza nie było, jak pisze autor, został bowiem zdjęty przez
Ukraińców i kolejni burmistrzowie zapominali o postawieniu go na miejsce.
Miejscem spotkań mieszkańców był „Dom Sokoła”. Tam odbywały się wszystkie
ważne dla społeczności miasta spotkania oraz koncerty. W sali „Sokoła”

13

Ibidem, s. 129.
Ibidem, s. 176
15
Opieka medyczna obejmowała wszystkich mieszkańców bez względu na narodowość pacjenta.
16 Bronisław Kozłowski (1869-1935), polski lekarz, chirurg, działacz społeczny.
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koncertował Artur Rubinstein, miały miejsce wieczory autorskie poetów Juliana
Tuwima i Antoniego Słonimskiego, śpiewał Józef Schmidt, grał niewidomy,
węgierski pianista Imre Ungar17 na bechsteinie18 od Szalita19. Bogactwo Drohobycza
sprawiło, że żaden impresario nie omijał miasta – mówi słynny w tym czasie spec
od reklamy Stary Tunne.
„Małe miasto? Kto? Drohobycz? Można się obśmiać. Tu Hubermann 20 i Friedmann21 mieli po trzy
komplety, uj, co za ścisk, tamten gwałt i euforia, we Lwowie i Krakowie trzy komplety to było
a grojse mecyje, to Drohobycz jest mały? Poza którędy mały?”22.

Ważnym obiektem w mieście był Stadion Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego (PWiWF), który podczas istotnych meczów stawał się nad
wyraz pojemny:
„naftowa stolica Polski, czyli nasz prześmieszny Drohobycz, miał około czterdziestu tysięcy
mieszkańców, a nieraz właśnie tyle lub trochę mniej potrafiło być na meczu, rozsadzając i tak
pojemny, jak na taką „dziurę”, stadion PWiWF”23.

Kibicowanie swojej drużynie piłki nożnej pasjonowało mieszkańców
Drohobycza. Mecze Junaka na miejskim stadionie były wielkim wydarzeniem.
Emocje kibiców sięgały zenitu, kiedy drużyna wygrywała mecz. Świętowanie
zwycięstwa miało zwykle dalszy ciąg w knajpach i barach. Nie jeden raz kończyło
się to bójkami i interwencją policji. Gwiazdą wśród piłkarzy był Aleksander Skoceń24,
późniejszy gracz o światowej sławie. W wywiadzie udzielonym Chciukowi w Nicei
po wielu latach powiedział: „Wie pan, gdzie grałem najbardziej pasjonujący mecz?
Nie w Paryżu, nie w Nicei, nie we Lwowie, nie w Madrycie, ale w pańskim
zakichanym Drohobyczu. Takiego podniecenia potem nie widziałem”25.
W międzywojennym Drohobyczu duży nacisk kładziono na edukację. Miasto
mogło się poszczycić doskonale rozbudowaną siecią szkół. Były to m.in. Szkoła Biała
i Szkoła Czerwona, nazwane tak ze względu na kolor budynku siedmioklasowe
publiczne szkoły powszechne: żeńska im. Elizy Orzeszkowej i męska im. Stanisława
Konarskiego. Do Szkoły Czerwonej uczęszczały dzieci Chciuków, tu też pobierał
naukę młody Bruno Schulz. Starsza młodzież kształciła się w gimnazjach. Było
Państwowe Liceum i Gimnazjum Męskie im. Króla Władysława Jagiełły – tu kształcili
się Kazimierz Wierzyński, Bruno Schulz, Iwan Franco, generał Stanisław Maczek i

17

Imre Ungar (1909-1972) węgierski pianista i pedagog muzyczny, laureat Konkursu Chopinowskiego
w 1932 r., w repertuarze utwory F. Chopina, J. S. Bacha, F. Liszta, L.van Beethovena i innych.
18 Bechstein tu: fortepian, od nazwiska Carla Bechsteina założyciela i właściciela fabryki fortepianów.
19 Prawdopodobnie chodzi o Edmunda Szalita, osobę znaną we Lwowie i Tarnopolu, doktora prawa.
20
Bronisław Huberman (1882-1947), genialny polski skrzypek światowej sławy.
21 Witold Friedmann (1889-1977) polski pianista, pedagog, profesor, dyrygent.
22 A. Chciuk, Atlantyda…, op. cit., s. 232.
23 Ibidem, s. 47.
24
Aleksander Skoceń (1918-2003), urodzony we Lwowie, ukraiński i kanadyjski piłkarz.
25 A. Chciuk, Atlantyda…, op. cit., s.57.
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generał Michał Tokarzewski, a także bracia Chciukowie. Były też: Prywatne
Gimnazjum Żydowskie Blatta, Gimnazjum Ukraińskie (dyrektor Baraniuk),
II Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewicza (dyrektor
Piotrowicz). W tym czasie wychodziły czasopisma redagowane przez młodzież
szkolną: „Młodzież”– czasopismo gimnazjalne, czasopismo „Włóczęga”, podtytuł
„Wychodzi kiedy chce” oraz „Razem”. Te czasopisma umożliwiły Andrzejowi
Chciukowi pierwszy kontakt z dziennikarstwem. Uczniowie-redaktorzy nie byli
ograniczani czasem ani narzuconą tematyką – pisali, kiedy mieli coś do
opowiedzenia, pisali o tym, co akurat przykuło ich uwagę. Był to czas tworzenia się
nowego oblicza politycznego państwa, dlatego do Drohobycza przyjeżdżali uznani
literaci i działacze polityczni. Na zebraniach w „Sokole” i spotkaniach towarzyskich
do Frontu Ludowego agitował Emil Zegadłowicz. Jego dar pięknego przemawiania
przyciągał tłumy. Przysłuchiwał się tym oratorskim popisom Chciuk, a po latach
z dumą wspominał wywiad przeprowadzony z pisarzem. Poza wywiadami młodzi
adepci pisarstwa zamieszczali w periodykach swoje utwory: wiersze, fraszki, a także
dowcipne, czasem ostre i niepozbawione sarkazmów artykuły z życia szkoły,
felietony oraz artykuły dotyczące aktualnych sprawy nurtujących społeczność
miasta. Nic więc dziwnego, że wielu z nich nie rozstawało się już w późniejszym
życiu z publicystyką i twórczością literacką. Miasto oddziaływało na młodych ludzi,
dając im potencjał do startu w dorosłe życie.
Nauczycielem i mentorem Andrzeja Chciuka był Bruno Schulz26, pisarz
przedstawia go na kartach Atlantydy jako ikonę Drohobycza i dużo w tym
słuszności. Urodził się on bowiem w Drohobyczu i prawie go nie opuszczał. Tylko
w Drohobyczu czuł się „u siebie” – wielkie miasta go przerażały. Młody Chciuk
czerpał od nauczyciela cenne wskazówki moralne, etyczne oraz wchłaniał słowa
rozbudzające w nim wrażliwość na sztukę i na wartości estetyczne w literaturze.
Często były to spotkania poza szkołą, na wystawach, w bibliotekach, w mieszkaniu
Schulza. Autor dokładnie pamięta słowa nauczyciela i bardzo starannie je przytacza.
Więź między uczniem i jego mentorem trwała jeszcze po wyjeździe Chciuka
z Drohobycza na studia. Przerywa ją strzał z pistoletu gestapowca Günthera –
zastępcy komendanta, który wykorzystał nieobecność przełożonego, by załatwić
„swoje sprawy”. Rozdział poświęcony Schulzowi nosi tytuł: Bruno Schulz
zaczarowany i zwykły. Jest to tytuł adekwatny do osobowości artysty, który nade
wszystko cenił swój twórczy aspekt życia.
„Życie to kwestia wyobraźni, rzeczywistość jest warta pogardy, odcięcia się od niej. We własnym
świecie przynajmniej wszystko się rozumie, tam wszystko jest własne, właściwe, istotne, bo
zależne od woli twórcy. Tam też dokonuje się mitologizacja codzienności, najpiękniejsza rzecz

26

Bruno Schulz (1892-1942), grafik, pisarz i nauczyciel urodzony w Drohobyczu, autor Sklepów cynamonowych,
Sanatorium pod klepsydrą.
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w naszej twórczości”27.

Ta mitologizacja codzienności dokonuje się również na kartach Atlantydy. Widać
tu jasno schulzowski wpływ na twórczość Andrzeja Chciuka. Wszystko, cokolwiek
dotyczy Drohobycza, osnute zostało aureolą świętości.
Pisarz całe życie był mocno związany ze środowiskiem żydowskim, z którego
wywodzili się jego najbliżsi przyjaciele. Na tym też polegał geniusz Drohobycza.
Mitologizacja miejsca, ludzi i wydarzeń z dzieciństwa stanowi motyw, wokół
którego obraca się cała twórczość Andrzeja Chciuka. Wielokrotnie pisarz rozważa w
niej działanie czasu, a przede wszystkim pamięci, ponieważ – jak wspomniałam
wyżej – książka powstała w Australii, a opisane w niej wydarzenia działy się prawie
30 lat wcześniej. Wśród argumentów za powstaniem takiego rodzaju pamiętnika
znajduje się naleganie matki, która w swoich wypowiedziach mówi o obowiązku,
jaki ciąży na pisarzu. To obowiązek dania świadectwa tego świata, który się skończył
i już się nie powtórzy. Wyraźnie zobowiązuje syna do podjęcia prób zachowania
języka, którym posługiwali się mieszkańcy (bałak), a który był zlepkiem wielu
języków i przez to właśnie dawał świadectwo wielonarodowościowej wspólnoty,
jaką tworzyli.
„A bałak? Gdzie jest słownik naszego bałaku? […] Kto ten nasz bałak zanotuje dla potomnych?
Nawet gdyby ta wiedza nikomu się nie przydała, tylko kilku osobom i dała im czyste drgnienie
serca, synku, to warto to zrobić”28.

W trakcie lektury Atlantydy nasuwa mi się jeszcze jedno spostrzeżenie. Matka
objawia się pisarzowi w ostatnim, 19. rozdziale. Okoliczności widzenia sugerują
nawiązanie do Trenu XIX Jana Kochanowskiego, bowiem „…nagle którejś nocy, nad
samym ranem, kiedy to łapią nas sny najbardziej kleiste i osobliwe…”29 –
w takiej onirystycznej scenerii pisarz jednak ma świadomość, że jest to „tonacja snu
i majaku”, ale nie może pozbyć się wrażenia, że „dzieje się to w smudze czegoś
najbardziej kluczowego i rzeczywistego”. Można by na podstawie tej analogii
założyć, że ta opowieść o „Wielkim Księstwie Bałaku” nosi znamiona trenu
poświęconego utraconemu miastu, czasom i ludziom. Miastu, które żyje już tylko
w pamięci jego dawnych mieszkańców. W dalszej części widzenia czytamy: „Kurtyna
spadła. Ale przeciąg jakiś owinął jej niedostrzeżoną dotychczas fałdę
i z tej odwijającej się fałdy snu wychodzi matka, kładzie palec na ustach…”30.
We śnie prowadzi syna do cerkwi Świętego Spasa na święcenie wody, które
w kulturze ukraińskiej zwane jest Świętem Jordanu. Andrzej jako dziecko ukryty
w fałach płaszcza matki po raz pierwszy uczestniczy w tym nabożeństwie. Przygląda
się obrzędowi:
27

Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 223.
29
Ibidem, s. 234.
30 Ibidem, s. 234.
28
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„…Grekokatolicka cerkiew, synożołtefany, bizantyjskie Madonny i groźni święci brodacze
na tle adamaszków i liter cyrulicy, głagolicy […] jest złotogłów guzy i frenzle wytarte i ciężkie, obcy
świat i obcy język, obcy śpiew i obcy szmer modlitwy…”31.

Jest to nie tylko święto Jordanu, jest to święto całej spuścizny kulturowej
tamtego świata i tamtego czasu. To święto społeczności prowincjonalnego
Drohobycza, zwycięstwo nad podziałami, pokaz zjednoczenia w imię lokalnej
wspólnoty, bo oto:
„…w zalanej owym tłumem cerkwi są i nasi strzelcy podhalańscy, chłopskie gęby Jaśków
i Staszków, a może Iwanów i Hryciów, żołnierze Żydzi nie klękali nigdy, nawet na podniesienie […]
na święcenie wody przychodzi i nasze wojsko, daje tak zwaną asystę, kompanię honorową”32.

Mały Andrzej, dla którego słowo „Jordan” wtedy brzmiało jak „kwintesencja
ukraińskości”, po raz pierwszy uczestniczący w święcie obserwuje też matkę –
zwykłą kobietę, która zadbała o to, aby jej dzieci poznały i zapamiętały to, co jest
ważne w świecie, który je otacza.
„A nade mną matusia, ja wtulony w jej płaszcz i patrzę zachłannie, chcę widzieć wszystko, ona,
tarnowianka, stoi nade mną jak kwoka i też patrzy szeroko otwartymi oczyma, chłonie tę aurę
inności, obcej, a przecież swojskiej, lubo to nie jest jej pierwszy Jordan” 33.

Andrzej Chciuk miał szczęście dorastać w miejscu, które często nazywa się
tyglem kultur. Tam kształtowała się jego osobowość. Ocierając się o różnorodność
religijną, odmienne dzieje historyczne i kulturowe, tradycje oraz obrzędy, wyniósł z
tego miejsca poczucie przynależności do wspólnoty ludzkiej ponad podziałami
etnicznymi, poczucie tolerancji i szacunku dla inności. Jak podaje: „…nie było owo
Księstwo Bałaku wyłącznie jakąś Arkadią. […] Nędza czasem tu aż skwirczała, nie
bajerujmy się barwikiem i perspektywą wspomnień, które wszystko uróżowiają…34”
Mimo to autor jednak postarał się, by nadać wspomnieniom właśnie taki, być może
„przeróżowiony” wyraz. W ten sposób tworząc swoiste epitafium wszystkim
utraconym miasteczkom kresowym.

Podsumowanie
W swoim wywodzie nakreśliłam charakter prowincjonalnego miasta kresowego
– Drohobycza, jego ważne i drobne sprawy. Jest to świat widziany oczami dziecka,
a następnie wchodzącego w dorosłe życie pisarza, Andrzeja Chciuka. Krytyka
literacka wytyka autorowi Atlantydy błędy o charakterze topograficznym lub
faktograficznym. W tym eseju brałam jednak pod uwagę wyłącznie empiryczne

31

Ibidem, s. 235.
Ibidem, s. 235.
33
Ibidem, s. 236.
34 Ibidem, s. 20.
32
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i emocjonalne wynurzenia autora. Przedstawiłam przywołany przez autora obraz
miasta z odległych lat, więc – jak przyznaje – być może zniekształcony. Chciuk w tym
obrazie jest zajmującym centralne miejsce przewodnikiem i jednocześnie
gawędziarzem komentującym wydarzenia z perspektywy czasu. Punkt widzenia
autora skupia się na realiach życia miasta aprobujących uwagę młodego,
beztroskiego człowieka pisanych jednak przez człowieka doświadczonego traumą
przeżyć wojennych, obarczonego losem emigranta i uchodźcy, człowieka z bagażem
porażek w życiu osobistym. Uważam, że w takich okolicznościach odtwarzany w
pamięci obraz miasta szczęśliwie przeżytych lat mógł przybrać wymiar arkadyjski.
Zauważył jednak Chciuk istotne komplikacje w stosunkach pomiędzy nacjami
Drohobycza, które wymagają wnikliwych badań i szerszych publikacji, jest to
chociażby zarysowany w tle, nabrzmiewający konflikt polsko-ukraiński35. W wielu
miejscach Atlantydy umieścił przykłady demonstrowania przez Polaków wyższości
etnicznej wobec Ukraińców; np. dzieci ze Śląska, które gościła rodzina Chciuków,
były zdziwione, że Ukrainiec wygląda tak samo jak każdy człowiek36. Nie ulega
jednak wątpliwości fakt, że w środowiskach polonijnych, poza granicami Polski,
walorem opowieści o Księstwie Bałaku jest strona emocjonalna powodowana
tęsknotą autora za utraconą małą ojczyzną, która została mu odebrana, która
zniknęła jak mityczna Atlantyda.
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Drohobycz — A Small City of Great Issues
Summary
The basis for this paper is Andrzej Chciuk’s autobiographical story entitled Antarctica. The Story of the
Great Duchy of Bałak. Its goal is to depict the inter-war borderland town of Drohobycz. The paper is
based on the images of Drohobycz, the writer’s family town, evoked in the book. I describe the
phenomenon of the co-existence and functioning of various nationalities in the common space, the
uniqueness of Drohobycz, and how the local community is able to preserve and nurture their own
national identity, while, simultaneously, retaining positive, inter-neighbourly relations in the
surrounding melting pot of languages, cultures, denominations and traditions. I also point out that
the economic development of Drohobycz was motivated by the petroleum industry which was
developing there, having been originated by Ignacy Łukasiewicz. The paper includes a description of
the development of the town at the time: the alleys, squares, edifices, the education, sports and
entertainment institutions, the publishing and distributing institutions and the places of religious
worship and congregation for the locals. I capture Andrzej Chciuk’s emotional ties with his hometown,
masterfully recreated in the piece of work paying tribute to the lost land of his youth.
Keywords: Drohobycz, the inter-war period, Andrzej Chciuk, multiculturalism, memories, town
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Czy Bielsko-Biała jest miastem, w którym warto zostać?
Wizerunek medialny miasta a jego atrakcyjność
rezydencjonalna
The 20th Century was about getting around.
The 21st Century will be about staying in a place worth staying in.
James Howard Kunstler2

ABSTRAKT
W drugiej połowie XX wieku do najbardziej znaczących aktorów kreowania przestrzeni miejskiej
należały globalne przedsiębiorstwa. Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów w miastach wydzielono
strefy produkcji i przestrzenie konsumpcji. W epoce postindustrialnej przestrzeń miejska wytwarzana
jest przez inwestorów zewnętrznych, lokalnych deweloperów, miejskie samorządy, organizacje
sektora non-profit, a także samych obywateli. Malejąca liczba mieszkańców skłania władze
samorządowe do działań mających na celu podniesienie atrakcyjności rezydencjonalnej. Wizerunek
medialny miast wpływa na ich pozycję konkurencyjną, co ma szczególnie istotne znaczenie
w kryzysach wywołanych przez suburbanizację i regres demograficzny. Niniejszy artykuł ma na celu
empiryczną ilustrację procesów zachodzących w średniej wielkości mieście, które dotyka
suburbanizacja, dojrzała faza demograficzna, a także migracje ekonomiczne.
SŁOWA KLUCZOWE: suburbanizacja, atrakcyjność rezydencjonalna, wizerunek miasta

Uwarunkowania rozwoju miast w XX wieku
Potęga cywilizacji tworzonych przez rozmaite społeczeństwa znajdowała
swoje odzwierciedlenie w miastach będących egzemplifikacją układów
aksjonormatywnych, osiągnięć technicznych, wiedzy o naturze świata. Istotą miast
jest koncentracja kapitału ludzkiego, innowacji technologicznych i społecznych.
Materialne dziedzictwo odzwierciedla historię miejsc i ludzi. Na przełomie
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.07.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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XIX i XX w. miała miejsce największa w historii dynamika rozwoju układów
osadniczych. Uprzemysłowienie doprowadziło do gwałtownej urbanizacji
skutkującej przeobrażeniami miast w złożone struktury przestrzenne: metropolie,
w których doszło do wykształcenia się nowych wzorów życia społecznego, opartych
nie na wspólnotowej tradycji życia zbiorowego, a wartościach wynikających
z systemu technokratycznego. Mobilność społeczna i przestrzenna wspierana
technologiami opartymi na informatyce i Internecie miała charakter zmiany
cywilizacyjnej porównywalnej z odkryciami geograficznymi.
Globalne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego
naznaczyło formy przestrzenne obszarów zurbanizowanych, dlatego też
współistnieją na początku XXI wieku małe ośrodki miejskie z megalopolami.
W miasteczkach usytuowanych na obrzeżach państw i regionów obywatele żyją
niespiesznym rytmem, zakorzenieni w tradycji reprodukują dziedziczone systemy
wartości, adaptując się do zmian wymuszonych działalnością zewnętrznych
systemów kulturowo-ekonomicznych.
Miasta rozwijając się, przechodzą przez pewne cykle rozwojowe. Na ich kształt
wpływa wspomniana wcześniej mobilność przestrzenna jednostek, a także warunki
stwarzane przez systemy gospodarcze. Obszary zurbanizowane przekształcają się
zgodnie z następującymi fazami:
− urbanizacji, w której następuje wzrost liczby mieszkańców w centralnej części
miasta, miasto posiada wyraźne granice administracyjne,
− suburbanizacji, charakteryzuje ją gwałtowny spadek liczby mieszkańców
centrum na rzecz przyrostu mieszkańców peryferii, a także rozmywanie się
granic miast,
− dezurbanizacji – cały obszar (centrum i peryferie) odnotowuje kurczenie się
populacji,
− fazą reurbanizacji, w której populacja peryferii maleje, ponownie następuje
koncentracja ludności w centrum3.
Podsumowując należy zauważyć, iż postępujący proces urbanizacji
i suburbanizacji prowadzi do powstania aglomeracji, konurbacji, metropolii
wreszcie megalopolii4.
Stadialność przeobrażeń miast w drugiej połowie XX w. obrazowana jest
schematem triady rozwojowej urbanizacji, w której pierwszym członem jest kryzys
miast, drugim ich odnowa, a trzecim odrodzenie. Kryzys miast Ameryki Północnej
i Europy rozpoczął się w drugiej połowie XX w. Obszary zurbanizowane dotknęło
załamanie się koniunktury gospodarczej, redukcja miejsc pracy, postępująca
3

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wyd. 2, Wydawnictwo
Scholar, Warszawa 2006, s. 214-235.
4 Zob. B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem?, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009, Z. Rykiel,
Concepts of the Metropolis as a Form of the City and Region: Inspirations for Sociology, „Przestrzeń Społeczna
(Social Space)”, 1/2012, s. 23-50.
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degradacja prowadziła do suburbanizacji. Zamożni mieszkańcy przenosili się na
obrzeża miast inwestując we własne nieruchomości, zapewniając sobie zarówno
wyższy komfort spędzania czasu wolnego, jak i komunikacyjny dostęp do
infrastruktury miejskiej. Malejąca populacja miejska ponosiła coraz wyższe
koszty funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Władze różnego szczebla
starały się przywrócić miejskie struktury ekonomiczne i społeczne poprzez
interwencję w funkcjonalno-przestrzenną tkankę miejską. Rewitalizacja
infrastruktury materialnej poprzedzała zmiany o charakterze społecznym. Trzeci
człon triady, odrodzenie, wiąże się z ponownym wypełnieniem przestrzeni
materialnej działalnością o kulturotwórczym charakterze. Odrodzenie miast
dokonuje się w sferze symboli, komunikacji, tożsamości, jest odpowiedzią na
wyzwania rozwojowe powodowane demograficznym regresem i starzeniem się
populacji. Mechanizmem napędzającym rozwój jest koncentracja wiedzy
i kreatywności ludzkiej w strukturach przestrzennych ułatwiających wykorzystanie
twórczego potencjału. Globalna konkurencja ekonomiczna ukształtowała
megalopolie i metropolie, ekonomiczne i kulturowe centra kształtowania się
nowych stylów życia, konstruowania systemów wartości powstałych
w wielokulturowym środowisku. Obszary te są przestrzenną emanacją
konsekwencji odwiecznej pogoni za nowym, lepszym i szczęśliwszym sposobem
organizacji życia zbiorowego. Najsilniejsze ośrodki mają ambicje kolonizowania
kulturowego odległych, peryferyjnych światów społecznych, wykorzystując do tego
media o globalnym zasięgu.
Gospodarka powstała w najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajach
określana jest mianem kognitywno-kulturalnej5, obejmuje m.in. instytucje
edukacyjne i badawczo-rozwojowe, sektor fin-tech i high-tech, przemysły
kreatywne, a także technologie cyfrowe. Dziedziny te umożliwiają akumulację
kapitału na niespotykaną wcześniej skalę. Taki model gospodarczy prowadzi do
funkcjonalnej adaptacji przestrzeni materialnej i społecznej w różnych miastach
świata. Jest motorem napędowym urbanizacji o charakterze jakościowym,
umożliwia odrodzenie miast i uspołecznienie, sprywatyzowanych w XX wieku,
miejskich przestrzeni.

Specyfika polskiej struktury osadniczej na początku XXI wieku
W Polsce okres gwałtownej urbanizacji przypadł na lata po II wojnie światowej,
struktura przestrzenna układów zurbanizowanych po odbudowie państwa miała
zrównoważony charakter. Podział administracyjny kraju w 1975 roku na 49
województw wzmocnił policentryczność struktury osadniczej. Miasta wojewódzkie
5

Ratajczak M., Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji,
„Praktyka Teoretyczna” 1/2015, www.praktykateoretyczna.pl (14.11.2019).
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rozwijały się ekonomicznie i demograficznie w swoich granicach administracyjnych.
Po reformie terytorialnej organizacji kraju w 1999 roku część miast utraciła pozycję
stolic wojewódzkich, co wpłynęło negatywnie na ich sytuację ekonomiczną. Proces
suburbanizacji, charakterystyczny dla miast postindustrialnych, rozpoczął się pod
koniec transformacji społeczno-ustrojowej. Wraz z rozwojem polityki miejskiej
konieczna stała się delimitacja obszarów funkcjonalnych miast, aglomeracji
i metropolii przygotowująca narzędzia do prowadzenia polityki miejskiej na
poziomie kraju. Istotne znaczenie miała akcesja Polski do Unii Europejskiej
wymagająca dostosowania się do obowiązujących we Wspólnocie zasad
sprawozdawczości. Od 2004 roku systematycznie dostosowano polską statystykę
publiczną do standardów europejskich w celu usprawnienia zarządzania, a także
prowadzenia badań porównawczych. Uwzględniając przekształcenia w obszarach
zurbanizowanych (wynikające z deindustrializacji i suburbanizacji), wyodrębniono:
− miasta w granicach administracyjnych (ang. core cities),
− grupy miast (ang. greater cities) określane jako „kernels”,
− szersze strefy miejskie (ang. Larger urban zones – LUZ) czyli funkcjonalne
obszary miejskie złożone z rdzenia (gęsto zaludnionej części miasta), a także
strefy dojazdowej (obszaru o mniejszej gęstości zaludnienia silnie związanego
z infrastrukturą usytuowaną w centrum miasta)6.
Zgodnie z taką metodologią jako jedno miasto mogą być definiowane grupy
miast sąsiadujących ze sobą, a strefy dojazdów są zdefiniowane jako lokalne
jednostki administracyjne, z których co najmniej 15% pracujących mieszkańców
dojeżdża do pracy w mieście centralnym. Funkcjonalne granice miasta umożliwiają
dostrzeżenie potencjału struktury społeczno-przestrzennej w szerszym układzie
i koordynację polityk równoważących nierówności rozwojowe.
Typologia ośrodków miejskich funkcjonujących jako podmioty polityki
publicznej uwzględnia także miasta małe (do 20 tys. mieszkańców), średnie i duże.
Pewnych trudności przysparzają miasta średnie, zaliczane są do nich ośrodki
liczące od 20 tys. do 200 tys. mieszkańców. W polskim i zachodnim piśmiennictwie
jako średnie uwzględniane są także miasta liczące sobie od 200 tys. do 1 mln
mieszkańców, delimitacja taka opiera się głównie na kryteriach takich jak:
liczebność populacji i funkcjonalność ośrodka. Kryterium znaczenia i funkcji jest
także uwzględniane w polskiej literaturze przedmiotu, w tej perspektywie miasta
średnie definiowane są jako miasta drugorzędne, ulokowane w pewnym oddaleniu
od miejsc centralnych, w odniesieniu do których rolę pierwszorzędną odgrywają
stolice poszczególnych krajów7.

6

www.stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/szersze-strefy-miejskie-luz-727
(15.11.2019).
7 A. Majer, Odrodzenie średnich miast, „Przegląd Socjologiczny”, 2017, nr 2, s. 91-112.
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Miasta średniej wielkości pełniąc istotną rolę kulturotwórczą na poziomie
regionu, posiadają ograniczające możliwości gospodarcze cechy peryferyjności
wynikające z:
− czynników przestrzennych i strukturalnych; związanych z niekorzystnym
położeniem geograficznym, znaczną odległością od regionów centralnych,
niską dostępnością terytorialną,
− demograficznych barier rozwojowych; związanych z wymywaniem kapitału
ludzkiego, pogarszającą się niekorzystną strukturą demograficzną,
etatystycznym rynkiem pracy, który nie jest atrakcyjny dla młodych,
wykształconych ludzi,
− niekorzystnych paradygmatów rozwojowych; legitymizujących nierówne
wsparcie inwestycyjne dla regionów najsilniejszych ekonomicznie
i społecznie, m.in. koncepcja biegunów wzrostu wpływających na polityki
publiczne i finansowanie regionalne8,
− ograniczonej funkcjonalności ośrodków, występują niedostatki infrastruktury
materialnej, centralizacja administracji ogranicza endogenne aktywności
obywatelskie.
Na obecnym etapie rozwoju miast w Polsce dominuje proces suburbanizacji,
mieszkańcy podnoszą standardy zamieszkania i obniżają koszty życia, przenosząc
się do ościennych gmin, miasta centralne wciąż jednak ponoszą koszty utrzymania
infrastruktury drogowej, placówek świadczących usługi medyczne, czy też
oświatowe. Powstałą lukę częściowo wypełniają pracownicy rekrutowani z mniej
zamożnych regionów, czy też z innych krajów. Obcokrajowcy tworzą rynek
mieszkań pod wynajem zasiedlając centra i śródmieścia miast, co wpływa na wzrost
cen wynajmu i zakupu nieruchomości. Wspierają funkcjonowanie sektora usług,
jednocześnie rozwijają własną infrastrukturę instytucjonalizującą ich wierzenia,
style życia, zwyczaje kulinarne. Podobnie jak wcześniej w krajach cywilizacyjnie
zaawansowanych, migracje zagraniczne zmieniają społeczny krajobraz, proces ten
dotyczy polskich miast różnej wielkości, nie tylko tych rozwijających funkcje
metropolitalne, ale także średnich i małych. Zmiany już w chwili obecnej dotykają
sfery kultury, wpływają na atrakcyjność rezydencjonalną przestrzeni miejskiej.
W ciągu następnej dekady migranci uzyskają pełnię praw obywatelskich i zgodnie
z zasadami demokracji będą wpływać na procesy polityczne.
W drugiej połowie XX wieku przestrzeń miast kształtowała logika
funkcjonowania wielkich organizacji, w tym globalnych instytucji finansowych
czy też handlowych. Miasta początku XXI wieku dostosowują się do społeczeństwa
i gospodarki opartej na wiedzy. Sprywatyzowane przestrzenie publiczne ponownie
otwierają się na mieszkańców, uspołeczniają się, aby na nowo przyciągnąć tych,
8

G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Scholar,
Warszawa 2005, s. 13-48.
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którzy w poszukiwaniu miejsc zaspokajających ich potrzeby przenoszą się na
przedmieścia. W dyskusjach publicznych pojawiły się postulaty ograniczenia
uciążliwości związanych z brakiem ładu ekologicznego w mieście, zanieczyszczenie
powietrza, skażenie wody i gleby stały się polem walki o podniesienie jakości
życia w miastach. Konkurencja regionalna o charakterze prodemograficznym
otworzyła drogę do rewindykacji dotychczasowych modeli rozwojowych.
Miasta zachodnioeuropejskie będąc na tym etapie rozwoju konkurowały
o mieszkańców, oferując bogactwo instytucji kulturalnych i edukacyjnych,
dostępność komunikacyjną, a także chłonne rynki pracy. Zarządzanie przestrzenią
kulturową, dostosowanie jej do zmieniającej się struktury demograficznej wpłynęło
znacząco na strategie rozwoju miast.
Wzmocnienie atrakcyjności rezydencjonalnej miast dokonuje się dzięki
prowadzeniu profesjonalnego marketingu terytorialnego, rozumianego na dwa
sposoby.
Pierwszy odnosi się do działań promocyjnych adresowanych do interesariuszy
zewnętrznych: inwestorów, turystów. Oferty przygotowywane dla dysponujących
kapitałem globalnych przedsiębiorstw koncentrowały się na tworzeniu specjalnych
stref przygotowanych pod inwestycje. Dla turystów opracowywano katalogi atrakcji
turystyczno-rekreacyjnych bazujących na walorach krajobrazowych i dziedzictwie
historycznym.
Drugi, znacznie szerszy, uwzględnia interesariuszy wewnętrznych: uczniów,
studentów i mieszkańców. Obejmuje więc modele zarządzania miastem, projekcje
kierunków rozwoju zoperacjonalizowanych w strategiach, zawiera w sobie filozofię
dysponowania dobrami materialnymi i niematerialnymi w postaci dziedzictwa
kulturowego: znaków, symboli, unikalnej tożsamości miejsc.
W tradycyjnych mediach pozytywny wizerunek miast budowały spoty
reklamowe, artykuły tematyczne, konkursy, rankingi, prezentacje na targach,
wystawach, organizacja przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. W mediach
społecznościowych pojawiają się oficjalne spoty reklamowe kierowane do odbiorcy
masowego, a także indywidualnego. Szczególnie atrakcyjne są materiały
adresowane do konkretnych środowisk: blogi turystyczne, prywatne sesje
zdjęciowe, flashmoby, amatorskie filmy promujące wydarzenia. Jednostki
terytorialne pozycjonowane są także w dziełach filmowych, literackich, utworach
muzycznych.
Wraz z rosnącą profesjonalną wiedzą środowisk samorządowych zwiększa się
liczba narzędzi marketingowych stosowanych w celu budowy marki miasta.
Miasto XX wieku jawiło się jako miejsce nowoczesne, dobrze skomunikowane,
wyróżniające się na tle innych rozbudowaną infrastrukturą, było to miejsce
prowadzenia biznesów gwarantujących wysokie dochody zarówno inwestorom, jak
i mieszkańcom.
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Miasto XXI wieku waloryzuje swoje położenie geograficzne, kulturę
mieszkańców, podkreśla istotność zrównoważonego rozwoju gospodarczego
uwzględniającego środowisko naturalne. Negatywne konsekwencje ekonomizacji
życia społecznego doprowadziły do regresu w wielu dziedzinach, wskaźniki
demograficzne, dane o stanie zdrowia psychicznego populacji skłoniły władze
różnego szczebla do poszukiwania nowych modeli wzrostu. Miasta podkreślają swój
kulturotwórczy charakter, zdolność do wytwarzania przestrzeni o twórczym
klimacie, który zaspokaja emocjonalne potrzeby różnych grup społecznych.
Charakteryzując krótko kierunek przemian należy podkreślić trend równoważenia
rozwoju gospodarczego i społecznego z naciskiem na ochronę środowiska
naturalnego.

Bielsko-Biała – krótka charakterystyka
Na historię miasta składają się dzieje dwóch, podzielonych rzeką Białą, ośrodków
o znakomicie różnych trajektoriach rozwojowych. Bielsko nazywane na początku
XX wieku „niemiecką wyspą językową” posiadało śląski charakter, Biała natomiast
stanowiła część Galicji Zachodniej z będącym jej centrum Krakowem.
Próby połączenia ośrodków miały miejsce od XIX wieku, formalnie miasta
połączono administracyjnie w roku 1951. Miasto od momentu powstania włączyło
do swojego obszaru przyległe miejscowości: Kamienicę, Mikuszowice, Straconkę,
Hałcnów, Stare Bielsko i Wapienicę. Obecnie miasto Bielsko-Biała położone jest
w południowej części województwa śląskiego, rzeźba terenu i walory turystyczne
są zasobem, który predestynuje ośrodek do rozwoju sektorów gospodarczych
związanych z turystyką.
W okresie PRL rozkwitało jako ośrodek przemysłu włókienniczego
i motoryzacyjnego, atrakcyjne warunki pracy i życia przyciągały nowych
mieszkańców z różnych stron Polski. To dla nich budowano malowniczo
położone osiedla, w centrum i w śródmieściu powstawały 10-piętrowe wieżowce,
osiedla takie jak: Słoneczne, Karpackie, Beskidzkie, czy też Złote Łany,
wkomponowały się trwale w miejski krajobraz. W gospodarce miejskiej dominował
przemysł włókienniczy, przedwojenne fabryki tworzyły klimat industrialny wokół
centrum miasta. Postsocjalistycznym dziedzictwem jest przemysł motoryzacyjny,
którego korzenie sięgają końca lat 40. Powstały wówczas Zakłady Sprzętu
Mechanicznego „Polmo”, będące zaczątkiem powołanej w 1971 roku Fabryki
Samochodów Małolitrażowych zbudowanej na bazie 12. zakładów m.in. ze
skoczowskiej Odlewni Żeliwa, czy też zakładów „Romet” w CzechowicachDziedzicach.
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Miasto Bielsko-Biała, a od 1975 roku także województwo bielskie, stało się
silnym ośrodkiem rozwoju przemysłu motoryzacyjnego9. Koniec XX wieku był
okresem ogromnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Tabela 1. zawiera dane o
liczbie ludności i obrazuje dynamikę wzrostu ośrodka, który przez dekady miał
status zlewni migracyjnej.
Tab. 1. Liczba ludności Bielska-Białej w latach 1951 – 2018
Lata
1951
1960
1970
1980
1990
2000
2018

Liczba mieszkańców w tys.
55 000
87 000
106 000
176 839
181 000
179 000
171 505

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc (14.11.2019).

Głównego

Urzędu

Statystycznego,

O sile i randze ośrodka świadczył ogromny przyrost ludności, który miał
miejsce w latach 70. i 90. Kolejna dekada przyniosła miastu upadek
przemysłu włókienniczego, degradację struktury społecznej i przestrzennej miasta.
Opuszczone fabryki ulokowane w centrum miasta stały się symbolami załamania
gospodarczego. Stopniowo centrum i śródmieście stawały się obszarem
zdeprecjonowanym społecznie, niebezpiecznym, zdekapitalizowanym technicznie.
Pozbawione walorów estetycznych miasto ponosiło wysokie koszty transformacji
ustrojowej, społecznej i ekonomicznej. W latach 90. gospodarcze trudności
przezwyciężono dynamicznym wzrostem sektora prywatnego, a także emigracją
zarobkową ludności. U progu nowego tysiąclecia miasto straciło swój status
administracyjny, reforma terytorialnej organizacji kraju przeprowadzona w 1999
roku nadała mu rangę miasta powiatowego10.
Obecnie Bielsko-Biała należy do miast o depopulacyjnej strukturze
demograficznej, charakteryzujących się ubytkiem rzeczywistej liczby ludności.
Trudna sytuacja materialna miasta ograniczała możliwości podniesienia się
po kryzysie okresu transformacji, rewitalizacja tkanki miejskiej stała się możliwa
dopiero po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Fundusze
unijne pozwoliły na stopniową odbudowę zdegradowanego centrum miasta,
opracowano wieloletnie plany odnowy obszarów atrakcyjnych turystycznie.
9

R. Kaczmarek (red.), Monografia miasta, t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu
Miejskiego, Bielsko- Biała 2010, s. 491-508.
10
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
Dz.U. 1998 r. nr 96poz 603, www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980960603 (15.11.2019).
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Program rewitalizacji obszarów centralnych miasta został początkowo zaplanowany
na lata 2007 – 2013, a następnie 2014 – 2020.
Po podniesieniu się z zapaści społeczno-ekonomicznej miasto znalazło się
w obszarze wpływu rosnącej w siłę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia.
Sąsiedztwo silnego ośrodka może sprzyjać pozytywnej dyfuzji rozwojowej, częściej
jednak prowadzi do nawarstwiania się problemów spowodowanych niemożnością
konkurowania miast średnich i małych z metropolią.
Do negatywnych skutków należą:
− nieciągłość i fragmentacja przestrzeni, metropolia funkcjonalnie wiąże się
z silnymi zewnętrznymi układami funkcjonalnymi, słabną powiązania
z regionalnym otoczeniem, z najbliższego otoczenia wypłukiwane są zasoby
w postaci kapitału ludzkiego czy też ekonomicznego, dynamika rozwoju
metropolii jest związana ze stagnacją i regresem sąsiadujących z nią miast,
− nierówność poziomów rozwoju gospodarczego napędza wewnętrzną
konkurencję, miasta małe i średnie uzyskują status obszarów
rezydencjalnych, następuje silna segmentacja rynku pracy,
− segregacja i agregacja społeczna prowadząca do wzrostu przestępczości,
wykształcenia się enklaw grup wykluczonych z życia społecznego, nasilają się
konflikty kulturowe, strukturalna niechęć obcokrajowców do integracji11.
W sytuacji wejścia w fazę dojrzałości demograficznej przedmiotem konkurencji
stają się wpływy do budżetu miejskiego wynikające z ubytku ludności. Zmniejszają
się dochody z podatków, subwencje oświatowe, miasta „kurczą się”, tracą
inwestorów, następuje ograniczenie liczby jednostek świadczących usługi
administracyjne dla mieszkańców. Konkurowanie o nowych, młodych
i wykształconych mieszkańców staje się koniecznością, miasta inwestują
w tworzenie atrakcyjnego wizerunku. Siłą napędową wzrostu gospodarczego są
przedsiębiorcze jednostki dysponujące wiedzą i umiejętnościami, które przekładają
się na kapitał kreatywny. Twórcze jednostki poszukują miejsc zamieszkania i pracy
uwzględniając nie tylko oczekiwania płacowe, ale także stan środowiska
naturalnego, jakość przestrzeni publicznych, transportu publicznego, oferty
kulturalnej, tolerancji i otwartości środowiska miejskiego na różnorodność.
Atrakcyjność rezydencjonalna miast traktowana jest przez władze samorządowe
i przedsiębiorstwa z taką samą uwagą jak innowacje technologiczne.

11

Zob. Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002, s. 60-72.
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Atrakcyjność rezydencjalna
subregionu południowego

Bielska-Białej

na

tle

gmin

Granice administracyjne i funkcjonalne Bielska-Białej nie pokrywają się ze sobą,
a te ostatnie są przedmiotem wielu analiz i dyskusji. Metodologia delimitacji
aglomeracji bielskiej nastręczała licznych trudności zespołom opracowującym
dokumenty strategiczne na szczeblach lokalnych, regionalnych i krajowych.
W Encyklopedii Województwa Śląskiego opracowanej w 2014 roku aglomeracja
bielska obejmuje Bielsko-Białą wraz z obszarem powiatu bielskiego: Szczyrk,
Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze,
Kozy, Porąbka, Wilkowice, a także wsie: Bestwina, Buczkowice, Bystra, Czaniec,
Jaworze, Kozy, Ligota, Pisarzowice, Porąbka, Wilkowice12.
W latach 2016 – 2018 Główny Urząd Statystyczny opracował metodologię
wyznaczenia obszaru funkcjonalnego miast uwzględniając odsetek mieszkańców
codziennie dojeżdżających do pracy. Jak widać na poniższej mapie, funkcjonalny
obszar miasta Bielska-Białej w tym ujęciu ma stosunkowo niewielki zasięg,
obejmuje jedynie sąsiednie gminy.
Rys.1. Miejskie obszary funkcjonalne

Źródło:www.stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/unijne-typologie-terytorialnetercet/funkcjonalne-obszary-miejskie-fua (14.11.2019).

Zgodnie z założeniami „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030”13 delimitacja obszarów funkcjonalnych została powierzona jednostkom
rządowo-samorządowym wojewódzkiego szczebla. W tym ujęciu miasto
12
13

http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Strona_startowa (15.11.2019).
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000252 (14.11.2019).
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Bielsko-Biała zostało wskazane jako zaplecze funkcjonalne i główny ośrodek
subregionu południowego obejmujący trzy powiaty:
− bielski, skupiający Bielsko-Białą oraz 10 gmin: Bestwina, Buczkowice,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk,
Wilamowice, Wilkowice,
− cieszyński, skupiający 12 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec,
Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła,
Zebrzydowice,
− żywiecki, skupiający 15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa,
Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza,
Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec.
W dokumentach planistycznych, opracowanych podczas tworzenia strategii
krajowej, subregion południowy zyskał status obszaru metropolitalnego
sąsiadującego z Górnośląsko-Zagłębiowskim Związkiem Metropolitalnym i jako taki
stał się podmiotem uwzględnianym w strategiach rozwoju Województwa Śląskiego.
Przygotowania do unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 skłoniły
samorządy do ściślejszej integracji funkcjonalnej. W celu zwiększenia możliwości
absorpcji środków powołano Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka. Uroczyste
podpisanie umowy stowarzyszeniowej nastąpiło 28.10.2019 roku podczas
Zgromadzenia Ogólnego. Aglomeracja Beskidzka zrzesza 41 jednostek samorządu
terytorialnego, a na jej czele stoi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Miasta Aglomeracji Beskidzkiej rokrocznie odnotowują coraz mniejszą liczbę
mieszkańców. Ubytek ludności dotyczy także trzech głównych ośrodków
subregionu południowego: Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.
Tab. 2. Liczba mieszkańców głównych miast subregionu południowego
Miasta
Bielsko-Biała
Cieszyn
Żywiec

Liczba mieszkańców w latach
2015
2016
172 591
172 030
35 274
35 102
31 815
31 662

2017
171 505
34 876
31 560

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.bdl.stat.gov (14.11.2019).

Trend ten jest charakterystyczny dla całego kraju i województwa. Analiza salda
migracji ludności pozwala obserwować ruchy migracyjne w subregionie. Jak wynika
z danych o liczbie ludności, w powiecie bielskim utrzymuje się znaczący przyrost
liczby mieszkańców, liczba mieszkańców wzrosła także w powiecie cieszyńskim.
Zmniejszenie liczby obywateli odnotował powiat żywiecki.
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Tab. 3. Liczba ludności powiatu subregionu południowego
Obszar

2015

2016

2017

Powiat bielski

162 128

162 926

164 003

Powiat cieszyński

177 562

177 863

178 251

Powiat żywiecki

153 047

153 197

153 187

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.bdl.stat.gov (14.11.2019).

Dane pozwalające na uzyskanie informacji o wieku migrantów wskazują, iż
ubytek wędrówkowy ludności w powiecie żywieckim dotyczy osób w wieku
produkcyjnym, świadczy o spadającej atrakcyjności rezydencjonalnej powiatu.
Tab. 4. Współczynnik salda migracji dla powiatów
Obszar

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Powiat bielski

82,3

82,7

89,0

39,5

37,7

36,7

18,8

17,2

18,5

Powiat cieszyński

29,2

20,2

29,7

7,6

11,9

-1,0

13,2

15,5

21,6

Powiat żywiecki

23,4

15,8

17,2

-7,5

-9,1

-7,7

25,1

18,2

17,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.bdl.stat.gov.pl (14.11.2019).

Przyrost liczby ludności na obszarze powiatu bielskiego zauważalny jest
w każdej grupie wiekowej, ilustruje suburbanizację, wskazuje także na wysoką
atrakcyjność rezydencjalną powiatu. W powiecie cieszyńskim w analizowanym
okresie przeważa przypływ ludności, jednak w 2018 roku odnotowano ubytek
ludności w wieku produkcyjnym, w tym samym czasie powiat odnotowuje rosnącą
liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
Analiza wysokości średnich zarobków w powiatach subregionu południowego na
tle średniej wojewódzkiej wskazuje powiat żywiecki jako obszar o najwyższych
zarobkach. Najmniejsze uposażenie otrzymują pracownicy najemni na terenie
powiatu cieszyńskiego i z punktu widzenia rynku pracy obszar ten jest najmniej
atrakcyjny. Wysokie zarobki oferowane przez pracodawców w powiecie żywieckim
nie podnoszą jego atrakcyjności. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 4.
regres demograficzny pogłębia się niezależnie od walorów krajobrazowych
i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Różnica w dochodach pracowników najemnych
pomiędzy pracującymi w powiecie bielskim, cieszyńskim i żywieckim jest znacząca.
Pierwsza pozycja Żywca w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko
Polski, ale i Europy znacznie obniża jednak możliwości miasta w zakresie budowy
atrakcyjnego wizerunku14.

14

www.euro.who.int/en/countries/poland/data-and-statistics (14.11.2019).
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Tab. 5 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tys.
2015

2016

2017

2018

Powiat bielski

3 613,20

3 739,69

3 999,45

4 210,20

Powiat cieszyński

3 455,64

3 565,79

3 773,12

4 107,37

Powiat żywiecki

4 059,16

4 100,84

4 515,28

4 577,28

Województwo śląskie

4 221,45

4 295,29

4 481,55

4 825,28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.bdl.stat.gov.pl (14.11.2019).

Sytuacja rynku nieruchomości potwierdza wysoką atrakcyjność rezydencjalną
powiatu bielskiego. Poniższa tabela umożliwia porównanie liczby mieszkań
oddanych do użytku w miastach i powiatach subregionu południowego.
Tab. 6. Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa
Obszar

Mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem

Mieszkania
indywidualne

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Bielsko-Biała

222

292

195

235

262

272

Powiat bielski

15

31

18

447

474

487

Cieszyn

0

34

0

45

23

35

Powiat cieszyński

63

95

124

483

435

459

Żywiec

0

0

0

44

58

51

Powiat żywiecki

5

34

1

400

462

513

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.bdl.stat.gov.pl (14.11.2019).

W granicach administracyjnych miast liczba mieszkań przeznaczonych na
sprzedaż lub wynajem spada, w Bielsku-Białej i w Cieszynie wśród lokali oddanych
do użytku na sprzedaż lub wynajem są także lokale komunalne. W latach 2015 –
2017 w Żywcu nie zrealizowano żadnych inwestycji tego typu. Zauważalny
jest wzrost zamożności mieszkańców pozwalający na realizację marzeń
o mieszkaniu własnościowym lub domu. W mieście Bielsku-Białej i w powiecie
bielskim w analizowanym okresie co roku oddawano do użytku większą liczbę
mieszkań indywidualnych. Także w powiecie cieszyńskim w tym samym okresie
systematycznie rosła liczba mieszkań przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż,
przyrost ten znacząco wyróżnia powiat na tle innych. W samym Cieszynie nie
występuje trend wzrostu liczby mieszkań indywidualnych. W powiecie żywieckim
w badanym okresie także rosła liczba inwestycji w mieszkania indywidualne,
budownictwo przeznaczone na wynajem i sprzedaż ma marginalne znaczenie.
W mieście Żywcu w badanym okresie nie oddano do użytku lokali mieszkalnych
przeznaczonych na sprzedaż i wynajem.
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Jak wynika z danych Bielsko-Biała jako miasto średniej wielkości znajduje się
nadal w fazie kryzysu miejskości związanego z depopulacją i dezindustrializacją.
Od dekady władze miejskie prowadzą strategię odrodzenia miasta poprzez
rewitalizację infrastruktury materialnej i zaadaptowanie jej do nowego modelu
gospodarczego. Dla bogacących się mieszkańców większą atrakcyjność
rezydencjalną nadal mają przedmieścia, standard życia oferowany przez miasto
nie jest zgodny z ich oczekiwaniami. Istotne znaczenie czynników jakościowych
branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu się i inwestycji we
własną nieruchomość zauważalna jest szczególnie w przypadku Żywca i powiatu
żywieckiego. Spadek atrakcyjności rezydencjonalnej tych obszarów wynika
z rosnącej świadomości negatywnego wpływu smogu na zdrowie mieszkańców.

Miasto Bielsko-Biała wobec kryzysu miejskości
Miasta amerykańskie, a także europejskie które zmagały się z kryzysem
depopulacji i dezindustrializacji, wprowadzały regresywny model rozwoju
nazywany kurczącym się miastem15. Problemy demograficzne pojawiające się
wraz z postępem gospodarczym dowartościowały mieszkańców, uzyskali w oczach
decydentów z rozmaitych pól społecznych status istotnych zasobów, mieszkańcy
miast stali się w retoryce gospodarczej i politycznej „kapitałem ludzkim”. Wysoko
wykwalifikowana kadra profesjonalistów nazywana dzięki pracom Richarda
Floridy „klasą kreatywną”16, zaczęła zmieniać oblicza miast. Dostrzeżony związek
między kapitałem intelektualnym i ekonomicznym w gospodarkach miejskich
wymusił na władzach samorządowych zmianę modelu ekonomicznego układów
lokalnych. Obecnie o możliwościach rozwoju obszarów zurbanizowanych
w znacznej mierze decyduje klasa „kreatywna” mająca wysokie wymagania
w zakresie estetykii funkcjonalności miejsc, przestrzeni i oferty życia kulturalnego.
Miasta dostosowując się do oczekiwań swoich mieszkańców inwestowały
w zdegradowane przestrzenie, uatrakcyjniając tym samym centra i śródmieścia.
Szeroko rozumiana odnowa miast poprzez przywrócenie do życia zdegradowanych
obszarów określana jest mianem rewitalizacji. Jej celem jest renowacja istniejącej
zabudowy, a następnie zahamowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak
patologie społeczne, niedostosowanie infrastruktury do warunkowanych stanem
zdrowia potrzeb użytkowników.
W przedmiocie studiów miejskich dokonano wielu analiz porównawczych
przemian społeczno-kulturowych zachodzących w jednostkach różnej wielkości.
Wspólnym interesem mieszkańców miast stało się oddolne wywieranie presji na
15

A. Majer, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2014, s. 33-54.
R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku,
społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 82-92.
16
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władzach miast w celu podnoszenia jakości życia. Rewitalizacja miast objęła:
− przestrzeń materialną, odnowę zdegradowanej tkanki miejskiej,
dywersyfikację kanałów transportowych poprzez dostosowanie miast do
ruchu rowerowego i pieszych, popularyzację transportu publicznego,
− infrastrukturę „smart cities”, budowę szerokopasmowego dostępu do
Internetu, wirtualizację usług publicznych i komercyjnych, integrację
platform społecznościowych,
− instytucjonalizację partycypacji obywatelskiej mieszkańców, włączenie
do procesów decyzyjnych przedstawicieli instytucji non-profit
i ruchów miejskich,
− pogłębienie świadomości negatywnych skutków rozwoju społecznogospodarczego dla środowiska naturalnego i człowieka: podjęcie systemowej
walki o oczyszczenie środowiska miejskiego ze smogu, hałasu, toksycznych
związków chemicznych, a także nadmiaru śmieci.
Procesy dezindustrializacji i depopulacji powodują zwiększenie wysiłków
mających na celu podniesienie atrakcyjności rezydencjonalnej miast, na którą
składają się: koszty życia, warunki mieszkaniowe, dostępność mieszkań, jakość
rynku pracy, wielomodalne sieci komunikacyjne, jakość oferty kulturalnej
i edukacyjnej, poziom zanieczyszczeń. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej
miasta Bielska-Białej wskazuje na zastosowanie modelu rozwoju konwergentnego,
zakładającego skuteczność działań podejmowanych wcześniej w miastach
europejskich i amerykańskich. Założenia strategiczne rozwoju miasta Bielska-Białej
uwzględniają wymienione czynniki w aktualnie opracowywanych, a także
aktualizowanych dokumentach planistycznych.
Strategia rozwoju miasta Bielska-Białej17 realizowana do 2020 roku identyfikuje
następujące obszary interwencji: efektywność, mobilność, zdrowotność
i kreatywność. Do filarów rozwojowych zaliczono działania związane z:
− zapewnieniem mieszkańcom dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej,
− rozbudową infrastruktury transportowej w mieście,
− rewitalizacją i rewaloryzacją zdegradowanej tkanki mieszkaniowej, a także
terenów pofabrycznych w obszarach centrum i śródmieścia,
− rozbudową infrastruktury turystycznej, a także uspołecznieniem przestrzeni
publicznych,
− inwestycjami umożliwiającymu rozwój branży IT.
W perspektywie minionej dekady należy zauważyć, że działania te na wczesnym
etapie wiązały się z przebudową miejskiego systemu transportowego, a także
modernizacją zdegradowanego centrum. W obecnej fazie zagospodarowywane są
odnowione już kamienice wokół rynku, także budynki pozostałe po przemyśle
17

Dokument dostępny pod adresem: www.bielskobiala.pl/uploads/pub/pages/page_712/ text_images/ XX_496_
2012.pdf (14.11.2019).
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włókienniczym.
Do istotniejszych inwestycji realizujących założenia strategiczne w zakresie
rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej należą:
− piłkarski stadion miejski o pojemności ponad 15 tys. widzów zlokalizowany
w śródmieściu, inwestycja wzbudziła wiele kontrowersji z uwagi na brak
miejsc parkingowych dla widzów, a także uciążliwości, jakie stwarza dla
pobliskich mieszkańców,
− sieć jednotorowych tras rowerowych18 na terenach rekreacyjnych należących
do miasta: Koziej Góry, Szyndzielni, a także Dębowca. Uruchomienie tras
umożliwiło rozwój przedsiębiorstw oferujących sprzęt rowerowy na sprzedaż
lub wynajem, serwis, usługi gastronomiczne, a także szkolenia.

Wizerunek medialny miasta i jego percepcja
Władze miasta realizując zapisy strategii prowadzą marketing terytorialny
zorientowany na przyciągnięcie nowych mieszkańców. Wsparciem atrakcyjności
rezydencjalnej miasta jest kampania „Kariera w górach” prowadzona od 2017 roku
przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. Zamierzonym
odbiorcą kampanii są młodzi ludzie chcący podjąć studia i pracę w Bielsku-Białej,
a także doświadczeni specjaliści rozważający zmianę miejsca zamieszkania.
Na stronach internetowych pogrupowano informacje według kategorii: kariera,
sport, rozrywka, kultura, mieszkania, opinie, blog. Miasto reklamuje się jako miejsce
dające duże możliwości młodym osobom, szczególnie posiadającym wykształcenie
techniczne, atrakcyjne miejsca pracy w sektorze motoryzacyjnym, branży IT.
Autorzy kampanii akcentują bogatą ofertę kulturalną, rozbudowaną infrastrukturę
sportowo-turystyczną oraz międzynarodowe wydarzenia artystyczne19.
W roku 2010 do kampanii wizerunkowej pt. „Bielsko-Biała – przeżyjesz dwa razy
więcej” miasta zaangażowano znaną wokalistkę jazzową Urszulę Dudziak, która
promowała walory krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe miasta20. Materiały
filmowe nie zyskały popularności, podobnie jak kanał prowadzony na YouTube
przez Urząd Miasta mający jedynie 422 subskrybentów21. W roku 2012 miasto
ogłosiło konkurs na filmy promujące miasto w mediach społecznościowych,
pierwsze filmy pozycjonowane na kanale YouTube miały niewielki zasięg odbiorców
(2 126 odsłon). Znacznie większym zainteresowaniem cieszyły się filmy tematyczne
skierowane do konkretnych grup odbiorców, np. materiał przygotowany dla grup
młodzieżowych uprawiających jazdę na deskorolkach (21 206 odsłon) czy też
18

www.endurotrails.pl/trasy/trasy-zielone (14.11.2019).
www.karierawgorach.pl/kariera (14.11.2019).
20
www.youtube.com/watch?v=9t6P04hNZy0&list=PL9AADF345786FF11C&index=25&t=0s (14.11.2019).
21 www.youtube.com/user/umbielskobiala/videos (14.11.2019).
19
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prezentacja ścieżek zjazdowych EnduroTrails (11 tys.)22. W roku 2019 miasto
rozpoczęło kampanię promującą ofertę rezydencjonalną dla obcokrajowców
i emerytów, wykorzystując wizerunki mieszkańców: Bogusławy i Vincenta
Zdzitowieckich. Film pozycjonowany na kanale YouTube nie cieszył się dużą
popularnością, został wyświetlony jedynie 2 973 razy23. W roku 2019 pojawiły się
kolejne promujące miasto filmy i vlogi o bardzo dużym gronie odbiorców, m.in. film
pt. „Welcome to Bielsko-Biała” – znacznie ponad 112 tys. wyświetleń,
pozycjonowane już poza oficjalnym kanałem urzędu miasta24.
Działania podejmowane przez jednostki administracji samorządowej
koncentrujące się na infrastrukturze uzupełniane są przez aktywne działania
lokalnych przedsiębiorców, a także szkoły wyższe i jednostki związane z szeroko
rozumianą kulturą wyższą finansowane ze środków ministerialnych.
Przedsięwzięcia realizowane przez firmy prywatne czy też rząd prowadzą do zmiany
jakościowej gospodarki lokalnej. Obserwowalna jest reorientacja interwencji
inwestycyjnych w stronę rozwoju miasta poprzez inwestycje w sektorze kulturalnokognitywnym.
Do inwestycji tworzących nowe miejsca pracy mogące wzmocnić także
atrakcyjność rezydencjalną należy m.in. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji.
Planowanym terminem oddania do użytku jest rok 2020. Obiekt ma pełnić funkcje
nowoczesnego muzeum oraz parku rozrywki, jego instytucjonalnym kadrowym
zapleczem jest powstałe w 1947 roku Bielskie Studio Filmów Rysunkowych25.
Przykładem prywatnej inwestycji z branży kreatywnej jest projekt inwestycyjny
realizowany przez firmę Cavatina Holding S.A., obejmuje on kompleks budynków
biurowych klasy A+ wraz z salą koncertową na 1000 miejsc. Ulokowany na
śródmiejskich terenach pofabrycznych ma cele kulturalno-rozrywkowe, znacznie
rozszerza zakres rewitalizacji miasta przewidziany w dokumentach strategicznych26.
Firma Rekord S.A. jako jeden z pierwszych prywatnych inwestorów
w subregionie południowym wybudowała i uruchomiła centrum badawczorozwojowe27 oferując wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nowo powstających
przedsiębiorstw z branży IT.
Od dwóch dekad rozwija się sektor związany z branżą muzyczną. Bielsko-Biała
buduje swoją markę miejską polskiej stolicy jazzu, od 21 lat corocznie organizowany
jest festiwal „Bielska Zadymka Jazzowa”, od 17 „Jesień Jazz Festiwal”28. Rośnie
liczba przedsięwzięć prywatnych związanych z organizacją systemu edukacji
muzycznej oraz estradowej dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych
22

www.youtube.com/watch?v=6EG15Wsm9i0 (14.11.2019).
www.youtube.com/watch?v=0-VlyB3kJC4 (14.11.2019).
24 www.youtube.com/watch?v=oBs2zm4dClA (14.11.2019).
25 www.nizio.com.pl/interaktywne-centrum-bajki-i-animacji-w-bielsku-bialej (14.11.2019).
26 www.cavatina.pl (14.11.2019).
27
www.rekord.com.pl/o-firmie/centrum-badawczo-rozwojowe (14.11.2019).
28 www.bck.bielsko.pl (14.11.2019).
23
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i średnich. Powstają kluby muzyczne, np. Jazz Club, Metrum, Miasto. Koncentracja
i stały wzrost podmiotów współpracujących w tej dziedzinie przybrały formę
charakterystyczną dla struktur klastrowych.
Miasto inwestuje w murale tworzone przez uznanych artystów, turyści
mogą brać udział w wycieczkach miejskich organizowanych przez Bielskie Centrum
Kultury, podczas których prezentowane są poszczególne dzieła. Turyści
i mieszkańcy mogą także skorzystać z przewodnika w wersji cyfrowej29. Dużym
zainteresowaniem mieszkańców cieszą się spacery tematyczne organizowane
przez miejskiego historyka30. Wycieczki o tematyce przyrodniczej przygotowują dla
mieszkańców i turystów stowarzyszenia działające w dzielnicach miasta, m.in.
Stowarzyszenie Olszówka31.

Wnioski i rekomendacje
Współczesne analizy potencjałów rozwojowych miast wykazują malejące
znaczenie położenia miast, na rzecz wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego,
społecznego i kulturowego. Do nowych wskaźników pozwalających na ocenę siły
lub słabości miast zaliczono: poziom życia, przeciętne dalsze trwanie życia, jakość
powietrza, czy też dostępność nowoczesnych technologii. Nowoczesna gospodarka
nastawiona na pluralistyczno-indywidualistyczne systemy wartości i style życia,
podejmując decyzje „lokalizacyjne”, uwzględnia dostęp do wykwalifikowanej siły
roboczej, dobre zaplecze edukacyjne, atrakcyjne środowisko naturalne, korzystny
wizerunek regionu, przyjazny klimat dla biznesu. Czynniki te kształtują współczesną
urbanizację w Europie.
W najbliższej dekadzie polskie miasta, w tym Bielsko-Biała, zmienią swój
charakter i odegrają kluczową rolę w obszarach: integracji obcokrajowców,
implementacji innowacji społecznych, rekulturacji ekonomii napędzanej przez
turystykę. Dysponując różnorodną infrastrukturą techniczną, technologiczną,
edukacyjną, usługową i informacyjną będą wzmacniać rolę kulturotwórczą.
Zarządzanie przestrzenią kulturową wiąże się ze wsparciem rozwoju sektora
„kreatywnego”, który przyczyni się do zwiększenia dochodów miasta z turystyki,
a także do podniesienia atrakcyjności rezydencjonalnej. Waloryzacja przestrzeni
ekonomiczno-kulturowych miast może jednak prowadzić do gentryfikacji, która
zbyt wąsko rozumiana, przyczynia się do niszczenia tkanki sąsiedzkiej poprzez
przymusowe wysiedlenia mieszkańców z odnawianych budynków, powoduje
29

www.galeriabielska.pl/images/upload/08-PLIKI-DO-POBRANIA/2018/murale-folder/MURALE-folder-polang.pdf (14.11.2019).
30 www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/40946/tajemnice-bielska-i-bialej-wedlug-jacka-proszyka-drugi-rewelacyjnyspacer (14.11.2019).
31
www.bielskobiala.naszemiasto.pl/poznaj-niezwykla-doline-wapienicy-stowarzyszenie-olszowka/ar/c1-7336525
(14.11.2019).
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wzrost kosztów życia w odnowionych dzielnicach, a także utratę autentyzmu
historycznych struktur architektonicznych32. Mieszkańcy tracą zrewitalizowane
przestrzenie miasta na rzecz turystów, deweloperów i globalnych przedsiębiorstw.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, Bielsko-Biała jest miastem prowadzącym
coraz bardziej skuteczny marketing terytorialny, umiejącym zbudować bardzo
atrakcyjny wizerunek w mediach. Działania władz oraz przedsiębiorców opierają się
na sprawdzonych paradygmatach rozwojowych. Wyraźnie wzrasta aktywność
administracji lokalnej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w branżach
kreatywnych. W tworzenie innowacyjnego środowiska zaangażowane są centralne
instytucje administracyjne, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, firmy
sektora informatycznego, a także agencje rozwoju. Atrakcyjność rezydencjalna
Bielska-Białej w chwili obecnej nie jest na tyle duża, żeby zatrzymać proces
suburbanizacji, czy też skłonić mieszkańców do ponownego powrotu do centrum
i śródmieścia. Warunki życia w mieście nie są na tyle konkurencyjne, żeby wywołać
migracje o charakterze ekonomicznym, podobnie jak to miało miejsce
w XX wieku.
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Is Bielsko-Biala a City Worth Staying in? The Media Image of the City and Its Residential
Attractiveness
Summary
In the 20th century, global enterprises were among the most significant actors creating urban space.
In accordance with the expectations of global investors, production zones and consumption spaces
were separated in cities. In the post-industrial era, urban space is produced by external investors, local
developers, municipal self governments, non-profit sector organizations and residents. The
decreasing number of inhabitants encourages local authorities to take action aimed at increasing
residential attractiveness. The media image of cities affects their competitive position, which is
particularly important in crises caused by suburbanization and demographic regression. This article
aims to illustrate empirically the processes occurring in a medium-sized city that is affected by
suburbanization, mature demographic phase, as well as economic migrations.
Keywords: suburbanization, residential attractiveness, city image
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Psychologiczne badania nad mediami –
droga do powstania nowej dyscypliny2

ABSTRAKT
Celem artykułu jest przedstawienie początków stosunkowo młodej dyscypliny – psychologii mediów.
Nauka ta „wykorzystuje teorie, koncepcje i metody psychologii, aby zbadać wpływ mediów masowych
na jednostki, grupy i kultury”3. W artykule znajduje się omówienie wczesnych badań nad mediami
przeprowadzanych w pierwszej połowie XX wieku, których częstą inspiracją były powszechne
przekonania o ich negatywnym wpływie oraz chronologiczne podsumowanie najważniejszych
osiągnięć w historii badań nad mediami, a także krótki opis przemian dotyczących teorii. W tekście
zaprezentowano również definicję psychologii mediów oraz krótką prognozę jej dalszego rozwoju.
SŁOWA KLUCZOWE: psychologia mediów, badania nad mediami, powstanie nowej dyscypliny

Stale zwiększająca się obecność środków masowego przekazu i urządzeń
komunikacji indywidualnej zmieniła środowisko życia współczesnego człowieka
i postawiła przed psychologią nowe wyzwania, które stanowią przedmiot
zainteresowań psychologii mediów. Ta gałąź psychologii bada zależności
między człowiekiem a mediami i technologiami, z uwzględnieniem kontekstów
społeczno-kulturowych4, a jej charakter najlepiej ilustruje historia powstania tej
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.09.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
Artykuł powstał w oparciu o pracę doktorską Historia i współczesność psychologii mediów. Próba syntezy
i prognozy rozwoju, napisaną w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w 2019 roku.
3Fischoff, Media Psychology: A Personal Essay in Definition and Purview. APA. org. http://www.apa.org/
divisions/div46/Fischoff%20Essay%20on%20Media%20Psychology.pdf, 2005, (08.09.2016), s. 2.
4
G. Brewer, S. Robinson, Introduction, [w:] G. Brewer (red.), Media Psychology, Palgrave Macmillan, Basingtoke,
New York 2011, s. 1-6; K. E. Dill, Introduction, [w:] The Oxford Handbook of Media Psychology, K. E. Dill (red.),
Oxford University Press, New York 2013a, s. 3-9; B. Luskin (2012). Defining and Describing Media Psychology.
Psychology Today http://www.apa.org/divisions/div46/Luskin,%20B.,%20Defining%20Media%20Psychology,
%20Psychology%20Today,%202012.pdf (8.9.2016); G. Ptaszek, Psychologia mediów – historia, obszar badań
i perspektywy, [w:] Współczesna psychologia mediów: Nowe problemy i perspektywy badawcze, A. Ogonowska,
2
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nauki. Początek psychologii mediów zwykło się datować na rok 1986, chociaż do jej
wyodrębnienia doprowadziły wcześniejsze refleksje naukowe i studia empiryczne.

Wczesne badania nad mediami
Do rozwoju badań nad mediami przyczyniły się studia percepcji, prowadzone
m.in. przez Gustava Fechnera (1801-1887), Frederica Ch. Bartletta czy Maxa
Wertheimera (1923/38)5. W tym kontekście ważne były także klasyczne teorie
z psychologii społecznej, sformułowane m.in. przez Serge’a Moscoviciego
(reinterpretacja obrazów i treści pojawiających się w przestrzeni kulturowej)
i Fritza Heidera (spostrzeganie społeczne, atrybucja). Warto też wspomnieć o pracy
Waltera Lippmanna6 (1922), poświęconej roli mediów w tworzeniu obrazu świata7.
W pierwszych dekadach XX wieku studia empiryczne nad oddziaływaniem
mediów były rzadko podejmowane przez psychologów. Media miały wówczas
opinię nośników propagandy lub „trucicieli” umysłu, bezpośrednio i silnie
oddziałujących na odbiorców8. Negatywne postawy badaczy i większości
społeczeństwa wobec środków masowego przekazu wiązały się z szybkim
rozwojem technologii, co z kolei przyczyniło się do wywołujących niepewność
przemian społeczno-kulturowych.
A jak wskazuje Rutledge (2010)9, strach przed zmianą jest naturalną reakcją
służącą przetrwaniu. Obawy przed oddziaływaniem środków masowego przekazu
inspirowały do podejmowania badań weryfikacyjnych. W roku 1927 Beuick
wydał pracę pt. The limited social effect of radio broadcasting, w której analizował
wpływ programów radiowych na odbiorców10. W roku 1932 Hoover powołał
The President’s Research Committee on Social Trends, którego zadanie polegało
na badaniu oddziaływania radia na odbiorców. Rok później Herta Herzog
przeprowadziła badania wśród spikerów radiowych11, a Allport i Cantril (1935)12
szczegółowo scharakteryzowali funkcje i skutki słuchania programów emitowanych

G. Ptaszek (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 13-33.
5
Za: R. M. Tuma, Media Psychology and Its History, [w:] K. E. Dill (red.), The Oxford Handbook of Media
Psychology, Oxford University Press, New York 2013, s. 62-74.
6 W. Lippmann, Public Opinion, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 1922/2012.
7
Por. R. M. Tuma, Media Psychology and Its History…, op. cit., s. 62-74.
8 A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 2010; D. Giles, Media psychology, Lawrence Erlbaum Publishers, London 2003; D. Kubicka,
Modele procesów perswazji w komunikacji masowej, [w:] Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody,
badania, D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 61-74; P. Winterhoff-Spurk,
Psychologia mediów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
9 P. Rutledge,
What is media psychology? http://www.pamelarutledge.com/what-is-media-psychology
(8.9.2016).
10 G. Brewer, S. Robinson, Introduction…,op. cit., s. 1-6.
11
Por. P. Winterhoff-Spurk, Psychologiamediów…, op. cit.
12 G. W. Allport., H. Cantril, The Psychology of Radio, Harper and Brothers Publishers, New York and London 1935.
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przez radio. Dwa lata później Paul Lazarsfeld (1937) przeanalizował panikę
wywołaną audycją Orsona Wellesa13. Tej samej tematyki dotyczyło opracowanie
Cantrila, Gaudeta i Herzog (1940)14. W 1940 roku Herta Herzog opublikowała wyniki
badania dotyczącego potrzeb słuchaczy radiowych quizów15.
Do polskich pionierów psychologii mediów można zaliczyć Stefana
Błachowskiego, który przeprowadził analizę wpływu reklamy radiowej na
odbiorców oraz Leopolda Blausteina, który zajął się zagadnieniem percepcji
słuchowiska radiowego i sformułował 23 interesujące zalecenia dla realizatorów
audycji radiowych. Do grona autorów prac o podobnej tematyce należy zaliczyć:
Annę Wyczółkowską, Elżbietę Stejkowską, Stanisława Wilczyńskiego czy Emila
Jarmulskiego16.
Pojawienie się i stopniowe upowszechnianie filmu i telewizji znalazło swoje
odbicie w analizach tych środków przekazu i ich oddziaływania na odbiorców. Jedną
z pierwszych prac nt. filmu niemego i psychologii percepcji napisał Karl Marbe
(1910)17, a pierwsze empiryczne studium reakcji widowni na film przygotował
Hugo Münsterberg (1916/1989)18. W latach trzydziestych niepokoje związane
z zagrażającym wpływem mediów na dzieci i młodzież doprowadziły m.in. do serii
badań przeprowadzonych przez The Motion Picture Research Council19. Wyrazem
obaw związanych ze skutkami użytkowania środków masowego przekazu było
wprowadzenie tak zwanego „Kodeksu Haysa”, którego celem była cenzura
zawartości filmów. Kodeks zakazywał produkcji filmów, które mogłyby „obniżać
standardy moralne widzów” i naruszać powszechnie obowiązujące prawa,
a jednocześnie nakazywał prezentowanie pożądanych standardów życia20.
13

G. Ptaszek, Psychologia mediów…, op. cit., s. 13-33.
Obie prace opisywały zjawiska wywołane przez audycję opracowaną na podstawie powieści H.G. Wellsa Wojna
światów. Przedstawiono w niej tak realistycznie opis ataku Marsjan na Ziemię, że wiele osób zareagowało paniką.
Autorzy opisali odbiorców jako niezdolnych do krytycznej oceny bodźca, choć zwrócili uwagę na uzależnienie
sposobu odbioru rzeczywistości medialnej od cech osobowości i od sytuacji słuchania oraz jej aspektu społecznego.
To oznacza, że zależność między mediami i odbiorcami nie była już ujmowana jako prosty związek przyczynowoskutkowy (Cantril, Gaudet i Herzog, 1940; Tuma, 2013).
15 T. Takahashi, Audience Studies: A Japanese Perspective, Routledge, New York 2009.
16 C. W. Domański, Radio i psychologia. Nowe medium w opinii i badaniach psychologów polskich okresu
międzywojennego, [w:] Na drogach i bezdrożach historii psychologii (t.4), T. Rzepa, C. W. Domański (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 213-232.
17 K. Marbe, Theorie der Kinematographischen Projektionen, University of Michigan Library, 1910.
18
G. Brewer, S. Robinson, Introduction…, op. cit., s. 1-6; S. P. Fischoff, Media Psychology: A Personal Essay in
Definition and Purview. APA.org. http://www.apa.org/divisions/div46/Fischoff%20Essay%20on%20Media%20
Psychology.pdf (8.9.2016); H. Münsterberg, Dramatkinowy. Studium psychologiczne, przeł. A. Helman, Łódzki Dom
Kultury, Łódź 1916/1989; A. Ogonowska, Psychologia mediów i komunikowania. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2018; G. Ptaszek, Psychologia mediów…,op. cit., s. 13-33.
19
Konkluzje z badań wydano w dziewięciu tomach pod zbiorczym tytułem Motion pictures and youth, w latach
1933-1935 (Ptaszek, 2013). Wykorzystane w badaniach skale mierzące postawy wobec filmów opracował (m.in.)
Louis Thurstone. Niektórzy badacze oceniają tę obszerną pracę jako próbę dowiedzenia negatywnych
konsekwencji użytkowania mediów przez dzieci i młodzież, mimo że mówi się w niej również o pozytywnym
oddziaływaniu filmów (np. kształtowanie pożądanych postaw) (Fischoff, 2005).
20 M. Bynum, The Motion Picture Production Code of 1930 (Hays Code), http://www.artsreformation.com
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W latach trzydziestych i czterdziestych funkcjonowały dwie grupy badaczy,
których koncepcje stanowiły odzwierciedlenie ówczesnych poglądów na
temat negatywnego oddziaływania mediów: Szkoła Frankfurcka i tzw.
socjologia północnoamerykańska. Reprezentanci Szkoły Frankfurckiej oceniali
media jednoznacznie negatywnie jako zagrożenie dla odbiorców i „masowe
kłamstwo”
służące
rozpowszechnianiu
faszystowskiej
propagandy,
komercjalizmu, konformizmu i antyintelektualizmu21. Reprezentanci socjologii
północnoamerykańskiej charakteryzowali media podobnie negatywnie22, a ich
odbiorców jako biernych i interpretujących przekazy w narzucony sposób. Wiele
ówczesnych badań opierało się na „formule Lasswella”, a więc na próbach
określania „kto mówi, co mówi, w jaki sposób, do kogo i z jakim skutkiem?”23.
W tym okresie prowadzono także studia nad środkami propagandy oraz
rozpoczęto prace nad paradygmatem badawczym efektu mediów, zbliżonym
do behawioryzmu. W roku 1949 naukowcy z Uniwersytetu Yale (Fred D. Sheffield,
Arthur A. Lumsdaine i Carl I. Hovland) przeprowadzili serię eksperymentów
nt. perswazyjności filmów propagandowych i przedstawili wnioski dotyczące
ich oddziaływania na opinie, postawy i wiedzę żołnierzy o wojsku i uczestnictwie
w wojnie24. Problematyką propagandy zajmował się również Paul Lazarsfeld (1944),
który na podstawie eksperymentów (prowadzonych z Berelson i Gaudet) wskazał
na niewielki wpływ radiowych i prasowych kampanii wyborczych na decyzje
wyborców – zwłaszcza wtedy, gdy prezentowanych treści medialnych nie
potwierdzali tzw. Opinion leaders. Kampanie polityczne były także przedmiotem
badań Harolda Lasswella, który opisywał mierzalne skutki kampanii politycznych
w odniesieniu do zachowań i postaw odbiorców25.
Nowo powstałe medium audiowizualne – telewizja – szybko zdobywało
popularność społeczną i zainteresowanie ze strony badaczy. Podobnie jak
w przypadku radia i filmu, to medium rozpatrywano najpierw głównie
a001/hayscode.html (8.9.2016); G. Ptaszek, Psychologia mediów…, op. cit., s. 13-33.
21 D. Giles, Media psychology…,op. cit.; O. Negt, L. Adelson, Mass Media: Tools of Domination or Instruments of
Liberation? Aspects of the Frankfurt School’s Communications Analysis, “New German Critique”, 1978, nr 14,
s. 61-80; J. C. Stewart, “Breaking the Power of the Past over the Present”: Psychology, Utopianism, and the
Frankfurt School, “Utopian Studies”, 2007, nr 18(1), s. 21-42.
22 Np. D. Giles, Media psychology…,op. cit.,C. I. Hovland, A. A. Lumsdaine, F. D. Sheffield, Experiments in mass
communication, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1949; P. F. Lazarsfeld, R. K. Merton, Mass
communication, popular taste and organised social action, [w:] The communication of ideas, L. Bryson (red.),
Harper & Bros, New York 1948, s. 95-118.
23 H. D. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, [w:] Mass Communications (2nd Edition),
W. Schramm (red.), University of Illinois Press, Urbana 1948, s. 117-129; O. Negt, L. Adelson, Mass Media…,
op. cit.; P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit., s. 41.
24 Perswazyjność komunikatów filmowych, która była przedmiotem zainteresowania badaczy z Uniwersytetu Yale,
badano także w latach 1946-1961 w ramach Yale Communication and Attitude Change Program i wykazano, że
„komunikat filmowy jest w istocie tylko jednym z wielu różnorodnych czynników wpływających na zachowania
i postawy odbiorców” (J. Pluta, 2019, s. 79, por. G. Ptaszek, 2013).
25 P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit.
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w kontekście zagrożeń. Jedną z pierwszych prac poświęconych telewizji
opublikował Rudolf Arnheim (1935), który wśród negatywnych skutków jej
oddziaływania wymienił: „nadmiar wrażeń zmysłowych, pojawienie się zagrożenia
uniformizacją poglądów, zanik wspólnotowości opartej na bezpośrednim kontakcie
oraz zastąpienie świata realnego medialnymi reprezentacjami”, a także
osamotnienie i spadek znaczenia więzi międzyludzkich26. Prawie dwadzieścia lat
później Manfred Koch (1954) podał – w odwołaniu do wniosków wynikających
z obserwacji i dyskusji po jednym z pierwszych „wieczorów telewizyjnych” – że na
większości osób dorosłych telewizja nie zrobiła dużego wrażenia27.

Rozwój badań nad mediami po drugiej wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej media w sposób incydentalny pojawiały się
w pracach psychologów, na przykład Jeana Piageta i Jerome’a S. Brunera. Lata
pięćdziesiąte nie przyniosły radykalnej zmiany co do sposobu spostrzegania
oddziaływania mediów. Przeważały bowiem opinie o ich negatywnym wpływie oraz
o podobnym odbiorze treści przez ogół odbiorców28. Publikowano wówczas
ilościowe analizy zawartości mediów w odniesieniu do reprezentacji medialnych
kobiet, mężczyzn czy osób z zaburzeniami psychicznymi29. Niepokoje dotyczące
negatywnego wpływu mediów dotyczyły także reklam podprogowych, gdyż wtedy
Vicary rzekomo miał przeprowadzić eksperyment dotyczący ich skuteczności.
Ponadto w 1957 roku ukazała się praca Vance’a Packarda30, opisująca sposoby
manipulacji decyzjami konsumenckimi31. W Polsce, tak samo jak w nauce
światowej, rozważano przede wszystkim negatywny wpływ filmów i telewizji na
rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.
Szósta dekada XX wieku przyniosła teorię społecznego uczenia się32, zgodnie
z którą telewizję uznaje się za źródło wzorców zachowań wyuczanych przez widzów
na zasadzie modelowania szczególnie wtedy, gdy dany model jest nagradzany33.

26

G. Ptaszek, Psychologia mediów…, op. cit., s. 20.
P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit.
28 D. Giles, Media psychology…, op. cit.
29
Np. S. Head, Content analysis of television drama programs, “Quarterly Journal of Film, Radio, and
Television”,1954, nr 9, s. 175-194; Nunnally, 1957, za: S. Dietrich, D. Heider, H. Matschinger, M. C. Angermeyer,
Influence of newspaper reporting on adolescents’ attitudes toward people with mental illness, “Social Psychiatry
& Psychiatric Epidemiology”,2006, nr 41, s. 318-322.
30 V. Packard, The Hidden Persuaders, David McKay Publications, New York 1957.
31
Duży opór społeczeństwa wzmacniały tzw. komiksy grozy. Obawy przed ich negatywnym oddziaływaniem
skutkowały zorganizowaniem kampanii sprzeciwiającej się „objawom moralnego upadku” oraz uchwaleniem
w 1955 roku Children and Young Persons (Harmful Publications) Act (Brewer i Robinson, 2011).
32 A. Bandura, D. Ross, S. A. Ross, Imitation of film-mediated aggressive models, “Journal of Abnormal and Social
Psychology”, 1963, nr 66, s. 3-11.
33 D. Giles, Media psychology…, op. cit., G. Ptaszek, Psychologia mediów…., op. cit., s. 13-33.
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W tym okresie popularne były laboratoryjne badania eksperymentalne
dotyczące pomiaru krótkoterminowych reakcji na określoną zawartość medialną34.
Postmodernistyczne spojrzenie na media oraz wydawane wówczas prace Marshalla
McLuhana sygnalizowały początek zmian postawy wobec mediów. Pod koniec
dekady wyemitowano Ulicę Sezamkową, stanowiącą przyczynek do wielu studiów
przeważnie potwierdzających pozytywne skutki oglądania tego programu35.
Interesowano się także pozytywnymi konsekwencjami adekwatnych reprezentacji
medialnych, np. osób z różnymi zaburzeniami36. Badania z tego okresu bywały
poświęcane reklamie, np. efektowi ekspozycji37, i przeważnie odwoływały się do
psychologii poznawczej38. W Polsce zaczęto wówczas wprowadzać programy
edukacyjne39.
W latach siedemdziesiątych widoczny był trend zapoczątkowany już wcześniej
i związany z badaniami prospołecznych skutków korzystania z mediów, które
wykorzystywano wówczas do tak pozytywnych celów, jak rozpowszechnianie
informacji prozdrowotnych. Mimo to problematyka wpływu zwłaszcza
agresywnych treści zawartych w mediach nie traciła na popularności40. Pod tym
kątem najczęściej studiowano telewizję. W tym czasie wyodrębniły się teorie ważne
dla współczesnej psychologii mediów: użytkowania i korzyści, kultywacji,
ramowania (framingu) oraz badania audytorium. Podkreślano w nich znaczenie
kształtowania się obrazu świata w wyniku kumulatywnego, długoterminowego
oddziaływania mediów (teoria kultywacji). Odbiorcę traktowano jak aktywnego
użytkownika świadomie decydującego o sposobach zaspokojenia swoich potrzeb za
pomocą mediów (teoria użytkowania i korzyści). Teoria framingu zakładała, że
sposób przedstawiania informacji (np. tytuły tekstów, praca kamery) wpływa na
ocenę i interpretację treści medialnych oraz że każdy odbiorca ma specyficzne
oczekiwania (ramy odniesienia) pozwalające na zindywidualizowane rozumienie
tekstów medialnych41. Badania audytorium skupiały się z kolei na konkretnym
tekście medialnym, na jego kulturowych znaczeniach i sposobach odczytywania go

34

D. Giles, Media psychology…, op. cit.; D. Giles, Psychology of the media, Palgrave Macmillan, Basingstoke,
New York 2010.
35 Ball i Bogatz, 1970, za: A. Kołodziejczyk, Wpływ oglądania telewizji na rozwój umysłowy i osiągnięcia szkolne
młodych widzów, [w:] Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, D. Kubicka,
A. Kołodziejczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 147-162.
36 Belson, 1967, za: O. F. Wahl, Mass Media Images of Mental Illness: A Review of the Literature, “Journal
of Community Psychology”, 1992, nr 20, s. 343-352.
37 Zajonc, 1968, 2001, za: D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2003.
38
J. Pluta, Historia i współczesność psychologii mediów. Próba syntezy i prognozy rozwoju. Niepublikowana praca
doktorska napisana w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019.
39 M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
40 P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit.
41
A. Tversky, D. Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, “Science”, 1981, nr 211(4481),
s. 453-458.
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przez różne widownie42. W Polsce w tym czasie prowadzono eksperymenty
naturalne i laboratoryjne nad agresją oraz kontynuowano studia nad propagandą,
skutkami oglądania filmów i telewizji przez dzieci oraz nad edukacją medialną
i kształtowaniem medialnych kompetencji43.
W latach osiemdziesiątych rozważano rolę mediów w odwołaniu do teorii
użytkowania i korzyści, kultywacji i framingu. Dzięki licznym badaniom z lat
ubiegłych możliwe było przeprowadzanie metaanaliz. Nadal analizowano
treści medialne w aspekcie zachowań agresywnych i prospołecznych44. Coraz
większym zainteresowaniem cieszyły się badania dotyczące indywidualnych
i środowiskowych zmiennych wpływających na wybór tekstu medialnego oraz
na sposób użytkowania środków masowego przekazu. Dokonano odkrycia wielu
prawidłowości dotyczących konstruowania i odbioru komunikatów reklamowych.
Ponadto był to „okres imponujących medialnych akcji charytatywnych, które
ilustrowały potencjalnie pozytywne oddziaływanie środków masowego
przekazu”45. Badacze koncentrowali się coraz bardziej na pozytywnym wpływie
medialnym, interesowali zagadnieniami mediacji rodzicielskiej i jej skuteczności
oraz proponowali różne metody pozwalające na ograniczenie negatywnego
oddziaływania mediów.

Powstanie psychologii mediów
W latach dziewięćdziesiątych i na początku wieku XXI starano się
wykrywać wady we wcześniejszych teoriach oraz rozwiązywać wątpliwości
metodologiczne. Wiele badań i refleksji poświęcono tematyce reklam
i reprezentacji medialnych46 oraz tradycyjnym już zagadnieniom wpływu treści
przemocowychi prospołecznych na odbiorców. Poza eksperymentami
wykorzystywano także badania longitudinalne, analizy treści oraz sporządzano
metaanalizy. Rosło zainteresowanie nowymi mediami, w szczególności internetem
i grami komputerowymi. Coraz większą popularność zdobywały również propozycje
wykorzystania nowych technologii w dydaktyce. Badano także procesy
neurologiczne zachodzące podczas odbioru treści medialnych.
Formalny początek psychologii mediów datuje się na rok 1986, kiedy to
powołano 46. Sekcję Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, ze
Stuartem Fischoffem jako jej przewodniczącym47. Najpierw celem Sekcji była
42

D. Giles, Media psychology…, op. cit.
M. Brol, Psychologia i film, [w:] Psychologiczna praca z filmem, M. Brol, A. Skorupa (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 13-42; J. Pluta, Historia i współczesność psychologii mediów…, op. cit.
44 Np. B. S. Greenberg, Life on television: Content analysis of U.S. TV drama, Ablex, Norwood 1980.
45 J. Pluta, Historia i współczesność psychologii mediów…, op. cit.,s.83.
46 Np. O. F. Wahl, Mass Media Images of Mental Illness…, op. cit., s. 343-352.
47
G. Brewer, S. Robinson, Introduction…, op. cit., s. 1-6; K. E. Dill, Introduction…, op. cit., s. 3-9, B. Luskin, Defining
and Describing Media Psychology, op. cit.; G. Ptaszek, Psychologia mediów…, op. cit., s. 13-33.
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dbałość o przekazywanie prawdziwych i wiarygodnych informacji psychologicznych
oraz o szkolenia psychologów występujących w mediach48. Interesowano się także
poprawą komfortu użytkowania środków masowego przekazu i ich wykorzystaniem
w praktyce klinicznej oraz analizą oddziaływań medialnych49. W roku 2012
Sekcję przemianowano na Towarzystwo ds. Psychologii Mediów i Technologii
(Society for Media Psychology and Technology). British Psychological Association
przez długi czas lokowało psychologię mediów w obrębie psychologii ogólnej,
odmawiając jej statusu oddzielnej nauki50. W Niemczech natomiast (od roku 1999)
psychologia mediów funkcjonuje jako odrębna część Niemieckiego Towarzystwa
Psychologicznego51.
Dla rozwoju psychologii mediów szczególnie ważny był wkład kulturoznawstwa
i nauk o komunikowaniu. Pierwszą z tych nauk (w tym medioznawstwo)
rozwijano głównie w Wielkiej Brytanii. W USA i w innych krajach wyjątkową
popularnością cieszyły się nauki o komunikacji, zawdzięczające swój rozwój
psychologom społecznym i socjologom52. Pierwsze rozprawy medioznawcze
ze słowem „psychologia” w tytule pojawiły się w Niemczech ponad sześćdziesiąt
lat temu53. W tym samym okresie rozpoczęły działalność instytucje
naukowe związane z badaniami nad psychologią mediów, np. Institut
für Kommunikationpsychologie/Medienpädagogik, założony w 1982 roku
w Koblenz-Landau czy Zentrum medienpsychologischer Forschung und Lehre in
Deutschland54. Lata siedemdziesiąte przyniosły pierwsze czasopismo poświęcone
psychologii mediów, tj. Fernsehen und Bildung. Internationale Zeitschrift für
Medienpsychologie und Medienpraxis. O stopniowym wyodrębnianiu się nowej
dyscypliny świadczyło powstawanie kolejnych czasopism, np. interdyscyplinarnego
kwartalnika Media Psychology w 1999 roku55, Journal of Media Psychology,
Communication Research, Journal of Broadcasting and Electronic Media czy Journal
of Media Psychology: Theories, Methods and Applications56.
Przyspieszenie rozwoju psychologii mediów wiąże się z przemianami społecznokulturowymi z początku XXI wieku, do których z kolei przyczyniło się
48

K. E. Dill, Introduction…, op. cit., s. 3-9; P. Rutledge, What is media psychology?..., op. cit.
B. Luskin (2012). Defining and Describing Media Psychology.
50 G. Brewer, S. Robinson, Introduction…, op. cit., s. 1-6.
51 P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit.
52
D. Giles, Psychology of the Media…, op. cit.
53 Były to na przykład Psychologie der Massenkommunikation (Maletzke, 1963), Experimentelle Psychologie des
Fernsehens (Benesch, 1968), Psychologie des Fernsehens (Bergler i Six, 1979) czy podręcznik Medien psychologie
Kagelmanni Wenninger, 1982) (Winterhoff-Spurk, 2007).
54 P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów…, op. cit.
55
Pismo miało na celu wyjaśnienie roli pełnionej przez media, sposobów ich wykorzystywania oraz konsekwencji
ich użytkowania dla jednostek i społeczeństw (Bryant i Roskos-Ewoldsen, 1999). Wraz z ewolucją środków
masowego przekazu zainteresowanie publikujących w nim badaczy stopniowo przesuwało się w kierunku
zagadnień związanych z komputerami i internetem (Derwin i de Merode, 2013).
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G. Brewer, S. Robinson, Introduction…,op. cit., s. 1-6.; K. E. Dill, Introduction…, op. cit., s. 3-9; D. Giles, Media
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upowszechnienie internetu. To zjawisko gwałtownie zmieniło zarówno
dotychczasowy sposób korzystania z mediów, jak i pozycję użytkownika, a tym
samym określiło nowe wyzwania badawcze. Ewolucję psychologii mediów
zdynamizowało uruchomienie (w 2003 roku) pierwszych studiów doktoranckich
z tego zakresu na Fielding Graduate University w Santa Barbara w Kalifornii57.
W tym samym roku David Giles opublikował jeden z pierwszych podręczników –
Media Psychology. Siedem lat później pojawiła się uaktualniona wersja tego
podręcznika, a w kolejnych latach Media Psychology pod redakcją Gayle Brewer
(2010) oraz Oxford Handbook of Media Psychology pod redakcją Karen Dill (2012).
Ze względu na swą historię psychologia mediów jest ściśle związana
z psychologią społeczną i psychologią poznawczą58. Przedmiotem jej badań są
często zagadnienia zgłębiane również przez psychologię reklamy i internetu59.
Badanie interakcji człowieka z mediami oraz ich różnorodnych uwarunkowań
i konsekwencji wymaga wiedzy z zakresu psychologii osobowości, klinicznej,
rozwojowej, kulturowej, pozytywnej i ewolucyjnej60. Psychologia mediów
czerpie również z ustaleń socjologii, politologii, pedagogiki, lingwistyki,
dziennikarstwa i wiedzy o komunikacji. Wśród innych nauk powiązanych
z psychologią mediów wymienia się medioznawstwo, reklamę i public relations,
kulturę popularną i studia krytyczne, informatykę, zarządzanie biznesem,
antropologię i neurobiologię61. Integracja tak wielu perspektyw naukowych
pozwala na dokładniejszą analizę i zrozumienie problematyki użytkowania mediów
przez człowieka62.
Związki psychologii mediów z innymi dyscyplinami, jej rodowód jako
nauki integrującej wcześniejsze wyniki badań nad mediami oraz konieczność
wykorzystywania wiedzy z innych nauk, świadczą o jej hybrydycznym
charakterze63. Jednym z podstawowych celów psychologii mediów jest „opis
i wyjaśnianie tych przeżyć i zachowań jednostek, na które mają wpływ (…)
media komunikacji indywidualnej i masowej”64 oraz przewidywanie i kierowanie
zachowaniami w sytuacji użytkowania mediów65. W obrębie zainteresowania
omawianej nauki mieszczą się inter- i intrapersonalne zmienne psychologiczne
leżące u podłoża wpływu i sposobu użytkowania mediów, a także zagadnienia
związane z komunikacją interpersonalną odbywającą się za pomocą dowolnego
57

K. E. Dill, Introduction…, op. cit., s. 3-9; P. Rutledge, What is media psychology?..., op. cit.
S. P. Fischoff, Media Psychology…, op. cit.; R. M. Tuma, Media Psychology and Its History…, op. cit, s. 62-74.
59 D. Giles, Media psychology…, op. cit.
60 S. P. Fischoff, Media Psychology…, op. cit., P. Rutledge, What is media psychology?..., op. cit.
61 G. Brewer, S. Robinson, Introduction…, op. cit., s. 1-6; J. Pluta, Historia i współczesność psychologii mediów…,
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62 Ibidem.
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65 J. Pluta, Historia i współczesność psychologii mediów…, op. cit.
58

245

Psychologiczne badania nad mediami – droga do powstania nowej dyscypliny

środka przekazu. Stąd też psychologię mediów charakteryzuje się jako naukę, która
korzysta z dorobku psychologii, by opisać i wyjaśnić interakcje człowieka
z mediami w kontekście określonej kultury66.

Podsumowanie
Wczesne badania nad użytkowaniem mediów miały na celu prześledzenie
bezpośrednich skutków korzystania z mediów, przy czym szczególny nacisk
kładziono na oddziaływania negatywne67. Obecnie psychologia mediów bada
zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania medialne; analizuje kolejne
etapy rozwoju danej technologii medialnej; interesuje się treściami medialnymi
i ich twórcami, sposobami spostrzegania i interpretowania komunikatów oraz
reakcjami użytkowników i interakcjami występującymi między elementami
systemów medialnych68. Psychologia mediów może zatem uczyć młode pokolenia
„bezpiecznego, efektywnego i pozytywnego korzystania z mediów” oraz ułatwiać
starszym pokoleniom prowadzenie „komfortowego życia w świecie nowych
technologii, bez nadmiernego strachu przed ich negatywnym wpływem”, co jest
związane z rozwijaniem kompetencji medialnych69. Wiedza o prawidłowościach
związanych z użytkowaniem mediów może posłużyć także do ulepszenia działań
reklamowych, marketingowych lub dydaktycznych, projektowania oddziaływań
terapeutycznych bądź sposobów dbania o zdrowie pacjenta przy zaangażowaniu
nowych technologii (telehealth, teletherapy) itp.70 Podobnie jak w przeszłości,
także współcześnie rozwój tej nauki jest zależny od współpracy reprezentantów
różnych dyscyplin naukowych71. W studiach nad mediami zostały głównie
zastosowane paradygmaty wywodzące się z psychologii poznawczej, psychoanalizy,
behawioryzmu, biologicznych podstaw zachowania człowieka, psychologii
rozwojowej, ewolucyjnej i międzykulturowej72.
Stale zwiększająca się obecność mediów w naszym życiu i wciąż wydłużający
się czas im poświęcany, a także „zdolność” mediów do zaspokajania coraz
większej liczby potrzeb wskazuje na wyjątkową wartość psychologii mediów73.
Jej problematyka do tej pory była w Polsce eksplorowana rzadziej niż za granicą.
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Najmniej powszechne były badania wizerunku osób niepełnosprawnych
i z zaburzeniami psychicznymi. Wciąż brakuje studiów dotyczących medialnych
reprezentacji płci i mniejszości etnicznych. Poza studiami podłużnymi dotyczącymi
ewolucji sposobów przedstawiania różnych grup społecznych wskazane byłoby
wykonywanie porównawczych badań międzykulturowych.
Dla psychologów mediów istotne jest także podejmowanie prób kształcenia
osób odpowiedzialnych za treść tekstów medialnych w celu zapoznania ich
ze skutkami negatywnych reprezentacji medialnych oraz z zasadą uczciwości
i realizmu przy ich opracowywaniu74. Nadal niezbędne jest rozwijanie zarówno
metodologii badań, jak i ich podstaw teoretycznych. Konieczne jest również
zwiększenie liczby badań dotyczących reprezentacji w mediach pozatelewizyjnych.
Negatywne konsekwencje patologicznego korzystania ze środków masowego
przekazu, przejawiające się w uzależnieniach medialnych czy cyberprzemocy,
również stanowią przedmiot zainteresowania badaczy, podobnie jak poszukiwanie
metod służących ich profilaktyce. Ze względu na funkcjonowanie mediów w roli
jednego z czynników socjalizacji istotna jest aplikacja już poznanych prawidłowości
i sposobów rozwijania kompetencji medialnych w kontekście edukacyjnym75.
Wszak możliwe jest przekazywanie informacji na temat bezpiecznych
i konstruktywnych metod użytkowania środków masowego przekazu za pomocą
samych mediów.
Przyszłe badania w ramach psychologii mediów powinny uzupełniać luki
i korygować wcześniejsze nieodciągnięcia. Wskazane jest więc dalsze poznawanie
sposobów indywidualnego interpretowania tekstów medialnych oraz czynników
wpływających na te sposoby. Warto również podejmować eksploracje
różnic indywidualnych i zmiennych społecznych, kulturowych i ekonomicznych
modyfikujących sposób użytkowania mediów i jego konsekwencje. Ze względu
na dążność do zrozumienia motywów, doświadczeń i potrzeb odbiorców
medialnych niezbędne jest posługiwanie się zróżnicowanymi metodami,
z uwzględnieniem jakościowych76. Potrzeby wyznaczane przez rozwój psychologii
mediów wskazują na konieczność kształcenia specjalistów, ponieważ „bycie
psychologiem mediów, poza kompetencjami nabywanymi w trakcie studiów
i praktyki psychologicznej wymaga także doskonałej znajomości nowoczesnych
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K. Durkin, D. Nesdale, G. Dempsey, A. McLean, Young children’s responses to media representations
of intergroup threat and ethnicity, “British Journal of Developmental Psychology”, 2012, nr 30, s. 459-476;
R. Tukachinsky, D. Mastro, M. Yarchi, Documenting Portrayals of Race/Ethnicity on Primetime Television over
a 20-Year Span and Their Association with National-Level Racial/Ethnic Attitudes, “Journal of Social Issues”, 2015,
nr 71, s. 17-38.
75 A. Ogonowska, Kompetencje medialne i informacyjne jako nowy typ kompetencji cywilizacyjnych człowieka.
Ujęcia modelowe, [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, A. Ogonowska,
G. Ptaszek (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 35-48; A. Ogonowska, Uzależnienia medialne,
czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014.
76 K. E. Dill, Media Psychology…, op. cit., s. 535-544.
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technologii medialnych, w związku z czym program takich studiów lub specjalizacji
powinien obejmować również zagadnienia zaczerpnięte z medioznawstwa, a także
związane z technologiami i produkcją medialną”77.
W XXI wieku wyraźnie wzrosła liczba publikacji poświęconych psychologii
mediów oraz konferencji związanych z tą dyscypliną. W Polsce psychologia mediów
swój rozwój naukowy zawdzięcza głównie następującym ośrodkom: krakowski
(np. Anna Kołodziejczyk, Dorota Kubicka, Agnieszka Ogonowska), lubelski
(np. Maria Braun-Gałkowska, Piotr Francuz) i warszawski (np. Lucyna Kirwil, Jan
Zając)78.
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Media Research in Psychology – The Beginnings of a New Discipline
Summary
The goal of the article is to present the origins of a relatively novel discipline of media psychology. This
new field of research “uses the theories, concepts and methods of psychology to study the impact of
the mass media on individuals, groups, and cultures” (Fischoff, 2005, p. 2). The text starts with
a discussion of the early research on media undertaken in the first half of the 20th century which was
frequently inspired by the popular beliefs in the negative media influence. This part is followed by
a chronological summary of the crucial attainments in the history of media research, and then by
a description of the theoretical developments in this area. A characteristics and definition of media
psychology are also included in the article, along with a brief prognosis concerning its further
evolution.
Keywords: media psychology, media research, emergence of a new discipline
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„Madki” kontra trolle. Użytkownicy mediów
społecznościowych przeciwko oversharentingowi

ABSTRAKT
Cyfrowy lifestreaming jest fenomenem szeroko już opisanym w literaturze naukowej. Szczególnie
krytykowaną jego odmianę stanowi (over)sharenting, czyli udostępnianie w sieci informacji
o dzieciach przez rodziców. Popularność tej praktyki sprawia, że niemal wszystkie dzieci w krajach
rozwiniętych już w momencie narodzin, a nierzadko nawet przed nim zaczynają pozostawiać cyfrowy
ślad w internecie. Sharenting stanowi niezwykle kontrowersyjną formę lifestreamingu, ponieważ
dotyczy publikowania informacji na temat innych osób bez ich zgody. Sytuację komplikuje fakt,
że chodzi w tym przypadku o nieletnich, którzy nie mogą takiej zgody w ważny prawnie sposób
udzielić, zaś informacje udostępniane są przez najbliższe im osoby i zarazem opiekunów prawnych.
Tak rozumiany sharenting, nawet jeśli nie narusza granic prawa, jest odbierany jako nieetyczny,
naruszający dobre obyczaje i krzywdzący dla dzieci. Artykuł zwraca uwagę na niewyeksponowany
dotychczas w opracowaniach dotyczących sharentingu fakt, że osoby przejawiające skłonność do tych
zachowań są ostro dyscyplinowane przez współużytkowników mediów społecznościowych. Akty takie
okazują się skutecznym narzędziem kontroli społecznej, otwierając zarazem pole do nadużyć, których
konsekwencji jeszcze w pełni nie znamy.
SŁOWA KLUCZOWE: Sharenting, oversharenting, tożsamość online, lifestreaming

Wprowadzenie
Dzielenie się przez użytkowników internetu wszystkimi aspektami swojego życia
(lifestreaming2), w tym także jego prywatnymi, a nawet intymnymi wymiarami to
dziś bardzo powszechne zjawisko, często traktowane jako istotny problem
społeczny i źródło wielu zagrożeń. Jako takie nie tylko bywa szeroko krytykowane
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 29.10.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
2 A. E. Marwick, Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age, Yale University Press,
New Haven 2013, s. 205-244.
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w dyskursie publicystycznym, ale zostało też już dobrze rozpoznane w literaturze
naukowej. Również w jej ramach zwykle oceniane jest negatywnie,
a ponadto uznawane za sygnał i zarazem główną przyczynę postępującej zmiany
społecznej – ewolucji w kierunku „społeczeństwa intymnego”:
„W intymnym społeczeństwie oczekujemy (…) zwierzeń, odsłonięcia się, demaskowania własnej
prywatności i uzewnętrznienia (...). Eksplozja intymności powoduje, że treści, które odczytywano
jako >normalne< przynależeć zaczynają do sfery dewiacji, zaburzeń, sprawiając, że jednostki
dokonują nieadekwatnych ocen samych siebie, dopatrując się anomalii tam, gdzie one nie
występują. Z drugiej zaś strony erupcja publicznych wynurzeń implikuje sytuację, w której
upublicznianie treści traktowane jest jako obowiązujące i normotwórcze, a jednostka, która ich
nie spełnia, odczuwa rozliczne deficyty”3.

Szczególnie silnie krytykowaną odmianę tego zjawiska stanowi (over)sharenting,
czyli udostępnianie w sieci – zwłaszcza w mediach społecznościowych – prywatnych
i/lub intymnych informacji dotyczących dzieci przez rodziców. Popularność tej
praktyki sprawia, że obecnie niemal wszystkie dzieci w krajach rozwiniętych już
w momencie narodzin, a nierzadko nawet przed nim zaczynają zostawiać po sobie
tak zwany cyfrowy ślad:
„Zamieszczane zdjęcia i wpisy stanowią wręcz bardzo dokładną relację z życia dziecka, która często
zaczyna się przed jego urodzeniem, poprzez zamieszczanie zdjęć przyszłej matki wykonanych
podczas ciąży czy też wyniku badań ultrasonograficznych”4.

(Over)sharenting stanowi wyjątkowo kontrowersyjną formę szerszej,
warunkowanej przez ekosystemy mediów społecznościowych i mobilnych praktyki
lifestreamingu przede wszystkim dlatego, że dotyczy publikowania informacji
na temat innych osób bez ich zgody. Sytuację komplikuje fakt, że chodzi w tym
przypadku o nieletnich, którzy nie mogą takiej zgody świadomie ani w prawnie
ważny sposób udzielić, zaś wspomniane informacje udostępniane są przez ich
najbliższych i zarazem opiekunów prawnych. Tak rozumiany (over)sharenting,
nawet jeśli nie narusza bezpośrednio granic prawa, jest odbierany jako nieetyczny,
naruszający dobre obyczaje i krzywdzący dla dzieci, niewątpliwie może bowiem
wywierać trudny do przewidzenia, potencjalnie niekorzystny wpływ na ich
przyszłość.
W tej sytuacji nie dziwi, że zarówno instytucje rządowe, jak i organizacje
pożytku publicznego na całym świecie prowadzą liczne kampanie społeczne5,
3

M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, s. 75-78.
A. Brosch, Sharenting – nowy wymiar rodzicielstwa? [w:] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji,
cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2017, s. 384.
5 „W Polsce w latach 2012-2013 Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) zrealizowała
kampanię społeczną skierowaną do rodziców >Pomyśl, zanim wrzucisz<, której celem było zwrócenie uwagi na
problem bezrefleksyjnego udostępniania zdjęć dzieci przez ich rodziców oraz kwestię ochrony ich prywatności
w internecie. Przy okazji kampanii wydano poradnik dla rodziców. Inną inicjatywą realizowaną w ramach
wspominanego programu Safer Internet było opublikowanie w 2014 roku opracowania w formie pdf
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a w systemach prawnych wprowadzane są rozwiązania mające przeciwdziałać tej
praktyce lub łagodzić jej ewentualne skutki. Przykładem może być prawo do bycia
zapomnianym wynikające z ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zawierające przepisy o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy
o swobodnym przepływie danych osobowych, potocznie określane jako RODO6.
Należy w tym miejscu odnotować, że pojawiają się również komercyjne projekty
antysharentingowe, na przykład aplikacje, które po zainstalowaniu przez
użytkownika wymazują odniesienia do dzieci jego rodziny i znajomych z feedów
w mediach społecznościowych7. Warto zwrócić uwagę, że takie projekty stanowią
nadzwyczaj dyplomatyczne rozwiązanie omawianego problemu – użycie aplikacji
ma charakter dyskretny, dzięki czemu znajomi sharentującego rodzica (lub,
używając określenia Bożeny Chrostowskiej, sharentsa) nie muszą go otwarcie
sekować poprzez zablokowanie lub usunięcie z grona znajomych, aby nie oglądać
jego pociech, gdyż takie działania mogłyby prowadzić do towarzyskich konfliktów.
Dlatego ich pojawianie się na rynku można uznać za dowód popularności
przekonania, że – abstrahując od potencjalnego ryzyka dla samych dzieci – treści te
nikogo poza samymi rodzicami nie interesują, za to nudzą, nużą, a nawet złoszczą
zapoznawanych z nimi wbrew swojej woli odbiorców. Upublicznianie ich w sieci jest
zatem z jednej strony uznawane za niewskazane, a z drugiej użytkownicy zakładają,
że otwarte wyrażenie protestu przeciwko niemu stanowiłoby bolesny cios dla
sharentsa, który najprawdopodobniej zapałałby żądzą zemsty za tę zniewagę.
Mimo to niektórzy użytkownicy odważają się na takie właśnie ryzykowne
postępki. W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę na niewyeksponowany
dotychczas w omówieniach dotyczących (over)sharentingu fakt, że rodzice
przejawiający skłonność do nadmiernie obnażających zachowań bywają ostro,
a nawet brutalnie dyscyplinowani przez innych użytkowników mediów
pt. >Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów<, w którym jeden z rozdziałów
poświęcono nierozważnemu publikowaniu wizerunku dzieci przez dorosłych”. Za: B. Chrostowska, Sharenting –
skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez rodziców informacji o dzieciach w mediach
społecznościowych, „Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues In Early Education”, 2018, nr 4 (43), s. 66.
6 S. B. Steinberg, Sharenting: Children’s Privacy in the Age of Social Media, „Emory Law Journal”, 2017, nr 839(66)
s. 193-195.
7
„Firma Skyn stworzyła darmową wtyczkę do przeglądarki Chrome, która skutecznie zablokuje wszystkie zdjęcia
dzieci. Zamiast nich pojawią się na przykład fotografie jedzenia albo luksusowych aut, ewentualnie ubrań. Pomysł
na wtyczkę antydzieciową narodził się wraz z narodzinami syna brytyjskiego księcia Harry’ego i Meghan, Archiego
Harrisona (...). Wtyczka Baby Blocker automatycznie wykrywa zdjęcie dziecka na podstawie tagów stworzonych
przez algorytmy Facebooka. Następnie na wizerunki małych dzieci nakłada fotografie związane z tematyką, która
może zainteresować danego użytkownika (...). Skyn chce (…) zwrócić uwagę rodziców na to, że niekiedy
nieprzemyślane publikowanie zdjęć swoich pociech może nieść za sobą wiele zagrożeń (...). Średnio rodzice dzielą
się 1500 zdjęć swoich pociech od momentu urodzenia do 5. roku życia. Dla niektórych może być to zdecydowanie
za dużo – uważa Jeyan Heper, prezes koncernu LifeStyle, właściciela marki Skyn”. U. Lesman, Producent
prezerwatyw walczy ze zdjęciami dzieci, 22.05.2019, https://cyfrowa.rp.pl/it/34325-producent-prezerwatywwalczy-ze-zdjeciami-dzieci (2.11.2019).
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społecznościowych.

Dotychczasowe badania nad (over)sharentingiem
Anglojęzyczne określenie sharenting oznacza dosłownie dzielenie się (to share)
rodzicielstwem (parenting) i odnosi się do bardzo zróżnicowanych wymiarów
tej praktyki, niekoniecznie budząc jednoznacznie negatywne skojarzenia.
Natomiast pojęcie oversharentingu, czyli nadmiernego lub też przesadnego (over-)
sharentingu zostało użyte po raz pierwszy w maju 2012 w znamiennie
zatytułowanym The Facebook-Free Baby artykule opublikowanym przez Stevena
Leckarta w „Wall Street Journal”8. Ma ono charakter jednoznacznie zgrubiający
i wartościujący, a jego wykorzystanie podkreśla zazwyczaj dezaprobatę używającej
go osoby wobec faktu, że dzielenie się swym prywatnym doświadczeniem
rodzicielstwa w mediach cyfrowych oznacza równocześnie dzielenie się z całym
światem własnym dzieckiem bez pytania go o zgodę.
Badania tego ściśle powiązanego z ekosystemem mediów społecznościowych
zjawiska rozpoczęły się jednak już wcześniej. Badanie zrealizowane przez AVG
Technologies w 2010 roku ujawniło, że 81% dzieci poniżej drugiego roku życia
posiadało już cyfrowy ślad w postaci zdjęcia opublikowanego online (w USA było to
aż 92%), średnia wieku „cyfrowych narodzin” dziecka wynosiła zaledwie
6 miesięcy, zaś 5% miało założony swój pierwszy profil społecznościowy9.
Z badania przeprowadzonego w 2014 roku przez Pew Research Center wynika,
że aż 75% rodziców korzystających wówczas z internetu używało różnorodnych
mediów społecznościowych, głównie Facebooka. 75% spośród nich sprawdzało go
codziennie, w tym ponad połowa (51%) kilka razy dziennie, czyli częściej niż osoby
nie posiadające dzieci (wśród nich tylko 67% logowało się codziennie). Praktyka
ta miała bezpośredni związek z ich rodzicielstwem, gdyż większość badanych
wysoko ceniła sobie media społecznościowe właśnie za to, że umożliwiają one
uzyskiwanie różnorodnych porad od bardziej doświadczonych rodziców10. Warto
zwrócić uwagę, że podkreślając znaczenie zdobytych w ten sposób informacji
rodzice nie zawsze mieli świadomość, że szukając pomocy i wdając się w dyskusje
na interesujące ich tematy równocześnie sami udostępniali treści, z których można
wywnioskować wiele na temat ich dzieci, życia rodzinnego, problemów
i ich własnej tożsamości11.

8

Za: M. Marasli, E. Suhendan, N. Hazal Yilmazturk, F. Cok, Parents’ Shares on Social Networking Sites About their
Children: Sharenting, „Anthropologist”, 2016, nr 24(2), s. 399.
9 Za: B. Chrostowska, Sharenting..., op. cit., s. 60.
10 Za: A. Błasiak, Sharenting – współczesną formą rodzicielskiej narracji, „Horyzonty Wychowania”, 2018, nr 17(42),
s. 131.
11 Za: B. Chrostowska, Sharenting..., op. cit., s. 60.
254

Magdalena Kamińska

Badanie przeprowadzone w 2014 na Uniwersytecie Michigan wskazało,
że aż 56% badanych matek i 34% badanych ojców ujawniało w mediach
społecznościowych informacje dotyczące swojego rodzicielstwa. Paradoksalnie
znacznie więcej, bo aż 74% spośród nich ujawniło, że zna innych rodziców, którzy
ich zdaniem udostępniają zbyt wiele informacji o swoich dzieciach (27% wymieniło
tu umieszczanie nieodpowiednich zdjęć, 56% – publikowanie wpisów potencjalnie
krępujących dla dzieci, a 51% – informacji o aktualnym miejscu pobytu dziecka)12.
Natomiast badania zrealizowane w 2014 roku w USA przez C.S. Mott Children’s
Hospital National Poll on Children’s Health ujawniły, że rodzice tacy generalnie
obawiają się, że ktoś wejdzie tą drogą w posiadanie prywatnych informacji o ich
dzieciach (68%) lub zdobędzie i wykorzysta ich zdjęcia (67%), zaś 52% wyraziło
zaniepokojenie faktem, że po wejściu w okres dorosłości dzieci mogą wstydzić się
za przejawy sharentingowej aktywności w internecie13. Zaobserwowano także, że
to przede wszystkim pierwsze wejście w rolę rodzica intensyfikuje używanie
mediów społecznościowych, a także platform umożliwiających komunikację
w warunkach względnej anonimowości, takich jak na przykład fora internetowe,
które pozwalają na bezpieczniejsze dyskutowanie niektórych kwestii14.
W Polsce pionierskie badania nad sharentingiem przeprowadziła w 2016 roku
pedagożka Anna Brosch. Wykazały one, że polscy rodzice również bardzo aktywnie
korzystają z internetu: systematycznie zamieszczają komentarze pod zdjęciami oraz
prowadzą konwersacje z innymi użytkownikami. Facebook jest dla nich niezwykle
poręcznym i chętnie wykorzystywanym narzędziem wyrażania uczuć wobec dzieci
poprzez publiczną artykulację radości i dumy z ich posiadania. Niektórzy spośród
badanych mieli w swej aktywności na celu podtrzymywanie więzi z rodziną
i znajomymi, zaś inni – wzbudzenie zainteresowania innych użytkowników, a nawet
opinii publicznej swoimi prywatnymi problemami, zwłaszcza w sytuacji rozwodu
i konfliktu o dziecko. Niektóre matki tworzyły sharentingową narrację z powodu
wyobcowania i ograniczenia kontaktów międzyludzkich face-to-face wywołanego
„uwięzieniem” w domu podczas opieki nad małymi dziećmi. Jak dodaje Anna
Błasiak, zgłębiając motywację sharentsów nie można również ignorować faktu, że
jest to praktyka w pewnym sensie modna, popularna, stanowiąca potencjalnie
atrakcyjną formę self-maketingu, do czego jednak niekoniecznie będą się oni
chętnie przyznawali wprost15.
A. Brosch postawiła tezę, że sharenting może być związany z mechanizmem
porównań społecznych opisanym przez Leona Festingera (1919-1989). Jako taki
12

Za: A. Błasiak, Sharenting..., op. cit., s. 131.
Za: B. Chrostowska, Sharenting..., op. cit., s. 60.
14 C. Moser, T. Chen, S. Schoenebeck, Parents’ and Children’s Preferences about Parents Sharing about Children on
Social Media, [w:] „Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems”,
https://yardi.people.si.umich.edu/pubs/Schoenebeck_ParentSharing17.pdf, ss. 5221.
15 A. Błasiak, Sharenting..., op. cit., s. 127.
13
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wynikałby z potrzeby gromadzenia informacji o innych zachowaniach rodzicielskich,
które umożliwiają porównywanie ich z własnym postępowaniem i tym samym
pomagają w budowaniu indywidualnej i grupowej tożsamości oraz w ocenie,
ochronie i wspomaganiu własnej grupy i osoby16. Jest to być może najbardziej
istotna społeczna funkcja sharentingu, pozwalająca rozumieć go wręcz jako
wkroczenie ludzkości w nowy wymiar rodzicielstwa, w którym rodzice będą
nagminnie poszukiwać wzorców w sieci cyfrowo zapośredniczonych kontaktów
społecznych17.
„Badacze wskazują (...) na funkcję sharentingu w kształtowaniu i utrzymaniu kapitału społecznego
współczesnych rodziców, szczególnie tych, dla których rodzicielstwo wiąże się
z ograniczeniami w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych i/lub żyjących z dala od bardziej
tradycyjnych grup wsparcia (jak np. rodzina wielopokoleniowa)”18.

Oprócz społecznych funkcji sharentingu nie należy zapominać, że takie
zachowanie może mieć również motywację czysto hedonistyczną, „podglądanie”
cudzego życia jest bowiem niewątpliwie aktywnością przyjemną i zaspokajającą
bezinteresowną ludzką ciekawość. W wyniku tak złożonych uwarunkowań
i rozlicznych korzyści, które sharentsi mogą czerpać ze swojej internetowej
aktywności, nie dziwi fakt, że praktyka ta stała się na tyle popularna, iż następuje
jej normalizacja. Oznacza to, że dzieci sharentsów będą najprawdopodobniej
dorastać w przekonaniu, że takie zachowanie jest kulturowym standardem,
a zatem same chętnie będą dzielić się osobistymi informacjami o sobie i innych.
Wobec takiego przesunięcia norm kulturowych i społecznych istotnym
problemem badawczym w nadchodzących latach będzie stworzenie skali
pomiarowej, pozwalającej ocenić daną formę dzielenia się prywatnością pod
względem ilości treści, częstotliwości ich publikacji, tematyki (content)
i publiczności (viewers)19. Dojdzie też prawdopodobnie do – kolejnej w historii
kultury – rewizji rozumienia pojęć prywatności i intymności, których charakter
zawsze był dynamiczny i dostosowany do aktualnych warunków życia:
„Prywatność (...) stanowi element psychospołecznego podziału: swój – obcy. Jest czymś, co
decyduje zarazem o tożsamości jednostki i konstytuuje wspólnotę małej grupy. Może też stać się
jednym z kryteriów >wykluczenia< (…) Relacje międzyludzkie kwalifikowane z użyciem parametru
prywatności podlegają dynamice, regulowanej przez podmioty komunikujące się. [Dziś]
[d]ominuje tu kierunek zwiększania dostępu do prywatności obu stron, co zresztą podlega
dwustronnym negocjacjom. Konsekwencją jednostkowo i subiektywnie interpretowanego prawa
do prywatności są: każdorazowe wyznaczanie granic prywatności (swojej i drugiego) oraz strategie

16

A. Brosch, Sharenting – nowy wymiar rodzicielstwa?..., op. cit., s. 382.
Ibidem, s. 80.
18 B. Chrostowska, Sharenting..., op. cit., s. 64.
19
A. Brosch, When the Child is Born in the Internet: Sharenting as a Growing Trend Among Parents on Facebook,
„The New Educational Review”, 2016, nr 43 (1), s. 79.
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wkraczania w prywatną przestrzeń drugiego oraz odmowy ich przekraczania”20.

O ile współcześni celebryci niejako zawodowo dzielą się prywatnością
z publicznościami medialnymi, a przeciętni ludzie chętnie idą w ich ślady,
ciekawym fenomenem jest wytworzenie się na przecięciu tych dwóch strategii
konfesyjnych w ekosystemach mediów społecznościowych postaci, które Alice
E. Marwick określiła mianem mikrocelebrytów21. Wśród nich wyróżnia się grupa
influencerek parentingowych, które z (over)sharentingu uczyniły swoje hobby.
Poświęcają mu dużą część czasu wolnego, a jeśli zyskują dzięki niemu popularność,
stanowi on dla nich także niebagatelne źródło dochodów. Użytkownicy określają je
niekiedy mianem „instamatek”:
„W społeczeństwie XXI wieku, oprócz terminu >matka<, który jest oczywistym określeniem rodzica
płci żeńskiej – kobiety, która posiada potomstwo i je wychowuje, funkcjonuje także pojęcie
>instamatka<, często zapisywane jako hashtag, czyli >#instamatka<. Informuje ono
o tym, że mama taka jest również użytkowniczką portalu Instagram i aktywnie uczestniczy
w społeczności tegoż portalu poprzez dodawanie zdjęć oraz komentowanie innych profili” 22.

W przypadku „instamatek” sytuacja dzieci, które stanowią główny temat
produkowanych przez nie i sprofilowanych tematycznie wokół rodzicielstwa treści
komplikuje się jeszcze bardziej, gdyż ujawniane informacje stają się źródłem
nie tylko emocjonalnych, społecznych i poznawczych, ale również materialnych
zysków dla rodzicielek. Można powiedzieć, że obecnie dzięki normalizacji
praktyki sharentingu niektóre dzieci wykonują mierzalną, opłacaną pracę na rzecz
matek udzielając im swojego wizerunku, dostarczając contentu i tematów do
wpisów. Byłoby to zjawisko nie tylko wątpliwe etycznie, ale również prawnie,
mogące w przyszłości skutkować oskarżeniami o wykorzystywanie i określonymi
roszczeniami finansowymi. Na tym przykładzie widać, że sharenting stanowi nie
tylko ryzyko o charakterze zewnętrznym (jak np. tzw. digital kidnapping, polegający
na pobraniu zdjęć i informacji o dziecku z sieci celem przedstawienia go jako
własnego potomka, nierzadko w celach przestępczych23), ale również zagrożenie
dla relacji rodzica z dzieckiem, które w przyszłości może stać się źródłem poważnych
konfliktów wewnątrzrodzinnych.
Dlatego w ostatnich latach coraz częściej prowadzone są badania sharentingu
postrzeganego z perspektywy dziecka. Wynika z nich, że dopóki rodzice
postują o jego szkolnych czy sportowych aktywnościach, przedstawiając je
20

M. Kita, Polski dyskurs prywatności, „Postscriptum Polonistyczne”, 2013, nr 1 (11), ss. 93-94.
Więcej na ich temat piszę w: M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa,
Wydawnictwo Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań 2017, ss. 207-226.
22 A. M. Rybacka, Moderowanie codzienności jako taktyka zdobywania popularności. Analiza modeli
ekspresywnych w serwisie Instagram na przykładzie polskich instagramerek parentingowych, [w:] Od naturalizacji
do funkcjonalizacji. Taktyki użytkowania serwisu Instagram, M. Babecki, S Żyliński (red.), Wydawnictwo UWM,
Olsztyn 2018, s. 140.
23 S. B. Steinberg, Sharenting..., op. cit., s. 854.
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w pozytywnym kontekście, jest to zachowanie odbierane przez dzieci jako
akceptowalne. Podobnie jest w przypadku demonstrowania atrakcyjnych aspektów
życia w rodzinie, ilustrowania szczęśliwych chwil spędzonych wspólnie oraz
jednoznacznie sformułowanych pochwał. Dzieci są natomiast zdecydowanie
negatywnie nastawione wobec upubliczniania informacji na temat ich kłopotów, na
przykład zdrowotnych. Ta sytuacja ma szczególnie dwuznaczny charakter, ponieważ
w przypadku rodziców chorych dzieci wsparcie, które mogą oni uzyskać dzięki
aktywnemu uczestnictwu w cyfrowych sieciach społecznych, wydaje się nie do
przecenienia. Tacy rodzice nie tylko pozyskują w ten sposób cenną wiedzę na temat
możliwości leczenia czy otrzymują emocjonalne pocieszenie od osób znajdujących
się w podobnej sytuacji, ale otwierają się też przed nim możliwości zdobywania
dodatkowych pieniędzy na terapię, działania społecznego na rzecz chorych
(advocacy) czy uzyskania wszechstronnej pomocy od lokalnych społeczności. Mimo
to po osiągnięciu dorosłości dzieci takie często deklarują, że wolałyby, aby stan ich
zdrowia nigdy nie stał się tematem publicznym, a jeśli już do tego doszło, to że
pragnęłyby brać bardziej świadomy udział w budowaniu własnej narracji
tożsamościowej. Szczególnie istotne jest przy tym dla nich to, aby prezentować się
w ramach swojego cyfrowego śladu w sposób atrakcyjny24, co, jak łatwo się
domyślić, w przypadku narracji o chorobie jest szczególnie trudne do realizacji.
Warto odnotować, że pogląd na temat tego, które treści stanowią dopuszczalną
formę sharentingu, a które są już aktem oversharentingu, zmienia się wraz
z wiekiem. Nastolatki deklarują w tym względzie bardziej rygorystyczne kryteria niż
młodsze dzieci. Wyrażają przy tym interesujący pogląd, że zamiast za każdym razem
pytać o zgodę, rodzice powinni sami wiedzieć, czego nie powinni postować, zatem
które treści mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc potomkowi. Umiarkowany
sharenting wydaje się wreszcie praktyką wręcz pożądaną przez najmłodszych w
sytuacji, w której jest społecznym standardem, ponieważ poprzez unikanie takich
zachowań mogą oni poczuć się wykluczeni25. Z całą pewnością nie odnosi się
to jednak do jaskrawych przykładów oversharentingu, na przykład do zjawiska
znanego jako parental trolling, w ramach którego rodzice świadomie
i celowo wyszydzają własne dzieci w mediach społecznościowych w celu
dyscyplinowania niewłaściwego ich zdaniem zachowania26,27.
Ta skomplikowana sytuacja wywołuje coraz większe zainteresowanie
prawników, przede wszystkim z uwagi na to, że sharenting implikuje dysponowanie
cudzym wizerunkiem, który jest chroniony prawnie. Zazwyczaj można założyć, że na
tym polu istnieje zasadniczy konflikt między interesem dzieci a rodziców (pojawiają
24

S. B. Steinberg, Sharenting..., op. cit., s. 852.
C. Moser, T. Chen, S. Schoenebeck, Parents’ and Children’s Preferences..., op. cit., s. 5224.
26 W. Qader, Parental trolling – wybrane zagadnienia prawne, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2019, nr 32 (3), ss. 139-140.
27 S. B. Steinberg, Sharenting..., op. cit., s. 853.
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się nawet porównania tej sytuacji do... biernego palenia28). Z drugiej strony
trzeba mieć świadomość, że nawet ewentualna zgoda udzielona przez nieletniego
nie stanowi skutecznego zabezpieczenia przed możliwością, że informacja
udostępniona w sieci wymknie się spod kontroli i spowoduje szkody. Warto
pamiętać, że aby tak się stało, nie musi ona bynajmniej posiadać charakteru
jednoznacznie negatywnego29. Do tego tematu powrócę w dalszej części tekstu.
Pozornie wydaje się, że interes dziecka leży zawsze w zachowaniu jego
prywatności, ale równocześnie nie można ignorować faktu, że to rodzice sprawują
kontrolę nad wychowaniem dzieci, a także posiadają prawo do wolności słowa,
które nie może być im w sposób arbitralny odebrane30. Można oczywiście
wysuwać liczne zastrzeżenia wobec konkretnych sytuacji, w których rodzice
działają zbyt swobodnie jako gatekeeperzy różnorodnych informacji o dziecku
i samodzielni narratorzy – niejednokrotnie bardzo osobistych – narracji na jego
temat. W dodatku często przejawiają niezwykle restrykcyjne postawy wobec
instytucji dysponujących informacjami na temat dziecka, np. szkoły, natomiast sami
zupełnie nie przestrzegają zasad dyskrecji w tym względzie31.
W ocenie tej praktyki należy zatem zawsze wnikliwie rozważyć wszystkie za
i przeciw, ponieważ (over)sharenting – choć co do zasady dyskusyjny pod względem
prawnym i etycznym – może być także niezwykle skuteczną metodą realizacji
interesu dziecka. W przyszłości rozważania te będą zapewne stanowiły
uzasadnienie dla pytania, czy nie należałoby ustawowo zagwarantować wszystkim
nieletnim przejęcia praw do swobodnego dysponowania swoim cyfrowym śladem
po dojściu do pełnoletniości32.
Natomiast
„w świetle polskich przepisów wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, które podlega
ochronie przepisów prawa cywilnego oraz prawa autorskiego. W ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zaznacza się, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby
na nim przedstawionej (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, art. 81.). Z uwagi na to, że dziecko nie posiada
zdolności do czynności prawnych, to opiekunowie dbają o jego dobro do osiągnięcia przez nie
pełnoletniości. Zatem to rodzice dysponują wizerunkiem dziecka i to oni udzielają zgody na jego
udostępnienie. Sąd może interweniować, gdy przedstawiony wizerunek uwłacza godności dziecka,
wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa lub uzyskania przez rodzica znacznych korzyści
majątkowych kosztem dobra dziecka oraz gdy kwestia wykorzystania wizerunku zostanie uznana
za istotne sprawy dziecka (...). Konsekwencje i uwarunkowania prawne wzmacniają więc w tym
przypadku naturalną rolę rodziców jako strażników dobra dziecka, w tym protektorów jego
cyfrowej tożsamości, z drugiej strony, czynią z nich dysponentów spraw dziecka. W tej optyce
prawo rodziców do dysponowania wizerunkiem dziecka, czy szerzej wolność dzielenia się różnymi
informacjami (ale także prawo do ekspresji), przeciwstawiane jest prawu dzieci do prywatności,

28
29
30
31
32

Ibidem, s. 845.
Ibidem, s. 843.
Ibidem, s. 839.
Ibidem, s. 843.
Ibidem, s. 842.
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godności i tożsamości (wynikających choćby z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka)33.

Interpretacja prawna skomplikowanych meandrów sharentingu będzie
najprawdopodobniej stabilizować się stopniowo pod wpływem precedensów
i w różnych krajach przybierze ostatecznie różne postaci. W tym kontekście warto
odnotować, że trzy lata temu w Polsce zapadł pierwszy – szeroko opisywany
w prasie popularnej i fachowej – wyrok skazujący wobec ojca, który w kontekście
rozwodowego konfliktu z matką swojego dziecka upublicznił w mediach
społecznościowych kompromitujące zdjęcie syna34. Spraw takich będzie z całą
pewnością coraz więcej.

Studia przypadku
W perspektywie medioznawczej lifestreaming, w tym również sharenting,
można uznać za niezwykle popularną i kulturowo już znormalizowaną praktykę
tworzenia cyfrowej tożsamości (online identity)35. Zagadnienie cyfrowej tożsamości
można rozpatrywać z wielu perspektyw36. Jej kluczową cechą jest fakt,
że nieustannie ewoluuje i nigdy nie zostaje „dokończona”. Wyróżniają ją
ponadto następujące elementy: jest uporczywa (persistent), replikowalna
(replicable), skalowalna (scalable) i wyszukiwalna (searchable)37. Dzięki tym cechom
może być łatwo ujawniona publicznie, w tym również osobom niepowołanym
i niepożądanym. Treści, z których jest zbudowana, mają na pozór charakter
efemeryczny, lecz specyfika cyfrowych narzędzi komunikacyjnych umożliwia
ich zapisywanie, dokumentowanie, utrwalanie, powielanie i dystrybuowanie
w sposób niemal dowolny. Każdy użytkownik może je przeramowywać i używać
w nieprzewidywalnych celach, powodując całkowity kolaps ich wyjściowego
kontekstu i sekwencyjnego charakteru, a także wykorzystując je do tworzenia
zupełnie nowych znaczeń38.
Głównym problemem, z którym muszą się mierzyć użytkownicy mediów
społecznościowych w kontekście rozmycia granicy między tym, co publiczne,
a tym, co prywatne, jest właśnie niemal nieograniczone rozszerzenie sieci
nieznanych publiczności. Trzeba przy tym pamiętać, że upublicznienie treści jest
możliwe również wtedy, gdy pojawiają się one w prywatnych sieciach budowanych
przez samego użytkownika. Na dobrą sprawę można więc stwierdzić, że nikt nigdy
33

B. Chrostowska, Sharenting..., op. cit., s. 61.
W. Qader, Parental trolling..., op. cit., ss. 139-140.
35
N. Davidson-Wall, “Mum, seriously!”: Sharenting the new social trend with no opt-out, [w:] „Debating
Communities and Social Networks”, 2018 OUA Conference, http://networkconference.netstudies.org/
2018OUA/2018/04/22/mum-seriously-sharenting-the-new-social-trend-with-no-opt-out/ (3.11.2019), s. 3.
36 Zob. np.: R. Cover, Digital Identities: Creating and Communicating the Online Self, Academic Press, London 2015.
37
N. Davidson-Wall, “Mum, seriously!”..., op. cit., s. 4.
38 Ibidem.
34
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nie ma pełnej kontroli nad jakąkolwiek informacją na jego temat, którą
umieszczono w internecie. Efemeryczny charakter zapisu powstałego przy
wykorzystaniu cyfrowych narzędzi jest jedynie iluzją, budowaną celowo przez
cyfrowych pośredników (digital intermediaries)39 poprzez wprowadzenie takich
funkcjonalności jak stories czy algorytmiczna preferencja dla najbardziej
aktualnych informacji. Możliwość zapisania i powielenia cyfrowego contentu jest
funkcją latentną, która jednakże może być wykorzystana w każdej chwili
i w dowolnym celu. Dlatego właśnie rodzicielskie „zarządzanie wrażeniem” na
temat dziecka prowadzone za pomocą medialnej reprezentacji może bardzo
utrudnić młodemu człowiekowi budowanie autonomicznej tożsamości, co jest
szczególnie ważne w wieku dojrzewania40. Niekoniecznie odnajdując jakikolwiek
punkt styczny z jego konceptem własnej osoby, może ona potencjalnie wejść
w konflikt z tożsamością dziecka, którą ono samo będzie starało się zbudować
w przyszłości. Z drugiej strony publiczna prezentacja wybranych i wyedytowanych
przez rodziców informacji o dzieciach może aktywnie kształtować pamięć tychże,
wpływając na to, jak będą się same definiować i postrzegać41.
Problem nieznanych publiczności uwidacznia się szczególnie, gdy rozważyć
sharenting w kontekście folksonomii. Hasztagi pozwalają użytkownikom
zainteresowanym jakimś tematem, na przykład rodzicielstwem, komunikować
się i łączyć we wspólnoty online. Użycie określonego hasztagu – jak na przykład
#instamatka – warunkuje rozwój słabych więzi i określa odbiorców danego
przekazu. Dzięki niemu tożsamość rodzica staje się jeszcze silniej związana
z tematem rodzicielstwa, a reprezentowane dziecko staje się jej medium.
Następnie wpływ na nią zyskuje uzyskany feedback – zarówno pozytywny, jak
i negatywny, choć rodzice utylizujący dziecko w sharentingowej narracji wydają się
oczekiwać przede wszystkim walidacji przez wspólnotową akceptację. Ten dziecięcy
performance reżyserowany przez rodzica, który za pomocą hasztagów poszukuje
dla niego akceptującej publiczności, może jednak trafić również do mniej
wyrozumiałych odbiorców, przy czym pojawienie się feedbacku jeszcze silniej
związuje ze sobą obie koreprezentowane tożsamości – dziecka i rodzica42. Oznacza
to, że ewentualny cios wymierzony jednemu z tych podmiotów będzie bolesny
również dla drugiego.
To właśnie zjawisko wykorzystują liczne strony i grupy zakładane na Facebooku
celem żartowania z oversharentsów i ich potomstwa poprzez wyrywanie
z kontekstu publikowanych przez nich treści43. W polskim internecie szerszym
kontekstem tego zjawiska jest zwyczaj szydzenia z tak zwanych „madek” (od mad –
39

J. Nowak, Polityki sieciowej popkultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 136.
N. Davidson-Wall, “Mum, seriously!”..., op. cit., s. 8.
41 Ibidem, s. 3.
42
Ibidem, s. 6.
43 S. B. Steinberg, Sharenting..., op. cit., s. 855.
40
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po angielsku „wściekła, szalona”) stanowiących swoisty rewers postaci Matki
Polki, osadzonej od wieków w polskiej kulturze i tradycji44. Stereotypowa
figura „madki” stanowi narzędzie nieformalnej kontroli społecznej wobec kobiet
i jest tematem wielu memów, past, powiedzonek („uśmiech bombelka wart
miliony”) i dowcipów, debatują nad nią publicyści45, a obecność tego słowa
w uzusie językowym odnotowują już nawet słowniki46. Matki są za jego pomocą
przywoływane do porządku jako oversharentujące, skoncentrowane na
cynicznym wyłudzaniu korzyści („dej, mam horom curke”), nieinteligentne
(cierpiące na „pieluchowe zapalenie mózgu”), natrętnie domagające się uwagi
(„atencji”) i specjalnego traktowania mimo braku obiektywnych osiągnięć,
wreszcie bezpodstawnie roszczeniowe i agresywne, a przy tym przekonane,
że macierzyństwo stanowi wystarczające alibi dla wszelkich naruszających
społeczne normy zachowań. Wraz z tak postrzeganą „madką” koreprezentowany
jest w mediach jej nieodłączny atrybut, czyli dziecko, zwane w tej konwencji
„bombelkiem”47.
Szydzeniem z „madek” i „bombelków” w chwili obecnej zajmują się takie
popularne strony i grupy, jak np. Madka Polka Socjalna („Grupa prześmiewcza,
ukazująca patologiczne zachowania (najczęściej) polskiego społeczeństwa”; 1 500
użytkowników „lubi to”), Spotted: Madka and Tateł (319 000), Beka z madek
(2 300), Dej, mam horom curke (87 000), Madka Bombelka (7 100) czy też
Madka Polka fejsbookowa [ORYGINALNA] (50 000). Wiele spośród nich było
masowo raportowanych do administracji Facebooka przez oburzonych
użytkowników i w konsekwencji zbanowanych. Przydarzyło się to np. legendarnej –
i jednej z pierwszych – Bece z mamuś na forach48, której zasoby wciąż krążą
w internetowych agregatorach humoru. Administratorzy takich stron wyławiają
z mediów społecznościowych treści mogące być odczytane jako stereotypowy
„madkizm”, wyrywając wypowiedzi i zdjęcia ze źródłowego kontekstu i poddając je
bezpardonowej krytyce spragnionych „beki” użytkowników.
Popularność i zarazem kontrowersyjność takich praktyk może zaskakiwać, gdyż
często można zetknąć się z opiniami, że internet stanowi przestrzeń – niepokojąco
44

Na temat nowomedialnych rewizji tej figury zob.: M. Baszewska, Problem „dzieciństwa kulturowego” jako
wytworu nowych mediów, „Ruch Filozoficzny” LXXII 2/ 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.014, ss. 5980.
45
Np.: E. Brzozowska, Nazywanie kobiet >madkami< jest złe. Tak się rodzi mowa nienawiści, 08.07.2019,
https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/matki-kontra-madki-facebookowy-hejt-rodzicow/q1e5hgl
(28.10.2019).
46 T. Dec, Madka, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/
madka.html?pdf=1 (28.10.2019).
47
B. Godziński, Madki są już passé, teraz przyszła pora na "bombelki" – nową znienawidzoną grupę w internecie,
2 września 2019, https://natemat.pl/283275,kim-jest-bombelek-ciag-dalszy-hejtu-na-madki-geneza-zjawiska,
(30.10.2019).
48 P. Marszałek, >Beka z mamuś na forach< – matki w krzywym zwierciadle. Jest zabawnie, ale może skończyć się
niebezpiecznie, https://natemat.pl/134433,zdjecie-noworodka-z-pepowina-ulozona-w-ksztalcie-serduszka-i-innekwiatki-znajdziesz-na-fanpage-u-beka-z-mamus-na-forach, (30.10.2019).
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wręcz rozległej – swobody wypowiedzi, a ponadto, że w animowanym medialnie
„społeczeństwie intymności” nastąpiła całkowita erozja zjawiska kontroli
społecznej. Nauki społeczne i humanistyczne były żywo zainteresowane tym
fenomenem już od czasów E. Durkheima (1858-1917) i M. Webera (1864-1920),
a za sprawą R. K. Mertona (1910-2003) ukształtował się do dziś szeroko
dyskutowany nurt socjologii dewiacji49. W jego ramach utarło się przekonanie,
że w społeczeństwach tradycyjnych kontrola społeczna miała być niezwykle silnym
i restrykcyjnym mechanizmem, natomiast w zurbanizowanych przestrzeniach
nowoczesnego życia społecznego – stopniowo słabnącym. Tymczasem wielu
użytkowników internetu przekonuje się codziennie w nader bolesny sposób
o aktualności tego zjawiska w cyberkulturze.
Ekosystemy
mediów
społecznościowych
niewątpliwie
dysponują
mechanizmami kontroli społecznej o charakterze formalnym i zewnętrznym.
Wszystkie platformy tego typu posiadają ogólnodostępne regulaminy, za których
naruszenie administracja wymierza użytkownikom sankcje – poczynając od
zablokowania, czasowego uciszenia i bana aż do ewentualnej odpowiedzialności
karnej za dystrybuowanie niewłaściwych treści. Działają w nich jednak także
wytworzone organicznie mechanizmy kontroli nieformalnej, które mogą znacząco
różnić się w zależności od środowisk. Z uwagi na omówioną wcześniej mechanikę
mediów cyfrowych dystrybuowane w nich treści nadzwyczaj łatwo mogą zostać
wyrwane z kontekstu wraz z fragmentami online identity, przeramowane
i wykorzystane do produkcji innych znaczeń. Dzięki temu sharenting w formie
akceptowalnej w jakiejś grupie w innej – na przykład „antymadkowej” – może
posłużyć za karygodny przykład ovesharentingu, a dobrze dostosowani do systemu
norm swojej sieci kontaktów sharentsi-konformiści mogą zostać zaprezentowani
innej publiczności jako dewianci. Jeśli się o tym dowiedzą – a często aktyw
szyderców stara się, by właśnie tak się stało – odczują to jako ostrą sankcję
dyscyplinującą. Wówczas w ramach procesu komunikacyjnego będącego
narzędziem nieformalnej kontroli społecznej zostaną im przedstawione wzory
zachowań akceptowalne w danym środowisku lub uznawane w nim za dominujące
w internecie, na przykład różnica między sharentingiem i oversharentingiem
zostanie zaprezentowana za pomocą zaaplikowania „wlepki” o treści „Karny
Brajanek za nagie zdjęcie dziecka”. Zbesztani publicznie oczywiście mogą zacząć
przestrzegać owych norm lub nie, lecz warto zwrócić uwagę na fakt, że w takiej
publicznej lekcji biorą również zwykle udział liczni „kibice” rekrutujący się
z nieznanych publiczności, którzy wyciągną z niej wnioski dla siebie i przekażą
określone wzory kulturowe dalej.

49

J. Macharski, T. Gizbert-Studnicki, O pojęciu dewiacji w socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny”, 1975, nr 4, ss. 231-245.
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Zaogniony w ten sposób konflikt norm wokół rich point50 (over)sharentingu
może przybrać postać ostrej potyczki wojny kulturowej, tak opisywanej przez
W. J. Bursztę:
„Wojny kulturowe są permanentnym stanem napięcia między tradycyjnym i ponowoczesnym
sposobem rozwiązywania problemów moralnych; wojny kultur, słowem, toczą się w rejestrze
moralności i dotyczą nie tyle kwestii materialnych (zarobki, praca, rola państwa), ile konfliktów
związanych z porządkiem normatywnym życia społecznego i kwestią tożsamości zbiorowych (…).
Z antropologicznego i kulturoznawczego punktu widzenia jest to konflikt między jednorodnością
norm i ich różnorodnością, pogłębiającą się od momentu, kiedy społeczeństwa obierają
kurs na nowoczesność. W ciągu prawie całej historii ludzie w przeważającej mierze żyli we
wspólnotach, które charakteryzowały się wysokim stopniem konsensusu poznawczego
i normatywnego. Oznacza to nic innego jak niemal powszechną zgodę odnośnie do otaczającego
świata i sposobów postępowania regulowanych przyjętymi normami. Ludzie akceptowali,
a przynajmniej respektowali zastany stan rzeczy, a zachowania kwestionujące zbiorowo
podzielane sądy o rzeczywistości zdarzały się rzadko (...). Sytuacja zmienia się diametralnie
w dojrzałej fazie nowoczesności, kiedy – jak powiada Peter Berger – ślepy los zamienia się w wolny
wybór, ze wszystkimi konsekwencjami tej zasadniczej rewolucji w sferze poznawczej
i normatywnej (…). Przyjdzie nam na dobre przyzwyczaić się do realiów, w ramach których – by
użyć sformułowania Maxa Webera – wprawdzie pozbyliśmy się opancerzenia ze stali, jakim było
zadeklarowanie posłuszeństwa i zawierzenie autorytetom, ale w zamian mamy lekką pelerynę,
która daje sporo satysfakcji, dobrze się nosi, lecz nie daje pewności, że żyjemy właściwie”51.

Zwykle rozważa się oversharenting oceniając go zdecydowanie krytycznie,
analizując przede wszystkim negatywne skutki takich praktyk i rekomendując
określony model instytucjonalnej edukacji medialnej jako remedium. Warto jednak
spojrzeć na to zjawisko również z perspektywy nieformalnych, spontanicznych
i oddolnych aktów społecznego dyscyplinowania ovesharentsów. Te dwa podejścia
różnią oczywiście preferowane metody dydaktyczne, lecz nie diagnoza, gdyż w obu
przypadkach jako przyczyna nadużyć identyfikowana jest niewiedza na temat
funkcjonowania ekosystemów medialnych, szczególnie nieświadomość istnienia
latentnych funkcji mediów społecznościowych. Oczywiście trudno jest zmierzyć
skuteczność takich działań i ocenić ich długofalowe skutki, ale w przypadku
instytucjonalnej edukacji medialnej jest podobnie.
Aby zilustrować powyższe twierdzenia, przedstawię teraz pokrótce dwa
polskie przykłady „oddolnych projektów edukacyjnych” skoncentrowanych
na dyscyplinowaniu oversharentsów. Pierwszy z nich dotyczy skandalizującej
grupy facebookowej deklaratywnie adresowanej głównie do matek korzystających
z systemu pomocy społecznej. Funkcjonowała ona pod nazwą 500+, Becikowe,
MOPS, Alimenty – Pytania i Odpowiedzi (w chwili obecnej istnieje nadal, lecz
powróciła do swej pierwotnej funkcji sharentingowej). Jej administracja w 2016
została przejęta przez zorganizowaną grupę trolli i dzięki nim szybko, choć na
50

M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Wydawnictwo Galerii Miejskiej Arsenał,
Poznań 2017, ss. 15-32.
51 W. J. Burszta, Wojny kulturowe jako fenomen antropologiczny, „Kultura Współczesna”, 2013, nr 5 (80), ss. 3-7.
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krótko, stała się jedną z ważniejszych „wytwórni” lolcontentu w polskim
internecie52.
Zadanie to było o tyle łatwe, że z uwagi na temat posiadała wyjściowo znaczną
ilość użytkowniczek stanowiących idealny obiekt prowokacji, czyli stereotypowych
„madek”. Główną metodą, którą w tym celu się posługiwano, było wstawianie
na grupę postów obliczonych na wywołanie u nich oburzenia (najczęściej zdjęć
lub wypowiedzi słownych, wśród których były też dobrze znane bardziej
obytym internautom pasty), a po uzyskaniu negatywnej reakcji użytkowniczek –
przeczesywanie ich profili w poszukiwaniu kompromitujących materiałów, często
pozwalających zakwalifikować ich jako oversharentujących. Materiały te były
wówczas wstawiane na grupę wraz z obraźliwymi i obscenicznymi komentarzami
(na przykład pojawiały się fałszywe profile użytkowników przedstawiających się
jako pedofile planujący porwanie zaprezentowanego w negliżu dziecka). Skrajnie
oburzone kobiety zaczynały grozić „złodziejom zdjęć”, żądając usunięcia
materiałów, których widoczność same ustawiły jako publiczną i zdradzając przy tym
zupełną nieznajomość zarówno zasad funkcjonowania Facebooka, jak i systemu
wymiaru sprawiedliwości. Szczute w dalszym ciągu dziesiątkami lawinowo
pojawiających się komentarzy znikały w końcu z grupy żegnane salwami śmiechu
trolli. Co jednak najistotniejsze, w międzyczasie skutecznie opanowywały obsługę
ustawień prywatności w mediach społecznościowych i ukrywały lub usuwały
oversharentujące treści ze swoich profili.
Nieco inny charakter miało wydarzenie medialne, które na użytek tego tekstu
pozwolę sobie określić mianem „Kacperkiady”. 29 czerwca 2019 roku internautka
Joanna M. wstawiła na jedną z parentingowych grup na Facebooku post, który
spełniałby definicję parental trollingu, gdyby nie odnosił się do zaledwie
dwuletniego dziecka, które nie mogłoby jeszcze odczuć tej metody dyscyplinowania
bezpośrednio. Opisała w nim sumarycznie wszystkie „niegrzeczne” zachowania
swego syna Kacpra na wakacjach na Krecie, w tym kilkukrotne oddanie kału do
hotelowego basenu, czego – na szczęście, jak z satysfakcją podkreśliła autorka – nikt
z obsługi nie zauważył. Post okraszony zdjęciami, na których twarz opisywanego
dziecka była doskonale rozpoznawalna, wywołał dość oględną reakcję
współużytkowniczek, które ze względu na jednoznacznie oversharentujący
charakter postulowały jego usunięcie. Autorka zdecydowanie odmówiła i już po
kilkudziesięciu minutach od publikacji screenshot jej rodzicielskich zwierzeń został
udostępniony na węzłowych stronach „antymadkowych”, wywołując efekt kuli
śnieżnej.
Mimo jego anonimizacji wyczuwający dalszy potencjał „beki” użytkownicy
szybko zlokalizowali profile Joanny oraz jej rodziny, wydobywając z nich kolejne
52
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zdjęcia ze wspomnianych wakacji i przetwarzając je w rażąco wulgarne memy
(„Wstawaj stara, mamy basen do obsrania”). W zaledwie kilka godzin nieprzyjemna
przygoda Kacperka w basenie obrosła nowymi znaczeniami i zaczęła funkcjonować
jako symbol polskich wad narodowych, służąc użytkownikom zarówno za przykład
„polskiego chamstwa na wakacjach”, jak i rzekomych bolączek „współczesnego
bezstresowego wychowania”, „bezczelności madek z bombelkami”, a nawet
„polactwa” w ogóle. By poprzestać tylko na jednym przykładzie tego typu
jeremiady:
„Pierdolony Kacperek. Od tego się zaczyna. Za 3 lata pójdzie do podstawówki. Dzięki pierdolonemu
ADHD zacznie rządzić i dzielić w klasie, doprowadzając nauczycielki pracujące za najniższą krajową
na skraj załamania nerwowego i wypalenia zawodowego. Jego energia i bezkompromisowość
sprawią, że zyska poklask wśród kolegów i zgromadzi wokół siebie liczne grono naśladowców.
Pierwsze bójki na przerwach i wymuszenia na lamusach. Mama zadowolona, bo Kacperek
chwalony przez WFistę, myśli nad przeniesieniem go do klasy sportowej, nauczyciele normalniejsi
i nie czepiają się synka, że się nie uczy i zachowuje jak szajbus. 15 lat - pierwsza wizyta Kacperka
na siłowni, od tej pory nic już nie jest takie samo. Potem prosta droga do ujebanej matury, wyjazdu
do pracy do Niemiec i za dwie pierwsze wypłaty zakupu BMW F10 z podrabianym M pakietem (...).
W wieku 21 lat zalewa taką fajną Amelię zaraz po Dniach Garwolina (...). 9 miesięcy później na
świat przychodzi mały Nikoś. Kacperek i Amelia zadowoleni, bo premier Adrian Zandberg ogłosił
właśnie wprowadzenie 2000+ na pierwsze dziecko. 3 lata później młodzi rodzicie wraz z latoroślą
wyruszają na pierwsze rodzinne wakacje - all inclusive na Krecie. Mały Nikoś rozrabiaka dokazuje
już w samolocie...”53.

Casus ten zakończył się podobnie jak opisane wcześniej – Joanna zmieniła
ustawienia swoich mediów społecznościowych na prywatne i medialna burza,
w którą zaangażowali się również publicyści54, powoli ucichła. Czy wydarzenie to
wywrze negatywny lub pozytywny wpływ na losy Kacperka, okaże się jednak
dopiero po latach.

Wnioski
Partyzanckie55 ataki doskonale znających zasady funkcjonowania mediów
społecznościowych trolli (digital natives) na cyfrowo naiwnych oversharentsów
(digital naives) interpretowane są najczęściej krytycznie jako akty
niedopuszczalnego hejtu, pożałowania godne skutki społecznego przyzwolenia na
53
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mowę nienawiści w przestrzeni publicznej i bezrefleksyjna a okrutna zabawa
kosztem bezbronnych. Istotnie, atakujący zwykle stosują dość brutalne
metody dyscyplinujące, a ataki takie odbijają się zwykle rykoszetem na
koreprezentowanych dzieciach. Paradoksalnie nie można ich jednak uznać za
sygnał systemowej deregulacji cyberkultury, lecz, przeciwnie – za zaskakująco
efektywne narzędzie nieformalnej kontroli społecznej wykorzystywane w obronie
i interesie lekkomyślnie wystawianych na zagrożenia oversharentingu nieletnich.
Ataki tego typu wykorzystują generowane przez konkretne osoby treści,
są zatem skierowane na jednostki, co może stawiać pod znakiem zapytania
ich masowe oddziaływanie. Jednak wskutek zjawiska poszerzenia publiczności –
napędzanego dodatkowo sieciową popularnością lolcontentu – stanowią
ilustratywny przykład tego, w jaki sposób swojego rodzicielstwa w internecie
prezentować nie należy. Dzięki temu mogą przyspieszać zbiorową internalizację
norm, a nawet stanowić podstawę do formowania się nowej obyczajowości.
Jest szansa, że młodzi „cyfrowi tubylcy”, którzy śmiali się z „incydentu kałowego
Kacperka” nawet nie pomyślą o generowaniu podobnych treści odnoszących się
do własnych dzieci – choć niewątpliwie będą sharentować, powstrzyma ich to przed
drastycznym oversharentingiem.
Medialne wydarzenia tego typu potrafią być niezwykle angażujące
i przykuwające uwagę, a użytkownicy w ich kontekście chętnie wypowiadają swoje
zdanie, angażując się w zażarte spory. (Over)sharenting należy więc uznać za istotny
rich point, w którym negocjowane są współczesne normy kulturowe. Na koniec
warto zwrócić uwagę, że fenomen ten posiada również wymiar polityczny, gdyż
obnaża paradoksalny charakter dewiacji społecznej w cyberprzestrzeni. Mechanika
mediów społecznościowych maskująca funkcje latentne jest skoncentrowana
na zachęcaniu użytkowników do jak najszerszego lifestreamingu, w tym również
oversharentingu. Szydzenie z oversharentsów można więc zinterpretować
w kategoriach zbiorowego oporu wobec dyskretnej polityki cyfrowych
pośredników, która zachęca, a wręcz algorytmicznie wymusza na użytkownikach
streamowanie swojego życia we wszystkich, nawet najbardziej prywatnych jego
przejawach.
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‘Maders’ Versus Trolls.
Social Media Users Against Oversharenting
Summary
Digital livestreaming is a phenomenon widely described in scientific literature. A particularly criticised
version of it is (over)sharenting, i.e. sharing information about children by parents online. The
popularity of this practice means that almost all children in developed countries already at the time
of birth, and often even before it, begin to leave a digital footprint in the Internet. Sharenting
is an extremely controversial form of livestreaming because it involves publishing information about
other people without their consent. The situation is complicated by the fact that the information may
apply to minors who cannot grant this consent legally, and that this information is made available by
people closest to them – their legal guardians. Sharenting understood in this way, even if it does not
violate de-jure boundaries, is perceived as unethical, violating good manners and harmful to children.
The proposed paper draws attention to the fact – which has not been exposed so far in studies on
sharenting – that people who are prone to such behaviour are sharply disciplined by social media
users. Such acts turn out to be an effective tool of social control, at the same time, opening the
possibilities for abuse, the consequences of which we do not fully know yet.
Keywords: Sharenting, oversharenting, online identity, livestreaming
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Wybrane mechanizmy konstruowania internetowej
tożsamości przedsiębiorstw na przykładzie firm IT
działających na polskim rynku

ABSTRAKT
Przedmiot artykułu stanowi analiza mechanizmów konstruowania tożsamości przedsiębiorstw, które
stosowane są przez firmy branży IT (przedsiębiorstw opartych na wiedzy) w polskich warunkach
ekonomicznych. Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy. Pojawienie się w przestrzeni
internetowej tak zwanych przedsiębiorstw wiedzy, eksperckich korporacji IT, doprowadziło do
zbudowania ich „nowej”, internetowej tożsamości poprzez: 1) podkreślanie odrębności z użyciem
specjalistycznego języka zawierającego anglicyzmy, 2) promowanie wartości związanych
z produktem oraz usługami (na przykład: jakość, konkurencyjność, innowacyjność, kreatywność,
wiedza i doświadczenie, bezpieczeństwo aktywów informacyjnych, najwyższa jakość),
3) promowanie stylu życia hakera i geeka, jak również cech dystynktywnych tego stylu, takich jak:
demokratyzacja i swoboda w zakresie kultury oraz narzędzi pracy, działania na rzecz dobra wspólnego
(na przykład środowiska naturalnego), promowanie wartości społecznych związanych
z samorealizacją jednostek. W wyniku zastosowania – antropomorfizujących organizacje –
dyskursywnych mechanizmów instytucje nabywają ludzkich cech, motywacji, a w rezultacie
konstruują swoistą tożsamość internetową.
SŁOWA KLUCZOWE: internetowa tożsamość przedsiębiorstwa, marketing internetowy, komunikacja
korporacyjna, marketing humanocentryczny

Wprowadzenie
W eksploracyjnym artykule scharakteryzowane zostały, wyłaniające się
z analizy, mechanizmy wykorzystywane przez firmy branży informatycznej
(działające na polskim rynku) do konstruowania w procesie komunikacji
1
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korporacyjnej tożsamości przedsiębiorstw w internetowej przestrzeni.
Przeprowadzone obserwacje wpisują się w nurt badań nad relacyjnością
internetowej tożsamości korporacyjnej oraz dyskursu2. Emilia Wąsikiewicz-Firlej
zauważa, że dyskurs korporacyjny „wyraża, utrzymuje i wzmacnia tożsamość danej
grupy”3 (jak również organizacji). W związku z tym badania dotyczące
dyskursywnych technik budujących tożsamość przedsiębiorstw pozwalają lepiej
zrozumieć zależność dyskurs – dyskurs korporacyjny – tożsamość firmy. Poniższa
analiza dokonana została na podstawie materiałów tekstowych oraz graficznych
pochodzących z przekazów komunikacji internetowej dobranych w sposób celowy
przedsiębiorstw IT działających na polskim rynku znajdujących się: 1) na stronach
WWW organizacji oraz 2) na profilach w mediach społecznościowych. Przedmiotem
badań były firmowe strony WWW (zakładki o firmie, kariera, odpowiedzialność
społeczna): Asseco, Asseco Business Solutions, Billennium, Britenet, Data Art,
Luxoft Poland, Sii, Onwelo, Venture Devs oraz profile w mediach
społecznościowych: Asseco Business Solutions, Billennium, Britenet, Data Art,
Luxoft Poland, Sii, Onwelo, Venture Devs w okresie od września 2015 roku do
kwietnia 2019 roku.
Badania stanowią wstęp do zakrojonych na szerszą skalę rozważań nad
zagadnieniem internetowej tożsamości przedsiębiorstw oraz dyskursywnych
technik antropomorfizowania ich wyobrażeń.

Władza branży IT: nowy model pracy i przedsiębiorstwa
Rewolucja informacyjna, która dokonała się wraz z pojawieniem się sieci WWW,
doprowadziła do zmian społecznych zarówno na gruncie komunikacji
międzyludzkiej, autoprezentacji, budowania wizerunku organizacji, jak również
sposobu świadczenia pracy przez człowieka. Wykształciły się nowe zawody.
Do literatury przedmiotu wprowadzono pojęcie robotnika wiedzy (ang. knowledge
worker) – eksperta4 świadczącego pracę na rzecz firm wysokich technologii
(również opartych na wiedzy; ang. knowledge intensive companies)5.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność informatyczną pełnią wśród wyżej
2
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Construction of Organizational Identity, „British Journal of Management”, 2007, t. 18, s. 79-94; E. WąsikiewiczFirlej, On (De)constructing Corporate Identity. An Ecolinguistic Approach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017, https://www.ibuk.pl/fiszka/188852/on-deconstructing-corporate-identityan-ecolinguistic-approach.html (20.06.2019).
3
E. Wąsikiewicz-Firlej, On (De)constructing…, op. cit., s. 417.
4 Pierwszy użył tego określenia P. Drucker: P. Drucker, Landmarks of Tomorrow, New York 1959. Następnie
zagadnienie to rozwinął Davenport: T. H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Kraków 2007.
5
T. H. Davenport sklasyfikował branże, w których funkcjonują „pracownicy wiedzy”. Wśród nich znalazła się
również dziedzina związana z matematyką i informatyką: T. H. Davenport, Zarządzanie…, op. cit., s. 24.
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wymienionych organizacji kluczową rolę, wyznaczającą kierunek rozwoju wielu
dyscyplinom gospodarki. Informatyzację życia codziennego jednostek, urzędów,
państw Anthony Giddens określił mianem „konsekwencji modernizmu”6. Dariusz
Jemielniak zwraca uwagę na zmierzch roli społeczno-ekonomicznej menedżerów na
korzyść profesjonalistów, którzy reprezentują organizację w kontaktach
zewnętrznych7.
Dominacja IT w sferach instytucji publicznych, zdrowia, gospodarki
i edukacji prowadzi do wielu następstw psychospołecznych, na przykład do
odhumanizowania oraz odpersonalizowania wykonywanych przez pracowników
czynności na rzecz organizacji. Narzędziem pracy stały się języki programowania,
aplikacje do zarządzania projektami, elektroniczne systemy obiegu dokumentów,
mierzenia czasu pracy oraz systemy ekspertowe, podsuwające użytkownikowi
właściwy algorytm rozwiązania problemu. Rezultatem rozpowszechnienia
technologii IT w przestrzeni społecznej i gospodarczej jest również zanikanie
struktur właściwych społeczeństwu przemysłowemu i ugruntowanie nowych
struktur sieciowych, będących wyróżnikiem społeczeństwa poprzemysłowego
(tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieci8).
Eksplikowana w procesie komunikacji korporacyjnej w internecie tożsamość
organizacyjna adresowana jest do szerokiego spektrum interesariuszy: od
zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, poprzez potencjalnych kandydatów
do pracy, konkurencyjne firmy, instytucje społecznej użyteczności, aż po analityków
finansowych i dziennikarzy. W procesie przekazywania tożsamości organizacyjnej
przez przedsiębiorstwa IT podkreślany jest obraz instytucji niedostępnej laikom,
instytucji tylko dla ekspertów i komunikującej się wyłącznie ze specjalistami. Jest to
wyobrażenie organizacji stechnicyzowanej, w której narzucone są wysokie
standardy jakości obsługi klienta oraz wytwarzania oprogramowania. Z drugiej
strony możemy odnotować odwrotną tendencję: dzięki eksplikowanym
wizualizacjom tożsamości organizacyjnej interesariusze poznają wewnętrzny świat
społeczny przedsiębiorstwa: kulturę organizacyjną, zachowanie i styl życia
pracowników (również czas wolny), rytuały. Wyobrażenie cechuje większa swoboda
zachowań społecznych. Głównym odbiorcą tych komunikatów jest grupa
studentów kierunków technicznych – potencjalnych pracowników. Aktywność

6

A. Giddens, The consequences of modernity, Stanford University Press, Stanford 1990.
Sam termin „profesjonalista” ma długą tradycję – professio po łacinie „oznaczało złożenie ślubów kościelnych”.
W średniowieczu do kategorii profesji zaliczano księży, a następnie lekarzy i prawników. W literaturze tematu
można odnaleźć wiele wyznaczników współczesnego eksperta – profesjonalisty, można także wskazać przyczyny
ukształtowania się tej roli społecznej (od powodów altruistycznych po przyczyny rywalizacji o strefy wpływów,
władzę). D. Jemielniak, Praca oparta na wiedzy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 36.
8 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu
Telekomunikacji, Kraków 1999, http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf
(9.12.2018); L. W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki,
Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa 1999.
7
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zawodowa w przedsiębiorstwie IT ukazana jest w komunikacji organizacyjnej jako
kreatywne przedsięwzięcie w gronie znajomych osób.
Badania dotyczące zagadnienia tożsamości organizacyjnej prowadzone są
równolegle w wielu dyscyplinach naukowych. Relatywnie nowym zagadnieniem
jest wykorzystywanie do eksplikacji corporate identity internetowego kanału
komunikacyjnego. Philip Kotler odnotował transformację marketingu tradycyjnego
w marketing cyfrowy – podobna reorientacja dokonała się w obrębie zagadnienia
tożsamości organizacyjnej9 (przekształcenie w internetową tożsamość instytucji).
Analiza stosowanych przez firmy mechanizmów do konstruowania tożsamości
pozwala zidentyfikować możliwe czynniki uzyskiwania przez przedsiębiorstwa
przewagi rynkowej oraz społecznej rozpoznawalności, jak również faktory
zwiększające efektywność komunikacji organizacyjnej.

Tożsamość przedsiębiorstw – „wyróżniaj się lub zgiń”10
Kwestię naukowych dociekań nad istotą tożsamości organizacyjnej warto
poprzedzić przeglądem ujęcia tożsamości jednostkowej człowieka w kontekście
sieci internetowej. Kim jest współczesny homo internetus? Odpowiedzi na tak
postawione pytanie oraz zagadnienia związane z tożsamością jednostkową
(„kim jestem?”, „czym jestem?”, „co odróżnia mnie od innych?”) udzielano
na płaszczyznach wielu dyscyplin naukowych: filozofii, antropologii, psychologii,
socjologii, a nawet biologii czy sztuki. Wychodząc poza tradycyjne ujęcie
„idem”, „sameness”, „Gleichheit” („podobny”, „taki sam”) oraz „distinctiveness” –
odróżnianie się11, należy zadać pytanie o podobieństwa i różnice nie tyle
w kontekście jednostkowym czy zbiorowym, ale sieciowym. Poszukiwanie
tożsamości zbiorowej i indywidualnej, przywołując Manuela Castellsa, jest
„fundamentalnym źródłem społecznego sensu”12. Internet i dyskurs w sieci
stają się nowymi przestrzeniami badań. Znawcy zagadnienia w tym nowym
kontekście oferują innowacyjne ujęcie pojęcia tożsamości jednostki: od perspektyw
patchworku Jeana-Claude’a Kaufmanna, odbicia w lustrze Sherry Turkle13, przez
wybrakowaną układankę Zygmunta Baumana14, aż po tożsamość prezentowaną
jako marzenie lub koszmar (również przez Zygmunta Baumana15). Tym, co odróżnia
„tradycyjnie” pojmowaną tożsamość jednostkową od budowanej w sieci, jest
brak fizycznej lokalizacji obiektu (osoby, grupy, instytucji) oraz wynikających
9

P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 4.0, Warszawa 2017, s. 24.
J. Trout, S. Rivkin, Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji?, IFC Press, Kraków 2000.
11
S. Turkle, Tożsamość w epoce Internetu, [w:] Z. Rosińska, Blaustein: Koncepcja odbioru mediów, Wydawnictwo
Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
12 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 20.
13 S. Turkle, Tożsamość…, op. cit.
14
Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
15 Ibidem.
10
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z bezpośredniego kontaktu „wskaźników” płci, wyglądu, rasy, wieku, języka ciała
i gestów. Anonimowość w sieci implikuje możliwość konstruowania alternatywnych
tożsamości jednostkowych. Warte odnotowania w tym ujęciu są inicjatywy
społeczne, które podkreślają świadome zarządzanie tożsamością zawodową
i osobistą w internecie16. Władza nad tożsamością indywidualną oraz
„władza tożsamości” konstytuują elementy nowego porządku społeczeństwa
informacyjnego.
Rozważaniom nad tożsamością jednostki zaczęły towarzyszyć rozważania nad
tożsamością zbiorowości17 oraz nad tożsamością instytucji: firm, podmiotów
gospodarczych, organizacji społecznych czy korporacji.
Stawiane w tym aspekcie pytania wyrastają z refleksji nad funkcjonowaniem
organizacji w środowisku zewnętrznym (co czyni daną organizację właśnie tą, a nie
inną?, czym jest dane przedsiębiorstwo?, co odróżnia je od pozostałych firm na
rynku?) i wewnętrznym (w jaki sposób zbiorowość pracowników odbija się
w tożsamości przedsiębiorstwa?, jakie są relacje między tożsamością pracownika,
tożsamością lidera firmy a tożsamością przedsiębiorstwa?, jaki wpływ na tożsamość
firmy i jej pracowników ma język (również obrazu), którym komunikuje się
organizacja?). Mają one niezwykle praktyczny wymiar – w świecie reguł ekonomii
wolnorynkowej tożsamość organizacji czy też przedsiębiorstwa jest konstruktem
warunkującym finansowy sukces, konkurencyjność na rynku, a tym samym
istnienie, trwanie w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.
Globalna społeczność gospodarcza, konkurująca o uwagę klienta-użytkownika,
wymusza konstruowanie wyrazistych tożsamości jednostki – pracownika
(potencjalnego zatrudnionego), tożsamości firmy w myśl marketingowego hasła
„wyróżniaj się lub zgiń”18.
Dyskurs naukowy dotyczący tożsamości organizacji w sieci poprzedza – co
oczywiste – refleksja i dyskusja nad tożsamością organizacji. Jej początki sięgają
końca lat 50. XX wieku. Pierre Martineau posługiwał się w tym okresie kategoriami
wizerunku instytucji19. Wagę w zakresie istotności rozpoznawalności organizacji
wśród interesariuszy społecznych podkreślał w swoich teoriach Walter Margulies20,
natomiast Wallace Olins wprowadził pojęcie osobowości organizacji21. Teorię tę
dopracował John M. T. Balmer, odróżniając osobowość przedsiębiorstwa od
tożsamości, która „stanowi mieszankę tych materialnych i niematerialnych
elementów, które wyróżniają przedsiębiorstwo na rynku i uwypuklają jego
16

J. Malinowska-Parzydło, Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
Na przykład: R. Szwed, Tożsamość a obcość kulturowa: studium empiryczne na temat związków pomiędzy
tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
18 J. Trout, S. Rivkin, Wyróżniaj się…, op. cit.
19 P. Martineau, The personality of the retail store, „Harvard Business Review”, 1958, vol. 36, Jan.-Feb., s. 17-55.
20 W. Margulies, Make the most of your corporate identity, „Harward Bussines Review”, 1977, vol. 55, Jul.-Aug.
21
W. Olins, The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, Design Council, London
1978.
17
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odrębność (distinctiveness)”22. Jest ona kształtowana przez działania założycieli
i liderów, przez tradycję i środowisko, a także ściśle związana ze strategią, strukturą,
komunikacją i kulturą organizacji”23. Firma chce dostarczyć interesariuszom zbioru
cech (według Ewy Małgorzaty Cenker „sumę elementów”24), obrazów, emocji,
które umożliwią zarówno samemu przedsiębiorstwu, jak również uczestnikom
dyskursu zidentyfikowanie organizacji oraz jej odrębności.
W toku ewolucji badań nad koncepcją tożsamości organizacyjnej pojawiło
się pojęcie CI mix (ang. corporate identity mix), które usankcjonowało
dalsze kierunki rozwoju zagadnienia (teorie Johna M.T. Balmera i Guillaume’a
Soenena25, Klausa Birkigta oraz Marinusa M. Stadlera26). Konstytutywne atrybuty
tożsamości korporacyjnej różnią się w tych ujęciach we wszystkich, jednakże
wymieniana jest konstytuująca komunikacja organizacyjna (obok np. zachowania
organizacyjnego, symboliki, strategii itd.). Na potrzeby zarządzania tożsamością
organizacji/przedsiębiorstwa skonstruowano modele zachodzących w jej obrębie
procesów: na przykład model Russela Abratta27, rozwinięty następnie przez
Helen Stuart28, oraz model uwzględniający w procesie komunikację organizacyjną
Johna M.T. Balmera i Edmunda R. Graya29. Pojęcie corporate identity zostało
skodyfikowane wreszcie przez British Standards Institute oraz Międzynarodową
Grupę ds. Tożsamości Organizacyjnej30.
Pytanie o celowość konstruowania tożsamości firmy wydaje się pytaniem
retorycznym. Dowodzą tego rynkowe przykłady spektakularnych sukcesów
komercyjnych – rozpoznawalność marki/firmy jest jednym z istotnych
czynników wpływających na decyzje konsumentów31. Philip Kotler zwraca
uwagę także na obecnie dominującą rolę marketingu humanocentrycznego32,

22

J. M. T. Balmer, Corporate identity, corporate branding and corporate marketing seeing through the fog,
„European Journal of Marketing”, 2001, vol. 35, s. 248-291.
23 Ibidem.
24 E. M. Cenker, Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
25 J. M. T. Balmer, G. Soenen, The Acid Test of Corporate Identity Management, „Journal of Marketing
Management”, 1999, vol. 15, no. 1, s. 69-92.
26 K. Birkigt, M. M. Stadler, Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen, Verlag Landsberg am Lech,
1986.
27 R. Abratt, A New Approach to the Corporate Image Management Process, „Journal of Marketing Management”,
1989, vol. 5, no. 1, s. 63-76.
28
H. Stuart, Towards a Definitive Model of the Corporate Identity Management Process, „Corporate
Communications: an International Journal” , 1999, vol. 4, no. 4.
29 J. M. T. Balmer, E. R. Gray, Corporate Identity and Corporate Communication: Creating a Strategic Advantage,
„Corporate Communications: an International Journal”, 1999, vol. 4, no. 4, s. 171-176.
30 Za: J. Berniak-Woźny, Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, „Zarządzanie
Zmianami: Zeszyty Naukowe”, 2011, nr 2, s. 1-14, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.
element.ekon-element-000171245275 (20.06.2019).
31 T. Taranko, Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki, „Handel Wewnętrzny”, 2016,
nr 3, s. 341-352, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-30c638c0-1a5e-4cd59966-6945ba439605 (20.06.2019).
32 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing…, op. cit., s. 24.
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antropomorfizującego marki.
Otwarte pozostaje jednak pytanie o narzędzia/sposoby konstruowania
tożsamości organizacji33. Dagmara Stangierska zwraca uwagę na fakt szerokich
rozważań teoretycznych nad zagadnieniem corporate identity, wskazuje jednak
lukę w zakresie badań empirycznych34 w tym zakresie. Niniejsza publikacja
podejmuje próbę wpisania się właśnie w rozważania dotyczące praktycznych
sposobów konstruowania tożsamości na przykładzie komunikacji internetowej firm
IT w polskich warunkach rynkowych.

Internetowa tożsamość przedsiębiorstw
Dbanie o konkurencyjność przedsiębiorstwa, pragnienie szybkiego zaspokojenia
potrzeb dóbr materialnych przy wykorzystaniu do tego celu narzędzi technologii
internetowych i mobilnych powodują, że głównym celem organizacji staje się jak
najgłośniejsza i wyraźniejsza artykulacja corporate online identity35. W związku
z tym rola tożsamości firmy, zwłaszcza w internecie, jak zauważają badacze zjawiska
(np. Joep P. Cornelissen, Alexander Haslam, John M.T. Balmer)36, istotnie wzrasta.
Użytkownik funkcjonujący w sieci internetowej odnajduje różne eksplikacje
tożsamości firm: na stronach internetowych, w materiałach wizualnych, na
profilach społecznościowych, aż po opinie obecnych lub byłych pracowników danej
organizacji umieszczane na różnorodnych forach. W ten sposób internetową
tożsamość firmy możemy porównać, przywołując cytowanego już Jeana-Claude’a
Kaufmanna, do składającego się z różnorodnych części patchworku.
Analiza działań w zakresie prowadzonej przez firmę komunikacji zewnętrznej,
komunikacji wizualnej, komunikacji w mediach społecznościowych pozwala
wyodrębnić mechanizmy wykorzystywane do konstruowania internetowej
tożsamości przedsiębiorstwa. Mechanizmy pełnią funkcje wewnętrzne lub
zewnętrzne, wynikające z głównego ich celu, jakim jest eksplikacja cech tożsamości
korporacyjnej.
W odpowiednio skonstruowanej komunikacji przedsiębiorstwa język, symbolika,
kolorystyka, aspekty psychologiczne i aspekty informacyjne są kompatybilne, dzięki
33

Na gruncie zarządzania szerokie rozważania w tej dziedzinie prowadziła na przykład Anna Zarębska; Zarębska A.,
Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin, Warszawa 2008.
34 D. Stangierska, Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych, praca doktorska,
Uniwersytet Warszawski, 2015, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1457/Dagmara%20Stangierska
%20praca%20doktorska.pdf?sequence=1 (9.12.2018).
35
S. Walczak, D. G. Gregg, Factors Influencing Corporate Online Identity: A New Paradigm, „Journal of Theoretical
and Applied Electronic Commerce Research”, 2009, vol. 4, no. 3, s. 17-29, https://pdfs.semanticscholar.org/
d75a/63765eb63922a99bdc07a93bf1ccee84ddd0.pdf (9.12.2018).
36 J. P. Cornelissen, S. A. Haslam, J. T. M. Balmer, Social identity, organizational identity and corporate identity:
towards and integrate understanding of processes, patternings and products, „British Journal of Management”,
2007, vol. 18, s. 1-16.
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czemu odbiorca otrzymuje spójny obraz organizacji. Do funkcji mechanizmów
można zaliczyć także: wyeksponowanie/podkreślanie wybranych przez nadawcę
aspektów tożsamości, budowanie warstwy językowej, narracyjnej, graficznej
komunikacji firmy, funkcję perswazyjną, funkcję integrującą organizację,
funkcję antropomorfizującą. Niektóre wykorzystywane przez firmy mechanizmy
w podziale na branże przemysłowe są im wspólne, niektóre zaś charakterystyczne
tylko dla określonego typu działalności organizacji. Mechanizmy wewnętrzne
wykorzystywane przez firmy do budowania corporate identity nie zostały
w niniejszym artykule scharakteryzowane głównie ze względu na odmienną
specyfikę badań nad nimi (np. ankiety wśród pracowników, obserwacja itd.).
Wyróżnione zostały natomiast mechanizmy zewnętrzne użyte przez firmy IT do
ekspresji ich tożsamości w internecie. Są to między innymi: autorytety eksperta
IT, anglicyzacja języka, autorytet i styl życia hakerów, promowanie wartości
związanych z etosem pracy.

Autorytet eksperta IT
Pierwszym z wyodrębnionych mechanizmów konstruowania internetowej
tożsamości przedsiębiorstwa jest wykorzystanie w komunikacji internetowej tzw.
autorytetu eksperta. Wiedza dziedzinowa specjalisty sankcjonuje jego władzę nad
pozostałymi członkami społeczności, którzy nie posiadają w tym zakresie
kompetencji. Daje mu prawo głosu do stanowienia zasad postępowania zwłaszcza
w sferze biznesu, gospodarki i narzucania norm zachowania. John Scott wskazał, że
jest to nowy przejaw dominacji społecznej, który polega na wysokiej specjalizacji
jednostek, dzięki czemu cieszą się one ogromnym zaufaniem społecznym i tym
samym zyskują władzę nad laikami37. W związku z tym, że IT, innowacyjne
technologie wymagają szerokiej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin, właśnie na styku
technologii i nauki istnieje przestrzeń do budowania dominacji nad laikami.
„W nowoczesnych społeczeństwach władza ekspercka stała się zasadniczym
czynnikiem dyscyplinowania populacji”38. Można śmiało powiedzieć, że sprawuje
nad innymi władzę ten, kto posiada wiedzę, zwłaszcza dotyczącą technologii.
Opozycja pomiędzy wiedzą a jej brakiem jest czynnikiem konstytuującym władzę
ekspercką. Wprowadzenie do komunikacji internetowej firm IT nazewnictwa
stanowisk ze wskazaniem na leksem „ekspert” możemy zakwalifikować do
mechanizmów konstruujących tożsamość firmy z branży nowych technologii
(„ekspert chmury”, „ekspert bussines intelligence”, „ekspert technologii cloud”).
Łatwo zidentyfikować ten mechanizm na przykład w prasie ekonomicznej –
stanowisko osoby wypowiadającej się z firmy X nazywa się „ekspert” lub „ekspert
37
38

J. Scott, Władza, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
Ibidem.
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z dziedziny”, a nie np. „starszy informatyk”. Mechanizm ten obrazuje zrzut ekranu
nr 1.
Rysunek 1. Wykorzystanie mechanizmu autorytetu eksperta IT na stronie firmy Britenet oraz Sii

Źródło: https://britenet.com.pl/strona-glowna (19.03.2019).
Źródło: https://sii.pl/oferty-pracy (19.03.2019).

Młynarska zwraca uwagę, że „pozorna bezstronność ekspertyzy przesłania
jej charakter, jako władzy i może pomóc uprawomocnić realizowanie
kontrowersyjnych programów politycznych i podejmowanie takowych decyzji”39.
Wiedza eksperta, zwłaszcza z zakresu IT, buduje jego autorytet i zaufanie
społeczne oraz umożliwia wpływanie na rzeczywistość. Władza ekspercka została
39

A. Młynarska, Ekspert jako ideał technokraty, „Palimpsest”, 2012, nr 2, s. 71.
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zakwalifikowana jako autorytet kompetencyjny „wynikający z posiadanych
kwalifikacji”40.

Zagraniczne znaczy lepsze: anglicyzacja języka
Przedsiębiorstwa IT kreują obraz dyscypliny nowych technologii, posługując się
specjalistycznym językiem ze spolszczonymi zapożyczeniami z języka angielskiego
terminologii technologicznej (np. „wdrożenia SAP HR (HCM)”, „wdrożenia SAP BI /
BO / LUMIRA”, „wdrożenia SAP Workflow (WF)”, „SAP Net Weaver”, „IBM
Web Shere”, „Oracle Fusion”, „Web Methods”). Michael Fleischer stwierdza, że
kultura pracy w organizacji powstaje, ponieważ „każda grupa socjalna tworzy
własną kulturę, widoczną na zewnątrz poprzez własny język, wspólne wartości
i cele, przekonania i normy, sposób i styl życia, zachowania oraz same produkty”41.
W tym mechanizmie pozostajemy w sferze właśnie globalnego języka branży
IT. Dobrym przykładem wykorzystania tego rodzaju mechanizmu są nazwy
oferowanych stanowisk w ogłoszeniach o pracę. Nie zostały one przetłumaczone na
język polski. Występują w wersji anglojęzycznej, mimo że niektóre posiadają polskie
odpowiedniki. Źródeł tego mechanizmu należy upatrywać w wysokiej specjalizacji
zawodu oraz w społecznym stereotypie, według którego konsumenci wartościują
produkty, usługi, firmy oraz technologie ze względu na pochodzenie – „zagraniczne
znaczy lepsze”. Mechanizm ten obrazują przykłady na poniższych zrzutach ze stron
firmowych (rysunek 2).

40

J. Scott, Władza…, op. cit.
M. Fleischer, Corporate identity i public relations, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji
TWP, Wrocław 2003, s. 125.
41
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Rysunek 2. Wykorzystanie mechanizmu anglicyzacji w ogłoszeniach o pracę firm Sii oraz Data Art

Źródło: https://sii.pl/oferty-pracy (19.03.2019).
Źródło: https://www.dataart.com.pl/career (19.03.2019).

Aleksandra Wieluniecka wyróżniła cele wykorzystania anglicyzmów
w prasowym języku reklamy. Należą do nich: 1) funkcja informacyjna, 2) funkcja
unifikująca, 3) funkcja kreująca świat przedstawiony oraz 4) funkcja perswazyjna42.
W pierwszej z wymienionych chodzi o zastosowanie anglicyzmów w dynamicznie
zmieniającej się terminologii informatycznej, które nie posiadają polskich
odpowiedników, funkcjonują bowiem w sposób autonomiczny. Nazewnictwo
komputerowe jest znane i wykorzystywane przez specjalistów IT w skali globalnej,
np. poszukujący pracy (poza terytorium swojego kraju) informatyk jest w stanie
42

A. Wieluniecka, Ekspansja anglicyzmów w języku reklamy prasowej, „Linguistica Copernicana”, 2010, nr 2 (4),
s. 263-272.
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szybko odszukać interesujące go ogłoszenie o pracę czy też nazwę technologii,
w której programuje. Aleksandra Wieluniecka zwraca uwagę, że główną funkcją
zapożyczeń właściwych dotyczących technologii IT w języku reklamy jest „precyzja
opisu” zagadnień43. Z podobnym dążeniem mamy do czynienia w przypadku
eksplikacji tożsamości przedsiębiorstw IT.

Autorytet hakera44
Z drugiej strony odnajdujemy odwrotną tendencję niwelowania wyobrażenia
organizacji tylko dla ekspertów w konstruowaniu tożsamości firm. Skomplikowana
przestrzeń IT zostaje „oswojona” i staje się przyjazna przeciętnemu młodemu
odbiorcy komunikatu firmowego. Branża IT wykazuje się dużą demokratyzacją
i swobodą w zakresie kultury oraz narzędzi pracy. Sposób komunikacji i formy
towarzyskie cechuje duża swoboda. Wynika to z powiązania branży IT z szeroko
rozumianym stylem życia i kulturą hakerów oraz pojęciami nerda i geeka45.
W literaturze przedmiotu pojawia się pojęcie wirtualnych wspólnot, a w nich
zjawisko „inteligencji zbiorowej” (idea wprowadzona do socjologii przez Pierre’a
Lévy’ego46). W wirtualnej przestrzeni pomiędzy uczestnikami grupy dokonuje
się wymiana wiedzy i umiejętności, a następnie samodoskonalenie całej
wspólnoty. Kumulacja wiedzy poszczególnych członków, ich znajomość technologii
i narzędzi podnosi inteligencję/wiedzę całej grupy na wyższy poziom, pozwala
także na wykorzystanie specyficznych talentów użytkowników internetu
w zbieżnym celu. Wspólnoty te skupione są na zasadzie wymiany i wzajemności,
istotne jest dobro wspólne47. Jedną z takich wspólnot są m.in. hakerzy (nie należy
mylić z crackerami – tzw. łamaczami; crack – włamanie do systemu
komputerowego)48. Pojęcie to pojawiło się około 1960 roku w środowisku
akademickim MIT, związanym z Modelarskim Klubem Kolejowym oraz
z Laboratorium Sztucznej Inteligencji, i oznaczało ono „poprawkę, modyfikację,
kombinowanie przy czymś”49. Współcześnie leksem ten związany jest
z socjolektem branży IT i często mylony jest z pojęciem cracker, mimo że istnieje
43

Ibidem.
Według Słownika wyrazów obcych, pod red. M. von Basse, Toruń 2012 – haker (ang. hacker) „osoba włamująca
się do systemu komputerowego, zwykle dla własnej przyjemności lub chęci udowodnienia swoich umiejętności,
rzadko dla korzyści pieniężnych”. Według Uniwersalnego słownika języka polskiego, pod red. S. Dubisza – pot.
„osoba bezprawnie podłączająca się do komputerów i sieci komputerowych różnych instytucji; włamywacz
komputerowy”, 2. środ. inform. „specjalista od zabezpieczeń sieci i systemów komputerowych”.
45 J. Tocci, Geek Cultures: Media and Identity in the Digital Age, 2009, https://repository.upenn.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2112&context=edissertations (9.12.2018).
46 Za: M. Gruba, Społeczne aspekty kultury daru w Internecie, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, 2013, nr 2,
http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/rzeszowskie-studia-socjologiczne (20.06.2019).
47 Ibidem.
48
Ibidem; Haker, [w:] Słownik wyrazów obcych, M. von Basse (red.), Toruń 2012.
49 M. Gruba, Społeczne…, op. cit.
44
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pomiędzy nimi zasadnicza różnica znaczeniowa. Monika Gruba zwraca uwagę na
konstytutywną cechę kultury hakerskiej – pełną entuzjazmu współpracę w celu
praktycznego rozwoju oprogramowania50. Poszukiwanie luk i doskonalenie
technologii realizowane są w szczytnym celu i legalnie, w odróżnieniu od motywacji
crackerów – cyfrowych włamywaczy, którzy dokonują przestępstw w wirtualnej
rzeczywistości. Niestety w ramach kultury popularnej w mass mediach pojęcia te
straciły swoją ostrość i mają negatywną konotację.
W kulturze hakerskiej podzielane są określone wartości: wiedza, innowacyjność,
równość członków wspólnoty, wymieniana już wcześniej współpraca oraz
otwartość na nią, jak również jawność rozwiązań51. Powiązanymi z tą wirtualną
wspólnotą pojęciami są geek oraz nerd. Oba te pojęcia są używane do określenia
osób, które posiadają wiedzę dziedzinową w zakresie nauk ścisłych oraz IT, różnią
się jednak między sobą nacechowaniem emocjonalnym.
Zarówno etos wartości kultury hakerów, jak również styl życia geeków
i nerdów są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży IT do konstruowania
tożsamości przedsiębiorstw. Z założenia kultura hakerów jest, jak określił ją
Tomasz Szlendak, „kontrelitą”, która występuje przeciwko szeroko pojętym
i skoncentrowanym na zysku korporacjom i instytucjom52, w związku z czym
mechanizm wykorzystywania autorytetu i stylu życia hakera w konstruowaniu
tożsamości przedsiębiorstw IT jest mechanizmem dosyć dyskusyjnym etycznie.
Firmy pragną być postrzegane jako część kultury hakerskiej i dzięki temu przyciągać
utalentowanych młodych programistów do pracy, ale często są to przecież właśnie
korporacje. Demokratyzacja w obrębie kultury hakerskiej umożliwia stanie się
ekspertem w dziedzinie IT nawet programiście bez akademickiego wykształcenia
(oczywiście jeżeli jest wybitnie uzdolniony) i wskaże lepszą metodę kodowania,
znajdzie lukę bezpieczeństwa czy też będzie miał pomysł na nowy innowacyjny
produkt.
Mechanizm wykorzystania autorytetu hakera oraz użycia elementów stylu życia
geeków i nerdów ujawnia się w dekompozycji związków frazeologicznych,
tworzeniu nowych kompozycji leksykalnych oraz w budowie neologizmów,
będących nazwami stanowisk pracy, np. dekompozycja „opiekunka do sieci”
zamiast „opiekunka do dzieci”, neologizm frazeologiczny „strażniczka danych”,
„Java twórca” – zbitka hybrydowa dwóch leksemów: „java” oraz „twórca”,
„matematyk z zajavą” – neologizm słowotwórczy utworzony w wyniku derywacji
prefiksalnej na wzór leksemu „zajawka, zajawa”. Do firm IT rekrutowani są młodzi
ludzie. Wykorzystywanie w komunikacji z nimi gier językowych, bazujących na
przekształcaniu terminów z języka branżowego informatyki w innowacyjny sposób,
50

Ibidem.
Ibidem.
52
T. Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym. Ucieczka emocji z klatki postprywatności, „Kultura
i Społeczeństwo”, 2006, nr 1-2, s. 105-128.
51
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jest niczym innym jak tylko próbą naśladowania socjolektu hakerów oraz języka
młodzieży. W omawianych przykładach mamy do czynienia z formą ogłoszenia
o pracę na stanowisku programisty Java oraz administratora/administratorki sieci
informatycznej. Głównym celem w tych przykładach jest przyciągnięcie uwagi
odbiorcy poprzez złamanie schematu typowego ogłoszenia o pracę i potraktowanie
tej formy w sposób innowacyjny. Mechanizm ten obrazuje poniższy zrzut.
Rysunek 3. Wykorzystanie mechanizmu odwołującego się do stylu życia hakera w ofertach pracy
Britenet

Źródło: https://kariera.britenet.com.pl/ (19.03.2019).

Tego rodzaju gry językowe mają także funkcję perswazyjną, kreują pozytywny
obraz branży informatycznej. Wyrażenie „matematyk z zajavą” odnosi się
do poszukiwanej przez pracodawcę osoby, która posiada wyższe wykształcenie
matematyczne, wiedzę w zakresie programowania w języku Java oraz –
parafrazując leksem „zajawa” (inaczej „super”, „świetnie”53) – pasję. Podobny
mechanizm wyróżnia w prasowym języku reklamy Aleksandra Wieluniecka,
określając go mianem „odtechnicyzowania świata komputerów”54.
W technologie informatyczne wpisany jest dynamiczny rozwój kompetencji
technologicznych oraz szeroki dostęp do wiedzy. Warunkuje to proces
postępującego podwyższenia kompetencji technologicznych wśród społeczeństwa
oraz wyścig między ekspertami IT a laikami w zakresie wiedzy. Branża IT, która
w swojej kulturze pracy odwołuje się do kultury hakerów, ma wpisaną dużą
swobodę stylu bycia (programistów nie obowiązuje np. dress code), zespoły
programistyczne wykazują się znaczną demokratyzacją sposobu działań i mają
charakter otwarty.

53
54

Zajawka, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/zajawka.html (17.04.2019).
A. Wieluniecka, Ekspansja…, op. cit., s. 269.
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Rysunek 4. Wykorzystanie mechanizmu odwołującego się do kultury hakerów na stronie DataArt

Źródło: https://www.dataart.com.pl/company (19.03.2019).

Rozwiązania open source umożliwiają wręcz dialog oraz współpracę między
ekspertami i laikami. Współzawodnictwo pomiędzy nimi rozwija naukę w zakresie
nowych technologii, ale także demonopolizuje władzę ekspercką.
Tożsamość przedsiębiorstwa stanowi także reprezentacja graficzna firmy
w postaci skodyfikowanej identyfikacji graficznej (logo, kolorystyka firmowa) oraz
dobór i jakość umieszczanych na stronach internetowych zdjęć. W internetowej
komunikacji firm branży IT odnajdziemy graficzną reprezentację stylu życia i kultury
hakera – często w postaci zdjęć grupy młodych ludzi w luźnym ustawieniu,
z widocznymi tatuażami (brak biznesowego dress code’u), ale także futurystyczne
stroje inspirowane fantastyką naukową, jak również grami komputerowymi czy
kulturą związaną z literaturą komiksową55.
Odnajdziemy także fotograficzny zapis życia wewnętrznego przedsiębiorstw:
zdjęcia z imprez wewnętrznych czy też wydarzeń zorganizowanych dla
zewnętrznego otoczenia, obrazy zabawnych rytuałów56. Zaobserwować możemy
także fotograficzne relacje z okolicznościowych spotkań charakterystycznych
dla kultury hakerów (hackatony, spotkania z ekspertami, konferencje
programistyczne), ale także z imprez towarzyskich (np. odwiedziny pubów,
mikołajki, bale przebierańców, Dzień Dziecka), typowych dla większości branż.
55

Fotorelacja z wydarzeń rekrutacyjnych, przykładowe zdjęcie z profilu w mediach społecznościowych firmy Luxoft
obrazujące ten mechanizm dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/Luxoft.Poland/photos/
a.156646334356598/2236608776360333/?type=3&theater (13.04.2019).
56 „Pasowanie na rycerza” Agile – omawiane zdjęcie znajduje się na profilu firmy VentureDevs pod linkiem:
https://www.facebook.com/venturedevscom/photos/a.1611952449067233/1980488588880282/?type=3&theat
er (31.01.2018).
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Promowanie wartości związanych z etosem pracy
Wbrew obiegowym opiniom, że jedyną wartością, jakiej hołduje biznes, jest
zysk, zarówno w badaniach naukowych, jak i w dyskursie społecznym udaje się
odnaleźć wiele kontrargumentów dla tej opinii. Henry Ford uważał, że „Interes,
który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem”. Właśnie między innymi
dlatego wiele przedsiębiorstw stara się porządkować wartości w kodeksy etyczne.
Wybrane i promowane firmowe wartości stają się jednym z mechanizmów
konstruowania tożsamości firmy.
Zagadnienie wartości w branży IT mogłoby stanowić odrębną pracę naukową57.
Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa odwołują się do wybranych
wartości, kształtujących ich kulturę pracy. Są one prezentowane w różnego
rodzaju publikacjach firmowych, głównie na stronach WWW. Wstępna analiza
wartości komunikowanych na zewnątrz firm IT (klienci, akcjonariusze,
partnerzy, społeczności lokalne, dziennikarze), jak i do otoczenia wewnętrznego
(pracowników) wskazuje, że można je podzielić na grupy, co prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 1. Wartości promowane przez firmy IT
Dotyczące produktu i usług
Dotyczące współpracy z klientem
Dotyczące pracowników
Dotyczące ogólnych zagadnień
związanych z człowiekiem
i rzeczywistością

jakość, konkurencyjność, innowacyjność, kreatywność, wiedza i
doświadczenie, bezpieczeństwo aktywów informacyjnych, najwyższa
jakość
zgoda, partnerstwo, trwałość, zaufanie, uczciwość, skromność,
elastyczność, szacunek, pomoc
bezpieczeństwo pracy, doskonalenie pracowników, odwaga,
zaangażowanie, pozytywne nastawienie, duch walki, lojalność
ochrona środowiska, prawa człowieka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zakładek „O nas” i „O firmie” Asseco, Asseco Business
Solutions, Billennium, Britenet, DataArt, Sii, Onwelo oraz VentureDevs.

57

Nadmienię tylko, że nad wartościami w życiu człowieka pochylali się najwięksi myśliciele: od Arystotelesa, przez
Sokratesa, św. Tomasza z Akwinu, Thomasa Hobbesa, po Maxa Schelera, Nicolaia Hartmanna, Dietricha von
Hildebranda, Romana Ingardena. Nazwa dla „filozofii wartości” powstała z połączenia greckich słów aksiós (cenne,
godne) oraz logos (aksjologia). Pojęcie zostało wprowadzone do filozofii przez Paula Lapiego (praca pod tytułem
Logique de la volante, 1902 r.). Na płaszczyźnie socjologii warto przywołać za Janem Sikorą i Henrykiem Januszkiem
samą definicję wartości, skonstruowaną w aspekcie zagadnień kultury pracy, ponieważ ekspert IT nie może
być analizowany bez kontekstu organizacji – przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje: „Wartości są często
wyrazem zbiorowych preferencji narzuconych załodze, z których wynika stosunek do pracy, autorytetów
i innowacji”. H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 54.
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Mechanizm ten obrazują przykłady na poniższych zrzutach (rysunek 5).
Rysunek 5. Realizacje mechanizmu promowania wartości związanych z etosem pracy w firmach IT

Źródło: https://www.dataart.com.pl/career/career-in-dataart/ (19.03.2019).
Źródło: https://sii.pl/o-sii/ (14.04.2019).

Można na tej podstawie łatwo wysnuć wniosek, że firmy IT koncentrują się
na wartościach dotyczących wiedzy, która jest jednocześnie produktem i usługą
w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Dzięki temu w sposób jeszcze dobitniejszy
konstytuują autorytet ekspertów oraz wpisują te wartości w tożsamość
przedsiębiorstwa. Branża IT, poprzez kulturę pracy przedsiębiorstw, wartości
preferowane w firmach, ale i wartości całej branży, styl pracy, mity, rytuały czy tabu,
modeluje pożądane zachowania i sposób myślenia ekspertów branży. Mechanizm
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promowania wartości związanych z wiedzą i pracą zespołową dla wspólnego dobra
odwołuje się także do kultury hakerskiej. Warto zauważyć, że ważne miejsce
zajmują również wartości społeczne, które są, jak zauważa Jan Szymczyk58,
podstawą porządkowania życia społecznego oraz tożsamości kulturowej. Na ich
podstawie (wartości społeczne) powinien być konstruowany porządek społeczny,
a co istotne w aspekcie działań komercyjnych przedsiębiorstw – również porządek
ekonomiczny59. W materiale badawczym możemy zidentyfikować wartości
społeczne związane z poszanowaniem wolności osoby ludzkiej, respektowaniem jej
praw oraz wsparciem osób słabszych, ubogich, niepełnosprawnych (zgoda,
partnerstwo, trwałość, zaufanie, uczciwość, skromność, elastyczność, szacunek,
pomoc), ale także wartości związane z szeroko rozumianym szacunkiem do natury
i ochroną środowiska. Emilia Wąsikiewicz-Firlej na podstawie przeprowadzonych
badań lingwistycznych udowodniła, że w polu dyskursu korporacyjnego
eksplikującego tożsamość przedsiębiorstw nastąpiło „ideologiczne przesunięcie
w kierunku paradygmatu ekospołecznego”60. Elementy tej translokacji widoczne są
w obrębie mechanizmu promowania wartości związanych z etosem pracy.

Wnioski
Analiza formalna tekstów oraz grafik komunikacji korporacyjnej w portalach
WWW oraz na profilach w mediach społecznościowych przedsiębiorstw IT
pozwoliła na wyodrębnienie strategicznych mechanizmów służących do
konstruowania tożsamości internetowej. Zabiegi te można pogrupować
na takie, które mają za zadanie podkreślanie odrębności firm nowych
technologii w relacjach z interesariuszami: instytucjami publicznymi (władze
regionalne, parki technologiczne), mediami, vlogerami, potencjalnymi
kandydatami do pracy i przede wszystkim klientami. Do grupy tej należą
następujące zabiegi: władzy eksperta, promowania kultury pracy z licznymi
procedurami dotyczącymi kontaktów z klientem oraz wartości zorientowanych
na jakość, wiedzę, innowacyjność, mechanizm wykorzystywania specjalistycznego
języka z zapożyczeniami z języka angielskiego. Z drugiej strony
można zidentyfikować grupę mechanizmów „oswajających” stechnicyzowaną
rzeczywistość przedsiębiorstw IT, pozwalających na antropomorfizację firm,
nadanie im ludzkich atrybutów (tendencja zidentyfikowana przez Philipa Kotlera,
tzw. marketing humanocentryczny61). W grupie tej znajdą się zabiegi posługiwania
się autorytetem hakera i geeka, demokratyzacji w obrębie kultury pracy oraz stylu
58

J. Szymczyk, Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL”,
2010, t. 53, nr 4, s. 3-22.
59 Ibidem.
60
E. Wąsikiewicz-Firlej, On (De)constructing…, op. cit., s. 418.
61 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing…, op. cit., s. 28.
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bycia, wykorzystania gier językowych (dekonstrukcja związków frazeologicznych).
Międzynarodowa „walka o talenty” w branży informatycznej staje się
coraz trudniejsza (tylko w Polsce w 2016 roku brakowało 50 tys. specjalistów IT62),
należy zatem spodziewać się rosnącej roli zagadnienia internetowej tożsamości
przedsiębiorstwa oraz jego eksplikacji i udoskonalania perswazyjnych technik
w tym obszarze.

Bibliografia
Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, „Journal of Marketing
Management”, 1989, vol. 5, no. 1, s. 63-76.
Balmer J. M. T., Gray E. R., Corporate Identity and Corporate Communication: Creating a Strategic
Advantage, „Corporate Communications: an International Journal”, 1999, vol. 4, no. 4, s. 171-176.
Balmer J. T. M., Corporate identity, corporate branding and corporate marketing seeing through the
fog, „European Journal of Marketing”, 2001, vol. 35, s. 248-291.
Balmer J. T. M., Soenen G., The Acid Test of Corporate Identity Management, „Journal of Marketing
Management”, 1999, vol. 15, no. 1, s. 69-92.
Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2007.
Birkigt K., Stadler M. M., Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen, Verlag Landsberg
am Lech, 1986.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cenker E. M., Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
Cornelissen J. P., Haslam S. A., Balmer J. T. M., Social identity, organizational identity and corporate
identity: towards and integrate understanding of processes, patternings and products, „British Journal
of Management”, 2007, vol. 18, s. 1-16.
Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Drucker P., Landmarks of Tomorrow, New York 1959.
Fleischer M., Corporate identity i public relations, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003.
Gavin J., Lorbiecki A., National Identity, Globalization and the Discursive Construction of
Organizational Identity, „British Journal of Management”, 2007, t. 18, s. 79-94.
Giddens A., The consequences of modernity, Stanford University Press, Stanford 1990.
Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
Malinowska-Parzydło J., Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2015.
Margulies W., Make the most of your corporate identity, „Harvard Business Review”, 1977, vol. 55,
Jul.-Aug.
Martineau P., The personality of the retail store, „Harvard Business Review”, 1958, vol. 36, Jan.-Feb.,
s. 17-55.
Olins W., The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, Design Council,
London 1978.
Scott J., Władza, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
62

Zespół wGospodarce, Do 2020 roku zabraknie programistów?, 19.05.2017, http://wgospodarce.pl/informacje/
36637-do-2020-roku-zabraknie-programistow (20.06.2019).
288

Wybrane mechanizmy konstruowania internetowej tożsamości przedsiębiorstw na przykładzie firm IT…

Stuart H., Towards a Definitive Model of the Corporate Identity Management Process, „Corporate
Communications: an International Journal”, 1999, vol. 4, no. 4.
Szlendak T., Nefemerydy w morzu sieciowym. Ucieczka emocji z klatki postprywatności, „Kultura
i Społeczeństwo”, 2006, nr 1-2, s. 105-128.
Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa: studium empiryczne na temat związków pomiędzy
tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
Szymczyk J., Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty
Naukowe KUL”, 2010, t. 53, nr 4, s. 3-22.
Trout J., Rivkin S., Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji?, IFC Press,
Kraków 2000.
Zacher L. W. (red.), Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki,
Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa 1999.
Zarębska A., Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin,
Warszawa 2008.
Źródła internetowe
Berniak-Woźny J., Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, „Zarządzanie
Zmianami: Zeszyty Naukowe”, 2011, nr 2, s. 1-14, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/
bwmeta1.element.ekon-element-000171245275 (20.06.2019).
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja
Postępu
Telekomunikacji,
Kraków
1999,
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/
SpoleczenstwoInformacyjne.pdf (9.12.2018).
Gruba M., Społeczne aspekty kultury daru w Internecie, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, 2013,
nr 2, http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/rzeszowskie-studia-socjologiczne (20.06.2019).
Haker, [w:] Słownik wyrazów obcych, M. von Basse (red.), Toruń 2012, (wersja elektroniczna).
Haker, [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), Wydawnictwo PWN, (wersja
elektroniczna).
Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0, Warszawa 2017, https://www.legimi.pl/ebookmarketing-4-0-philip-kotler-hermawan-kartajaya-iwan-setiawan,b193002.html (20.06.2019).
Młynarska A., Ekspert jako ideał technokraty, „Palimpsest”, 2012, nr 2, s. 70-80,
http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl/tl_files/palimpsest/2012-0423/PALIMPSEST%202%202012.pdf (9.12.2018).
Stangierska D., Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych, praca
doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2015, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/
1457/Dagmara%20Stangierska%20praca%20doktorska.pdf?sequence=1 (9.12.2018).
Taranko T., Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki, „Handel Wewnętrzny”,
2016, nr 3, s. 341-352, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight30c638c0-1a5e-4cd5-9966-6945ba439605 (20.06.2019).
Tocci J.,
Geek
Cultures:
Media
and
Identity
in
the
Digital
Age,
2009,
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2112&context=edissertations (9.12.2018).
Turkle S., Tożsamość w epoce Internetu, [w:] Z. Rosińska, Blaustein: Koncepcja odbioru mediów,
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, http://www.wiw.pl/biblioteka/blaustein_rosinska/
01.asp (9.12.2018).
Walczak S., Gregg D. G., Factors Influencing Corporate Online Identity: A New Paradigm, „Journal of
Theoretical and Applied Electronic Commerce Research”, 2009, vol. 4, no. 3, s. 17-29,
https://pdfs.semanticscholar.org/d75a/63765eb63922a99bdc07a93bf1ccee84ddd0.pdf (9.12.2018).
Wąsikiewicz-Firlej E., On (De)constructing Corporate Identity. An Ecolinguistic Approach,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017, https://www.ibuk.pl/
fiszka/188852/on-deconstructing-corporate-identity-an-ecolinguistic-approach.html (20.06.2019).
289

Łucja Majczak-Burek

Wieluniecka A., Ekspansja anglicyzmów w języku reklamy prasowej, „Linguistica Copernicana”, 2010,
nr 2 (4), s. 263-272, http://www.linguistica.umk.pl/teksty/04_wieluniecka.pdf (20.06.2019).
Zajawka, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/zajawka.html (17.04.2019).
Zespół wGospodarce, Do 2020 roku zabraknie programistów?, 19.05.2017, http://wgospodarce.pl/
informacje/36637-do-2020-roku-zabraknie-programistow (20.06.2019).
Materiał badawczy
Źródła internetowe:
https://pl.asseco.com
https://www.assecobs.pl
https://britenet.com.pl
https://britenet.com.pl/strona-glowna/ 19.03.2019
https://kariera.britenet.com.pl/ 19.03.2019
www.dataart.pl
https://www.dataart.com.pl/company z dn. 19.03.2019
https://www.dataart.com.pl/career/career-in-dataart/ 19.03.2019
https://www.dataart.com.pl/career/ 19.03.2019
https://www.luxoft.com/
https://onwelo.pl/
www.sii.pl
https://sii.pl/o-sii/ 14.04.2019
https://sii.pl/oferty-pracy/ 19.03.2019
www.venturedevs.com
Profile w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/AssecoBSodSrodka/
https://www.facebook.com/billenniumcom/
https://www.facebook.com/BriteNet/
https://www.facebook.com/DataArtPoland/
https://www.facebook.com/Sii.Polska/
Luxoft Poland https://www.facebook.com/Luxoft.Poland/
https://www.facebook.com/Luxoft.Poland/photos/a.156646334356598/2236608776360333/?type=
3&theater (13.04.2019)
https://www.facebook.com/onwelo/
https://www.facebook.com/venturedevscom/
https://www.facebook.com/venturedevscom/photos/a.1611952449067233/1980488588880282/?t
ype=3&theater (31.01.2018)

Selected Mechanisms of the Internet Corporate Identity Construction Employed by IT Companies
Operating on the Polish Market
Summary
The focus of this paper are the mechanisms used by IT companies operating on the Polish market to
construct their Internet corporate identity. The paper has a conceptual research character.
The emergence of knowledge-based enterprises, such as expert-centric IT companies, has led to the
construction of their new Internet identity through the application of the mechanisms referring to the
ethos of knowledge-based enterprises. The key mechanisms include (1) utilizing specialist terminology
rich in Anglicisms, (2) promoting service- and product-centric values such as innovation, creativity,
knowledge, experience, information security, highest quality and (3) propagating the ethos of hacker
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and geek and related values, such as democracy, freedom of expression, corporate culture, social
values, common good and environmental protection. As a result of the application of these discursive
mechanisms, institutions anthropomorphic in their nature acquire human traits and motivations and,
consequently, construct a specific Internet identity.
Keywords: Internet Corporate Identity, digital marketing, corporate communication, humanmetric
marketing
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Perswazja w języku prawnym i prawniczym –
wybrane aspekty komunikacyjne

ABSTRAKT
W artykule podjęto analizę warstwy semantycznej języka prawnego stosowanego przez ustawodawcę
w tworzeniu aktów prawnych. Badaniu poddano również warstwę językową w języku prawnym.
Autor wskazał przykłady stosowania perswazji w tych dziedzinach, a także skupił się na wyjaśnieniu,
jak język i komunikacja mogą wpływać i kształtować sytuację procesową jednostki w polskim systemie
prawnym. Autor zakłada że język prawny jest na tyle specyficzny, iż za pomocą perswazji można
odpowiednio konceptualizować obraz świata w tekstach prawnych.
SŁOWA KLUCZOWE: perswazja w języku prawnym i prawniczym, źródła prawa, wywieranie wpływu

Wprowadzenie
Perswazja ma szerokie zastosowanie w języku prawnym i prawniczym. Jest ona
również często wykorzystywana w różnych technikach manipulacji – wywierania
wpływu zarówno w warstwie legislacyjnej, jak i procesowej. O możliwościach
wspomnianej manipulacji tekstem prawnym może świadczyć choćby to, że język
prawniczy jest bardzo hermetyczny i u znacznej liczby osób wywołuje bardzo
mieszane uczucia. Należy odróżnić język prawniczy od języka prawnego, w którym
ustawodawca formułuje prawo, a zatem przepisy i normy prawne.
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół dwóch zagadnień. W pierwszym autor
stara się przedstawić znaczenie i dynamikę chwytów perswazyjnych w stosowaniu
języka prawnego przez ustawodawcę, w drugim natomiast zaprezentować wybrane
techniki manipulacji w procesach sądowych. Zakładam następującą hipotezę: język
prawny jest na tyle specyficzny, iż za pomocą perswazji można odpowiednio
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.09.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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konceptualizować obraz świata w tekstach prawnych. Język prawny nie jest
językiem per se, co wynika nie z właściwości językowych, ale z koncepcji źródeł
prawa i innych reguł prawnych2.
Wiodącymi pozycjami podejmującymi temat perswazji są: M. Korolko,
Sztuka retoryki (przewodnik encyklopedyczny)3 G. Habrajska, Nakłanianie,
perswazja, manipulacja językowa, A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu
i manipulacji4, a także inne traktujące o zastosowaniu perswazji w naukach
humanistycznych, ekonomicznych oraz społecznych.

Komunikacja jako podstawa procesu perswazji
W światowej i krajowej literaturze przedmiotu definicje dotyczące
komunikowania się są różne i wieloznacznie określane. Dla ilustracji ich wielości
oraz dla porównania T. Goban-Klas wyróżnia najbardziej typowe określenia5.
I tak, komunikowanie jako transmisja to przekazywanie informacji w bardzo
szerokim znaczeniu tego terminu – idei, emocji, umiejętności etc. To właśnie akt lub
proces transmisji jest zazwyczaj nazywany komunikowaniem. Komunikowanie jako
rozumienie to proces, dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się
być rozumianymi, proces, przez który dwie osoby dochodzą do tych samych myśli
lub uczuć. Komunikować to także „czynić wspólnym”, a więc sprawiać, że jakiś
element staje się częścią wspólną dwóch lub większej liczby podmiotów.
Pojęcia „komunikacja”, „komunikowanie” trafiły do polszczyzny w XVI wieku,
jednak ich rozpowszechnienie nastąpiło dopiero w wieku XX. Obecnie słowniki
języka polskiego przypisują rzeczownikowi „komunikacja” dwa znaczenia: pierwsze
z nich to „utrzymywanie między dwoma miejscami połączenia za pomocą
środków transportu lub łączności za pomocą telefonu itp.”6; drugie znaczenie
to „porozumiewanie się”7. Wśród użyć czasownika „komunikować” słownik
wyróżnia także formy zwrotne „komunikować się z kimś”, czyli wymieniać
z kimś jakieś informacje – porozumiewać się, oraz formy tranzytywne
„komunikować komuś coś” w znaczeniu „zawiadamiać kogoś o czymś”. Nie
wchodząc w głębsze rozważania, można stwierdzić, że „komunikacja” oznacza
zarówno „komunikowanie”, jak i „komunikowanie się”8.
2

Por. M. Andruszkiewicz, Wpływ języka na adresatów norm prawnych, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”,
nr 7/8/2015, s. 35-44.
3 M. Korolko, Sztuka retoryki, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 13-18.
4 A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2011.
5
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Kraków, 2000, s. 42 i 43.
6Słownik współczesnego języka polskiego, red. E. Wierzbicka. Warszawa 1998, s. 111.
7 Ibidem, s. 121.
8 Formom tym odpowiada jeden angielski rzeczownik communication, używany bądź w znaczeniu „przekazywanie”
(np. informacji, idei), bądź w znaczeniu „utrzymywanie kontaktu między kimś i kimś”. Communication to także
„przedmiot komunikowania”, a więc informacja, komunikat, wiadomość. Ten sam rzeczownik w liczbie mnogiej
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Pod pojęciem komunikowanie – ogólnie – rozumie się wszelkie techniczne,
biologiczne, psychiczne oraz społeczne, strukturalnie podobne do siebie, procesy
przekazywania informacji. W węższym zakresie komunikowanie oznacza tylko
przenoszenie informacji (znaczeń) między istotami żywymi. Pojedynczy akt
komunikowania, który wydziela się dla celów analitycznych z całego procesu
zjawiska, bywa przedstawiany w największym uproszczeniu jako układ trzech
elementów: nadawcy, przekazu i odbiorcy9.
Nadawcą nazywamy ten podmiot komunikowania, który bezpośrednio lub
pośrednio jest odpowiedzialny za treść i formę przekazu10. Bywa on też nazywany
„komunikatorem” lub „źródłem przekazu”. Przekaz, czyli treści intelektualne
i emocjonalne przenoszone między nadawcą a odbiorcą, określane są również jako
komunikat bądź informacja. Ten układ podkreśla aktywną rolę nadawcy
(komunikatora) i pasywną odbiorcy11.
Rysunek 1 przedstawia kompetencje komunikacyjne nadawcy oraz odbiorcy.
Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na pojęcia kontaktu, czyli sytuacji komunikacyjnej
nadawcy i odbiorcy, czyli uczestników interakcji. Razem decydują o przebiegu
i efekcie komunikowania, o przekazie, czyli komunikacie12, środkach przekazu
masowego/społecznego, czyli medium, pośredniku i kanale, oraz reakcji, czyli
efekcie zamierzonym lub niezamierzonym.
Rysunek 1. Obszar skutecznego komunikowania

Źródło: B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
2004, s. 11-12.

(communications) oznacza „środki łączności” [za:] W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008, s. 12-13.
9 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004, s. 11-12.
10 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo Astrum, Warszawa 2008, s. 20-24.
11
Ibidem, s. 25.
12 Treść zbudowana ze znaków (wszystko, co ma znaczenie).
294

Perswazja w języku prawnym i prawniczym - wybrane aspekty komunikacyjne

Nadawcą w komunikowaniu masowym jest osoba lub grupa osób, instytucja lub
grupa instytucji, które bezpośrednio lub pośrednio udostępniają wypowiedzi
nieograniczonej liczbie odbiorców. W praktyce badawczej nadawcę charakteryzują
określone cechy fizyczne i psychiczne, status społeczny, przynależność do grupy,
klasy, generacji, płci, narodowości itd. Badania nad nadawcą koncentrują się
zwykle na jego wielostronnych charakterystykach13, podobnie jak badania nad
odbiorcą danego przekazu.
W komunikacji społecznej istotną rolę odgrywa perswazja, której wyjaśnienia
funkcji i praktycznego zastosowania podejmuje się wielu badaczy.

Perswazja – próba definicji
Rola i znaczenie perswazji jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzonych
sporów sądowych. Z doświadczenia wynika, że bardzo często za pomocą perswazji
można uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie danej sprawy. O ile ważne są
przepisy prawa materialnego i procesowego, to w dużej mierze decydują także tak
zwane manipulacje perswazyjne, stosowane w procesach sądowych. Sama
perswazja rozumiana jest jako nakłanianie, namawianie, przekonywanie czy
radzenie14. Zdaniem A. Zwoleńskiego jest ona „metodą oddziaływania, która polega
na skłanianiu ludzi do zaakceptowania naszych poglądów i celów na podstawie
przekonywania, pozyskiwania ich zainteresowania, zrozumienia i aprobaty naszych
zamiarów i racji”15.
Według M. Korolki perswazja to „uświadomione przez
obserwatora działanie werbalne nadawcy, dążące do zmiany postawy odbiorcy”16.
Można zatem przyjąć, że składa się ona z prezentowania argumentów i faktów,
uzasadnienia, wyciągania wniosków oraz wskazywania na pozytywne rezultaty
polecanego kierunku działania. To metoda wpływu rozpoczynająca się od zmiany
przekonań i wiedzy, poznawczego komponentu systemu przekonań. W doktrynie
przyjmuje się, że treści perswazyjne zawierają pewnego rodzaju informacje, których
celem jest wpłynięcie na przekonania u drugiej strony komunikatu. Zmodyfikowane
przekonania powinny prowadzić do zmiany w postawie, co z kolei steruje
zachowaniami osoby, która jest celem perswazyjnego przekazu17.
G. Habrajska zauważa, że perswazja jest elementem integracji społecznej,
bowiem poprzez stosowanie dyskursu pedagogicznego, politycznego,
duszpasterskiego i innych możliwe jest odpowiednie kształtowanie postawy
13

Najczęściej to status prawny zawodu, wiarygodność, poglądy polityczne, zarobki itd.
M. Korolko, Sztuka retoryki (przewodnik encyklopedyczny), Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1998,
s. 12-13.
15 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 257.
16 M. Korolko, Sztuka retoryki (przewodnik encyklopedyczny), Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1998,
s. 14.
17
P. G. Zimbardo, M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnictwo ZYSK, Poznań
2004, s. 164.
14
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odbiorcy, która pozwala na funkcjonowanie w określonej grupie społecznej.
Perswazja jest stosowana w takich procesach, jak: socjalizacja jednostki,
przyswajanie kultury własnego narodu i poznawanie obcych kultur, a także
przyjmowanie ideałów moralnych, organizacja społeczeństwa w debacie
politycznej oraz rozwój ekonomiczny przez reklamę18.
Według Wielkiego słownika języka polskiego perswazja to „przytoczenie
odpowiednich argumentów w celu wywarcia wpływu na kogoś”19. Można zatem
przyjąć, że w istocie skupia się ona na próbie przekonania drugiej osoby do zmiany
zdania za pomocą argumentów potwierdzających słuszność określonego punktu
widzenia. Akt ten odnosi się więc do aktów komunikacyjnych, których zasadniczym
celem jest realizowanie odpowiednich strategii nakłaniających danego odbiorcę
do określonego sposobu postępowania, najczęściej zgodnego z intencjami osoby
będącej inicjatorem przekazu20.
Reasumując, celem perswazji jest takie sformułowanie przez nadawcę przekazu,
aby odbiorca zachował się zgodnie z intencjami tego pierwszego. Istotną rolę pełni
język, który w przekazach prawniczych służy do oddziaływania na zachowania.
W ramach określonych norm może je dość swobodnie kształtować.

Perswazja w języku prawnym
Prawodawca w języku kształtuje zachowania człowieka, wskazując na
obowiązujące nakazy, zakazy czy dozwolenia. W tym znaczeniu kluczowe
funkcje językowe to dyrektywna i performatywna. Funkcja dyrektywna określa
reguły postępowania; druga – eksponuje wywoływanie danych skutków
w rzeczywistości pozajęzykowej, co przekłada się na wywieranie tak zwanej
mocy sprawczej języka prawnego. Wydaje się, że powszechnie wiadomo,
iż wypowiedzi prawnicze nacechowane są ładunkiem perswazyjnym. O tym, że
teksty prawne, a w szczególności zapisywane w nich normy prawne, budzą wiele
kontrowersji, świadczyć może fakt, iż pomiędzy prawnikami a językowcami od
dawna istnieje spór co do form i zasad redagowania tekstów prawnych.
Sfera prawna życia społecznego cechuje się pewnego rodzaju rytualizacją,
w której widoczne są skostniałe formy komunikacji językowej21. Teksty prawne
reprezentują zatem gatunki wtórne, wykształcone z gatunków pierwotnych mowy

18

G. Habrajska, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
Polonica”, nr 7/2005, s. 109.
19
P. Żmigrodzki (red), Perswazja [w:] Wielki słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2007,
s. 1332.
20 Por. A. Jachnis, J. F. Terelak, Psychologia konsumenta reklamy, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Bydgoszcz 1998, s. 220.
21
E. Malinowska, O kompetencji komunikacyjnej uczestników dyskursu urzędowego, [w:] Stylistyka a pragmatyka,
(red.) B. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 231-241.
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potocznej, obejmującej również sferę publicznych sądów i wieców22. Aspekt
ten jest wykorzystywany przez osoby wykonujące tak zwane zawody społeczne,
w tym także w procesach sądowych, w których perswazja pełni nadrzędną rolę.
Przedstawiciele językoznawców krytykują język tekstów prawnych z powodu
często pojawiających się nominalizacji, które wpływają na niezrozumiałość tekstów
prawnych. Owe nominalizacje prowadzą do zagęszczenia informacji, co z kolei
ma niebagatelny wpływ na tekst prawny. Często staje się on niejasny dla
przeciętnego odbiorcy23.
W związku z powyższym językoznawcy postulują, aby w tekstach prawnych
redukować ilość rzeczowników na rzecz czasowników. Ma to doprowadzić do
przejrzystości formułowanych aktów prawnych. Niestety w polskim systemie
prawnym nadal istnieje wiele aktów, które są zbyt skomplikowane dla
potencjalnego odbiorcy. Dyskusja pomiędzy prawnikami a językoznawcami
prowadzi do wykształcenia się dwóch tez. Według prawników, aby móc
konstruować poprawnie dany akt prawny, należy znać nie tylko reguły języka
polskiego, ale także kulturę prawną, która wykształciła sposób redagowania
danego tekstu prawnego. Znajomość wspomnianej kultury pozwala przyjąć, które
z cech języka prawnego należy uznać za stosownie neutralne, a które winny zostać
usunięte z aktów prawnych24. Aby jednak do takich kompromisów mogło dojść,
zdaniem prawników niezbędna jest pomoc językoznawców (posiadających
dodatkowo kompetencje prawnicze), którzy potrafiliby ocenić stronę językową
tekstów prawnych25. Ustawodawca w aktach prawnych stosuje bowiem wiele
narzędzi językowych, takich jak kondensacja czy technika rozczłonkowania norm.
Ponadto posługuje się zwrotami mającymi charakter klauzul generalnych, czy pojęć
nieostrych, niedookreślonych, które w zamierzeniu mają uelastycznić tekst
i dopasować go do zmieniającej się rzeczywistości społecznej26, a często wywołują
chaos.
Wydaje się zatem, że nawet najbardziej rozległa wiedza językowa nie
zagwarantuje właściwego zrozumienia testów prawnych. W tym kontekście
znaczenia nabiera jednak szersza kompetencja, zwana w literaturze kompetencją

22

Ibidem.
R. Pawelec, Język polski — poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Wydawnictwo PWN, Warszawa
2007, s. 222.
24 S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urząd Rady
Ministrów, Warszawa 1993, s. 20-80.
25
M. Wojtak, Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej, Wydawnictwo Naukowe KUL,
Warszawa 1999, s. 201.
26 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2017, s. 10-45, podobnie L. Leszczyński, Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo”
z. 6, 2009, s. 11 i n., M. Zieliński, Z. Radwański, Wykładnia prawa cywilnego, „Studia Prawa Prywatnego” nr 1, 2006,
s. 29.
23
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komunikacyjną w dziedzinie prawa27, a także odpowiednia wykładnia prawa.
Z tym drugim obszarem wiążą się również pewne problemy, ponieważ istnieje wiele
metod wykładni tekstów prawnych, jednakże żadna z nich nie gwarantuje
odkodowania znaczenia tekstu prawnego. Można zatem zaryzykować twierdzenie,
iż nigdy do końca nie wiadomo, co ustawodawca miał na myśli, tworząc dany akt
prawny. Prowadzone są co prawda badania, mające na celu wypracowanie
realistycznej wykładni prawa, o charakterze interdyscyplinarnym. Stanowią one
próbę uchwycenia analitycznego i empirycznego fenomenu wykładni oraz
uwzględniają procesy językowe i kognitywne zachodzące w umyśle interpretatora
w czasie analizy danego tekstu prawnego. Ich wyniki są jednak zależne od dalszych
pogłębionych badań, mających na celu swoistą integrację prawoznawstwa. Jak już
wspomniano, wypowiedź w języku prawnym zawiera ładunek perswazyjny,
podkreśla autorytet nadawcy, uzasadnienie aktu oraz posługiwanie się
presupozycjami bądź implikacjami.
Tymi pierwszymi zaczęto posługiwać się już w XVIII wieku, a ich moc perswazji
ukryta jest za zewnętrzną postacią komunikatu językowego. Presupozycja to
inaczej przed-sąd – to zwrot lub jednostkowa wypowiedź powodująca, że
rozmówca otrzymuje komunikat z określonym założeniem, które ma wywołać
w jego świadomości pewną reakcję, wywrzeć komunikacyjny i społeczny wpływ.
Nie zawsze jest on od razu zauważalny, jednak kiedy już nastąpi, wywołuje zmiany
w postawie człowieka, jego zachowaniu, myśleniu, motywacji, emocjach28.
Jeśli mowa o implikacjach, to na gruncie języka potocznego oznaczają one
następstwo, konsekwencję, relację zachodzącą między treściami zdań powiązanych
ze sobą w pewien sposób. Logika formalna definiuje implikacje jako osobliwy
związek dwóch zdań, ze względu na ich prawdziwość lub fałszywość. Wartość
logiczna takiego zdania zależy od wartości logicznej argumentów i natury
funktora głównego29.
Jak już wcześniej powiedziano, w języku prawnym użycie perswazyjnych aktów
ma na celu wywarcie wpływu na ich odbiorcę. Narzędziami stosowanymi
do formułowania komunikatów perswazyjnych językowych są illokucyjne oraz
performatywne akty mowy. Ich koncepcja jest oparta na filozofii Austina
i Searle’a. Dla Austina podstawą tworzenia teorii aktów mowy było pragmatyczne
podejście do języka. Przyjmował on, że jedyna sensowna analiza języka ma miejsce
wtedy, gdy analizuje się akty jego użycia. Podążając tym tokiem myślenia, doszedł
on do wniosku, iż istnieją dwa rodzaje zdań oznajmujących: konstatujące oraz
performatywne. Zdania konstatujące opisują świat, zaś performatywne stanowią
27

T. Gizbert-Studnicki, Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Poznań 2009, s. 15.
28 G. Woroniecka, Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przedporozumienia, Wydawnictwo Oficyna
Naukowa, Warszawa 1998, s. 10-30.
29 B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998, s. 20 i 24.
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wykonanie określonej czynności30.
Z kolei John R. Searle zaproponował nowy rodzaj rozwiązań w sferze illokucyjnej.
Założył on, że czynności mowy łatwiej poddają się opisowi, ponieważ jest nim to,
co daje się opisać za pomocą stałych, konwencjonalnie określonych reguł
i zawartości zdaniowej31. Na poziomie cech językowo-formalnych komunikatywny
zamiar formułowania wypowiedzi o charakterze illokucyjnym jest widoczny
w samych nazwach aktów prawnych. Ustawodawca posługuje się w tym zakresie
dość bogatym katalogiem nazw, takich jak: ustawa, rozporządzenie, zarządzenie,
uchwała, decyzja itp. W aktach tych jest wyrażony ładunek perswazyjny – kształtuje
on zachowanie adresatów owych norm prawnych poprzez możliwość zastosowania
przymusu, czyli sankcji.
Można zatem stwierdzić, że celem aktu prawnego jest oddziaływanie na
podmioty prawa, osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki prawne.
Poprzez perswazję ustawodawca określa pewnego rodzaju wzory zachowania się
adresatów – wskazują na to, co jest dozwolone, nakazane oraz zakazane.
Wpływ na to mają tak zwane znaki konwencjonalne (słowa, zdania, teksty)
i stylistyczno-językowe. W odniesieniu do tych pierwszych należy przyjąć, że
w języku prawnym wywołują one obrazy mentalne znaku jako pewnego rodzaju
bodźca w wyobrażeniach nadawcy i odbiorcy odnośnie do słów, zdań lub całego
tekstu prawnego oraz obrazy mentalne jako bodziec treści pojęć, sądów
czy określonych przedmiotów odniesienia32. Poprzez zastosowanie ładunku
perswazyjnego ustawodawca w sposób pozaumowny przyznaje niektórym
podmiotom określone prawa i nakłada obowiązki. Można więc przyjąć, że niektóre
podmioty nieempirycznie otrzymują pewne kwalifikacje. Owa umowność, czyli
w pewnym sensie fikcja prawna świata kreowanego przez język prawny, odróżnia
go od języka naturalnego. Oddziaływanie na adresatów nie wynika ze struktury
normy prawnej, ale z określonych warunków, które wywołują skutek
konwencjonalny (przykładem może być rozkaz, powołanie na stanowisko sędziego
itp.)33. W tym kontekście relacja pomiędzy nadawcą a adresatem normy prawnej
przyjmuje charakter posłuchu i perswazji. Komunikacja ta cechuje się zatem
perswazyjnym i sprawczym oddziaływaniem nadawcy na odbiorcę i jest
uwarunkowana konwencjonalnymi założeniami realizacji aktu mowy, podkreślanej
w funkcji performatywnej i kontrfaktycznych założeniach wizji rzeczywistości34.
Drugim znakiem są środki językowe mające na celu wywieranie wpływu
30

G. Osika, Teorie aktów mowy [w:] „Organizacja i Zarządzanie”, Katowice 6/2001, s. 2.
Ibidem, s. 3.
32
Mam na myśli osoby prawne i ich postępowanie oraz przedmioty regulacji prawnych rozpoznawane pod znakiem
powinności. Por. M. T. Lizisowa, Konstruowanie obrazów rzeczywistości w akcie ustawodawczym, [w:]
„Comparative Legilinguistics” nr17/2014, s. 13.
33 M. Andruszkiewicz, Wpływ języka na adresatów norm prawnych, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”,
nr 7/8/2015, s. 35-44.
34 Ibidem, s. 46.
31
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na odbiorców określonych komunikatów. Język stanowi główne narzędzie do
wyrażania komunikatów i tym samym wpływania na inne osoby. Używając języka
można wskazać na znaczenie hierarchizacji przekazywanych treści, apelacji do
odbiorcy, argumentacji oraz wszelkich innych środków językowych, które sprzyjają
skuteczności zastosowanych aktów mowy35.
W przypadku aktów prawnych powinny być one wyrażane zgodnie z zasadami
techniki legislacyjnej, wprowadzonej przez ustawodawcę w postaci ustawy.
Zatem tekst prawny nie może być wieloznaczny, wyposażony w neosemantyzmy,
neologizmy, znaczenia archaiczne, homonimiczne czy zwroty patetyczne lub
emocjonalne. Nie stosuje się w nim również takich znaków interpunkcyjnych,
jak wielokropek, znak zapytania czy wykrzyknik. Jak podaje M. Andruszkiewicz,
tekst prawny powinien mieć charakter neutralny36.
Niekonwencjonalnym zabiegiem jest wprowadzanie do niektórych aktów
prawnych i orzecznictwa metafor, takich jak na przykład ciężar dowodu, łańcuch
przyczynowy, mowa nienawiści, negatywny ustawodawca czy dialog sędziowski37.
W założeniu metafory mają służyć akcentowaniu fikcyjności sfery prawnej,
rytualizacji języka i komunikacji. Mogą być jednak odczytane przez odbiorców jako
postulowane, określone wzory zachowania, z wpisaną intencją ustawodawcy.
Owa perswazyjność wyraża się zatem we wskazywaniu określonych stanów
zachowania, rzeczy, możliwych do ziszczenia się w przyszłości.
Stosowanie metafor niewątpliwie może prowadzić do przekonania wśród
adresatów norm prawnych, iż ustawodawca w określony sposób oddziałuje na
percepcję i świadomość społeczną. Język prawny z określoną warstwą ładunku
perswazyjnego wywołuje u adresata przekonanie, że ustawodawca, uchwalając
dany akt prawny, miał taką, a nie inną intencję. Metafora w języku prawnym
i wykorzystywanie jej w uchwalanych aktach prawnych jest niewątpliwie dość
niebezpiecznym zabiegiem ze strony prawodawcy. Przede wszystkim budzi ona
przekonanie, iż ustawodawca jest subiektywny, tekst prawny nie jest neutralny,
a tym samym na jego podstawie przyznaje określone korzyści wybranym grupom
społecznym. To dość ryzykowny zabieg, ponieważ może on prowadzić do
preferowania pewnych grup interesów, a marginalizowania innych.

35

A. Awdiejew, Systemowe środki perswazji, [w:] Manipulacja w języku. P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.),
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 71–80.
36
M. Andruszkiewicz, Wpływ języka na adresatów norm prawnych, [w:] „Przegląd Prawa Publicznego”,
nr 7/8/2015, s. 35-44.
37 T. T. Koncewicz, Koncepcja „cienia proceduralnego”, [w:] Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego,
Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2010, s. 12-23; S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka, R. Augustyn, Metafory
konceptualne jako narzędzie rozumowania i poznania prawniczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017,
s. 11-12.
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Perswazja w języku prawniczym
W przypadku języka prawniczego – perswazja jest bardzo częstym narzędziem
wykorzystywanym w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych.
Aby szczegółowo oddać to założenie, należałoby wyjść od pojęcia kłamstwa
w procesie sądowym. Na temat kłamstwa wypowiadali się liczni przedstawiciele
nauk humanistycznych i społecznych. Definiują oni kłamstwo jako akt, który ma na
celu wytworzenie w innej osobie przekonania lub przeświadczenia, które
oszukujący uważa za fałszywe38.
Definicja ta jest o tyle uniwersalna, że nie ogranicza kłamstwa i zarazem
kłamania do zachowań werbalnych, ale obejmuje również postawy niewerbalne39.
W procesach sądowych można wyróżnić kilka postaw osób, które kłamią.
Najczęściej przybierają one postać ukrytego biernego kłamstwa, ukrytego
aktywnego kłamstwa, fałszowania emocji, uwiarygodniania fałszywych faktów bądź
manipulowania faktami. Analizując liczne procesy sądowe, można dojść do
wniosku, że każdy z nich ma swoją dramaturgię i często jedno zdanie (jedno słowo)
decyduje o rozstrzygnięciu konkretnej kwestii. W tej sytuacji zarówno sędzia,
jak i osoby zainteresowane – w zależności od rodzaju rozpatrywanej sprawy – mają
swój interes w odpowiednim i szybkim rozstrzygnięciu sprawy.
Perswazja, jaką często stosują pracownicy, polega na stosowaniu lub
doprowadzaniu osoby biorącej udział w postępowaniu do takiego stanu
emocjonalnego, w którym w wyniku stresu osoba ta zaczyna mówić rzeczy, które
nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym.
Drugą metodą wywierania wpływu jest stawianie osób w tak zwany krzyżowy
ogień pytań. Osoba – najczęściej na przesłuchaniu – zostaje przytłoczona
nagromadzeniem pytań, co powoduje u niej dyskomfort, który w efekcie prowadzi
do dezorientacji.
Metoda nazywana „wszechwiedzą” polega na wyrobieniu u strony przekonania,
że sędzia wie o niej wszystko. Często prowadzi to jednak sędziów do
mylnych wniosków – z góry zakładają, że niewiedza strony jest jednoznaczna
z poświadczaniem nieprawdy. Kolejna metoda polega na stosowaniu blefu lub
podstępu i polega na podawaniu fałszywych informacji. Znaną metodą jest
także próba wmówienia komuś danych czynów.
Oczywiście można mieć zastrzeżenia do metod, za pomocą których uzyskuje się
materiał dowodowy. Są one nieetyczne, a regulacje prawne, odnoszące się
do nich – nieprecyzyjne w niektórych dziedzinach. Zatem sytuacje, w których
przedstawionymi metodami uzyskuje się materiał mający stanowić dowód
w sprawie, są dość częste. Wydaje się, że również pewnego rodzaju metody
38
39

A. Vrij, Wykrywanie kłamstw i oszukiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 5.
Por.: E. Stępnik, W sprawie pojęcia kłamstwa, [w:] „Edukacja Filozoficzna”, nr 56/2013, s. 101.
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wywierania wpływu czy manipulowania może stosować uczestnik procesu
sądowego (podejrzany, oskarżony, pozwany, powód, uczestnik postępowania,
świadek). W tym przypadku najczęściej zaleca się mówienie o faktach
i dokumentach, nierozwodzenie się nad domysłami czy plotkami, na pytania
ogólne odpowiadanie w sposób bardzo ogólny, na przykład: Co pan robił
w sobotę? To jest bardzo dobre pytanie, sobota to pechowy dzień... itp.
Pytany podaje informacje niezwiązane z meritum, odpowiada bardzo ogólnie,
w efekcie kolejny raz nie zadaje się takiego pytania.
Inną metodą wywierania wpływu na proces jest odpowiednia strategia
składania zeznań i wyjaśnień. Wydaje się, że sztuka perswazji sprawi, że to,
co zakomunikuje się audytorium, staje się prawdą. Kolejnym sposobem
jest niedostarczanie przesłuchującemu żadnych dodatkowych informacji,
niepomaganie mu, podawanie wiadomości bardzo ogólnych, co powoduje, że
zaczynają wkradać się nieścisłości, to z kolei stanowi podstawę do ingerencji
w proces40.
Przykładowe metody wywierania wpływu stanowią dobre narzędzie
manipulowania procesem sądowym – zarówno ze strony gospodarzy procesu,
jak i osób biorących w nim udział. Reasumując, w języku prawnym i prawniczym
perswazja ma swoje zastosowanie. O ile można to zrozumieć w przypadku
języka prawniczego, o tyle w przypadku języka prawnego manipulacja tekstem
nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że prawnicy dość często do interpretacji
tekstu prawnego wykorzystują wykładnię językową, co może prowadzić
do mylnego odkodowania znaczenia tekstu prawnego.
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Persuasion in the Language of the Law and the Legal Language — Selected
Communication Aspects
Summary
The article analyses the semantic layer of the language of the law used by the Polish legislator to
create legal acts. The language layer in the language of the law is also examined. The author shows
examples of the use of persuasion in these areas, and also focuses on explaining how language and
communication can influence and shape the procedural situation of an individual in the Polish legal
system. The author assumes that the language of the law is so specific that, by means of persuasion,
it is possible to conceptualise the image of the world in legal texts.
Keywords: persuasion in the language of the law and the legal language, sources of law, exertion of
influence
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Strategie perswazyjne w reklamach lecznic, zakładów
przyrodoleczniczych i uzdrowisk z początku XX wieku
zamieszczonych w Skorowidzu PrzemysłowoHandlowym Królestwa Galicji z 1912 r.

ABSTRAKT
W artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych strategii perswazyjnych zastosowanych
w reklamach lecznic, zakładów przyrodoleczniczych i uzdrowisk zamieszczonych w Skorowidzu
Przemysłowo-Handlowym Królestwa Galicji z 1912 r. Analizie poddano budowę ogłoszeń, a także ich
warstwę leksykalną i gramatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem leksyki o funkcji perswazyjnej
(przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym, określenia pozytywnie wartościujące ofertę
zakładu). Refleksji poddano również problem relacji między słowem a obrazem (ilustracją, zdjęciem),
a także mocy perswazyjnej ogłoszeń pełniących pozornie tylko funkcję informacyjną (mających
np. formę opisu).
SŁOWA KLUCZOWE: ogłoszenie, reklama, perswazja, branża medyczna

Wstęp
Na początku XX w. wzrastająca konkurencja zmusiła firmy, producentów
rolnych, przedsiębiorców oraz kupców do rozpoczęcia aktywnych działań w sferze
szeroko pojętej reklamy. Wytwórcy i sprzedawcy zamieszczali w prasie i innych
wydawnictwach ogłoszenia, inseraty oraz komunikaty handlowe zachwalające
produkt i markę przedsiębiorstwa. Forma graficzna ogłoszeń oraz ich treść stawała
się coraz bardziej dopracowana i atrakcyjna. W tym czasie rozwinął się przemysł
działający na rzecz reklamy, koncentrujący się głównie w ośrodku lwowskim
i krakowskim oraz w większych miastach.
1Data

złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 21.10.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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Zwiększenie siły nabywczej ludności oraz rosnąca konkurencja uświadamiały więc
przedsiębiorcom konieczność walki o klienta2.
W 1912 r. w Galicji funkcjonowało ponad 60 agencji zajmujących się
przyjmowaniem ogłoszeń prasowych oraz plakatowaniem. Istniały biura
ogłoszeń na dworcach kolejowych, swoją agencję plakatowania miała lwowska
podmiejska kolejka elektryczna. Specjalne biura ogłoszeń prowadziły: „Dziennik
Polski” i „Gazeta Narodowa”. Popularnym miejscem umieszczania reklam były
przedsiębiorstwa teatralne oraz kinoteatry. W Krakowie i Lwowie pojawiły się
specjalistyczne firmy, w których można było zamówić profesjonalne teksty reklam.
Do prac angażowano uznanych plastyków i dziennikarzy, aby reklamy bardziej
przyciągały i zachęcały do zakupów. Ukazywały się także pierwsze poradniki,
w których podpowiadano zasady skutecznego reklamowania usług i produktów,
np. Reklama – jej zasady i doniosłość, Warszawa 1896. Ich autorzy podkreślali,
że reklama służy nie tylko do informowania o istniejących przedsiębiorstwach, ale
także do zachęcania, by korzystać z ich usług. Wskazówki (jak zachęcić
potencjalnego klienta, ale również, jak go nie zniechęcić), udzielane twórcom
reklam, były nieraz bardzo szczegółowe3.
Jednym z ciekawszych przykładów aktywności galicyjskich środowisk
gospodarczych i samorządowych jest drugie wydanie Skorowidza PrzemysłowoHandlowego Królestwa Galicji (Lwów 1912). Podstawą opracowania publikacji
były ankiety rozesłane do przedsiębiorców, producentów rolnych (zarządów dóbr),
licznych instytucji i organizacji. Zdecydowana większość respondentów
odpowiedziała pozytywnie, przesyłając informacje na temat prowadzonych przez
siebie przedsiębiorstw4.
Swoje oferty zamieszczali w Skorowidzu właściciele zarówno małych zakładów
i sklepów (zegarmistrzowie, krawcy, kamieniarze czy stolarze), jak i wielkich fabryk
(pieców kaflowych, maszyn i odlewni, mebli i konstrukcji żelaznych itp.).
Reklamowali się także właściciele hoteli, pensjonatów, lecznic, uzdrowisk, zakładów
przyrodoleczniczych czy rehabilitacyjnych.

Cel analizy, dobór źródła i metodologia badań
Do szczegółowej analizy w niniejszym artykule wybrano ogłoszenia z ostatnich
z wyżej wymienionych branż – medycznej i rehabilitacyjnej. Celem badawczym
uczyniono próbę opisu najważniejszych strategii i środków perswazyjnych
2

Zob. Aljas, Jak należy się reklamować, Kraków 1907; K. Karolczak, Struktura społeczna Krakowa na przełomie XIX
i XX wieku, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, tom 2, Społeczeństwo i gospodarka, J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska
(red.), Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995, s. 209-221.
3 E. Gajewska, Od informacji do perswazji. Początki polskiego dyskursu reklamowego, Wydawnictwo Naukowe
ATH, Bielsko-Biała 2018, s. 80.
4 Ibidem s. 80.
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stosowanych przez ogłoszeniodawców zachęcających odbiorców do skorzystania
z oferty uzdrowisk czy zakładów o profilu sanatoryjnym.
Dobór źródła (Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji) został
podyktowany faktem szczególnej popularności wymienionej publikacji wśród
reklamodawców początku XX wieku. Oczywiście ogłoszenia właścicieli zakładów
rehabilitacyjnych i lecznic pojawiały się też w innych źródłach (np. w prasie
ilustrowanej), jednak lwowski Skorowidz był – jak na owe czasy – najbardziej zwartą
i spójną publikacją prezentującą w uporządkowany sposób ofertę galicyjskich
przedsiębiorców.
Do analizy wybrano 20 ogłoszeń zamieszczonych przez właścicieli
lecznic i zakładów nazywanych przyrodoleczniczymi, rehabilitacyjnymi czy
uzdrowiskowymi. Zastosowano metodę analizy lingwistycznej obejmującej
następujące płaszczyzny językowej organizacji tekstu: genologiczną, leksykalną
i gramatyczną. Istotne wydało się przyjrzenie budowie ogłoszeń reklamowych
oraz próba ustalenia gatunków, w ramy których wpisywały się reklamy. Sfera
wyborów gatunkowych pozostaje bowiem w ścisłym związku ze sferą wyborów
leksykalnych i gramatycznych. Za zasadną uznano zatem analizę doboru słownictwa
zastosowanego w wybranych ogłoszeniach (i ocenę zawartego w nim ładunku
perswazyjnego), a na płaszczyźnie gramatycznej – analizę ich budowy składniowej
(rodzaje zastosowanych zdań oraz ich wpływ na nośność perswazyjną danej
reklamy).

Strategie i środki perswazyjne w reklamach lecznic, zakładów
przyrodoleczniczych i uzdrowisk – analiza wybranego materiału
Ogłoszenia reklamujące lecznice i zakłady rehabilitacyjne nie miały jakiegoś
szczególnego, specjalnie wydzielonego miejsca w Skorowidzu PrzemysłowoHandlowym Królestwa Galicji. Pojawiały się na różnych stronach publikacji,
przeplatane reklamami z innych branż, zawsze jednak w sposób przejrzysty od nich
oddzielane.
Wszystkie teksty reklamowe opublikowane w galicyjskim Skorowidzu zostały
poprzedzone terminem: ogłoszenia, dlatego przy porządkowaniu pola badawczego
ważne wydaje się ustalenie relacji semantycznych między terminami: ogłoszenie
i reklama.
W słownikach języka polskiego z ostatnich kilkudziesięciu lat ogłoszenie definiuje
się zazwyczaj za pomocą jednostek o dużym stopniu ogólności, takich jak:
informacja, wiadomość czy zawiadomienie, po których zwykle występuje bardziej
złożony semantycznie (i poprzedzony spójnikiem lub) ciąg: reklama.
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„Zawiadomienie o czym lub reklama czego w postaci tekstu zamieszczonego w prasie, kartki
z napisem, plakatu”5; „wiadomość o czymś (…) lub reklama czegoś„ 6; (…) „tekst informacyjny lub
reklamowy”7, „tekst, który zawiadamia o czymś, zachęca do czegoś lub odradza coś” 8.

Reklama jawi się więc jako taki rodzaj ogłoszenia, w którym następuje
przesunięcie funkcji: z informacyjnej na perswazyjną, z czym wiąże się selekcja
i podporządkowanie informacji działaniom mającym skłonić odbiorcę do przyjęcia
punktu widzenia nadawcy9.
Ze względu na pochodzenie badanego materiału konieczne jest prześledzenie,
w jaki sposób relację między ogłoszeniem a reklamą opisuje słownik języka
polskiego z początku XX wieku, pod redakcją J. Karłowicza, A. Kryńskiego
i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Słownik warszawski). Czytamy w nim, że ogłoszenie
to: „obwieszczenie, proklamacja; tekst zawierający obwieszczenie, zawiadomienie
publiczne, anons, inserat, pismo ogłaszające, klepsydra, plakat”10.
Czynnik pozyskujący pojawia się natomiast w definicji reklamy, ujętej w tym
samym słowniku jako osobne hasło i potraktowanej jako rodzaj ogłoszenia:
„Reklama – publiczne polecanie, zachwalanie przedmiotów handlu, wytworów sztuki itp. przez
niezwykłe, rzucające się w oczy ogłoszenie, oryginalne afisze, prospekty, szyldy i inne sposoby
zwrócenia uwagi i zainteresowania publiczności”11.

Reklama jest tu zatem rozumiana jako typ ogłoszenia szczególnego rodzaju:
niezwykłego, a więc wyróżniającego się spośród innych, rzucającego się w oczy, czyli
będącego w stanie przyciągnąć i zatrzymać uwagę odbiorcy swoją treścią
i formą.
Wyraziście wyeksponowana obecność czynnika perswazyjnego (polecanie,
zachwalanie przedmiotów handlu) zbliża tę definicję do współczesnych ujęć
i rozumienia reklamy.
Obserwacja materiału reklamowego z początku XX wieku, nie tylko na
przykładzie Skorowidza Przemysłowo-Handlowego, ale i innych źródeł12,
pozwala na stwierdzenie, że w praktyce i uzusie ogłoszeniodawców ogłoszenie
funkcjonowało w znaczeniu reklama, jednak o nieustabilizowanej formie
5

Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (red.), t. V, Warszawa 1963, s. 863.
Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1983, t. II, s. 491.
7 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, H. Zgółkowa (red.), t. XXVI, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 19942005, s. 206.
8 Inny słownik języka polskiego, M. Bańko (red.), t. I, s. 1142, Warszawa 2000, s. 89.
9 E. Gajewska, Od informacji do perswazji…, op. cit., s. 100.
10 Słownik języka polskiego, J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiedzki (red.), Warszawa 1900-1927, t. 3, s. 708.
11 Ibidem, t. 5, s. 505.
12
Przykłady innych ogłoszeń reklamowych z wymienionego okresu, z różnych źródeł i różnych branż (wraz z ich
analizą genologiczną, leksykalną i gramatyczną), zostały zamieszczone w książce: E. Gajewska, Od informacji do
perswazji…, op. cit. Analizą ogłoszeń reklamowych z początku XX wieku (publikowanych w prasie wydawanej na
terenie Królestwa Polskiego) zajęła się także Agnieszka Janiak-Jasińska. Zob. A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło
w oko...O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych,
Wydawnictwo DIG, Warszawa 1998.
6
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gatunkowej.
Ogłoszenia o różnej długości i różnej formie łączył na pewno wspólny cel
komunikacyjny: towarzysząca nadawcy intencja przekazania wyczerpujących
informacji o istnieniu i ofercie danej firmy.
Świadczy o tym drobiazgowość, przejawiająca się w wyliczaniu rodzajów
oferowanych towarów czy usług, a także skrupulatność w podawaniu adresów firm,
numerów telefonów, skrzynek pocztowych czy innych informacji.
Wybrane do analizy ogłoszenia z branży medycznej i rehabilitacyjnej
charakteryzują się bardzo różną długością i zróżnicowaną formą.
Przyglądając się płaszczyźnie genologicznej, można wśród nich wyodrębnić
ogłoszenia skonstruowane na wzór szyldów: krótkie i zwięzłe informacje
o zakładzie czy uzdrowisku, o budowie zazwyczaj hasłowej. Reklamy-szyldy
budowano najczęściej według podobnego schematu: nazwa zakładu/nazwisko
właściciela + rodzaj usługi + adres, ew. numer telefonu czy skrzynki pocztowej.
Składały się one z tzw. nienacechowanych wyrazów niezależnych13,
a charakterystyczne było dla nich nastawienie na przekaz najistotniejszych,
rzeczowych informacji. Por. np.
„– Zakład kąpielowy „Zygmuntówka Sassów”. Poczta i telegraf Sassów. Stacya kolejowa Złoczów.
30 pokoi. Hydropatya. Zabiegi wodolecznicze. Sezon od maja do września.
– Zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny. Stacya kolejowa Iwonicz w Galicyi. Leczenie
ortopedyczne i masażowe. Docent dr Antoni Garbyszewski z Lwowa i dr. Grzegorz Turzański
z Jarosławia”14.

Ogłoszenia tego typu nie zawierały żadnych elementów o funkcji perswazyjnej
(jak np. określenia wartościujące czy zachęta do skorzystania z oferty), trzeba więc
zadać pytanie, czy miały szansę przyciągnąć i zainteresować potencjalnych
klientów. Analizując treść takich ogłoszeń, można zaryzykować twierdzenie,
że strategia perswazyjna polegała na odpowiednim doborze informacji (nazwa
zakładu, adres, nazwiska lekarzy, szczegóły oferty). Odbiorca zainteresowany
podreperowaniem swojego zdrowia w zakładzie rehabilitacyjnym czy uzdrowisku
poszukiwał przecież bardzo konkretnych informacji: gdzie znajduje się dany zakład,
jakie zabiegi oferuje, kiedy można do niego przyjechać. Zatem jeśli otrzymywał
dobrze wyselekcjonowane informacje, nie potrzebował dodatkowej zachęty, aby
skorzystać z oferty. Fakty broniły się same: uzdrowisko leżało w pięknym
miejscu (np. Iwonicz czy Rymanów-Zdrój), oferowano w nim zabiegi ściśle
określonego typu, przyjmowali w nim lekarze o znanych nazwiskach. Można sądzić,
że właśnie nazwiska lekarzy, same w sobie przecież neutralne, wchodząc
w skład ogłoszenia reklamowego nabierały mocy perswazyjnej. Jeśli były
13

Oprócz nazw, danych technicznych, adresów i numerów telefonów zalicza się do nich także daty i ceny.
Zob. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 61.
14Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, Lwów 1912, s. 119 i 79.
308

Strategie perswazyjne w reklamach lecznic, zakładów przyrodoleczniczych i uzdrowisk z początku XX wieku…

pozytywnie kojarzone i rozpoznawalne przez odbiorców reklam, stawały się
symbolem jakości usługi lekarskiej: wiarygodności i kompetencji danego lekarza.
Trzeba jednak zauważyć, że ogłoszeń w formie zwięzłych szyldów w badanym
materiale było znacznie mniej niż długich, rozbudowanych tekstów, będących
niejednokrotnie hybrydami różnych gatunków.
Widać, że bardziej ufano mocy perswazyjnej rozbudowanego słowa i nie
szczędzono miejsca, by pozytywnie przedstawić daną ofertę.
Trudno mówić o jednolitości gatunkowej analizowanych ogłoszeń, można
jednak zauważyć, że w ogłoszenia reklamujące lecznice czy uzdrowiska najczęściej
wkomponowywano opis, traktowany przez jedną z badaczek – Bożenę Witosz jako
osobny gatunek mowy15.
Opisywanie jest procedurą, która polega na przedstawieniu obiektu (osoby,
rzeczy, sytuacji), prezentacji elementów statycznych poprzez wyliczenie,
komponowaniu części i ich cech oraz hierarchizowaniu cech przez ocenianie16.
Zgodnie z ogólnym, wzorcowym modelem struktury tekstu opisu, przedstawionym
przez Bożenę Witosz, opis obiektu dokonywany jest najczęściej przez:
− wymienienie nazwy opisywanego obiektu,
− umieszczenie go w tle czasowo-przestrzennym,
− wyliczenie i waloryzację właściwości obiektu i jego części składowych,
− określenie relacji między nimi17.
Dla opisu będącego składnikiem tekstu reklamowego szczególnie ważna jest
trzecia właściwość.
Wpisana w procedurę opisywania możliwość uporządkowanego wyliczenia cech
reklamowanego produktu i opatrzenia ich środkami wartościującymi, sprawia, że
właśnie opis wydaje się gatunkiem pozwalającym nadawcy w sposób najbardziej
naturalny zrealizować główny cel reklamy.
W przypadku ogłoszeń reklamujących działalność lecznic, uzdrowisk
i sanatoriów da się zaobserwować, że ogłoszeniodawca bardzo szczegółowo
i skrupulatnie opisuje wyposażenie danego ośrodka i jego lokalizację, podaje
stosowne liczby, a w niektórych przypadkach ceny i informacje o rabatach.
Na przykład:
„Lecznica (…) posiada blisko 30 pokoi dla chorych, o wystawie południowej i południowowschodniej, dwie oddzielne przestrzenie operacyjne, z których każda składa się z sali do uśpienia,
sali przygotowawczej i sali operacyjnej. W budynku znajdują się osobne pokoje opatrunkowe
i osobne do porodów (…) Cały budynek ma ogrzewanie centralne wodne, z automatyczną
regulacyą ciepła, oświetlenie elektryczne i wentylacyę oraz windę elektryczną. (…) Cały budynek

15

O statusie gatunkowym opisu zob. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
16 Por. M. Krauz, Przeformułowanie tematu w tekście opisu, [w:] Stylistyka a pragmatyka, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2001.
17 B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej…, op. cit., s. 57.
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otoczony obszernym ogrodem”18.

Poniżej zamieszczono całość ogłoszenia.
Rys. nr 1. Ogłoszenie krakowskiej lecznicy związkowej

Źródło: Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, s. 110.

Z innych przykładów:
„Zakład zdrojowo-kąpielowy Rymanów-Zdrój położony jest w powiecie sanockim w Galicyi, opodal
od stacyi kolejowej Rymanów, własność Jana hr. Potockiego. Najobfitsza szczawa słono-alkaliczna
jod i brom zawierająca, bogata w cenne składniki mineralne ze zdrojów Tytusa
i Klaudyi, odznaczona była pierwszorzędnemi nagrodami na wystawach i zjazdach lekarzy
i przyrodników. (…) oprócz tych środków leczniczych zakład posiada wszelkie udogodnienia,
mianowicie: wzorowo i z komfortem urządzone łazienki, wygodne pomieszkania, kuchnię zdrową,
dobrą i niedrogą, wyborną muzykę zdrojową i nową kaplicę w stylu gotyckim”19.
„Zakład posiada 50 pokoi wygodnie urządzonych, olbrzymią szkłem krytą halę z fortepianem
i bibliotekę. Mamy także specyalny dział odżywczy dla dzieci i wątłych. W ofercie gimnastyka
rytmiczna oraz wikt higieniczny zastosowany ściśle do wskazań lekarza. Lekarzom, dziennikarzom
i nauczycielom przysługuje prawo korzystania z cen zniżonych. Nadto 3 miejsca bezpłatne dla osób
pracujących potrzebujących kuracyi rymanowskiej”20.

18

Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, s. 110.
Ibidem, s. 80.
20 Ibidem, s. 143.
19
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O tak rozbudowanym opisie reklamowanego miejsca być może decydował fakt,
że ogłoszeniodawcy zdawali sobie sprawę, iż reklama w skorowidzu była dla
potencjalnych klientów często jedynym źródłem informacji o ich ofercie.
Analizując płaszczyznę leksykalną ogłoszeń w formie opisów, trzeba zauważyć,
że nastawienie na przekaz rzeczowych informacji i precyzyjne przedstawienie oferty
znajdowało odzwierciedlenie nie tylko w długości opisu, ale także w doborze
środków opisujących. Mniejszą rolę pełni w zanalizowanych przykładach jawna
waloryzacja cech opisywanego obiektu. Ważniejszy wydaje się drugi etap
organizacji struktury opisu: umieszczenie obiektu w tle czasowo-przestrzennym.
Na przykład:
„Pensyonat pod Matką Boską w Rymanowie-Zdroju położony wśród lasu świerkowego”21.
„Zakład inhalacyjny w Szczawnicy, stacya klimatyczna podgórska, położona 500 m. n. p. m”22.
„Zakład mieści się w osobnym, specjalnie na ten cel wybudowanym gmachu, w środku zakładu
zdrojowo-kąpielowego w Krynicy, otoczony jest wokoło ogrodem”23.

Strategia takiego opisu zasadza się więc na przedstawieniu obiektywnego stanu
rzeczy, jednak za pomocą informacji tak wyselekcjonowanych, by jak najlepiej
służyły celowi perswazyjnemu.
Chociaż waloryzacja cech opisywanego obiektu pełniła mniejszą rolę niż
obiektywny opis, nie brak przykładów na jej występowanie. Przytoczone fragmenty
pozwalają na obserwację, jakiego typu środki perswazyjne bywały wykorzystywane
do opisywania zalet reklamujących się lecznic, zakładów i uzdrowisk. Na plan
pierwszy wysuwają się przymiotniki i przysłówki zawierające komponent
semantyczny: duże natężenie dodatniej cechy.
Czytamy zatem np. o wzorowo urządzonych łazienkach, wybornej muzyce
zdrojowej, najpiękniejszym położeniu, znakomitej opiece, doskonałej pościeli czy
wygodnej służbie.
Szczególną uwagę zwraca używanie przymiotnika pierwszorzędny
(pierwszorzędne nagrody, pierwszorzędna obsługa), współcześnie uznawanego
za raczej archaiczny i rzadko spotykanego w tekstach reklamowych.
Wśród przymiotników o wyraźnej funkcji nakłaniającej w badanym materiale
znalazł się również nowy, często w stopniu najwyższym: najnowszy, albo
wzmacniany dodatkowymi określeniami: całkiem nowy, zupełnie nowy. Czytamy
zatem o: najnowszych metodach leczniczych, nowych aparatach inhalacyjnych, czy
całkiem nowych metodach w leczeniu osób skrofulicznych, anemicznych
i osłabionych.

21

Ibidem, s. 143.
Ibidem, s. 37.
23 Ibidem, s. 82.
22
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Występowanie tego typu leksyki można chyba wiązać z faktem, że na początku
XX wieku chętnie reklamowano nowości z dziedziny kosmetologii czy medycyny,
co z kolei związane było z upowszechnianiem się swoistej mody na zdrowie
i urodę, głównie wśród wykształconych i otwartych na nowości mieszkańców
miast24.
Najbardziej naturalnym sposobem wyrażania największego nasilenia danej
cechy wydaje się zastosowanie gramatycznej kategorii stopnia najwyższego
przymiotników i przysłówków. Potwierdzają to również przykłady z analizowanego
materiału. Tam, gdzie decydowano się na użycie leksyki jawnie perswazyjnej, często
wzmacniano siłę określeń poprzez użycie ich w stopniu najwyższym.
Zachwalane są zatem: najpiękniejsze położenie zakładu, najwygodniejsze
pokoje, najsprawniejsza obsługa, najsilniejsza szczawa jodowo-bromowa,
najskuteczniejsza kuracyja itp. Superlatywizacja za pomocą przedrostka „naj”
wydaje się może mało wyrafinowanym, bardzo bezpośrednim czy wręcz nachalnym
sposobem zachwalania oferty, jednak trzeba pamiętać, że reklama sprzed wieku nie
dysponowała jeszcze tak szerokim wachlarzem środków perswazyjnych jak
współczesna.
Wśród ogłoszeń będących na płaszczyźnie genologicznej hybrydami różnych
gatunków można wskazać takie, które łączyły w sobie cechy artykułu naukowego
(definiowanie pojęć za pomocą leksyki naukowej, zazwyczaj jako wstęp do
przedstawienia oferty zakładu) z elementami opisu lub nawet opowiadania.
Warte uwagi fragmenty:
„Wątroba jest filtrem dla krwi. Racjonalną kuracją jest normowanie czynności wątroby i nerek. (…)
„Rymanówka” to zakład położony w przyjemnej okolicy w górach. Poleca kuracyje wodami
o skutecznych środkach odżywczych korzystnie wpływających na pracę wątroby i nerek. Wody
pochodzą ze zdrojów „Tytus” i „Celestyna”25.

Na płaszczyźnie leksykalnej teksty te charakteryzowały się obecnością leksyki
zarówno opisowej (opis położenia zakładu i zdrojów, z których pochodzą wody),
jak i wartościującej (przyjemna okolica, skuteczne środki, korzystnie wpływające),
czyli spełniającej funkcję perswazyjną.
Przyglądając się budowie składniowej analizowanych ogłoszeń, trzeba przede
wszystkim zwrócić uwagę na jej związek z wzorcem gatunkowym, z którego
wyznaczników czerpała dana reklama.
Obserwacja wybranego materiału pozwala na stwierdzenie, że hasłowość
szyldów uprawomocniała użycie równoważników zdań, a nawet czasem całkowitą
z nich rezygnację. Reklamy-szyldy, zbudowane z samych wyrazów niezależnych,
były gramatycznie zawiadomieniami, czyli wypowiedzeniami niewerbalnymi,
24

Zob. A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko...O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku…,
op. cit., s. 109.
25 Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, Lwów 1912, s. 80.
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niedopuszczającymi możliwości wprowadzenia orzeczenia czasownikowego.
Przykładowo:
„Zakład kąpielowy „Zygmuntówka Sassów”. Poczta i telegraf Sassów. Stacya kolejowa Złoczów.
30 pokoi. Hydropatya. Zabiegi wodolecznicze. Sezon od maja do września” 26.

Takie konstrukcje składniowe okazywały się bardzo poręczne przy wymienianiu
rodzajów zabiegów czy jakichś szczegółów oferty niewymagających
dokładniejszego omówienia. Krótkie wypowiedzenia dynamizowały wypowiedź,
ułatwiając jej odbiór i wpływając na szybsze przyciągnięcie uwagi odbiorcy.
Całkiem inaczej wyglądała budowa składniowa opisów. Często składały się one ze
zdań pojedynczych, z mniej lub bardziej rozbudowanymi grupami dopełnienia.
„Zakład zdrojowo-kąpielowy w Iwoniczu to ośrodek w powiecie sanockim, odznaczony
pierwszorzędnymi nagrodami na wystawach lekarzy i przyrodników. Zakład mieści się
w osobnym, specjalnie na ten cel wybudowanym gmachu, w środku zakładu zdrojowokąpielowego w Krynicy, otoczony jest wokoło ogrodem”27.

Bardziej rozwinięte grupy składniowe (poszerzane np. o ciąg przymiotników czy
imiesłowów występujących w funkcji przydawek) występowały zazwyczaj
w dłuższych ogłoszeniach, w których chciano w miarę wyczerpująco przedstawić
reklamowaną ofertę. Składnia takich ogłoszeń podporządkowana była zatem celowi
perswazyjnemu: im bardziej rozwinięte zdanie składowe, tym większa szansa na
przekonanie odbiorcy o atrakcyjności danego zakładu czy uzdrowiska.
„(…) Oferujemy specyalny dział kuracyjny dla dzieci wątłych, słabych, wychudzonych i chorych. (…)
Położenie urocze, wśród lasów szpilkowych w otwartej przewiewnej dolinie, powietrze suche. (…)
Leczenie kąpielami mineralnymi i rzecznymi, gimnastyką zwykłą i ortopedyczną” 28.

W przypadku ogłoszeń niejednolitych genologicznie,
elementy charakterystyczne dla różnych gatunków (np.
z rozbudowanym opisem) w jednym tekście dłuższe lub
przeplatać z równoważnikami zdań. Trudno zatem
prawidłowościach w budowie takich ogłoszeń.

26

Ibidem, s. 119.
Ibidem, s. 82.
28 Ibidem, s. 80.
27
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Rys nr 2. Ogłoszenie Zakładu Dyetetycznego w Krynicy

Źródło: Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji, s. 82.

Pisząc o strategiach perswazyjnych w analizowanym materiale, warto też zadać
pytanie o rolę obrazu: o ewentualną obecność ilustracji i zdjęć wspomagających
treść ogłoszenia, czy też o przyczyny ich braku. Obraz może być przecież równie
ważnym narzędziem perswazji jak słowo, wzmacniając siłę jego oddziaływania.
Jednakże zdecydowana większość wybranych do analizy ogłoszeń lecznic,
uzdrowisk i zakładów składała się tylko z tekstu przedstawiającego ofertę danego
obiektu. Graficznie odróżniała je od siebie jedynie grubość lub kształt okalającej je
ramki. Nieliczne opatrzone były biało-czarnymi zdjęciami przedstawiającymi
(zazwyczaj z zewnątrz) budynek obiektu, o którym mowa w ogłoszeniu. Tylko
w jednym przypadku zdjęcie przedstawia wnętrze holu uzdrowiska.
Wyraźnie widać zatem, że wizualna strona ogłoszeń była podporządkowana
werbalnej – nie zdarzały się ilustracje oderwane od treści tekstu, mające dostarczyć
odbiorcy jedynie wrażeń estetycznych albo w sposób niejednoznaczny czy
metaforyczny sugerować swój związek z ofertą reklamową.
Rysunek czy fotografia najczęściej po prostu ilustrowały treść reklamy, ale
w większości przypadków okazywały się zbędnym elementem ogłoszenia.
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Najważniejszym narzędziem perswazji było słowo, co potwierdzają również inne
ogłoszenia ze Skorowidza Przemysłowo-Handlowego, dotyczące ofert różnych
zakładów czy fabryk29.
W porównaniu z reklamą współczesną, wierzącą przede wszystkim w moc
(najczęściej kolorowego) obrazu, nierzadko całkiem zastępującego tekst, dawna
reklama bardziej ufała sile pisanego słowa, obraz traktując po prostu jako dodatek.

Podsumowanie
Wybrane do analizy ogłoszenia lecznic, uzdrowisk czy zakładów
przyrodoleczniczych zamieszczane w Skorowidzu Przemysłowo-Handlowym
Królestwa Galicji na początku XX wieku są oczywiście tylko małym wycinkiem
promocyjnej aktywności galicyjskich środowisk gospodarczych i przedsiębiorców
sprzed ponad stu lat. Jednak nawet na podstawie niewielkiego materiału
badawczego da się zaobserwować prawidłowości w budowie ówczesnych tekstów
reklamowych, a także najważniejsze strategie perswazyjne wykorzystywane przez
ogłoszeniodawców. Polegały one na doborze odpowiedniej leksyki i wzorca
gatunkowego, co znajdowało odzwierciedlenie na płaszczyźnie gramatycznej tekstu
reklamowego (zwłaszcza w długości zdań, którą też da się rozpatrywać
w kategoriach perswazyjnych).
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że
w ogłoszeniach reklamowych lecznic, zakładów przyrodoleczniczych czy
rehabilitacyjnych przywiązywano dużą wagę do szczegółowego przedstawienia
oferty. Siła perswazyjna analizowanych tekstów tkwiła nie tylko w stosowaniu
jawnie wartościujących określeń (przymiotników i przysłówków zachwalających
jakość usług) czy wykorzystywaniu gramatycznej kategorii stopnia najwyższego, ale
także w na pozór obiektywnych opisach lokalizacji czy wyposażenia danego zakładu.
Odpowiednio ukierunkowany opis albo ogłoszenie w kształcie szyldu
z hasłowo ujętymi, wyselekcjonowanymi informacjami na temat obiektu, nie
musiały nawet zawierać określeń wartościujących, by móc zachęcić odbiorcę do
skorzystania z reklamowanej oferty.
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Persuasion Strategies in the Advertisements of Clinics, Healing Centers and Spas from the
Beginning of the 20th Century Published in Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji
from 1912
Summary
The article attempts to discuss the most important persuasive strategies used in the advertisements
of healing centers and spas published in Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicji from
1912. The construction of these notices as well as their lexical and grammatical layer is analysed, with
particular emphasis on lexis with persuasive functions (superlative adjectives and adverbs, definitions
positively evaluating the offer of the company). The relationship between the word and the picture
(illustration, photo) as well as the persuasive effect of seemingly informative advertisements (i.e. the
descriptive ones) are also problematised.
Keywords: advertisement, advertising, persuasion, medical industry
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„Tygodniki trzeciej siatki”
w świetle dokumentów KC PZPR

ABSTRAKT
„Tygodniki trzeciej siatki” to czasopisma lokalne, ukazujące się na terenie byłych 49 województw,
powołanych do życia w 1975 r. Nazwę „tygodniki trzeciej siatki” wymyślił Kazimierz Koźniewski.
Pierwsza siatka, według Koźniewskiego, to gazety i czasopisma ogólnopolskie, druga – to czasopisma
kulturalno-literackie ukazujące się w „starych” 17 województwach. Trzecia siatka to dawna prasa
powiatowa, wyniesiona do rangi wojewódzkiej, bądź tworzona od zupełnych podstaw. Jak przebiegał
proces powstawania? Kto pierwszy dał impuls do działania: centrala czy „teren”? Autor stara się
zapoznać czytelnika z procesem politycznych decyzji, jakie legły u podstaw powołania do życia
tygodników lokalnych PRL. Próbuje również odtworzyć sekwencję zdarzeń, która doprowadziła
w konsekwencji do ukształtowania się segmentu prasy lokalnej w Polsce do końca 1989 r.
SŁOWA KLUCZOWE: tygodniki trzeciej siatki, prasa, propaganda, archiwum, akta, dokumenty

Prasa lokalna jest jednym z bardzo ważnych elementów budujących
społeczeństwo obywatelskie. W okresie Polski Ludowej w świadomości
czytelniczej zakorzeniła się potężna liczba tytułów prasy regionalnej i lokalnej.
W wolnej Polsce, po przemianach Okrągłego Stołu, zdołało przetrwać tylko
kilkanaście. Celem artykułu jest prześledzenie procesu ewolucji tytułów z grupy
tygodników lokalnych. Przedmiotem analizy w szczególności będzie proces
politycznych decyzji, które legły u podstaw ich ufundowania. Niebagatelne
znaczenie, w ocenie autora, zajmują także konsekwencje podejmowanych działań,
jak również próba uchwycenia podejścia władz PRL do prasy jako takiej i jej roli
w procesach informacyjnych, jak i propagandowych. Autor skupi się głównie na
analizie materiałów historycznych; kwerendzie archiwalnych dokumentów
zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych oraz krytycznej analizie literatury
1
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przedmiotu, traktującej o polskiej prasie lokalnej i regionalnej w XX i XXI wieku.
Terminów określających analizowane zjawisko jest co najmniej kilka. Tygodniki
lokalne, tygodniki prowincjonalne, prasa powiatowa, prasa terenowa, tygodniki
wojewódzkie, prasa trzeciej siatki, prasa alternatywna. Terminem „tygodniki
trzeciej siatki” Kazimierz Koźniewski w 1981 r. na łamach tygodnika „Polityka” 2
określił nowe tytuły prasy terenowej, czyli tej, której zasięg przestrzenny
jest mniejszy niż obszar całego kraju3. Koźniewski podzielił ukazujące się
czasopisma na trzy podgrupy – siatki, które narzucił na prasową mapę Polski
w zależności od obszaru dystrybucji, analizy treści i genezy powstania. W pierwszej
grupie umieścił prasę ogólnopolską, drugą siatkę stanowić miały dawne, istniejące
przed gierkowską reformą administracyjną (1975 r.) tytuły społeczno-kulturalne,
ukazujące się w byłych 17 województwach, pozostawione przy życiu po reformie
(m.in. lubelska „Kamena”, olsztyńskie „Warmia i Mazury”, zielonogórskie
„Nadodrze”)4. Trzecią siatkę stanowić miały tygodniki nowo powstałe, lokalne,
utworzone od podstaw w wyniku syntezy kilku pomniejszych tytułów lub na skutek
przekształcenia dawnej gazety powiatowej w wojewódzką. Koźniewski aktywnie
studiował nowo powstałe tytuły lokalne. We wspomnianym artykule dokonał
również dodatkowych podziałów w obrębie samych tygodników trzeciej siatki.
W pierwszej grupie umieścił pisma nastawione na publicystykę i sprawy
społeczne. Były to: „Przegląd Koniński”, „Gazeta Częstochowska”, „Trybuna
Wałbrzyska”, „Konkrety” (Legnica), „Ziemia Kaliska”, „Ziemia Gorzowska”,
„Zbliżenia” (Słupsk), „Wiadomości Elbląskie”, „Panorama Leszczyńska”, „TEMI”
(Tarnów), „Tygodnik Zamojski”, „Dunajec” (Nowy Sącz), „Krajobrazy” (Suwałki),
„Nowiny Jeleniogórskie”, „Kontakty” (Łomża). Drugą grupę tygodników trzeciej
siatki w podziale Koźniewskiego stanowiły periodyki o lżejszym, tabloidowym
można by dziś rzec, charakterze: „Wiadomości Skierniewickie”, „Nad Wartą”
(Sieradz), „Słowo Podlasia” (Biała Podlaska), „Tygodnik Płocki”, „Tygodnik
Piotrkowski”, „Życie Przemyskie”, „Kronika” (Bielsko-Biała).
Termin użyty przez Koźniewskiego spotkać można w literaturze fachowej
i popularnej, gdzie traktowany jest jako część większej całości,
tj. segmentu lokalnej prasy. Tę z kolei najlepiej opisuje definicja Józefa
Mądrego, prasoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego. W swoim referacie
zatytułowanym Teoretyczne i praktyczne implikacje przestrzennego umiejscowienia
tygodników lokalnych w ogólnokrajowym systemie pracy wygłoszonym na
I Ogólnopolskich Konfrontacjach Dziennikarzy Pism Regionalnych w Wigrach w
1983 r. autor postuluje, aby z całej palety pojęć funkcjonujących w dyskursie
2
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naukowym i powszechnym, odnoszących się do tego, czym są m.in. lokalne
tygodniki czy regionalne dzienniki, używać pojęć „prasa lokalna” i „prasa
regionalna”, jako najwłaściwszych i najbardziej przekonujących w sposobie ujęcia
zagadnienia5. Swoją tezę powtarza w 1985 r. w artykule Czynniki sprawczorozwojowe i funkcje prasy lokalnej a determinanty dziennikarskiej realizacji
tygodników współczesnych6.
Do definicji zaproponowanej przez Mądrego odwołują się również inni badacze,
choćby Stanisław Michalczyk w opracowaniu Media lokalne w systemie
komunikowania7. Jednakowoż, jak zaznacza Mądry w artykule z 1985 r., terminy
zawierające pojęcie "tygodnik" będą w pełni przydatne, kiedy dalszej analizie
poddana zostanie zawartość ukształtowanej grupy typologicznej, w tym wypadku
grupy lokalnych tygodników8. Wydaje się zatem w pełni uzasadnione i uprawnione
użycie zapożyczonej od Koźniewskiego definicji tygodników lokalnych, która,
zdaniem piszącego te słowa, stanowi doskonałą syntezę tego, co naukowe
i tego, co ściśle warsztatowe i praktyczne z punktu widzenia funkcjonowania rynku
wydawniczego.
W 1983 roku na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” Józef Mądry obok grupy 31
tygodników (tygodniki PZPR) rozpowszechnianych na obszarze 31 województw,
wymienił również tytuły ukazujące się w 1982 r., których obszar dystrybucji
nie pokrywał się z granicami całego województwa, nazywając je lokalnymi
tygodnikami miejsko-terenowymi9. W ich skład wchodziło osiem tytułów, głównie
z Górnego Śląska: „Echo” (Tychy Pszczyna, Mysłowice, Czechowice-Dziedzice),
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” (Cieszyn, Bielsko-Biała), „Gwarek” (Tarnowskie Góry,
Piekary Śl.), „Nowiny” (Rybnik, Knurów, Żory), „Nowiny Gliwickie” (Gliwice,
Knurów), „Południowa Wielkopolska” (Kalisz, Ostrów Wlkp.), „Przemiany Ziemi
Gnieźnieńskiej” (Gniezno, Środa, Września), „Wiadomości Zagłębia” (Sosnowiec,
Dąbrowa Górnicza, Zawiercie). Mądry klasyfikował dodatkowo jako „lokalne
tygodniki miejskie”10 pięć tytułów ukazujących się w dużych miastach,
pozbawionych praw miasta wojewódzkiego lub zlikwidowanego reformą powiatu,
i zaliczał do nich: „Życie Bytomskie”, „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, „Goniec
Górnośląski” (Chorzów) „Życie Pabianic”, „Życie Żyrardowa”.

5
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Rzeczowy i analityczny stan tygodników lokalnych, w tym samym roku i na tych
samych łamach, przedstawił Maciej Chrzanowski. W artykule Tygodniki trzeciej
siatki11 analizował formy wypowiedzi dziennikarskiej, formułował krytyczne uwagi
wobec prowadzonej przez redakcje polityki, przedstawiał przekrój społeczny
czytelników oraz treść publikacji. W konkluzji przyznawał, że mimo niedostatków
oraz niedociągnięć, które wytykał redakcjom w celu szybszego wypracowania
przez tygodniki stosownych rozwiązań, prasa lokalna ma przed sobą kolosalną
przyszłość, a jej specyficznego charakteru nie zastąpi „ani radio, ani telewizja, ani
inne ogólnopolskie kanały informacyjne”12. Należy przy tym pamiętać, że autor pisał
te słowa pod koniec stanu wojennego. Ostatni z tygodników trzeciej siatki dla
nowego województwa ufundowano niecały rok wcześniej, 7 lat po reformie
administracyjnej. Większość z nich powstała jednak w latach 1975-80.
Chrzanowski nie analizował przyczyn powstania nowych tytułów
prasowych. Nieco światła rzucał na tę kwestię Józef Mądry w cytowanym wyżej
artykule, stwierdzając, że powstanie „tygodników trzeciej siatki” miało swoją
praprzyczynę w dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich to nowy, administracyjny
podział kraju z 1975 r. Drugie to „wielokierunkowy, można by rzec, wzrost
aktywności licznych społeczności lokalnych”13. Mądry skupiał się w swojej analizie
na drugim aspekcie; umiejscawiał go w ogólnym rozwoju czytelnictwa,
ogólnoświatowych tendencjach wzrostu popularności lokalnej prasy, ilościowym
przyroście nakładów i popularności nowych tytułów pośród wszystkich grup
społecznych. O reformie administracyjnej pisał jako o swoistym akcie erekcyjnym,
który decyzją polityczną postawił polską prasę przed nowymi zadaniami.
Walery Pisarek, zabierając głos na I Ogólnopolskich Konfrontacjach Dziennikarzy
Regionalnych w Wigrach, wskazywał z kolei na cztery główne cechy nowych
tygodników, tj. ich partyjność (tygodniki PZPR), wojewódzkość (jeden tygodnik –
jedno województwo), tygodniowość i wyłączność (brak innego wydawnictwa
periodycznego o analogicznym zasięgu terytorialnym), które to miały wyznaczać
miejsce „tygodnikom trzeciej siatki” w systemie polskiej prasy współczesnej14.

Reforma administracyjna 1975
Decyzję o wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego podjęto 12 maja
1975 r. podczas trwającego wówczas XVIII Plenum Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zanim jednak podzielono kraj na 49
województw, władza dokonała komasacji powiatów, łącząc je w większe jednostki
11
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lub przyłączając do innych ośrodków miejskich. 1 czerwca zlikwidowano 17
województw, zastępując je 49. Zlikwidowano też 314 powiatów. Obok gmin, jako
podstawowych jednostek samorządowych, wprowadzono dzielnice (duże miasta).
Jednostkami administracyjnymi drugiego stopnia były województwa oraz cztery
miasta: Warszawa, Kraków, Łódź i Wrocław.
Polityczne cele reformy, według władz, miały być odpowiedzią na „budowę
nowej Polski” oraz kolejnym etapem umacniania państwa socjalistycznego.
Jak zaznacza jednak Jarosław Szarek w Kronice komunizmu, podział ów miał
stanowić „klucz do nowocześniejszej Polski”, jednakże tempo, w jakim go
wprowadzono, wywołało chaos i kłopoty dla ludności15.W efekcie niewiele
z nowych województw przekroczyło barierę miliona mieszkańców. W wielu
wypadkach wybór danego miasta na stolicę województwa podyktowany był czystą,
partykularną grą interesów, tłumaczonych przez aparat propagandy jako próba
wydźwignięcia danej miejscowości względem bardziej licznych i rozwiniętych miast
pozostających na terytorium tego samego województwa.
Dziś większość historyków zgodna jest co do opinii, że cele faktyczne, którymi
kierowało się kierownictwo partii, były zgoła odmienne. Reforma miała jeszcze
bardziej uzależnić „teren” od centrali, a w efekcie od politycznej woli I sekretarza,
który dzięki pomnożeniu nowych funkcji i etatów jeszcze bardziej uzależnił od siebie
działaczy z komitetów wojewódzkich. Oczywiście tak poważna zmiana
o ogólnopaństwowym charakterze nie mogła nie wywrzeć wpływu na ówczesny
system medialny, a zwłaszcza jego regionalny i lokalny rynek.
Wcześniej jednak, bo już w 1972 r., wyznaczono nowe zadania i kierunki
działania dla Biura Prasy, które połączono z Wydziałem Propagandy i Agitacji,
tworząc w ich miejsce Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw, na czele
którego stanął Jerzy Łukaszewicz. Jego zastępca Andrzej Weber odpowiadał
za pion prasowy16. Ważnym z punktu widzenia losów „tygodników trzeciej
siatki” i bezpośrednio związanym z tymże wydarzeniem było również połączenie
w tym samym roku państwowych przedsiębiorstw RSW „Prasa” wraz
z kolportażowym „Ruchem” oraz wydawnictwem „Książka i Wiedza” w jeden
medialny koncern pod nazwą RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Reforma administracyjna
kraju przyniosła ponadto kolejna zmianę nomenklaturową i personalną w zakresie
zarządzania informacją i mediami. W 1975 r. Wydział Propagandy, Prasy
i Wydawnictw zastąpiono Wydziałem Prasy, Radia i Telewizji, którego kierownictwo
objął Kazimierz Rokoszewski. Jerzy Łukaszewicz, dotychczasowy szef, bliski
współpracownik Edwarda Gierka, pozostał odpowiedzialny za sprawy
propagandowe, tym razem w ramach struktury Biura Politycznego KC, w którym

15

J. Szarek, Kronika komunizmu w Polsce, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 2009, s. 321.
R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce XX wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2009, s. 279.
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zasiadał od grudnia 1975 r.17

„Tygodniki trzeciej siatki” – początek drogi
Do 1 czerwca 1975 r. z 31 „tygodników trzeciej siatki” działalność rozpoczęło
12 tytułów. Najstarszymi były, ukazujące się od 1956 r.: „Trybuna Wałbrzyska”
(1954), „Gazeta Częstochowska” (1956) oraz „Kronika” (Bielsko-Biała), wcześniej
wydawana jako „Kronika Beskidzka” (1956-1976). Od 1957 r. poczęła ukazywać
się „Ziemia Kaliska”. W 1958 r. pierwsze wydania zanotowały „Tygodnik
Piotrkowski” i jeleniogórskie „Nowiny”. 8.11.1967, w rocznicę rewolucji
październikowej, utworzono tygodnik „Życie Przemyskie”. Rok później, we
Włocławku, powstał tygodnik „Kujawy”. W 1970 r. w Krośnie zaczyna ukazywać się
tygodnik „Podkarpacie”. W 1972 r. powstają pisma „Konkrety” (Lubin/Legnica)
a z połączenia 3 tytułów: płockiego „Tygodnika”, „Wiadomości Kutnowskich”
i „Ziemi Łęczyckiej” powstaje jeden tytuł – „Tygodnik Płocki”. W 1973 r.,
początkowo jako jednodniówka, później jako miesięcznik, rozpoczyna działalność
„Ziemia Gorzowska”, przekształcona w tygodnik w 1980 r. Doskonałym studium
z czasów powoływania do życia, jak i zakorzeniania się w nowej rzeczywistości
„tygodników trzeciej siatki”, jest artykuł Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego,
opublikowany w ramach pracy zbiorowej pod redakcją Jerzego MikułowskiegoPomorskiego, pt. Polska prasa lokalna po II wojnie światowej18. Autorzy rzeczowo
i szczegółowo pokazują w niej ewolucję polskiego systemu prasowego po 1945 r.,
w tym sporo miejsca poświęcają genezie powstania tygodników wojewódzkich
PZPR. Analizują m.in. wybrane archiwa redakcyjne, przytaczają wypowiedzi
z konferencji naukowych, czy wreszcie powołują się na badania własne19. Dlatego
w niniejszym tekście chciałbym skupić się na analizie dokumentów archiwalnych,
do których obydwaj naukowcy nie mogli w 1990 r. mieć jeszcze wglądu.
Po reformie w 1975 r. każdy z 11 tygodników powiatowych stał się (niejako
z „automatu”) tygodnikiem wojewódzkim. Awansował dzięki wyniesieniu do rangi
województwa miasta, które było siedzibą redakcji. Jeszcze przed wprowadzeniem
reformy władza liczyła się z koniecznością przebudowy systemu wydawniczego
lokalnej i regionalnej prasy. Niemniej, bardziej interesowała się wówczas
gazetami codziennymi, zwłaszcza wojewódzkimi periodykami PZPR, niźli tzw. prasą
powiatową. O całokształcie zmian decydował i o zmiany wnosił wszechobecny
i posiadający ogromną władzę realną Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw
(WPPiW). Świadczy o tym notatka z 09.04.1975 r. sygnowana właśnie przez
17
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WPPiW20, w sprawie modelu prasy wydawanej poza Warszawą w nowym
podziale administracyjnym kraju. Notatka traktuje głównie o modelu prasy
codziennej. Sformułowano w niej postulat, aby wszystkie poranne gazety miały
w podtytule informację o tym, że są „dziennikami PZPR”, natomiast pozostałe
tytuły zawierały podtytuł pismo RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Kolejne propozycje
przewidywały utrzymanie wydawania 13 dzienników PZPR, podległych
bezpośrednio Komitetowi Centralnemu z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy,
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu; zaniechanie wydawania „Głosu Koszalińskiego”,
„Gazety Zielonogórskiej”, „Trybuny Opolskiej” i „Trybuny Mazowieckiej”.
Postulowano także utrzymanie wydawania 11 popołudniówek w największych
miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań,
Szczecin, Toruń, Wrocław). Ponadto w 6 z tych ośrodków (Gdańsk, Katowice,
Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław), w których ukazywały się gazety poranne, tzw.
czytelnikowskie, wnoszono o połączenie ich z gazetami popołudniowymi RSW.
W wyniku realizacji przedstawionych propozycji łączna ilość dzienników
wydawanych poza Warszawą miałaby się zmniejszyć z 34 do 24 tytułów. Dalej
mowa jest o potrzebie powołania rad redakcyjnych, prasie wiejskiej, a na 3. stronie
dokumentu znajduje się kilkuwersowy fragment dotyczący tygodników lokalnych
(wówczas powiatowych), w którym autorzy notatki informują o tym, że aktualnie
(stan z marca 1975 r.) RSW wydaje 27 tytułów tego typu, ukazujących się na terenie
7 województw w granicach sprzed reformy (prócz 12, które wymieniłem, zaliczono
tu także tygodniki miejsko-terenowe, klasyfikowane osobno przez Mądrego).
Propozycje władz Wydziału przewidywały czasowe pozostawienie tych tytułów,
z tym jednak zastrzeżeniem, że ich zasięg i rola zostałyby sprowadzone do funkcji
tygodników typowo miejskich.
W dalszej perspektywie zakładano poddanie tego segmentu prasy
szczegółowej analizie, w wyniku której nastąpiłyby konieczne korekty modelowe.
W nowym podziale administracyjnym tygodniki miejskie miały ukazywać się
w 16 województwach: bielskim („Kronika Beskidzka”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”),
krośnieńskim („Podkarpacie”), częstochowskim („Gazeta Częstochowska”),
jeleniogórskim („Nowiny Jeleniogórskie”), kaliskim („Ziemia Kaliska”, „Południowa
Wielkopolska”), katowickim („Echo”, „Głos Zabrza”, „Goniec Górnośląski”,
„Gwarek”, „Nowiny”, „Nowiny Gliwickie”, „Wiadomości Zagłębia”, „Życie
Bytomskie”), legnickim („Konkrety”), pilskim („Ziemia Nadnotecka”), piotrkowskim
(„Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”), płockim („Tygodnik Płocki”), poznańskim
(„Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”), przemyskim („Życie Przemyskie”),
skierniewickim („Życie Żyrardowa”), wałbrzyskim („Trybuna Wałbrzyska”),
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włocławskim („Kujawy”) i zielonogórskim („Życie Nadobrza”)21. W tabeli, będącej
załącznikiem do omawianego dokumentu, zatytułowanej Wykaz tytułów, które
będą wydawane w nowo powstałych województwach, można jednak odnaleźć
sporo białych plam. Okazuje się bowiem, że dla sporej grupy województw
nie przewidziano żadnego tytułu, który miałby zostać uruchomiony wraz z nowym
porządkiem polityczno-administracyjnym. Bez swoich pism pozostawały Biała
Podlaska, Ciechanów, Elbląg, Gorzów Wlkp., Konin, Ostrołęka, Koszalin
(tu zamknięto dotychczasowy dziennik – „Głos Koszaliński” – zastąpiono go od 1975
r. „Głosem Pomorza”), Leszno, Łomża, Opole (tu zlikwidowano „Trybunę Opolską”
i zastąpiono ją w latach 1975-81 „Trybuną Odrzańską”), Radom, Sandomierz,
Siedlce, Sieradz, Suwałki, Tarnów, Słupsk i Zamość oraz województwo
stołeczne bez Warszawy, w której koncentrowało się życie wydawnicze
i dziennikarskie22.
Oficjalną notatkę WPPiW poprzedzał jednak dokument (dziś w zbiorach
archiwalnych Wydziału Propagandy), sygnowany nagłówkiem „TAJNE”. Jest to
propozycja z 03.03.1975 r. na temat terytorialnego rozmieszczenia dzienników
i czasopism RSW w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju23.
Na miesiąc przed formalnie zarządzonymi, a następnie realizowanymi zmianami,
WPPiW postulował m.in. konieczność utrzymania globalnych wielkości
nakładów prasy RSW na dotychczasowym poziomie oraz dostosowanie „geografii”
tytułów prasowych do rozmieszczenia bazy poligraficznej. Zauważano fakt, że
nowe komitety wojewódzkie nie będą dysponowały organami prasowymi
w postaci dzienników. Aby wyjść naprzeciw nowym czasom i realiom, przyjęto
w dokumencie dwa warianty, które miały zaradzić tym niedostatkom. Wariant
A przewidywał pozostawienie w „starych” województwach „starych” dzienników
porannych, połączenie popołudniówek RSW z dziennikami czytelnikowskimi wraz
z możliwością przeniesienia nowo powstałych pism do nowych miejsc (miast)
wydawania. W miastach przewidzianych na stolice województw postulowano
utrzymanie istniejących już tygodników informacyjnych, tzw. gazet powiatowych,
jak również wnoszono, aby na bazie istniejących już tamże periodyków
(miesięczników społeczno-literackich, kwartalników regionalnych) powołać nowe
tygodniki informacyjne w nowych miastach wojewódzkich, które nie dysponują
swoimi czasopismami. Co warte podkreślenia, zaznacza się w dokumencie, że
tygodniki te mogłyby spełniać funkcje organów KW lub być oficjalnymi pismami KW.
Wariant A nie wyjaśnia, kto miałby powoływać nowe tygodniki dla
nowych województw: czy Komitet Centralny na prośbę komitetów wojewódzkich,
wojewoda czy wojewódzki Wydział Prasy? Dużo radykalniejszy w skutkach
i rozmachu był wariant B. Proponowano w nim bowiem całkowitą likwidację
21

Ibidem, zał. Nr 2, s.158.
Ibidem, zał. Nr 3, s.159-161.
23 Ibidem, s. 140.
22

324

Jarosław Ważny

wszystkich dzienników porannych, a na ich miejsce powołanie tzw. dzienników
strefowych, będących pismami KC dla określonych regionów kraju; w Szczecinie –
dla regionu północno-zachodniego, w Gdańsku – dla Wybrzeża Środkowego
i Wschodniego oraz dla części Pomorza, w Białymstoku – dla regionu północnowschodniego, w Łodzi – dla regionu centralnego, w Poznaniu – dla regionu
środkowo-zachodniego, we Wrocławiu – dla regionu dolnośląskiego,
w Katowicach – dla Śląska, Zagłębia i Opolszczyzny, w Krakowie – dla regionu
krakowsko-rzeszowskiego i w Lublinie – dla regionu środkowo-wschodniego.
W pozostałych „starych” miastach wojewódzkich: Olsztynie, Opolu, Zielonej
Górze, Koszalinie postulowano wstrzymanie wydawania popołudniówek.
W Bydgoszczy i Kielcach, gdzie ukazywały się po dwie gazety codzienne,
rekomendowano wydawanie wyłącznie jednego dziennika popołudniowego.
Względem gazet powiatowych/tygodników lokalnych wariant B pokrywał się
z wariantem A. Dokument zalecał więc: tworzyć nowe, inicjować, zmieniać, ale
nadal bez podania sposobów realizacji.
30.10.1975 r. o godz. 11 w sali 516 w gmachu KC PZPR odbyła się narada
redaktorów naczelnych prasy terenowej24. Oficjalnie spotkanie dotyczyło
odpowiedniego politycznego przygotowania „terenu" przed VII Zjazdem PZPR.
Niemniej w dokumentach, zwłaszcza w tezach do wystąpienia końcowego przew.
Rokoszewskiego, odnaleźć można również uwagi krytyczne pod adresem
niektórych gazet i czasopism lokalnych, zwieńczone konkluzją, że Polski Ludowej nie
stać na import papieru dla prasy, która ważnym problemom kraju potrafi poświęcić
jeden materiał w wydaniu, a resztę kolumn zadrukowuje opisywaniem spraw
marginalnych25. W spotkaniu uczestniczyło 27 przedstawicieli ukazujących się
wówczas „tygodników trzeciej siatki”.

Rok dyskusji – kolejne propozycje
Znacznie więcej konkretnych pomysłów i zadań przynoszą propozycje Wydziału,
tym razem już Prasy, Radia i Telewizji (WPRiT) z 3.03.1976 r. 26
w sprawie zmian w systemie i modelu wydawniczym prasy terenowej.
Całość opatrzono klauzulą „POUFNE”. W generalnym ujęciu władze Wydziału
proponują utrzymanie wydawania dwóch rodzajów dzienników: pism PZPR
o zasięgu ponadwojewódzkim (regionalnym) oraz popołudniówek, przeznaczonych
dla największych aglomeracji miejskich. Ponadto postuluje się utrzymanie
dotychczasowego modelu wydawniczego regionalnych czasopism społecznokulturalnych oraz sukcesywne wyposażanie wszystkich województw
24
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w tygodniki o charakterze społecznym, stanowiące poszerzenie i uzupełnienie
dzienników terenowych o problemy dotyczące poszczególnych województw,
związane z ich funkcjonowaniem i rozwojem27.
„Tygodnikom trzeciej siatki” poświęcono osobny rozdział, dzieląc ich swoistą
„reformę” na dwa etapy. Na wstępie odgórnie ustalono, że liczba „tygodników
trzeciej siatki” winna wynosić 45 tytułów; z prawa wydawania tychże wyłączone
byłyby trzy województwa miejskie, tj. Warszawa, Łódź i Kraków oraz województwo
katowickie. Punkt wyjścia do tworzenia tygodników wojewódzkich stanowić miały
dotychczas wydawane przez RSW tytuły – dawne tygodniki powiatowe (19). Poza
tą pulą pozostawałyby tygodniki miejsko-terenowe Górnego Śląska (8), które,
przynajmniej na I etapie reformy, proponowano pozostawić bez zmian.
Przyjęte w tym wariancie założenia zakładały wyposażenie wszystkich nowych
województw we własne tygodniki do końca 1980 r.28 Ponadto, pierwszy
etap reformowania tygodników lokalnych (obliczony na lata 1976-77) zakładał
przekształcenie części ukazujących się tygodników lokalnych w tygodniki
wojewódzkie, przez wprowadzenie korekt w dotychczasowym zasięgu
ich oddziaływania, i dotyczył 10 tytułów: „Gazety Częstochowskiej”, „Gazety Ziemi
Piotrkowskiej”, „Konkretów” (Legnica), „Kujaw” (Włocławek), „Nowin
Jeleniogórskich”, „Podkarpacia” (Krosno), „Trybuny Wałbrzyskiej”, „Ziemi
Kaliskiej”, „Życia Przemyskiego” i „Życia Żyrardowa” (woj. skierniewickie).
Następnie dekretowano utworzenie pięciu nowych tygodników: w woj. bielskim –
poprzez połączenie ukazujących się dwóch tytułów – „Kroniki Beskidzkiej”
i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” („Kronika” – 1976-89, od 1990 do dziś powrót
do nazwy „Kronika Beskidzka”), w woj. płockim – przez połączenie „Tygodnika
Płockiego” i „Ziemi Łęczyckiej” („Tygodnik Płocki” – 1972 – do dziś),
w województwach: leszczyńskim („Życie Nadodrza”), pilskim („Ziemia
Nadnotecka”) i konińskim („Południowa Wielkopolska”), poprzez zmianę
częstotliwości ukazywania się i korektę zasięgu kolportażu. Całości dopełniał
precyzyjny, jak na owe realia, rachunek ekonomiczny, który przewidywał
dodatkowe zużycie papieru w skali roku na ok. 500 ton.
W II etapie, wpisanym w ostatnie trzy lata planu 5-letniego, tj. 1978-80,
postulowano uruchomienie dodatkowych 30 tygodników wojewódzkich, co daje
średnią 10 tytułów rocznie. Obliczono, że całość „reformy” pochłonie dodatkowe
3 tysiące ton papieru (tysiąc rocznie). Optymistycznie oceniano także stan bazy
poligraficznej, której moce przerobowe – jak zakładano – powinny sprostać nowym,
ambitnym planom wydawniczym29.
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Dwa lata oczekiwań
Dokumenty Biura Politycznego KC z lat 1976-77 dostępne w państwowym
archiwum, nie mówią nic na temat prac sekretariatu partii nad propozycjami
Wydziału Prasy. Podobnie niczego odkrywczego nie sposób znaleźć analizując
dokumenty WPRiT od czasu wzmiankowanych powyżej propozycji, przez cały 1977
rok. Pamiętać należy, że rok 1976 obrodził w dużo cięższe gatunkowo wydarzenia
niźli reforma terenowej prasy, którym władza musiała stawić czoło. Niewykluczone,
że w związku z tym większość sił Wydziału Prasy została skierowana na zupełnie
inny ideologiczny front, żeby tam skupić swoją uwagę na walce z wrogą propagandą
i na gaszeniu kolejnych zapalnych ognisk po Radomiu i Ursusie. Przełom następuje
w 1979 r.
W zasadzie mamy z nim do czynienia już pod koniec 1978 r. ale ślad po nim
został w aktach datowanych na rok następny. W materiałach o roboczej nazwie
„Działalność merytoryczna wydziału”30 odnajdujemy kluczowy dla historii
„tygodników trzeciej siatki” dokument, de facto powołujący je, w znakomitej
większości, do istnienia. Rzecz nosi tytuł „Propozycje zmian w systemie
wydawniczym i modelu prasy terenowej”. Datowana jest na 6.10.1978 r. Pieczątka
biura podawczego na pierwsze karcie informuje z kolei, że pismo wpłynęło do
Wydziału miesiąc później, 7.11.1978. Załączniki do dokumentu, w których
przedstawia się aktualny stan czytelnictwa i nakładów poszczególnych gazet
regionalnych i lokalnych, noszą datę 17.04.1978 r.
Po ponad trzech latach funkcjonowania kraju w nowym podziale
administracyjnym autorzy dokumentu konkludują, że, co się tyczy prasy wydawanej
poza Warszawą, model, z którym mają do czynienia, nie do końca odpowiada
potrzebom i realiom nowej Polski. Zauważa się, co prawda, że „idzie nowe”
(połączenie „Kroniki Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” oraz „Ziemi
Łęczyckiej” z „Tygodnikiem Płockim”), ale wciąż jeszcze mnóstwo jest złogów
starego systemu, nie tylko na mapach, ale i w głowach terenowych działaczy.
Ponadto w 17 województwach nadal nie ma żadnego tytułu prasowego, nawet
dawnego tygodnika powiatowego, chociaż są to niejednokrotnie, jak zauważają
autorzy dokumentu, województwa o znacznej liczbie ludności i silnym potencjale
produkcyjnym. Stwarza to tym samym niesprawiedliwe w gruncie rzeczy zjawisko,
gdy wydawanie terenowego dziennika PZPR w dwóch mutacjach – miejskiej
i terenowej – jest krzywdzące dla wielu nowych województw. W praktyce bowiem
wygląda to w ten sposób, że dla jednego 100-tysięcznego miasta redagowana jest
jedna kolumna, a druga dla 1,5 miliona reszty mieszkańców pozostałych
województw, na terenie których ukazuje się dziennik. Niektóre nowe województwa
biorą więc sprawy w swoje ręce i samowolnie poczynają nadawać informacyjny
30
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charakter prasie zakładowej. Niezadowalający, według władz Wydziału, pozostawał
również stopień nasycenia prasą rynku czytelniczego w porównaniu z danymi
z innych krajów bloku socjalistycznego, wedle których jedynie Rumunia zużywała
mniej papieru gazetowego na jednego mieszkańca niż Polska. Ponadto, w latach
poprzedzających raport, w PRL obserwuje się spadek nakładów dzienników
i czasopism, podczas gdy w innych państwach obozu demokratycznego
zaobserwować można ich wyraźny wzrost (co ujęte jest w uzupełniających
dokument załącznikach). Ponadto, nawet przy rosnących nakładach „Trybuny Ludu”
popyt na prasę, a co za tym idzie, na rzetelną informację, jest na tyle duży, że
konieczne jest wprowadzenie kilku korekt w dotychczasowym modelu.
Proponowane zmiany obejmowały m.in. utrzymanie na dotychczasowym poziomie
liczebności terenowych dzienników partyjnych, z jednoczesnym dążeniem, w miarę
możliwości, do zwiększenia ich objętości do 8 kolumn; dokonanie korekt, przy
współpracy z władzami wojewódzkimi, w zakresie oddziaływania niektórych
dzienników terenowych, oddanie po jednej kolumnie każdemu województwu,
na terenie którego wychodzi dany dziennik i wreszcie powoływanie we wszystkich
tzw. nowych województwach, nowych tygodników społeczno-informacyjnych
(w miarę możliwości poligraficznych i kadrowych).
Władze Wydziału zauważają, że docelowo najlepszym rozwiązaniem byłoby
powołanie w każdym z nowych województw osobnego, partyjnego dziennika,
czemu jednak przeczy zarówno rachunek ekonomiczny, jak i braki kadrowe czy
surowcowe (papier) oraz technologiczne (drukarnie). W związku z tym Wydział
proponuje stopniowe powoływanie we wszystkich tzw. nowych województwach
tygodników, które uzupełniałyby terenową prasę partyjną. Z operacji tej byłyby
wyłączone wszystkie tzw. stare województwa, które posiadają przynajmniej jeden
tytuł prasowy. W związku z tym, że w województwie toruńskim funkcjonuje już
dziennik popołudniowy „Nowości” (od 1967 r.), tygodniki wojewódzkie powinny
być wydawane w 31 województwach, z tym, że w 14 województwach ukazują się
już tygodniki lub miesięczniki, które należałoby jedynie wzmocnić kadrowo
i doposażyć w dodatkowy przydział papieru w przypadku zmiany cykliczności
wydawania. Nowe tygodniki należałoby zatem powołać w 17 województwach:
gorzowskim („Ziemia Gorzowska” – jako miesięcznik ukazywała się od 1.06.1978,
tj. na 5 miesięcy przed powstaniem całości dokumentu; przekształcona została
w tygodnik w 1980 r.), tarnowskim („TEMI”, 1979 r.), słupskim („Zbliżenia, 1979 r.),
radomskim („Tygodnik Radomski”, 1982 r.), elbląskim („Wiadomości Elbląskie”,
1979 r.), konińskim („Przegląd Koniński”, 1979 r.), nowosądeckim („Dunajec”,
1980 r.), łomżyńskim („Kontakty”, 1980 r.), suwalskim („Krajobrazy”, 1980 r.),
sieradzkim („Nad Wartą”, 1980 r.), ciechanowskim („Tygodnik Ciechanowski”,
1982 r.), ostrołęckim („Tygodnik Ostrołęcki”, 1982 r.), siedleckim („Tygodnik
Siedlecki”, 1982 r.), tarnobrzeskim („Tygodnik Nadwiślański”, 1981 r.), chełmskim
(„Tygodnik Chełmski”, 1980 r.), zamojskim („Tygodnik Zamojski”, 1979 r.)
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i bialskopodlaskim („Słowo Podlasia”, 1979 r.).
Ponadto władze Wydziału wnoszą, w związku z rosnącymi aspiracjami aktywu
i potrzebami mieszkańców województw gorzowskiego, słupskiego, konińskiego,
elbląskiego, tarnowskiego i radomskiego, o wcześniejsze wdrożenie tamże projektu
tworzenia nowych tytułów prasowych. Szacowano, że cała operacja pochłonie
dodatkowo 2-2,5 tys. ton papieru. Prognozowano, że posiadana
w terenie baza poligraficzna powinna sprostać nowym zadaniom, natomiast
niezbędne będzie zabezpieczenie ok. 300 nowych etatów dla przyszłych
dziennikarzy i pracowników redakcji. Z optymizmem, popartym obserwacją
zainteresowania czytelniczego wśród mieszkańców poszczególnych województw,
oceniano również wyniki finansowe, które osiągać miała nowa, terenowa prasa.
6 października 1978 r. można uznać za datę narodzin dla 17 nowych
(16 tworzonych od podstaw, 1 ze zmianami) lokalnych „tygodników trzeciej siatki”.
To, co najbardziej uderza w próbie odtworzenia sekwencji wydarzeń sprzed 40 lat,
to ogromny pośpiech w realizacji całego przedsięwzięcia, dziś nie do wyobrażenia.
Decyzja podjęta w październiku, ogłoszona w listopadzie jednego roku, rok później,
a częstokroć i szybciej, skutkuje powołaniem do istnienia pełnowymiarowej
redakcji, która posiada strukturę, kierownictwo, plan pracy i wszystkie atrybuty
normalnego, na owe czasy, czasopisma. Rodzi się zasadne pytanie, czy lokalne
władze, które chciały mieć na swoim terenie tygodnik, już wcześniej przygotowały
całą niezbędną infrastrukturę i zabezpieczyły kadry, a „wytyczne” Wydziału były
jedynie sygnałem do uruchomienia całości narzuconych zadań, czy jednak to
Wydział dał asumpt do tego, żeby potraktować jego wskazówki niezwykle
doktrynersko i stworzyć od podstaw coś z niczego, jak to bywało w czasach słusznie
minionych, najlepiej przed upływem planu, pracując ponad normę. Pewien
kierunek we wnioskowaniu mogą wskazywać trzy pisma, które można odnaleźć we
wzmiankowanych aktach31, a które to dołączone są do nich bez żadnego
konkretnego przyporządkowania, w formie jednostronicowych notatek. Dwa z nich
datowane są na 13.11.1979 r., i podobnie jak trzecie, są odpowiedzią kierownictwa
Wydziału Prasy, Radia i Telewizji na prośby Komitetów Wojewódzkich z Gorzowa,
Skierniewic i Sieradza. Władze wojewódzkie z Gorzowa wnosiły o możliwość
przekształcenia miesięcznika „Ziemia Gorzowska” w tygodnik, na co otrzymały
zgodę (przekształcone w 1980 r.). Ponadto w odpowiedzi zasugerowano, że
uruchomienie nowego tygodnika jest uzależnione od skompletowania przez
Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KW Gorzów kadry dziennikarskiej (10-12
etatów), gwarantującej wysoki poziom pisma, a także zapewnianie tygodnikowi
druku i kolportażu. Dokładnie te same zadania Kazimierz Rokoszewski, kierownik
WPRiT, postawił przed I sekretarzem KW w Skierniewicach. Zaakceptowano pomysł
utworzenia w stolicy nowego województwa nowego tytułu. Zasugerowano, aby
31
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zrobić to w oparciu o zespół redakcyjny, środki techniczne i pulę papieru tygodnika
„Życie Żyrardowa”. Nowy tygodnik, po wchłonięciu pisma wydawanego
w Żyrardowie, powinien być redagowany siłami 10-12 starannie dobranych
dziennikarzy. Mógłby mieć objętość 16 kolumn i proponowany przez władze
wojewódzkie nakład 25-30 tys. egzemplarzy („Wiadomości Skierniewickie”
pierwszy raz ukazały się 4.09.1980 r. „Życie Żyrardowa” nie zaprzestało działalności
i ukazywało się równolegle).
10.11.1979 r. odpowiedź wystosowano także do I sekretarza KW w Sieradzu.
Tym razem zastępca kierownika Wydziału, Michał Atłas, informował, że pozytywnie
oceniono prośbę o utworzenie w Sieradzu wojewódzkiego tygodnika. Zastrzeżenia
kierownictwa Wydziału budził jednak pomysł, aby redagowano je siłami
dziennikarzy łódzkich, którzy mieliby traktować to zajęcie jako pracę dodatkową.
Podobnie jak w przypadku Gorzowa i Skierniewic zasugerowano, aby nowo
powstałą redakcję oprzeć na 10-12 etatach, a przy okazji zagwarantować redakcji
odpowiednie pomieszczenia i mieszkania dla dziennikarzy. (Tygodnik PZPR „Nad
Wartą” ukazał się po raz pierwszy 18.07.1980 r.). Dodatkowych informacji,
uprawdopodabniających tezę o żywym zainteresowaniu „terenu” własną,
wojewódzką prasą, dostarcza również kwerenda akt Biura Politycznego KC PZPR
z 1977 r. W sprawozdaniu po spotkaniu Edwarda Gierka z I sekretarzami nowo
powstałych województw odnaleźć można postulat artykułowany przez władze
Siedlec, o rozważeniu możliwości wydawania osobnej gazety dla Podlasia, gdyż
dotychczasowy system obsługi prasowej ogranicza oddziaływanie prasy na
społeczeństwo. Ponadto wnoszono o zrewidowanie przydziałów prasy dla
województwa kaliskiego, gdzie znaczne obniżenie przydziałów „Trybuny Ludu”,
innych dzienników, jak i „Ziemi Kaliskiej”, widocznie ogranicza zasięg odziaływania
ideowo-wychowawczego32.
Jak bardzo ambicjonalnie władze wojewódzkie podeszły do powoływania
na swoim terenie nowych czasopism? W dokumentach Wydziału mowa
jest o 6 województwach (Gorzów, Radom, Elbląg, Tarnów, Słupsk, Konin),
w których z uwagi na duże zainteresowanie władz wojewódzkich należałoby
wdrożyć plan szybciej niż gdzie indziej. Na sześć najbardziej zainteresowanych
cztery realizują plan już w następnym roku. Gorzów spóźnia się o rok, Radom
zamyka listę jako jeden z ostatnich. Podobnie zresztą jak inne nowe województwa
z Mazowsza – to właśnie tu powstawanie nowych pism zajęło najwięcej czasu.
W Radomiu, podobnie jak w Częstochowie, istniała lokalna mutacja gazety
codziennej – tj. „Życia Warszawy”, władze przez pewien czas rozważały również
koncepcję wydawania w mieście osobnego dziennika, jednak ze względu na
ograniczone możliwości poligraficzne zdecydowano się na tygodnik33. Do 1982 r.
32
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istniała dla województw okołowarszawskich „Trybuna Mazowiecka”, od 1975 r.
jako dziennik „Nasza Trybuna”, przekształcona w 1981 r. ponownie w „Trybunę
Mazowiecką”. Przy niej właśnie, do końca jej wydawania, jako osobne, sobotnioniedzielne dodatki, ukazywały się „Tygodnik Ciechanowski” i „Tygodnik Siedlecki”.
W związku z tym proces powołania redakcji i przygotowania pilotażowych numerów
nowych czasopism zajął w tych województwach niespełna kilka tygodni.
W Ostrołęce trzeba było powołać od podstaw zupełnie nowe pismo; proces
skompletowania redakcji dość mocno się wydłużał, stąd pierwszy numer nowego
„Tygodnika Ostrołęckiego” ukazał się z datą 17 października 1982 r.34
Dalsza kwerenda dokumentów Wydziału Prasy, Radia i Telewizji, jak również
jego następców w strukturze formalnej pionów PZPR z lat 1980-89, nie przynosi
większych zmian, ważnych dla funkcjonowania w przestrzeni medialnej PRL grupy
„tygodników trzeciej siatki”. Te zaś, w komplecie, przetrwały do momentu likwidacji
RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

Podsumowanie
Józef Mądry, w przywoływanym tu artykule Czynniki sprawczo-rozwojowe
i funkcje prasy lokalnej, stawiał w 1985 r. tezę, że do tamtego czasu najkrótszy
żywot miały zawsze te pisma, które powstały wyłącznie na drodze odgórnych,
administracyjnych decyzji35. W podobnym tonie wypowiadał się, w cytowanym już
referacie, Walery Pisarek, twierdząc, że gazeta i czasopismo rozwijają się tam, gdzie
znajdą sprzyjające warunki, a nie tam, gdzie ich istnienie się zadekretuje36.
Rzeczywiście, część z grupy „tygodników trzeciej siatki” nie przetrwała kolejnej
reformy ustrojowej i zniknęła z mapy prasowej III RP, co uwiarygodniałoby tezę
obydwu prasoznawców cytowanych powyżej. Sporo z nich jednak wytrzymało trudy
przekształceń i odnalazło się w realiach wolnego rynku, radząc sobie nań
nadzwyczaj dobrze. Dość powiedzieć, że takie tytuły jak „Tygodnik Zamojski”,
„Tygodnik Ciechanowski”, „TEMI” czy „Tygodnik Ostrołęcki” regularnie pojawiają
się w zestawieniach najlepiej sprzedających się tygodników lokalnych w kraju,
a powołane zostały do życia właśnie za sprawą decyzji administracyjnej władz37.
Inna sprawa to spadające w zastraszającym tempie nakłady i czytelnictwo prasy
drukowanej en masse. Być może będzie tak jak prorokował ponad 30 lat temu prof.
Pisarek, pisząc, że miejsce, które tygodniki lokalne zajmują w systemie, może
w przyszłości być wypełnione albo przez nie, albo przez inne kanały komunikacji.
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Nie może już jednak pozostać nieobsadzone38.
Przeprowadzając czytelnika przez kolejne etapy polityki władz PRL w stosunku
do segmentu prasy lokalnej, a co za ty idzie, unaoczniając konsekwencje
podejmowanych przezeń decyzji, autor uzyskuje względnie klarowną wizję tego,
czym dla władz były tygodniki lokalne i szerzej-lokalna prasa. Jak się okazuje, nie
była ona li tylko subtelnym dodatkiem do ogólnopolskiego czasopiśmiennictwa, ale
czymś, co zajmowało bardzo dużo uwagi i czemu poświęcono wiele czasu
i środków, choć momentami nie da się uniknąć wrażenia, że czyniono to nieco na
siłę i wbrew logice. Być może jednak właśnie ten determinizm władz PRL sprawił, że
do dziś można mówić o lokalnej prasie na terenach, na których nigdy przed 1975 r.
jej nie było, a która pozostała tam po dziś dzień.
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Local Weekliesin the Light of the Documents of the Central Committee of PUWP
Summary
Local weekliesare local magazines distributed in the area of the former 49 voivodships founded in
1975. Their other name, 'third grid,' was invented by Kazimierz Koźniewski. The first grid, according to
Koźniewski, were newspapers and magazines issued throughout the country. The 'second grid' was
created by social and sociopolitical magazines, appearing in the “old” 17 voivodships. The 'third grid'
included the former county press, elevated to the voivodship rank, or created from scratch. How did
the process of their formation take place? Was it started in the headquarters of party or its town or
village branches? The author attempts to familiarise the reader with the process of political decisions
that underlie the creation of local weeklies of the PPR. He also attempts to recreate the sequence of
events that led to the formation of the local press segment in Poland by the end of 1989.
Keywords: local weeklies, press, propaganda, archive, files, documents
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Sposoby finansowania prasy w Polsce i we Francji.
Analiza porównawcza

ABSTRAKT
Współczesność jest określana jako era mediów. Coraz częściej pojawiają się także pytania o sposoby
ich finansowania. Autorka artykułu skupia się na sposobach finansowania prasy w Polsce i we Francji
w XXI wieku, ponieważ szczególnie ciekawe jest wykazanie sytuacji finansowania mediów
drukowanych w czasach, gdy zostają one stopniowo zastępowane przez internet. Wybór państw nie
jest przypadkowy. Mimo wielu podobieństw między systemami obydwóch krajów istnieją także
istotne różnice pomiędzy ich funkcjonowaniem. Autorka, dzięki podejmowanym wcześniej analizom
z dziedziny ekonomiki mediów, a także raportom finansowym grup medialnych, scharakteryzowała
źródła finansowania prasy, wykazała podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Przedstawiła także
mechanizmy funkcjonowania współczesnych mediów i przybliżyła zagadnienia związane z ich
ekonomiką.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa, ekonomika mediów, reklama, finansowanie mediów, subsydia
państwowe

Wprowadzenie
W artykule znajdzie się charakterystyka źródeł finansowania prasy w Polsce
i we Francji w XXI wieku. Jest to okres, który ze względu na aktualność
i dynamiczny rozwój internetu wydaje się szczególnie interesujący dla badaczy,
a także dla odbiorców mediów. Nie zabraknie jednak rysu historycznego, który
pozwoli na wskazanie zmian, jakie zachodziły w strukturze własności, a tym samym
w finansowaniu prasy w okresie burzliwych przemian, tj. po 1989 roku.
Wybór Polski i Francji, jako krajów, które posłużą do przedstawienia źródeł
finansowania prasy, pozwoli przedstawić ten problem w sposób satysfakcjonujący.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 10.07.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
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Ponadto warto także porównać systemy medialne, które pomimo istnienia takich
samych sektorów – publicznego i komercyjnego – wykazują wiele różnic w ich
funkcjonowaniu. Należy zwrócić uwagę na sposób podziału, pochodzących
z różnych źródeł, środków finansowych przeznaczanych na działalność prasy
w wybranych krajach Unii Europejskiej, by zobaczyć, jak media mogą w danym
kraju funkcjonować.

Współczesność jako era mediów
Współczesność jest często określana jako era mediów. Człowiek jest codziennie
otoczony przez media w ich najróżniejszych odmianach, wariantach i wersjach2.
We współczesnym świecie media nie tylko uczestniczą w komunikacji, lecz
są jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, nienaturalnym aparatem
poznawczym3. Społeczeństwa na całym świecie czerpią swoją wiedzę z różnych
przekazów medialnych, często nie zastanawiając się nawet, dzięki czemu i komu
mogą z nich korzystać. Dynamiczny rozwój mediów: wielopoziomowy (na szczeblu
ogólnokrajowym, regionalnym czy lokalnym), zróżnicowany ilościowo i jakościowo
oraz ze względu na formę własności4, sprawił, że coraz częściej pojawia się także
pytanie o sposoby finansowania sektora medialnego.

Ekonomika mediów
Fakty ekonomiczne od pewnego czasu coraz bardziej interesują badaczy
mediów. Można wskazać na wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, ale niezależnie od
uwarunkowań ogólnych czy też zjawisk uniwersalnych, w każdym kraju
o rozwoju tych zainteresowań decydują szczególne okoliczności5. Warto w tym
miejscu przedstawić definicję ekonomiki mediów według Roberta Picarda, aby
przybliżyć istotę problematyki podejmowanej w poniższym artykule:
„[…] ekonomika mediów analizuje sposoby, jakimi podmioty posługujące się mediami (org. media
operators) zaspokajają informacyjne i rozrywkowe potrzeby oraz oczekiwania audytoriów,
reklamodawców, a także społeczeństwa jako całości w ramach dostępnych im zasobów; zajmuje
się czynnikami wpływającymi na produkcję dóbr i usług medialnych oraz alokację tych produktów
wśród konsumentów […]”6.

Tadeusz Kowalski we wprowadzeniu do Ekonomiki mediów zaznacza, że przez
długi czas ekonomia pozostawała na drugim planie dla badaczy środków masowego
2

A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Dobro w mediach. Z cienia do światła, BIBLOS, Tarnów, 2012, s. 203.
Ibidem, s. 116.
4 T. Kowalski, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, https://docplayer.pl/40499246-Rozdzial-1-wprowadzeniedo-ekonomiki-mediow.html, s.1 (15.05.2019).
5
Ibidem, s. 1.
6 R. G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage, Londyn, 1989, s. 7.
3
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komunikowania7, mimo iż studia nad prasą zaczęły się już w pierwszej połowie XX
wieku w Lipsku, zapoczątkowane przez Karola Büchera. Opracowania na temat
ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów stanowiły w Polsce ok. 2,6 %
ogółu publikacji prasoznawczych w latach 1965-19818. Historyczne dzieje naszego
kraju i jego ustrój polityczny sprawiły, że przez lata nie zajmowano się ekonomiką
mediów. Sytuacja w polskich mediach zmieniła się po roku 1989. Do tego czasu
system środków masowego przekazu spełniał bardziej funkcję propagandową niż
informacyjną i powiązany był z władzą rządzącej partii. Publiczne radio, telewizja
oraz lokalna prasa uzależnione były od partii komunistycznej. Po roku 1989 funkcja
informacyjna mediów znalazła się na pierwszym miejscu. Dziś na rynku polskich
mediów istnieją dwa sektory – publiczny i prywatny. Podobnie jak w innych krajach
Europy, media tradycyjne, a szczególnie prasa muszą mierzyć się z rosnącą
popularnością mediów cyfrowych, co istotnie wpływa na źródła finansowania tych
pierwszych.
Choć w krajach Europy Zachodniej, w tym we Francji, ustrój polityczny
sprzyjał możliwościom badań nad ekonomiką mediów, to jednak rozwijały się one
stosunkowo wolno9.
Nie oznacza to jednak, że ekonomika mediów nie pozostawała w zasięgu
zainteresowań wielu badaczy. W tym miejscu należy zaakcentować,
że podejmowane przez lata studia skupiały się na kilku filarach finansowania
mediów:
1. reklamie;
2. subsydiach państwowych;
3. prenumeracie;
4. strukturze kosztów i przychodów.
Jak zauważa Tadeusz Kowalski, poważna część dochodów mediów w krajach
gospodarki wolnorynkowej pochodzi właśnie z reklamy, a ekonomiści są
zainteresowani efektami działania reklam, strukturą mediów, a także samymi
mediami jako przedsięwzięciami ekonomicznymi10.

Sytuacja prasy na rynku medialnym
Sektor medialny stanowi także na tyle istotną część państwowej gospodarki,
że rządy decydują się na jego finansowe wsparcie, bazując na czterech
obszarach, tj. prawnej i technicznej regulacji w telekomunikacji, przeciwdziałaniu
w powstawaniu monopoli medialnych, tworzeniu zabezpieczenia informacyjnego

7

T. Kowalski, Wprowadzenie do ekonomiki mediów…, op. cit., s. 1.
Ibidem, s. 2.
9
Ibidem, s. 3.
10 Ibidem.
8
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dla procesu rządzenia państwem oraz zapewnieniu warunków do politycznej
debaty11.
Choć kwestia finansowania mediów była już analizowana w rozmaitych
publikacjach naukowych, takich jak Contribution to a Political Economy of Mass
Communication Nicholasa Garnhama czy w kwartalniku Journal of Media
Economics, to jednak ze względu na rolę, jaką media odgrywają we współczesnym
świecie, w którym media tradycyjne zostają stopniowo zastępowane przez nowe
media, warto wskazać, z czego utrzymują się media tradycyjne. Ciekawe jest
szczególnie wykazanie sytuacji finansowania mediów drukowanych w czasach,
gdy zostają one stopniowo zastępowane przez internet. Gazety w internecie,
choć zawartością zasadniczo nie różnią się od gazet drukowanych, różnią się od
nich formą i aspektem ekonomicznym. Najwięcej różnic powoduje dodawanie
do tradycyjnych elementów nowych form przekazu możliwych tylko w internecie.
Najistotniejszą różnicą między gazetami drukowanymi a publikowanymi
w globalnej sieci jest płynność przekazu informacji12, która powoduje zmianę
sytuacji finansowej mediów drukowanych.

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych
Kompleksowa analiza prasy od strony ekonomicznej wymaga skoncentrowania
się na działalności przedsiębiorstwa medialnego i na jego powiązaniach
z otoczeniem gospodarczym (odbiorcach, dostawcach i pośrednikach, rządzie oraz
instytucjach regulacyjnych)13. W tym celu należałoby wziąć pod uwagę kilka
podstawowych składników: organizację, ze szczególnym uwzględnieniem struktury
i strategii, proces produkcji, sposób przekazania treści, finansowanie, dystrybucję
oraz odbiorców i regulatorów14.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych określają normy prawne
danego kraju. W Polsce trzon przepisów stanowi ustawa Prawo prasowe
z 26 stycznia 1984 r. z późniejszymi zmianami. Prawo prasowe w art. 2 nakłada
na organy państwowe obowiązek stwarzania prasie warunków niezbędnych do
wykonywania jej funkcji i zadań:
„Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stwarzają prasie warunki
niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność
redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu

11

Ibidem, s. 4.
M. Matuzik, Charakterystyczne cechy dzienników w Internecie, http://matysoss.w.interia.pl/Podsumowanie.htm
(30.05.2019).
13 A. Uchańska, Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych
technologii), http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/rt/printerFriendly/13/38 (30.05.2019).
14 Ibidem.
12

337

Natalia Walkowiak

tematycznego i prezentowanych postaw”15.

Podstawowe zasady zawarte we francuskim prawie prasowym dotyczą wielu
kwestii odnoszących się zarówno do praw, jak i obowiązków prasy, a także jej
specyfiki, i zostały zawarte w Prawie prasowym z 1881 roku16.

Gazeta jako przedsiębiorstwo ekonomiczne
Mówiąc o sposobach finansowania prasy, warto zaznaczyć, że każda gazeta
występuje jako przedsiębiorstwo ekonomiczne17. Dzienniki centralne w połowie
budżetowane są przez sprzedaż egzemplarzową, a w połowie przez zamieszczane
na łamach reklamy18. Finansowaniu prasy sprzyja także insert, czyli różnego rodzaju
dodatki, które przez swoją atrakcyjność podnoszą sprzedaż danej gazety czy
czasopisma. Sprzedaż egzemplarzową prasy mają zwiększać także konkursy
i dodawane do niej gadżety. Jak zauważa Francis Balle, w naszych społeczeństwach
prasa sprzedawana jest dwa razy: z jednej strony numer za numerem, z drugiej zaś,
wszystkie numery sprzedawane są reklamodawcy. Można więc zauważyć, iż
przemysł prasowy charakteryzuje się współistnieniem dwóch rynków: rynku
czytelników i rynku reklamodawców.

Reklama jako źródło finansowania mediów
Prasa drukowana jest zatem przykładem na to, co ekonomiści nazywają
produkcją „wspólną”. Dwa produkty powiązane ze sobą są sprzedawane na dwóch
różnych rynkach. Jeśli chodzi o sprzedaż powierzchni reklamowej, zależy ona od
klienteli prasy, która znana jest wyłącznie z tego, co zostanie sprzedane. Wydawca
prasowy posiada zatem dwa źródła dochodów w strategii komercyjnej i ewaluacji
kosztów19.
Wspomniana została już rola, jaką odgrywa reklama jako źródło finansowania
prasy. Dzięki pieniądzom z reklamy redakcje prasowe przekształciły się w duże
i rentowne przedsiębiorstwa, stając się ważnym elementem gospodarki.
Reklamowy model finansowania prasy opierał się na efekcie skali i zakładał
gromadzenie dużych audytoriów gwarantujących efektywność reklamy
i w konsekwencji przyczynił się do umasowienia mediów20. Pieniądze pozyskiwane
15

Prawo prasowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
K. Gajlewicz, System medialny Francji, www.id.uw.edu.pl/.../K.Gajlewicz%20System%20medialny%20Francji
(15.06.2019).
17 I. Krasicki, Prasa jako towar i przedsiębiorstwo, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW, Kraków, 1973, s. 143.
18 T. Skoczek, Ekonomika mediów, [w]: Słownik wiedzy o mediach, E. Chudziński (red.), Park Edukacja, Warszawa,
2007, s. 428.
19
F. Balle, Medias et Societes, Montchrestien, 1999, s. 208.
20 J. Dzierżyńska-Mielczarek, Zmiana modelu finansowania prasy, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, 2016,
16
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od reklamodawców umożliwiły obniżenie ceny egzemplarzowej prasy poniżej
kosztów produkcji i zapewniły wydawcom środki na inwestycje technologiczne
i poprawę zawartości. Uczynienie z mediów nośników reklamy uznaje się za
podstawową przyczynę ich homogenizacji i trywializacji21.

Polityka ekonomiczna wobec prasy
Mówiąc o źródłach finansowania prasy, nie sposób nie wspomnieć, iż polityka
ekonomiczna wobec mediów obejmuje w sumie kilkanaście działań, takich jak:
podatki (zwłaszcza specjalne stawki VAT dla prasy (tab. 1) – PTU), obniżone opłaty
pocztowe, specjalne taryfy telekomunikacyjne, obniżone opłaty transportowe przy
przewozie koleją, wspieranie edukacji dziennikarzy (także przez korzyści podatkowe
związane z tworzeniem specjalnych funduszy na ten cel), programy finansowej
pomocy dla prasy mniejszościowej, kredyty na warunkach preferencyjnych dla
nowych przedsięwzięć w dziedzinie zwłaszcza prasy, rządowe ogłoszenia,
finansowe wsparcie dla agencji informacyjnych22. Tak jak już wspominano na
początku artykułu, istnieje wiele możliwości sprzedaży dzienników. Największe
znaczenie mają jednak dwa z nich: prenumerata i sprzedaż detaliczna za
pośrednictwem firm kolportażowych. W Polsce, w przeciwieństwie do Francji,
niewiele wielkonakładowych tytułów prasowych może się wykazać dominacją
prenumeraty (co jest domeną tytułów naukowych), w prasie codziennej niemal
regułą jest sprzedaż detaliczna23.
Tabela 1.Opodatkowanie dzienników podatkiem VAT w niektórych krajach Europy w 2018 roku
Kraj

Stawka podstawowa wyrażona w %

Stawka dzienników wyrażona w %

Polska

23

8

Francja

20

2,1

Niemcy

19

7

Holandia

19

6

Hiszpania

21

4

Szwecja

25

6

Wielka Brytania

20

0

Źródło: http://www.jak-ksiegowac.pl/artykul.php?t=VAT-w-Europie-wizualizacja-danych-na-mapie&
idc=88, dostęp: 15.05.2019.

nr 2, s. 2.
21 Ibidem, s. 2.
22
T. Kowalski, Wprowadzenie do ekonomiki mediów…, op. cit., s. 5.
23 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, WAiP, Warszawa, 2006, s. 127.
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Prasa w Polsce
W prasie codziennej brak jest sektora publicznego. Rynek gazet w Polsce
jest zdominowany przez kilku wydawców, którzy skupiają znaczną część zarówno
nakładu, jak i sprzedaży24.
Koncernem medialnym nazywamy: „formę organizacji skupiającej
przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej, należące do jednego właściciela,
powstające na skutek wchłonięcia konkurentów lub koncentracji kapitału poprzez
fuzje”25.
Do największych koncernów medialnych w Polsce należą:
— Agora SA (kapitał polski i międzynarodowy) – gazety, 19 czasopism, udziały
w rynku telewizyjnym, radiowym i internetowym;
— Polska Press sp. z o.o. (kapitał niemiecki – Passauer Neue Presse) – 18
dzienników regionalnych, 100 tygodników lokalnych;
— Wydawnictwo Bauer sp. z o. o. (kapitał niemiecki) – ok. 400 tytułów, ok. 50
stacji radiowych i telewizyjnych, 110 produktów online, w tym 38 tytułów
w Polsce;
— Axel Springer Polska sp. z o. o. (kapitał niemiecki) – obecność koncernu w 35
krajach, 240 tytułów, 140 serwisów internetowych, udziały w stacjach
telewizyjnych i radiowych, w tym 3 dzienniki, czasopisma biznesowe
i motoryzacyjne, 20 serwisów internetowych w Polsce;
— Presspublika sp. z o. o. (kapitał polski; należąca w 100 % do Gremi Media) –
3 dzienniki, dwa tygodniki;
— Edipresse Polska (kapitał szwajcarski) – ponad 180 tytułów na świecie,
w tym 21 w Polsce.
Jak można zauważyć, na rynku polskim działa wiele koncernów z kapitałem
zagranicznym. Wynika to z faktu, iż na rynku mediów drukowanych nie ma żadnych
ograniczeń co do obecności kapitału zagranicznego. Wykorzystują to inwestorzy
innych państw, którym Polska jawi się jako atrakcyjny rynek, na którym za niską
cenę można nabyć szereg pism z wieloletnią tradycją, zapleczem redakcyjnym
i stałymi czytelnikami26. Koncerny angażują się w różne sektory mediów i tworzą
tym samym koncerny multimedialne.

24

Ibidem, s. 114.
O. Kurek-Ochmańska, Współczesne media w Polsce, https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/okurek/
Documents/Prezentacja_5LDZ_2014-2015.pdf s. 66 (15.06.2019).
26 Ibidem, s. 68.
25
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Tabela 2. Przykładowe tytuły największych wydawców prasy w Polsce
Agora

Axel Springer Polska

Polska Press

„Gazeta Wyborcza”

„Fakt”

„Dziennik Polski”

„Wysokie Obcasy”

„Przegląd Sportowy”

„Echo Dnia”

Źródło: badania własne

Koncern Polska Press, jeden z największych wydawców prasy w Polsce
(pod względem liczby tytułów), jest liderem na rynku mediów lokalnych. Do niego
należą tytuły z wielu regionów Polski, m. in. województwa świętokrzyskiego,
małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Axel Springer Polska
jest w posiadaniu największej pod względem nakładu gazety w Polsce („Fakt”),
a Agora, która jest jedyną polską grupą medialną w tym zestawieniu (choć
z udziałem kapitału zagranicznego), wydaje „Gazetę Wyborczą”, jedną z większych
gazet opiniotwórczych w Polsce.
Rynek prasowy w Polsce podlega podobnym procesom jak prasa na świecie
i w Europie. Dzienniki są dobrami ekonomicznymi i rynkowymi o specyficznym
charakterze27. Tak jak zostało to wspomniane, prasa posiada bowiem dwa rynki –
czytelników i reklamodawców. Popyt na prasę codzienną jest jednym
z najważniejszych problemów wydawców gazet28, ponieważ od wielu lat można
zaobserwować wyraźną tendencję spadkową na rynku dzienników. Na polskim
rynku dzienników wyraźnie dominuje prasa ogólnokrajowa (tab. 3), która stanowi
blisko 70 procent nakładu jednorazowego, ale sprzedaje tylko 64 procent nakładu
wydanego29. Dominacja nakładowa prasy ogólnokrajowej ma pewne konsekwencje
dla rynku prasowego, a w szczególności dla rynku reklamy30:
Tabela 3. Średni nakład jednorazowy i rozpowszechnienie płatne razem wybranych dzienników
w Polsce w 2017 roku
Tytuł

Średni nakład jednorazowy

Rozpowszechnienie płatne razem

„Gazeta Wyborcza”

190 867

124 173

„Super Express”

224 329

129 322

„Rzeczpospolita”

70 612

48 949
25 843

„Przegląd Sportowy”

54 547

„Dziennik Gazeta Prawna”

49 168

45 502

„Fakt Gazeta Codzienna”

387 276

261 395

Źródło: https://www.zkdp.pl/images/Komunikat2017.pdf, dostęp: 15.05.2019.

27

T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku…., op. cit., s. 100.
Ibidem, s. 101.
29
Ibidem, s. 111.
30 Ibidem, s. 112.
28
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Warto także zwrócić uwagę na sprzedaż polskich dzienników regionalnych (tab.4),
których zwroty są wyraźnie niższe niż w przypadku dzienników ogólnokrajowych
(25 procent w przypadku dzienników regionalnych i 35 procent w przypadku
ogólnokrajowych). Przeciętna gazeta regionalna w 2005 roku miała nakład około 48
tysięcy egzemplarzy, z czego sprzedawała około 35 tysięcy31.
Tabela 4. Sprzedaż wybranych dzienników regionalnych w 2017 roku
Tytuł

Średni nakład jednorazowy

Sprzedaż ogółem

„Dziennik Bałtycki”

24 888

17 683

„Echo Dnia”

21 821

15 550

„Gazeta Krakowska”

20 044

13 290

„Gazeta Lubuska”

20 053

15 716

„Gazeta Pomorska”

37 629

32 825

Źródło: Źródło: https://www.zkdp.pl/images/Komunikat2017.pdf, dostęp: 15.05.2019.

Przychody grupy Agora S.A.
Współczesna prasa musi radzić sobie z kryzysem czytelnictwa, a co za tym idzie
ze spadkiem sprzedaży i dochodów. Nie oznacza to jednak, iż grupy medialne
odpowiedzialne za wydawanie prasy nie odnotowują wzrostu przychodów. Poniżej
zostaną zaprezentowane przychody grupy Agora SA. Do rzetelnego przedstawienia
sposobów finansowania prasy konieczne jest ukazanie przychodów całej spółki.
Tabela 5. Roczny raport finansowy spółki Agora SA
W mln złotych

2018

2017

Zmiany w % udziale 2018 versus 2017

Sprzedaż wydawnictw

106,8

112,3

4,9%

W tym „Gazeta Wyborcza”

92,3

92,9

0,6%

Sprzedaż usług poligraficznych

54,6

57,8

5,5 %

Sprzedaż reklam

101,7

114,5

11,2 %

Źródło: https://www.agora.pl/raporty#slide-roczne, s. 30, dostęp: 15.05.2019.

Jak można przeczytać w raporcie rocznym grupy Agora za rok 2018, średnie
rozpowszechnianie płatne „Gazety Wyborczej” wyniosło 106 tys. egzemplarzy
i zmniejszyło się o 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie
wpływy ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” spadły o 0,6% w stosunku do
analogicznego okresu 2017 roku32.

31
32

Ibidem, s. 114.
Źródło: https://www.agora.pl/raporty#slide-roczne (20.05.2019).
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W całym 2018 r. łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 214,1 mln zł i były
niższe o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Wiązało się to przede
wszystkim z negatywnymi trendami na rynku reklamy prasowej, decyzją
o zaprzestaniu wydawania niektórych tytułów prasowych oraz ograniczeniem
nakładu papierowego wydania „Gazety Wyborczej”33.
Ponad 90% przychodów ogółem Spółki pochodzi ze sprzedaży na rynku
krajowym, a sprzedaż na rynkach zagranicznych realizowana jest głównie przez
sprzedaż usług druku dla klientów zagranicznych, sprzedaż usług reklamowych oraz
sprzedaż wydawnictw (prenumerata zagraniczna)34. Spółka nie jest uzależniona
od jednego odbiorcy oferowanych przez nią produktów i usług. Największymi
odbiorcami produktów wytwarzanych w ramach działalności Spółki (pod względem
wielkości transakcji) są kolporterzy prasy (spółki te nie są powiązane z Agorą SA)35.
Biorąc pod uwagę fakt, iż dzisiejszy rynek prasy płatnej doświadcza globalnego
spadku sprzedaży egzemplarzowej oraz ograniczania wydatków reklamowych,
tytuły prasowe wydawane przez Spółkę nie są odporne na zmiany zachodzące na
rynku. Dynamika powyższych procesów może mieć negatywny wpływ na sprzedaż
egzemplarzy prasy i osiągane przez Spółkę przychody36.
Twórcy raportu zauważają także, że głównym kanałem dystrybucji prasy,
z którego korzystają wszyscy wydawcy prasy w Polsce, są sieci punktów sprzedaży
gazet zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Głównym kanałem
dystrybucji prasy, z którego korzystają wszyscy wydawcy w Polsce, są sieci punktów
sprzedaży zaopatrywane głównie przez trzech największych dystrybutorów
w Polsce. Problemy finansowe spółki RUCH S.A.,który obsługiwał ok. 30% rynku,
w ostatnim czasie wpłynęły na zmiany w dystrybucji wydawnictw Agory37.

Prasa we Francji
Sytuacja mediów drukowanych we Francji nie różni się istotnie od innych krajów.
Spada czytelnictwo prasy codziennej (dla porównania w 1973 roku prasę codzienną
czytało 55 procent Francuzów, a w 1993 już tylko 37 procent)38. Trudności prasy
codziennej wiążą się głównie z takimi przyczynami ekonomicznymi, nieobcymi też
w Polsce, jak:
— brak czytelników,
— wzrost kosztów produkcji,
— wysokie ceny,
33

Ibidem.
Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37
Ibidem.
38 Francja, www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl, s. 15 (20.05.2019).
34
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— spadek dochodów z reklam przechwytywanych przez telewizję,
— nowe media,
— magazyny i pisma gratisowe39.
Problemy na rynku gazet codziennych istniały zawsze, ich natężenie jednak
zwiększało się wraz z upływem lat40. Współcześnie kapitał prasy skoncentrowany
jest wokół koncernów, do których należą:
— Hachette – Filipachi – przemysł poligraficzny i kinematografia, dzienniki
i czasopisma we Francji i na świecie, udziały w sektorze radiowym,
telewizyjnym i internetowym, 238 tytułów, w tym kilkanaście we Francji
(np. France Dimanache, Elle);
— Hersant – w latach 90. największy właściciel dzienników polskich, m.in.
„Rzeczpospolitej” i „Gazety Krakowskiej”, dziś wydawnictwo podzielone na
Socpresse (wydawca Le Figaro) będące właścicielem 70 tytułów i France
Antilles, które jest w posiadaniu gazet lokalnych we Francji i Szwajcarii
romańskiej;
— Bayard Presse – działalność wydawnicza, prasa codzienna na całym świecie,
działalność audiowizualna, przemysłowa i turystyczna, wydawca 20 tytułów,
m.in. La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps;
— Groupe Générale Occidentiale;
— Havas – dystrybutor książek i produktów multimedialnych, wydawca prasy
i książek (właściciel wydawnictw: Larousse, Laffont, Joulliard);
— Prisma media – część niemieckiej grupy Gruner + Jahr, wydawca 23 tytułów
we Francji.
Mimo problemów na rynku gazet codziennych we Francji istnieje kilka mocnych
tytułów, do których należą np. Le Monde oraz Le Figaro, które są dwoma najbardziej
znanymi dziennikami francuskimi.
Le Figaro wydawany jest od 1826 roku. Jego właścicielem od 2004 roku jest
koncern Socpresse, a nakład gazety na 2006 rok wynosił 321 500. L’Humanité to
dziennik wydawany od 1904 roku. 40 procent jego kapitału należy do Francuskiej
Partii Komunistycznej, pozostały wkład pochodzi od czytelników gazety, a jej nakład
to 52 800. W połowie marca 2006 roku dziennik zaapelował o 2 miliony euro do
swoich czytelników. Znalazło się aż 5 100 darczyńców, którzy wpłacili kwotę 900
000 euro41. Właścicielem dziennika Libération jest Edouard de Rothschild, nakład
na 2006 rok wynosił 134 800. Le Monde należy zaś do grupy Le Monde SA, a w 15
% do Lagardère (nakład 314000).
Wśród tytułów francuskiej prasy codziennej można znaleźć gazety
ogólnokrajowe, takie jak Libération (prosocjalistyczna), La Croix (katolicka),
L’Humanité (prokomunistyczna) czy France Soir (umiarkowanie prawicowa).
39

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 135.
41 Ibidem, s. 19.
40
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Do najbardziej poczytnych we Francji należą również dwa dzienniki ekonomiczne:
Les Échos (centrolewicowy) oraz La Tribune (prawicowy), które oprócz informacji
ogólnych typowych dla gazet codziennych posiadają rozbudowane działy
gospodarczo-finansowe42.
Należy także zwrócić uwagę na pewną specyfikę prasowego rynku we Francji:
największe nakłady i poczytność mają wśród dzienników gazety regionalne.
Liderem zwanych popularnie PQR (presse quotidienne régionale) jest Ouest France,
a do najbardziej popularnych zaliczają się, między innymi, stołeczny Le Parisien,
dziennik południowo-zachodniej Francji Sud-Ouest oraz La Voix du Nord
z północy kraju43.
Prasa musi jednak konkurować z mediami audiowizualnymi, które proponują
swoim klientom prostszy sposób odbioru. Co więcej, jak zauważa Gajlewicz,
reklamodawcy także preferują media audiowizualne, ponieważ dają one możliwość
dotarcia do większej grupy docelowej44. Co za tym idzie, prasa otrzymuje mniejsze
dochody z reklam. Udział reklamy w rynku dzienników ogólnokrajowych spada
systematycznie od 1999 roku (1999 – 7,4%, 2004 – 5%)45. Stabilizację finansową
zapewnia prasie prenumerata. Takie gazety jak La Croix (wydawany przez koncern
Bayard), czy Le Figaro w 95% rozchodzą się właśnie w prenumeracie46.
Prasa drukowana może także liczyć na wspomnianą powyżej pomoc państwa.
Jest ona jednocześnie pośrednia i bezpośrednia i obejmuje wszystkie gazety oraz
agencje posiadające zezwolenie Wspólnej Komisji Agencji i Wydawnictw. Przyznaje
się ją na podstawie następujących wymogów:
— gazeta lub czasopismo musi pojawiać się co najmniej cztery razy na rok,
— przedstawiać charakter interesu ogólnego,
— nie posiadać więcej niż dwóch trzecich powierzchni tekstów i ilustracji
reklamowych,
— nie być wydawana gratisowo.
Pomoc nazywana jest bezpośrednią, gdy przyjmuje formę subwencji lub zwrotu
kosztów ustalonych ze wszystkimi wydawnictwami. Pośrednia opiera się na
zwolnieniach podatkowych, częściowych bądź całkowitych, lub taryfach
preferencyjnych przyznanych przez niektóre z organów publicznych, np. na
preferencyjnych taryfach pocztowych i obniżonych podatkach od towarów
i usług47 (tab.6):

42

Przegląd prasy francuskojęzycznej, http://institutfrancais.pl/apprendre-le-francais/pl/2011/05/lire-la-pressefrancaise-et-les-journaux-francophones-2 (30.05.2019).
43
Ibidem.
44 K. Gajlewicz, System medialny Francji, [w]: Wybrane zagraniczne systemy medialne, J. W. Adamowski (red),
Oficyna wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 135.
45 Ibidem, s. 136.
46
Ibidem, s. 139.
47 F. Balle, Medias…, op. cit., s. 220.
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Tabela 6. Podatek od towarów i usług we Francji
Podatek
normalny

Dzienniki

Magazyny

Książki

Opłata
licencyjna

Tv płatne

Telekomunikacja

CD

20,6 %

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

5,5%

20,6%

20,6%

Źródło: F. Balle, Medias…, op. cit., str. 220.

Jak zauważa Balle, istnieje także inny podział pomocy państwowej: na neutralny
i zróżnicowany. Neutralny opiera się na zasadzie, że pomoc powinna być taka sama
dla wszystkich gazet, bez rozróżnienia na zawartość i opinię polityczną czy sytuację
finansową. Pomoc zróżnicowana jest natomiast przyznawana na podstawie
konkretnych kryteriów, które zależą od tego, w jakiej sytuacji znajduje się gazeta48.
Rosnące subwencjonowanie prasy drukowanej we Francji wynika z faktu, że
podtrzymywanie podupadających tytułów jest istotne z punktu widzenia
kultury tego kraju49. Jak zauważa Gajlewicz, głównym celem pomocy prasie
jest: rozwój dystrybucji i sprzedaży, ochrona pluralizmu mediów oraz modernizacja
i dywersyfikacja działań niezbędnych do stworzenia multimedialnych
przedsiębiorstw prasowych50, ale wysokie subwencje państwowe (tab.7) sprawiają,
że media drukowane stały się uzależnione od polityki.
Tabela 7. Przykłady najwyżej subwencjonowanych tytułów w 2016 roku (w euro)
Tytuł prasowy

Wysokość subwencji w 2016

Aujourd’hui en France

7 910 874

Liberation

6 376 144

Ouest- France

5 787 718

Le Figaro

5 787 718

Le Monde

5 088 914

La Croix

4 340 722

L’Humanité

3 689 447

Marianne

1 454 647

L’Equipe

1 248 368

Źródło: K. Gajlewicz–Korab, Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 291.

48

Ibidem, s. 221.
K. Gajlewicz-Korab, Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa, 2018, s. 289.
50 Ibidem, s. 289.
49
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Finansowanie prasy w Polsce i we Francji – podobieństwa
i różnice
W Polsce, podobnie jak we Francji, na rynku prasy drukowanej dominują
koncerny, które są wydawcami dzienników ogólnokrajowych i lokalnych. W Polsce
są to między innymi: Agora SA, Polska Press oraz Axel Springer Polska, we Francji
zaś Socpresse, Bayard Presse, czy Hachette. W obydwóch krajach wydawcy muszą
jednak radzić sobie ze spadkiem czytelnictwa, a co za tym idzie ze spadkiem
sprzedaży. Od kilku lat można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową na
rynku dzienników. Nie oznacza to jednak, że grupy medialne odpowiedzialne za
wydawanie prasy nie odnotowują przychodów. Prasa na przedstawianych rynkach
utrzymuje się z dwojakich źródeł: ze sprzedaży powierzchni reklamowych oraz ze
sprzedaży wydrukowanych egzemplarzy. Warto jednak zauważyć, że w Polsce
największą rolę odgrywa sprzedaż detaliczna dzienników wielkonakładowych,
podczas gdy we Francji wciąż popularna jest prenumerata.
Kolejną różnicą pomiędzy polskim i francuskim rynkiem prasowym jest fakt,
iż w Polsce dominuje obecnie prasa ogólnokrajowa, we Francji zaś ogromną rolę
odgrywają dzienniki regionalne. To właśnie one mają największe nakłady
i najwięcej czytelników. Liderem wśród nich jest Ouest France. Największy nakład
w Polsce ma zaś dziennik ogólnokrajowy „Fakt”. Francuski dziennik tego typu
(France Soir) zbankrutował w r. 2012.
Prasa polska i francuska mogą liczyć na pomoc państwa. Korzystają
z: obniżonych opłat pocztowych, specjalnych taryf telekomunikacyjnych,
rządowych ogłoszeń, czy finansowego wsparcia dla agencji informacyjnych.
We Francji została także powołana specjalna komisja (Wspólna Komisja Agencji
i Wydawnictw), która zajmuje się pomocą finansową dla gazet i czasopism.
W Polsce bezpośrednie finansowe zasiłki otrzymują z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego tylko czasopisma społeczno-kulturalne.
Warto także zwrócić uwagę na obecność prasy gratisowej, zarówno na polskim,
jak i francuskim rynku medialnym. Mimo iż sprzedaż dzienników z roku na rok
maleje, te mogą cieszyć się rosnącą popularnością. Dzięki istnieniu gazet
bezpłatnych statystyki czytelnictwa poprawiają się, choć trzeba pamiętać,
że czytelnikami tego rodzaju gazet są czytelnicy okazjonalni, a nie stali odbiorcy.

Podsumowanie
Media odgrywają ogromną rolę w życiu ich czytelników, słuchaczy i odbiorców.
Tak jest także w przypadku mediów tradycyjnych, takich jak prasa, które mimo
konkurowania z internetem wciąż są ważnym ogniwem w gospodarce danego kraju.
Dynamiczny rozwój mediów sprawił, że ekonomika mediów stała się tematem
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badań wielu naukowców i pozostaje w obrębie zainteresowań ich zwykłych
odbiorców. Wykazują one, że na przestrzeni lat następuje spadek sprzedaży wydań
drukowanych prasy oraz zmniejszenie przychodów reklamowych. To między innymi
z tego powodu rządy państw takich jak Polska i Francja tak często decydują się na
jego finansowe wsparcie. Warto pamiętać, że sytuacja mediów w każdym kraju
uzależniona jest od sytuacji politycznej. Wielkie zmiany, jakie nadeszły w Europie
po 1989 roku (w Polsce, a także we Francji – mimo tak różnych doświadczeń
historycznych), przyczyniły się do zniesienia monopolu państwa w sferze mediów
elektronicznych i otwarcia tego rynku medialnego na kapitał prywatny, a także
zagraniczny. Dziś w Polsce i we Francji działają koncerny medialne, które, stosując
różnorodne strategie marketingowe, zdobyły dominujące pozycje także
w segmencie prasowym.
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Methods of Financing Press in Poland and France. A Comparative Analysis
Summary
The present is defined as the age of media. That is why questions about methods of their financing
appear more and more often. The article focuses on the ways of financing the press in Poland and
France in the 21st century. It is particularly interesting to show the financing of print media in times
when they are gradually replaced by the Internet. The choice of countries is not accidental. Despite
many similarities between the systems of both these countries, there are also significant differences
in their functioning. The author, thanks to earlier analyses of media economics, as well as financial
reports of media groups, characterises the sources of press financing and shows similarities and
differences between them. Mechanisms of the functioning of modern media and issues related to
their economics are also presented.
Keywords: press, media economics, advertisement, media financing, state subsidies
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Audiowizualne obrzędy końca.
Refleksje o współpracy artystycznej
Stefana Wesołowskiego i Francisa Mesleta

ABSTRAKT
Szkic dotyczy twórczości muzycznej Stefana Wesołowskiego, polskiego kompozytora młodego
pokolenia, oraz współpracującego z nim francuskiego fotografa Francisa Mesleta, autora licznych zdjęć
przedstawiających proces rozpadania się świątyń chrześcijańskich i innych obiektów sakralnych.
W artykule formułowana jest teza, iż „obrzędy końca” w ujęciu wymienionych twórców, będące
zbliżonymi semantycznie konceptualizacjami kresu w przestrzeni audiowizualnej, stanowią w istocie
artystyczny ceremoniał inicjacji, otwierający możliwość przezwyciężenia melancholii na rzecz
perspektywy zakorzenienia się w nadziei poprzez udział w doświadczeniu z pogranicza estetyki
i religii. Sens owych konceptualizacji jest ukazywany na tle wybranych kontekstów literackich oraz przy
uwzględnieniu recepcji dzieł Stefana Wesołowskiego i wypowiedzi samego artysty.
SŁOWA KLUCZOWE: audiowizualność, melancholia w literaturze i sztuce, muzyka sakralna, fotografia
sakralna, desakralizacja w kulturze

Niniejszy szkic powstał na okoliczność seminarium otwartego Religia – Media –
Muzyka, które odbyło się 12 października 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a które zostało zorganizowane
przez Pracownię Komparatystyki Kulturowej w ramach projektu Kulturowa historia
odgłosów. Zawarte w szkicu wstępne rozpoznania wpisują się w krąg badań
nad audiowizualnością, których wcześniejsze udokumentowanie stanowi cykl
konferencji, seminariów i publikacji monograficznych1. Problematyka podjęta
1

Mam na myśli m.in. następujące pozycje: A. Regiewicz, J. Warońska, Widowiskowość i audiowizualność w dobie
ponowoczesności, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012;
A. Regiewicz, J. Warońska, A. Żywiołek, Muzyka w czasach ponowoczesnych, Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013; A. Regiewicz i A. Żywiołek (red.), Milczenie:
antropologia – hermeneutyka, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza,
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w odniesieniu do twórczości Stefana Wesołowskiego i Francisa Mesleta ma ponadto
związek ze studiami nad zjawiskiem melancholii w kulturze, realizowanymi głównie
na gruncie refleksji literaturoznawczej2.
Celem artykułu jest wyjściowe uporządkowanie niepodejmowanych
dotychczas aspektów artystycznej kooperacji Stefana Wesołowskiego z Francisem
Mesletem. Warto więc nie tylko dokonać przedstawienia sylwetek i twórczości
wymienionych artystów, ale także przeprowadzić – w perspektywie wybranych
odniesień literackich – rozpoznanie potencjału interpretacyjnego, wynikającego
ze współpracy kompozytora z fotografem. W związku z powyższym szkic niniejszy
podlega regułom rekonesansu i stanowi próbę wprowadzenia we wzajemnie
skorelowane aspekty dzieł Wesołowskiego i Mesleta.
Stefan Wesołowski urodził się w 1985 roku w Gdyni3. Jest skrzypkiem
i kompozytorem, autorem opraw dźwiękowych do spektakli teatralnych, filmów,
wernisaży oraz reklam. Jako nastolatek pisywał muzykę dla braci dominikanów
i w związku z tą współpracą nagrał, a następnie wydał w 2008 roku debiutancki
album Kompleta. Od początku dojrzałej drogi artystycznej Wesołowski kooperował
z Michałem Jacaszkiem, który w 2008 roku wydał z kolei płytę Treny, inspirowaną
w istotnej mierze arcydziełem Jana Kochanowskiego, i który w ten sposób opisywał
zawartość swego albumu:
Sięgnąłem po brzmienia harfy, fortepianu, orkiestry smyczkowej. Zebrane próbki dość mozolnie
obrabiałem elektronicznie, budując wstępnie harmonie i frazy. Stefan Wesołowski rozwinął moje
aranże, wzbogacił je harmonicznie, komponując, a następnie nagrywając partie skrzypiec
i wiolonczeli (na wiolonczeli Ania Śmiszek-Wesołowska). Maja wzbogaciła muzykę pięknymi
sopranowymi improwizacjami, posługując się czasem chorałową manierą. Muzyka w Trenach
to żałobne, powoli powtarzające się elektroniczne frazy, smyczkowe harmonie oraz piękne,
delikatnie przetworzone elektroniczne wokale. Dużo ciszy i skupienia, tęsknoty i bólu 4.

Końcowy fragment tego opisu zdaje się określać zarówno dokonania Michała
Jacaszka, jak i dzieła Stefana Wesołowskiego. W jednym i drugim przypadku mamy
do czynienia z muzyką „ciszy i skupienia, tęsknoty i bólu” – tęsknoty za utraconym
rajem i nieśmiertelnością oraz bólu wynikającego z tej straty. Melancholia
z pewnością stanowi nieodzowny wymiar tej muzyki, niemniej twórczość obydwu
artystów odsyła także do rejestrów soteriologicznych, sugerując niejako, że podróż
ku ostatecznemu zbawieniu wiedzie nie tylko przez proste ścieżki piękna, ale
Częstochowa 2014; A. Regiewicz, G. Pietruszewska-Kobiela, Ł. Sasuła, Religijność nowych mediów, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2017.
2 Zob. np. A. Małczyńska, B. Małczyński (red.), W kręgu melancholii, Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, Opole –
Wrocław 2010.
3 Podstawowe informacje biograficzne podaję za: http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,57429,Rite
+Of+The+End+%5Bpolish+edition%5D,Stefan+Wesolowski. Albumy Wesołowskiego są dostępne do odsłuchu
i zakupienia pod adresem: https://stefanwesolowski.bandcamp.com (dostęp do wszystkich przywoływanych
źródeł elektronicznych został potwierdzony w dn. 22.12.2019).
4 Cyt. za: http://www.antenakrzyku.pl/en/shop/jacaszek-treny-lpcd.
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również przez zawiłe labirynty piekła, rymujące się ze sobą w doświadczeniu
egzystencji.
Drogi Wesołowskiego i Jacaszka w późniejszym czasie zbiegały się wielokrotnie,
choćby przy okazji przygotowywania ścieżek dźwiękowych do filmów w reżyserii
Jana Komasy (Golgota wrocławska, Sala samobójców). Jacaszek towarzyszył
Wesołowskiemu podczas nagrań wszystkich albumów jako osoba odpowiedzialna
za kreację elektronicznych pejzaży fonicznych tudzież za studyjną rejestrację
muzyki. Dodajmy, że w ostatnim czasie (2019) Wesołowski stworzył ścieżkę
dźwiękową do filmu Piłsudski w reżyserii Michała Rosy.
W 2013 roku nakładem amerykańskiej wytwórni Important Records ukazał
się drugi album Wesołowskiego Liebestod, nawiązujący w tytule do końcowych
partii opery Richarda Wagnera Tristan i Izolda. Na wydawnictwo to złożyło się
sześć kompozycji, zarejestrowanych przy użyciu fortepianu, instrumentów
dętych i smyczkowych, a także przy wykorzystaniu elektroniki, co pozwoliło
Wesołowskiemu zaprezentować, jak czytamy w materiałach wydawcy, „własny,
unikalny język muzyczny – surowy i radykalny, ale pełen nostalgii i piękna”5.
Dodajmy, że w języku tym nie brakuje skłonności do stosowania nastrojowych
repetycji, dlatego nie dziwi fakt, iż muzyka Wesołowskiego bywa zestawiana – mniej
lub bardziej zasadnie – z dziełami twórców, takich jak Hildur Guðnadóttir,
Greg Haines, Jóhann Jóhannsson, Max Richter, Stars Of The Lid czy Winged Victory
For The Sullen.
W kwietniu 2017 roku ukazał się trzeci album Rite Of The End, którego okładkę
zaprojektował francuski fotograf Francis Meslet (ur. 1963). Okładka ta przedstawia
bogato i wykwintnie zdobioną salę w hotelu, prawdopodobnie balową, pełną
światła i przestrzenności, popadającą jednakże w stan zniszczenia i rozpadu.
Nikt na tej sali już nie tańczy, co najwyżej odbywa się tutaj nicujący taniec ze
śmiercią. Obrazy realnego współistnienia piękna i dezintegracji, majestatycznej
wzniosłości i dramatycznego upadku, odświętności i ruiny są charakterystyczne dla
większości dzieł Mesleta, z którymi można obcować między innymi dzięki
pierwszorzędnie opracowanej stronie internetowej tego artysty6. W kontekście
twórczości Stefana Wesołowskiego warto zapoznać się zwłaszcza z fotografiami
Mesleta z cyklu Faith. What Ever Happened To Our Faith? (Co się stało z naszą
wiarą?)7, przedstawiającymi zaniedbane świątynie, klasztory i kaplice, znajdujące
się w fazie remontu lub likwidacji, co można interpretować we współczesnym
kontekście kulturowym (kryzys religii chrześcijańskiej w krajach zachodniej Europy),
ale i w uniwersalnym wymiarze symbolicznym, odsyłającym do dramatu
5

https://stefanwesolowski.bandcamp.com/album/liebestod. Zob. recenzję Ł. Komły: http://nowamuzyka.pl/
2013/11/11/stefan-wesolowski-liebestod.
6
https://francismeslet.com.
7 https://francismeslet.com/faith-season-01; https://francismeslet.com/faith.
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duchowości pojedynczego człowieka. Meslet fotografuje także przestrzenie
opustoszałe po wyniesieniu kościelnych organów, osamotnione sale szkoły
muzycznej i filharmonii oraz zakurzone, nie w pełni sprawne instrumenty, głównie
klawiszowe8.
Z jednej zatem strony obrazy zniszczenia i profanicznej anihilacji: ruiny, gruzy,
porozbijane witraże, pęknięte ściany świątyń, odpadające tynki, dziurawe sufity,
wszechobecny kurz i pleśń, gdzieniegdzie śmieci, poniszczone malowidła sakralne
i rzeźby, połamane elementy wystroju kościelnego... Z drugiej zaś strony wyraźnie
estetyczny – może nawet estetyzujący – wymiar tych fotografii: symetryczność,
barwność, intencjonalna kontrastowość. W jednym z wywiadów Wesołowski,
który został wcześniej poproszony o skomponowanie muzyki na okoliczność serii
wystaw prac Mesleta we Francji, przyznał, że fotografie tego artysty,
przedstawiające wnętrza „opuszczone, piękne”9, zainspirowały go i przyczyniły się
do powstania Rite Of The End. Kompozytorowi nie chodziło jednak o odtwarzanie
czy imitowanie przekazu wizualnego, lecz o próbę uchwycenia „podobnego
nastroju, podobnej barwy, podobnej atmosfery”10, a przede wszystkim – jak
potwierdził w innej rozmowie – o „próbę opowiedzenia pięknej historii, ale
w atmosferze zniszczenia, śmierci i rozkładu”11, w nokturnicznej tonacji
wszechobecnego mroku, porównywalnego z pierwotną, organiczną ciemnością
gęstego i dzikiego lasu, którego wizualizację znamy choćby z początkowych tercyn
Boskiej komedii12.
Nawiasem mówiąc, fotografie Mesleta – jeśli dodamy do nich gorzką domieszkę
czeskiego humoru – mogą przywodzić na myśl sytuację XIV-wiecznego kościoła pod
wezwaniem św. Jerzego, zlokalizowanego niedaleko Pilzna, który został uratowany
przed wyburzeniem dzięki konceptowi Jakuba Hadravy, lokalnego artysty. Pod
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia dach tego kościoła zapadł się podczas
pogrzebu, co zostało uznane przez mieszkańców za zły znak, dlatego w krótkim
czasie świątynia przestała być odwiedzana przez wiernych. Hadrava wpadł na
pomysł, aby uczynić z zabytkowego obiektu przestrzeń artystycznej ekspresji, toteż
wypełnił jego wnętrze manekinami przyobleczonymi w białe płótna. Miejsce to,
zwane odtąd „kościołem duchów”, stało się wkrótce jednym z najchętniej
odwiedzanych punktów turystyki13...

8

https://francismeslet.com/copie-de-the-minor-fall-the-major-lift.
S. Wesołowski, Klasyka, elektronika, modlitwa (audycja Nokturn w radiowej „Dwójce”, wyemitowana 25.05.2017
i prowadzona przez B. Chacińskiego i J. Hawryluka), https://www.polskieradio.pl/8/740/Artykul/1769420,StefanWesolowski-Klasyka-elektronika-modlitwa.
10 https://noisey.vice.com/pl/article/vvam74/stefan-wesolowski-rzeczywiscie-mam-slabosc-do-techno.
11 https://rozrywka.trojmiasto.pl/Stefan-Wesolowski-pisanie-muzyki-do-filmow-ekscytuje-n97875.html.
12 S. Wesołowski, Klasyka, elektronika, modlitwa…, op. cit.
13
http://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,18873382,znajduje-sie-tuz-przy-polskiej-granicy-najbardziejprzerazajacy.html.
9
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W mediach ukazało się kilka recenzji albumu Rite Of The End14. Bartłomiej
Błesznowski zauważył, że odnoszenie do tego wydawnictwa kategorii „muzyka
tła” powinno być opatrzone zastrzeżeniem, iż owo „tło” jest w tym przypadku
„czymś przejmującym, wyzyskanym do końca, niedającym prostego odprężenia,
ale zmuszającym do pogrążenia się w nim. W konfrontacji z muzyką Wesołowskiego
nasze myśli nie biegną jedynie swoim torem, ale zostają przestawione na jakiś
głębszy, bardziej refleksyjny tor”15. Błesznowski dostrzegł ponadto, że
w melancholii Wesołowskiego daje się odczuć „jakieś niewysłowione piękno”, zaś
„motyw vanitas przechodzi tu w nadzieję”16. Z kolei Paulina Miedzińska stwierdziła,
iż muzyka autora Komplety „porusza pierwotne ludzkie instynkty, zaspokajając
rosnącą w społeczeństwie potrzebę obcowania z sacrum”17. Tę ostatnią myśl
sformułowałbym nieco inaczej w odniesieniu do własnego doświadczenia: muzyka
Wesołowskiego nie tyle zaspokaja, ile raczej podsyca potrzebę obcowania
ze świętością.
Wróćmy z tego miejsca do debiutu płytowego Stefana Wesołowskiego z 2008
roku. Kompleta to – przypomnijmy18 – ostatnia modlitwa chrześcijańskiej liturgii
godzin, którą odmawia się po zachodzie słońca, przed położeniem się do snu.
Składa się ona z kilku stałych części, których porządek znajduje pełne
odzwierciedlenie w albumie Wesołowskiego: wezwanie, akt pokuty, hymn,
psalmodia, czytanie z Pisma Świętego, responsorium, kantyk Symeona, modlitwa
końcowa oraz finałowa antyfona do Najświętszej Marii Panny. Kompleta
rozpoczyna się od wypowiedzenia formuły: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu
memu”, na którą uczestnicy modlitwy odpowiadają słowami: „Panie, pośpiesz ku
ratunkowi memu”, po czym odmawiana jest aklamacja: „Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen”. Różni kompozytorzy niejednokrotnie dokonywali adaptacji liturgii
brewiarzowej na gruncie własnego języka muzycznego. Można tu wymienić choćby
odnalezione dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia barokowe
Completorium na chór mieszany i zespół instrumentalny Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego. Kompleta Wesołowskiego została napisana na dwa głosy (Mai
Siemińskiej i samego kompozytora), kwartet smyczkowy oraz elektronikę
14

Wśród nich nie zabrakło opinii negatywnych, twierdzących na przykład, że album ten reprezentuje „mało
porywającą, wyblakłą kopię dramatycznie wyeksploatowanego gatunku”, jakim jest tzw. modern classic –
B. Nowicki, Lament czyli melodramat / Stefan Wesołowski „Rite Of The End”, http://1uchem1okiem.blogspot.com/
2017/07/lament-czyli-melodramat-stefan.html.
Lepsze zdanie miał Nowicki na temat albumu Liebestod: http://1uchem1okiem.blogspot.com/2013/11/sowianskiduch-stefan-wesoowski.html.
15
http://musicnow.pl/plyty/stefan-wesolowski-rite-of-the-end.
16 Ibidem.
17 http://www.nowamuzyka.pl/2017/05/07/stefan-wesolowski-rite-of-the-end.
18 Zob. Ks. B. Nadolski, P. Śpiewak, S. Bednarowicz, Kompleta, czyli Liturgiczna Modlitwa na zakończenie dnia,
Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011; Chiara Diletta Magnone della Trinità, Podczas snu nas osłaniaj. Modlitwa
komplety, przeł. P. R. GryziecOFMConv, Bratni Zew. Wydawnictwo Franciszkanów, Kraków 2014.
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w aranżacjach Michała Jacaszka. Jak podają opisy udostępnione przez wydawcę,
autorowi Komplety bliska była podczas tworzenia albumu specyfika chorału
mozarabskiego, w którego materii muzycznej współegzystowały odmienne kultury
i religie19.
Okładka Komplety zmieniała się parokrotnie w zależności od edycji. Pierwsza
wersja (wyd. 2008) przedstawiała księżyc w różnych fazach, ale do kolejnej
(wyd. 2015) ilustrację przygotował już Francis Meslet. Na fotografii tej widnieje
jasne wnętrze świątyni jednego z włoskich klasztorów, które jest wypełnione
wysokim rusztowaniem, rozstawionym na całej długości i szerokości nawy głównej,
co wskazuje, iż świątynia znajduje się w trakcie generalnego remontu. Jak wiadomo,
rusztowania są niezbędne podczas prowadzenia „prac na wysokości”, zazwyczaj
dość niebezpiecznych, służących rewitalizacji czy też renowacji danej przestrzeni
architektonicznej, restytuowaniu jej użyteczności oraz przywróceniu wartości
estetycznych. Można odnieść wrażenie, biorąc pod uwagę zawartość Komplety
Wesołowskiego, że na okładce reedycji tego albumu rusztowanie sfotografowane
przez Mesleta wznosi się niczym ciężka modlitwa, w której materializuje się ludzka
nadzieja na przekroczenie wewnętrznej dezintegracji.
W literaturze z obszaru teologii, metafizyki czy historii religii rzadko napotyka
się metaforę rusztowania. Znacznie częściej przywoływany jest obraz drabiny,
głównie w nawiązaniu do Księgi Rodzaju (Rdz 28, 10 i nn.)20, gdzie – jak dobrze
pamiętamy – mowa jest o śnie, w którym Jakub „ujrzał drabinę opartą na ziemi,
sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy się wspinali
i schodzili po niej w dół”. Na szczycie drabiny stał Bóg, który w owym śnie oddał
Jakubowi ziemię, na której ten leżał, i obiecał mu potomstwo liczne „jak proch
ziemi”, a także zapewnił go o błogosławieństwie oraz zagwarantował
bezpieczeństwo w wędrówce. Po przebudzeniu Jakub rzekł z trwogą: „O, jakże
miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba!”.
Z kolei w Boskiej komedii (w pieśni XXI Raju) czytamy o złocistej drabinie,
„promiennym blaskiem prześwietlonej”, sięgającej gdzie wzrok nie sięga:
W górę po szczeblach płynęło przejrzystych tyle jasności, iż rzekłbyś: w te pąk i blask się zestrzelił
wszystkich pól świetlistych21.

Scala Dei, drabina Boga, ucieleśnia u Dantego kwintesencję przejrzystości
i świetlistości, będących zarazem atrybutami miłosnymi. Do motywu tego sięgnął
kilka stuleci wcześniej (na przełomie VI/VII wieku) św. Jan Klimak w rozprawie
Drabina do raju (Klimáks tu paradéjsu), znanej również pod tytułem Drabina cnót
(Klimáks ton aretòn) i podzielonej na trzydzieści kolejnych rozdziałów-stopni,
odpowiadających długości życia Jezusa Chrystusa. Jak pisze ks. Arkadiusz Jasiewicz
19

http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,15074,Kompleta+-feat.+Jacaszek%29,Stefan+Wesolowski.
Fragmenty Księgi Rodzaju podaję za Biblią Tysiąclecia.
21 Dante Alighieri, Boska komedia, przeł. A. Świderska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 502.
20
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na wstępie polskiego przekładu Drabiny raju, symbolika drabiny odnosi się
u Klimaka do procesu „stopniowego wstępowania, wznoszenia się ponad
własną kondycję”, a obraz ten „przywodzi również na myśl «szczeble nieba»,
gdzie dusze, wstępując po śmierci, spotykają demony, które domagają się od nich
rozliczeń za każdą kategorię grzechów. Po motyw drabiny sięgali także inni
wczesnochrześcijańscy myśliciele: Grzegorz z Nazjanzu, Jan Chryzostom czy
Teodoret z Cyru22.
Przywołuję te tropy, starając się uchwycić sens okładki Komplety Wesołowskiego
i pamiętając jednocześnie o słowach Przemysława Gawora, który twierdził ku
przestrodze, że
„architektura nie jest sztuką przedstawiającą, jest sztuką o wysokim stopniu abstrakcji,
niepoddającą się jednoznacznie oczywistym przekładom opisowym. [...] Język architektonicznych
znaczeń nie jest wyraźnie skodyfikowany (czy być może?), stąd interpretacja znaczeniowa
w odbiorze architektury – tak jak i innych sztuk abstrakcyjnych (szczególnie muzyki) – jest
zwodnicza”23.

Rusztowanie nie stanowi, rzecz jasna, konstrukcji tożsamej z drabiną. Jest ono
narzędziem bardziej skomplikowanym, złożonym z większej liczby elementów
(głównie z pionowych belek oraz poziomych pomostów), ale też nierzadko
wyposażonym w system drabin umożliwiających poruszanie się pomiędzy piętrami,
w górę i w dół. Przykładem na to, że motyw rusztowania z powodzeniem poddaje
się poetyckiej i metafizycznej symbolizacji, jest jeden z fragmentów Zdań i uwag
Adama Mickiewicza, zatytułowany Rusztowanie:
Duch jest budowlą, ciało jako rusztowanie:
Musi być rozebrane, gdy budowla stanie24.

Mickiewicz pisze tu o podrzędności ciała, o jego zbyteczności w obliczu budowli
ducha, gotowej na ostateczne zjednoczenie z Bogiem. W kontekście tego dystychu
okładkę Komplety można symbolicznie pojmować jako obraz chylącego się ku
upadkowi wnętrza duchowego człowieka XXI wieku, które potrzebuje naprawy
i odnowy, być może właśnie przy wtórze muzyki liturgicznej, prezentowanej
za pomocą nowoczesnych narzędzi kreacji dźwięku.
W wywiadzie udzielonym Stanisławowi Beresiowi w 2000 roku Tymoteusz
Karpowicz – poeta i zdeklarowany miłośnik muzyki – odwołał się do swej ulubionej
sceny z Ewangelii według św. Jana (J 2, 13–22), w której Jezus Chrystus chłoszcze
przekupniów biczem skręconym naprędce i przepędza ich ze świątyni zamienionej
w targowisko. Zapytany o sens tej żarliwej furii, Syn Boży odpowiada:
22

Ks. A. Jasiewicz, Wstęp, [w:] Święty Jan Klimak, Drabina raju, przeł. W. Polanowski, oprac. i red. nauk. E. Osek,
Wydawnictwo Antyk, Kęty 2011, s. 31. Warto też zaznaczyć, że również staroegipska Księga Umarłych zawierała
wzmianki o drabinie, dzięki której można dostać się do nieba i ujrzeć bogów – zob. M. Eliade, Traktat o historii
religii, przeł. J. Wierusz Kowalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 118.
23
P. Gawor, Wokół projektu, „Znak” 1991, nr 12, s. 91.
24 A. Mickiewicz, Wiersze, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 380.
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„Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Mimo iż Żydzi dziwią się temu
pomysłowi, św. Jan rozumie, że Jezus ma na myśli świątynię swojego ciała oraz perspektywę
zmartwychwstania. Karpowicz podkreślał, że jego zdaniem w dogmacie katolicyzmu zostało
przeoczone – a w każdym razie nie zostało wyeksponowane w dostatecznym stopniu – znaczenie
architektoniki oraz idei kościoła wewnętrznego, według której rzeczywisty i autentyczny Kościół
jest zbudowany w człowieku, w ludzkim ciele25, nierzadko przecież wytrącanym z wewnętrznej
równowagi i przez to znajdującym się z konieczności w „stadium rusztowań”, by zacytować w tym
miejscu fragment poematu Karpowicza Odwrócone światło (1972), pochodzący z rozdziału
Ukrzyżowanie26.

To oczywiście zaledwie przyczynki interpretacyjne, które z pewnością dałoby się
rozwinąć, pogłębić i wzbogacić o kolejne aspekty oraz dodatkowe znaczenia.
Zbieżne wątki można napotkać podczas lektury Czasu milczenia Patricka Leigh
Fermora, brytyjskiego pisarza i podróżnika, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku odwiedzał klasztory benedyktynów, trapistów, a także skalne monastery
w Kapadocji, by wszędzie tam spędzać jakiś czas, przemyśliwać własne życie
z dystansu i opisywać to orzeźwiające doświadczenie w listach do przyszłej
żony, których fragmenty złożyły się później na tę niezwykłą książkę. Podczas
pobytu w benedyktyńskim Opactwie Św. Wandrille’a z Fontenelle, położonym
w północnej Francji i słynącym z jakości wykonywanego tam chorału
gregoriańskiego, Fermor uchwycił obrazowo taką obserwację:
Dochodzący na przemian z przeciwległych stalli gregoriański śpiew [...] budował niewidzialną
muzyczną konstrukcję – rusztowanie, po którym psalmy pięły się coraz wyżej i wyżej, aż
odśpiewana przez chór antyfona przykryła je podobnym do baldachimu sklepieniem. Potem
zapadła długa cisza, jakby wydrążona w samym rdzeniu dźwięku. Po wielu minutach zadzwonił
dzwoneczek, a w ślad za nim zagrzmiał wielki dzwon na wieży, obwieszczając odprawiane obrzędy
i tajemnicze wydarzenia; w tej samej chwili głowy mnichów opadły jednoczesnym ruchem, jakby
ścięte jednym pociągnięciem sierpa27.

Muzyka jako rusztowanie, po którym modlitwy wznoszą się ku Najwyższemu –
czyż nie jest to doskonała ekfraza dla okładki Komplety autorstwa Francisa Mesleta?
Jednym z „tajemniczych wydarzeń”, do których dochodzi w okolicznościach
odbudowy ducha przy wtórze psalmów, jest zapewne moment, w którym mnisi
umierają dla świata w akcie oddania i pokory – w geście, który gruntuje podwalinę
pod budowę „gmachu chwały” dla Boga28. W swej książce Fermor wspomina
też o „żałosnej i bezsensownej” likwidacji klasztorów, czego „poruszającym
i najboleśniejszym” śladem są pozostałe po nich ruiny. Wobec nieodwracalności
procesu destrukcji w moc rewitalizacyjną jest współcześnie wyposażona jedynie
ludzka wyobraźnia, która może według własnych prawideł uobecniać żywą postać
25

Zob. B. Małczyński, Wstęp, [w:] T. Karpowicz, Utwory poetyckie (wybór), wstęp i oprac. B. Małczyński, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014 (podrozdział Sens struktury ewangelicznej).
26 Zob. T. Karpowicz, Utwory poetyckie (wybór)…, op. cit., s. 195.
27 P. L. Fermor, Czas milczenia, przeł. E. Krasińska, Zeszyty Literackie, Warszawa 2015, s. 33.
28
T. Merton, Módlmy się słowami psalmów, przeł. C. Stoińska, [w:] R. Brandstaetter, Psałterz, Instytut Prasy
i Wydawnictw „Novum”, Warszawa 1989, s. 11.
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kultu religijnego sprzed wieków, ucieleśniającą się w dźwiękach dzwonów oraz
melodiach chorałowych:
Wystarczy zamknąć na chwilę oczy, aby nasza wyobraźnia odbudowała wieże i pinakle,
a w uszach rozległ się cichy szmer mnisiej krzątaniny i bicie dawno przetopionych dzwonów. Stare
klasztory wynurzają się z pól niczym szczyty przywalonej czterema wiekami utraconej Atlantydy.
Ich wypatroszone kikuty sterczą bezużytecznie wśród zaoranych bruzd i tylko resztki
porozbijanych kolumn znaczą zarysy dawnych kościelnych naw i klasztornych krużganków.
Obrośnięte dzikim bzem skupiska kolumn [...] podtrzymują widoczny na tle rojącego się od
gawronów nieba pusty krąg rozetowego okna. Jakby potężny, przerwany setki lat temu
gregoriański chorał skamieniał w decydującym momencie i do dziś trwa w zawieszeniu29.

Audiowizualne obrzędy końca w ujęciu Stefana Wesołowskiego i Francisa
Mesleta można odbierać jako artystyczny ceremoniał zaklinania nowego początku,
audiowizualny zaczyn wewnętrznej odnowy, powrotu do stanu sprzed zbrukania,
zniszczenia i samozatraty. Zmierzając w stronę konkluzji, oddajmy jeszcze raz głos
Fermorowi, którego echo dociera mimo upływu czasu spomiędzy chłodnych murów
Opactwa Św. Wandrille’a z Fontenelle:
Opactwo szykowało się do snu. Kompleta, ostatnie nabożeństwo, którym kończy się dzień
monastyczny, bardziej niż pozostałe części oficjum należy do świata średniowiecznego Kościoła.
Jest odprawiana przy zaledwie jednej lampce, niezbędnej zakonnikowi czytającemu na głos
fragmenty Reguły świętego Benedykta lub Naśladowania Chrystusa. [...] Twarze siedzących
z opuszczonymi głowami mnichów kryją się pod kapturami; oni sami są ledwo widoczni w gęstym
mroku. Samotny głos czytającego zdaje się płynąć z wewnętrznej ciszy – ciszy głębszej niż ta, która
ich otacza. Po skończonym czytaniu gaśnie jedyne światło, a mnisi w całkowitych ciemnościach
wykonują kolejne psalmy. Całe nabożeństwo jest jakby ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami
nadchodzącej nocy, chroniącym przed siłami ciemności egzorcyzmem, którego każde słowo
wznosi mur i zasuwa rygle wrót przeciw Złemu, który krąży wokół w poszukiwaniu zdobyczy 30.

Choć w niniejszym szkicu była mowa o artystycznych sposobach konceptualizacji
kresu w ujęciu Stefana Wesołowskiego i Francisa Mesleta, to w gruncie rzeczy tekst
ten dotyczył początku, zawsze otwartej możliwości doświadczenia odnowy,
odrodzenia się z martwych. Przesłanie, jakie przy użyciu wybranych kontekstów
literackich daje się wyinterpretować ze wspólnego dzieła polskiego kompozytora
i francuskiego fotografa, odsłania ten aksjologiczny wymiar melancholii, który
ukierunkowuje wyobraźnię ku perspektywie przezwyciężenia duchowej atrofii
i podniesienia się z upadku dzięki obcowaniu z dźwiękami i obrazami.

29
30

P. L. Fermor, Czas milczenia…, op. cit., s. 8-9.
Ibidem, s. 39-40.
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Audiovisual Rites of the End. Reflections on the Artistic Cooperation
of Stefan Wesołowski and Francis Meslet
Summary
The article concerns the musical output of Stefan Wesołowski, a Polish composer of the young
generation, and the French photographer Francis Meslet, who cooperates with him and is the author
of numerous photos depicting the process of the collapse of Christian temples and other sacred
objects. The article puts forward the thesis that, in the case of the mentioned artists, the "rites of the
end," which are semantically similar conceptualisations of the end in audiovisual space, are in fact an
artistic initiation ceremony, opening the opportunity to overcome melancholy in favour of the
perspective of grounding oneself in hope by participating in the experience on the border of aesthetics
and religion. The sense of these conceptualisations is shown against the backdrop of selected literary
contexts and taking into account the reception of Stefan Wesołowski's works and the artist’s
statements.
Keywords: audiovisualism, melancholy in literature and art, sacred music, sacred photography,
desacralisation in culture
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Sześć etapów struktury fabularnej według teorii
Michaela Hauge. Studium przypadku filmu Bogowie

ABSTRAKT
Struktura fabularna dzieła filmowego należy obecnie do jednego z głównych czynników, na jaki
zwracają uwagę wykładowcy tak zwanego storytellingu. Najbardziej spopularyzowanym filmowym
modelem struktury narracyjnej, zarówno w szkołach filmowych, jak i uniwersytetach, jest paradygmat
Syda Fielda. Jednak oprócz upowszechnionego fieldowskiego modelu konstrukcji fabularnej
w środowisku amerykańskich scenarzystów funkcjonują inne schematy struktur dramaturgicznych, jak
dla przykładu „Osiem sekwencji” Franka Daniela czy „Piętnaście uderzeń” Blake Snyder’a.
W niniejszym artykule zostanie przenalizowana teoria propagowana przez amerykańskiego
wykładowcę Michaela Hauge. Teoretyk twierdzi, iż każda „dobrze skonstruowana” fabuła filmowa
składa się z sześciu etapów, które rozdziela pięć charakterystycznych punktów zwrotnych. Model
struktury fabularnej Hauge zostanie przeanalizowany na przykładzie filmu Bogowie w reżyserii Łukasza
Palkowskiego.
SŁOWA KLUCZOWE: struktura fabularna, paradygmat, punkty zwrotne, przebiegi dramaturgiczne,
Michael Hauge, Bogowie

„Scenariusz jest strukturą”2 – tak wysoką rangę nadaje schematom fabularnym
amerykański scenarzysta, zdobywca dwóch Oscarów i wielu innych nagród
filmowych, William Goldman. Wielu zawodowych reżyserów czy scenarzystów
podkreśla znaczenie struktury narracyjnej w procesie twórczym. Wśród nich
można wymienić takich twórców filmowych, jak m.in. Pier Paolo Pasolini,
stwierdzający, że scenariusz jest „strukturą zdążającą ku innej strukturze”3, Maciej
Karpiński, twierdzący, że „zapisana na papierze historia, nie posiadająca struktury

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 18.08.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 29.11.2019 r.
W. Goldman, Przygody scenarzysty, przeł. M. Karpiński, Wydawnictwo Agencja Scenariuszowa, Warszawa 1999.
3
P. P. Pasolini, Scenariusz jako struktura zdążająca ku innej strukturze, przeł. W. Kalinowski, „Dialog: miesięcznik
Związku Literatów Polskich”, 1973, t. 18, nr 2, s. 39.
2
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scenariusza – nie jest scenariuszem filmowym”4, czy Filip Bajon, wskazujący,
iż punkty zwrotne muszą się znaleźć w konkretnych miejscach w scenariuszu5.
Polski konsultant scenariuszowy Filip Kasperaszek, współtwórca Atelier
Scenariuszowego, twierdzi, iż w około 80 procentach współczesnych produkcji
filmowych można odnaleźć schemat fabularny zgodny z amerykańskimi zasadami
dramaturgii filmowej6. Konieczność korzystania z dostępnych modeli struktury
dramaturgicznej na etapie development scenariuszowego podkreśla filmoznawca
Wojciech Otto, stwierdzając, że „w toku filmowej opowieści pojęcie struktury
nabiera ogromnego znaczenia, stanowiąc wykładnię konstrukcyjną tekstu
słownego i zaprojektowanego w nim programu przyszłego dzieła filmowego”7.
Oczywiście tak jak wielu twórców filmowych wskazuje na istotną funkcję
korzystania w procesie twórczym z modelu struktury fabularnej, tak inni negują
korzystanie ze „sztucznych” schematów fabularnych, czy wręcz pisania scenariuszy
w oparciu o storytellingowe zasady. Warto tutaj przytoczyć anegdotkę dotyczącą
nieżyjącego już wykładowcy PWSFTViT w Łodzi, profesora Piotra Szulkina, który
studentom reżyserii filmowej zalecał, by spalili wszelkie podręczniki zawierające
„gotowe przepisy” na tworzenie scenariuszy filmowych. Polski badacz filmowy
Marek Hendrykowski, analizując paradygmat Syda Fielda stwierdza, iż model
struktury fabularnej „okazuje się użyteczną wskazówką na własnej drodze,
trajektorią postępowania, układem odniesienia i (nie zawsze) skutecznym środkiem
do celu, jakim jest stworzenie optymalnego nośnego projektu filmowego”8.
Michael Hauge, którego model filmowej struktury dramaturgicznej jest
głównym tematem rozważań w tym szkicu, twierdzi, że „struktura jest skutecznym
szablonem do wzmacniania emocjonalnego wpływu historii”9.
Z pewnością kwestia korzystania lub odrzucenia istniejących schematów
układu zdarzeń w filmach fabularnych jest nierozstrzygalnym sporem i zależy
od indywidualnych upodobań danego twórcy. Niewątpliwie jednak takowe
modele funkcjonują w świecie filmowym od wielu lat. Wykładowcy sztuki
scenariopisarskiej regularnie przedstawiają swoje własne teorie na temat
prawidłowo skonstruowanej historii filmowej10, przekonując o ich uniwersalnym
charakterze.

4

M. Karpiński, Niedoskonałe odbicie, Wydawnictwo Rabid, Warszawa 2006, s. 137.
Wykład z dnia 20.03.2013 roku prowadzony dla studentów III roku scenopisarstwa PWSFTViT w Łodzi.
6 Polskie Radio,
Audycja czwórki Atelier Scenariuszowe – sztuka pisania nietuzinkowych tekstów.
https://www.polskieradio.pl/10/3943/Artykul/1778560,Pisanie-scenariusza-Przecieramy-nowe-szlaki,
(10.07.2019).
7 W. Otto, Paradygmat i suspens. O dramaturgii scenariusza filmowego, „Images”, 2015, vol. XVI/no. 25, s. 73.
8 M. Hendrykowski, Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 202.
9 M. Hauge, Writing Screenplays that Sell, Collins Ref Press, New York 1991.
10
Warto wymienić kilka współczesnych modeli struktur narracyjnych: „8 Sequence Approach” – Frank Daniel,
„Twenty-Two-Step Story Structure” – John Truby, „15 beats” – Blake Snyder.
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Pomimo jednak stale rozwijanych przez teoretyków scenariopisarstwa
modeli schematów fabularnych w polskiej literaturze naukowej nie poświęca się
im uwagi. Różne odmiany struktur dramaturgicznych mają swoje stałe miejsce
w każdym podręczniku scenariopisarskim, jednak są zupełnie pomijane przez
polskich naukowców. Łukasz Plesnar uważa, że temat badania „przepływu
zdarzeń” czy struktur fabularnych podejmowany był w odniesieniu do dzieł
literackich (Claude Bremond, Tzvetan Todorov, Algirdas Jules Greimas, Roland
Barthes, Teun van Dijk, Umberto Eco), jednak przeprowadzone badania ,,nie
oddziałały na aktywność badawczą filmoznawstwa, cała więc zasygnalizowana
wyżej problematyka nie została, jak dotąd, choćby najogólniej dla potrzeb
filmu zarysowana”11. Generalnie „rzemiosło” scenariuszowe jest dalekie od
zainteresowań filmoznawców, którzy za cel obrali dyskurs badań dzieł filmowych
w kontekście antropologii kulturowej, znaczeń filmowych, symboliki, polityki stacji
nadawczych itp. Wśród polskich akademików, którzy zajęli się tym tematem, można
wymienić: Bolesława Lewickiego, Łukasza Plesnera, Marka Hendrykowskiego oraz
autorów pojedynczych artykułów naukowych, jak Wojciech Otto, czy Grzegorz
Jaroszka.
W niniejszym szkicu zostanie przeanalizowany model struktury narracyjnej
zaproponowany przez amerykańskiego badacza, wykładowcę Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA), Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC)
Michaela Hauge. Teoretyk wymienia w swym podręczniku scenariopisarstwa cztery
naczelne zasady decydujące o komercyjnym i artystycznym sukcesie historii
filmowych. Są to: „pomysł na historię, postacie, struktura fabularna, indywidualne
sceny”12. W odniesieniu do struktury Hauge formułuje teoretyczne założenia
schematu fabularnego składającego się z sześciu faz/etapów (6 Stage Plot
Structure), wraz z pięcioma punktami zwrotnymi (turning points). Jak twierdzi
Hauge, jego model sprawdza się w większości filmów hollywoodzkich i innych
z dobrze skonstruowaną fabułą. W swym podręczniku scenariopisarskim pisze, że
„niezależnie od tego, czy piszesz komedie romantyczne, thrillery, dramaty
historyczne, czy science fiction o dużym budżecie, wszystkie udane filmy
hollywoodzkie mają tę samą podstawową strukturę”13.
W artykule zostanie omówione piśmiennictwo dotyczące modelu fabularnego
zaproponowanego przez Michaela Hauge. Zgodność założeń teoretycznych „sześciu
etapów” zostanie zweryfikowana na przykładzie polskiego filmu w reżyserii Łukasza
Palkowskiego Bogowie (2014). Film został wybrany, gdyż jest przykładem
współpracy scenarzysty i reżysera, będąc zaprzeczeniem tak zwanego kina
11

Ł. A. Plesnar, Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 202.
M. Hauge, Writing Screenplays…, op. cit., s. 5.
13 M. Hauge,
Struktura historii: 5 kluczowych punktów zwrotnych wszystkich udanych scenariuszy,
https://www.storymastery.com/story/screenplay-structure-five-key-turning-points-successful-scripts,
(10.07.2019).
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autorskiego, w którym bardzo często etap scenariuszowy traktowany jest
marginalnie. W przypadku filmu Bogowie scenarzysta Krzysztof Rak podkreśla,
że powstało kilka wersji scenariusza, zanim rozpoczął się etap developmentu
produkcyjnego. Jeszcze przed powstaniem filmu scenariusz znalazł się w finale
konkursu scenariuszowego Script Pro w 2013 roku. Jak możemy przeczytać na
portalu Cultura.pl, Bogowie „to najbardziej <<amerykański>> z polskich filmów
ostatnich lat”14, co stanowi przesłankę, by poszukiwać w nim modelu struktury
dramaturgicznej Michaela Hauge.

Struktura sześciu etapów
Zaproponowany przez Hauge model struktury narracyjnej wydaje się kolejnym
etapem badania przebiegów dramaturgicznych w dziełach filmowych. Tego typu
badania stają się coraz bardziej popularne zwłaszcza w amerykańskim przemyśle
filmowym. Nim jednak współcześni scenarzyści zaczęli analizować schematy
narracyjne, wcześniej dokonali tego w kontekście dramatów scenicznych
Arystoteles w Poetyce, czy Horacy w Ars Poetica. W znacznie późniejszym
czasie niemiecki dramaturg Gustav Frytag przedstawił model znany obecnie pod
nazwą piramidy Frytaga. Znaczny wkład w rozwój badań nad strukturami
dramaturgicznymi w dziedzinie literatury wnieśli formaliści rosyjscy (W. Szkłowski,
W. Propp) oraz antropolodzy (C. Lévi-Strauss, J. Campbell), badając tzw. struktury
głębokie mitów czy opowiadań ludowych. Na gruncie filmów fabularnych w latach
siedemdziesiątych Syd Field, nawiązując do „kanonicznej” formuły dramaturgicznej
dzieła narracyjnego w ujęciu Arystotelesa, wyodrębnił istnienie trzech aktów
filmowych (początek, środek i zakończenie) oraz występowanie dwóch punktów
zwrotnych pod koniec aktów filmowych. Całość historii filmowej według jego teorii
kończy się punktem kulminacyjnym (climax)15. Uniwersalność i wyjątkowa
popularność tego modelu wynika z jego prostych założeń. Naturalne jest to, że
filmy, jak i większość dzieł literackich, posiadają ekspozycję, rozwinięcie
i zakończenie. Jednocześnie trudno byłoby oddzielić poszczególne części fabuły,
gdyby nie charakterystyczne punkty zwrotne występujące pod koniec
poszczególnych aktów.
Analizowana formuła sześciu etapów bazuje na złożeniach trzyaktowego
paradygmatu Fielda, dzieląc dodatkowo każdy z aktów na dwie części, co w sumie
przekłada się na sześć etapów. Każdy z nich natomiast oddziela jeden z punktów
zwrotnych. Jak twierdzi autor omawianej koncepcji: „punkty zwrotne zawsze
zajmują te same pozycje w historii. Tak więc to, co dzieje się w 25 procentach filmu
14

B. Staszczyszyn, Bogowie, https://culture.pl/pl/dzielo/bogowie (10.07.2019).
Por. S. Field, Screenplay: The Foundations of Screenwriting. A Step-by-Step Guide from Concept to Finished Script,
Random House Press, New York 1982.
15
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w 90-minutowej komedii, będzie identyczne z tym, co dzieje się przy tym samym
odsetku trzygodzinnej epopei”16. Same punkty zwrotne będące zakończeniem
poszczególnych etapów Hauge umiejscawia w stałych punktach historii filmowej,
odpowiednio: 10%, 25%, 50%, 75%, ostatni punkt zwrotny jest ruchomy (90%-99%).
Scenarzysta każdemu z etapów nadaje charakterystyczną nazwę na podstawie
kluczowej funkcji, jaką ma spełniać dany etap, oraz opisuje sytuacje, z jakimi jest
konfrontowany główny bohater filmowy. Nowatorskim wyróżnikiem w tej
charakterystyce jest opisanie każdego z etapów historii filmowej z podziałem na
podróż wewnętrzną bohatera (inner journey) oraz podróż zewnętrzną (outer
journey). Tym samym w każdym z wyodrębnionych przez teoretyka etapów
występuje opis tak zwanego łuku narracyjnego (story arc), który nazywa
zewnętrzną podróżą w połączeniu ze zmianami zachodzącymi w charakterze
protagonisty17. Poniższą charakterystykę sporządzono na podstawie połączenia obu
tych czynników, podobnie jak robi to w swoich analizach autor koncepcji sześciu
etapów.
Etap I – Konfiguracja (The setup).
W pierwszych scenach pokazana zostaje codzienność bohaterów. Scenarzysta
buduje „niewidzialną” relację pomiędzy bohaterem a widzem, celem ustanowienia
identyfikacji z protagonistą. Główna postać może być sympatyczną, zagrożoną,
czasami zabawną i / lub potężną.
Pierwszy punkt zwrotny – Szansa (The opportunity).
Pod koniec pierwszego etapu bohater jest konfrontowany z sytuacją, poprzez
którą zobaczy nowe, widoczne pragnienie będące początkiem jego podróży. Nie jest
ono jednak jeszcze konkretnym celem, który definiuje koncepcję opowieści, ale
raczej chęcią (potrzebą), która prowadzi do nowej sytuacji w życiu protagonisty.
Etap II – Nowa sytuacja (The new situation).
W kolejnej części fabuły filmowej bohater reaguje na zaistniałą sytuację.
Adaptuje się do nowego otoczenia. Próbuje dowiedzieć się, co się dzieje, lub
formułuje konkretny plan osiągnięcia swojego ogólnego celu. W większości filmów
protagonista dostosowuje się do nowej sytuacji chętnie, często z uczuciem
ekscytacji, wierząc, że nowy problem, z którym się boryka, można łatwo rozwiązać.
Jednak wraz z eskalacją konfliktu zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest w stanie
pokonać znacznie większe przeszkody, niż zdawał sobie z tego sprawę wcześniej.

16

Por. M. Hauge, Struktura historii…, op. cit.
W scenariopisarstwie wyodrębnia się wydarzenia fabularne (story arc) oraz tak zwany łuk przemiany bohatera
(charakter arc) opisujący przemianę bohatera, która zwykle następuje pod wpływem wszelkich wydarzeń
fabularnych.
17
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Drugi punkt zwrotny – Zmiana planów (The change of plans).
Zaburzenie w życiu bohatera, przez które pierwotne pragnienie zostaje
przekształcone w konkretny, widoczny cel z jasno określonym punktem końcowym.
Punktem zwrotnym jest scena, w której następuje zdefiniowanie tematu
w opowiadanej historii i ujawnienie zewnętrznych motywacji (outer motivation)18
protagonisty.
Etap III – Postęp (Progress).
Bohater wciela w życie plan naprawczy, który wydaje się być rozwiązaniem
problemu i realizacją zamierzonego celu. Nie oznacza to, że ten etap jest
bezkonfliktowy. Jednak niezależnie od przeszkód, z jakimi zmaga się protagonista,
jest w stanie ich uniknąć lub je pokonać.
Trzeci punkt zwrotny – Punkt bez powrotu (The point of no return).
Dokładnie w połowie scenariusza postać prowadząca musi w pełni zobowiązać
się do realizacji swojego celu. Do tego momentu miała możliwość cofnięcia się,
zrezygnowania ze swojego planu i przywrócenia stanu wyjściowego z pierwszego
etapu filmu. W tej scenie bohater przekracza granice, łamie zakazy, narusza
istniejący porządek rzeczy, ponosząc znacznie większe ryzyko niż we wcześniejszych
częściach historii filmowej.
Etap IV – Komplikacja i wyższe stawki (Complications and higher stakes).
Na czwartym etapie historii filmowej osiągnięcie celu staje się o wiele
trudniejsze, a bohater ma o wiele więcej do stracenia. Jeśli się nie powiedzie,
porażka może oznaczać więzienie, utratę przyjaźni lub w niektórych typach filmów
śmierć. W tej fazie następuje znaczna progresja sytuacji konfliktowych, w wyniku
których pokonanie przeszkód na drodze do realizacji celu wydaje się zupełnie
niemożliwe.
Czwarty punkt zwrotny – Największa porażka (The major set back).
Sytuacja ta jest punktem kulminacyjnym czwartego etapu. O ile tam
następowała sukcesywna eskalacja dramaturgii filmowej, to w scenie finałowej tej
części historii protagonista jest skonfrontowany z „punktem bez wyjścia”. Konflikt,
który powoduje, że wydaje się, iż wszystko jest stracone. To katastrofalne
wydarzenie wręcz „wymusza” na bohaterze ryzykowany ruch, który okaże się dla
niego zgubny lub zbawienny.

18

Hauge wyjaśnia, iż terminem „zewnętrzna motywacja” nazywa wątek, w którym bohater dąży do realizacji
zamierzonego celu. Przeciwieństwem tego jest „wewnętrzna podroż”, która wyrasta z tęsknot bohatera, ran, lęków,
odwagi i wzrostu. Jednak, jak zauważa Hauge, te niewidzialne elementy postaci mogą pojawić się skutecznie tylko
wtedy, gdy wyrastają z prostego, widocznego pragnienia obrazowego poprzez „zewnętrzną motywację” postaci.
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Etap V – Finałowe pchnięcie (The final push).
Skutki decyzji podjętej w czwartym punkcie zwrotnym. Ostateczny wysiłek podjęty
przez bohatera na rzecz osiągnięcia wyznaczonego celu. Podczas tego etapu
scenariusza wszelkie czynniki działają przeciwko bohaterowi, konflikt jest
zmaksymalizowany, co przekłada się na najszybsze tempo opowieści.
Piąty punkt zwrotny – Punkt kulminacyjny (Climax).
W punkcie kulminacyjnym filmu bohater podejmuje ostateczne wyzwanie,
mierząc się z największą przeszkodą w całej historii, w wyniku której zostaje
rozwiązana jego „zewnętrzna motywacja”. Rezultatem tego działania są
odmienione dalsze losy bohatera. Punkt kulminacyjny „jest ruchomy”, jednak
występuje w ostatnich 10 procentach historii filmowej. Dokładne rozmieszczenie
jest zdefiniowane przez długość ostatniego etapu w historii.
Etap VI – Następstwa (The aftermath).
W scenach następujących bezpośrednio po punkcie kulminacyjnym zostaje
zobrazowany „nowy porządek”, sytuacja, w jakiej znajduje się bohater po
osiągnięciu celu. Jest to związane z tak zwanym wybrzmieniem. Jednak jak
podkreśla Hauge, w niektórych filmach: Thelma i Louise (1991, Ridley Scott),
Truman Show (1998, Peter Weir) niewiele jest do pokazania lub wyjaśnienia,
a celem scenarzysty jest pozostawienie publiczności oszołomionej lub
podekscytowanej19.
Michael Hauge wyjaśnia, iż zrozumienie tych etapów i punktów zwrotnych jest
narzędziem, za pomocą którego można zbudować zrozumiałą, logiczną dla widza
fabułę opowiadania lub dokonać analizy już zrealizowanych filmów. Jak podkreśla
w swych podręcznikach, konieczne jest wyeksponowanie jasno zarysowanego celu
bohatera, z wyraźnie implikowanym rezultatem, a nie tylko wewnętrznym
pragnieniem, czy akceptacją przez bohatera nowego stanu rzeczy20.

Bogowie – studium przypadku
Michael Hauge wielokrotnie w swych podręcznikach czy wykładach podkreśla
tezę o uniwersalności modelu sześciu etapów struktury dramaturgicznej,
wskazując, iż ma on zastosowanie nie tylko w amerykańskich fabułach, lecz
w większości „prawidłowo” opowiedzianych historii. Strukturę szczegółowo
wyjaśnia na dwóch przykładach filmowych, spełniających założenia jego modelu:
Erin Brockovich (2000, Steven Soderbergh), oraz Gladiator (2000, Ridley Scott),
19
20

Por. M. Hauge, Struktura historii…, op. cit.
Ibidem.
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fragmentarycznie odwołując się do innych uznanych hollywoodzkich produkcji21.
W poniższym rozdziale struktura sześciu etapów zostanie skonfrontowana
z filmem Bogowie z 2014 w reżyserii Łukasza Palkowskiego. W przypadku tej
produkcji, pomimo występowania scen, w których poznajemy charakter bohatera
(szczególnie ekspozycyjnych), film zaliczany jest do produkcji opartych na
wydarzeniach (story driven). W przypadku tego rodzaju kina łatwo zdiagnozować
klarowną strukturę fabularną, gdyż zazwyczaj główny wątek filmowy wpisuje się
w schemat, w którym bohater dąży do realizacji określonego celu, będąc
konfrontowanym z różnego typu konfliktami. W Bogach Zbigniew Religa (Tomasz
Kot), utalentowany kardiochirurg, pragnie dokonać udanej operacji przeszczepu
serca. Na swojej drodze spotyka wiele trudności nie tylko natury medycznej,
lecz również: ekonomicznej (pozyskanie finansów na dokończenie remontu kliniki),
etycznej (konserwatywni lekarze), czy dotyczącej relacji rodzinnych (relacje z żoną
Anną). Pod koniec filmu największą barierą na drodze do realizacji celu okazuje się
silny konflikt wewnętrzny, z jakim zmaga się Religa.
Pierwszy etap w filmowej podróży to ekspozycja bohatera, w której poznajemy
Religę jako zaangażowanego w swoją pracę kardiochirurga, wybitnego
specjalistę nieobawiającego się podejmować decyzji bez wiedzy swoich
przełożonych. Już w pierwszej scenie zaakcentowane jest to, czego będzie dotyczyła
historia filmowa, gdy w telewizyjnej debacie profesor Jan Moll (Władysław
Kowalski) próbuje odpierać ataki konserwatywnych lekarzy oskarżających go
o przeprowadzenie w Polsce nieudanej próby przeszczepu serca.
Na początku Religa jeszcze nie mówi otwarcie o swoim głównym celu
(transplantacja serca). Zarysowaniu tematu służy sekwencja pokazująca
konferencję naukową z udziałem amerykańskich kardiochirurgów, wygłaszających
referat na temat przeszczepu serca. Na konferencji Religa poznaje profesora Molla,
który w dalszej części filmu stanie się jego mentorem. Nawiązuje również
znajomość z dwójką młodych lekarzy, którzy podobnie jak Religa wierzą
w przyszłość prowadzonych badań. Hauge podkreśla wagę tej części opowieści
filmowej, wskazując, iż jest to etap, w którym scenarzysta musi „pokazać widzom
dokąd poprowadzi ich historia… nakreślić pytania, na które widz będzie pragnął
uzyskać odpowiedź”22. Niewątpliwie temu służą sceny konferencji naukowej, gdy
zostaje zadane pytanie, czy w Polsce można dokonać udanego przeszczepu serca.
Pierwsze minuty scenariusza to również, według Hauge, etap, w którym
scenarzysta powinien budować więź emocjonalną pomiędzy bohaterem
a widownią. Poza sceną otwarcia filmu (debata telewizyjna) Krzysztof Rak
wprowadza nas w świat medyków in media res. To wręcz hitchcockowskie
trzęsienie ziemi, gdy na początku filmu uczestniczymy z Religą w trudnej operacji
21

M. Hauge, Storytelling Made Easy: Persuade and Transform Your Audiences, Buyers, and Clients - Simply, Quickly,
and Profitably, Indie Books International Press, Oceanside 2017.
22 M. Hauge, Writing Screen Plays…, op. cit., s. 90-91.
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serca, gdzie życie pacjenta zostaje uratowane dzięki spontanicznej decyzji
głównego bohatera. Postać protagonisty jest eksponowana jako specjalisty, który
wbrew innym lekarzom stawia precyzyjną diagnozę, charyzmatycznie narzuca wolę
innym medykom, bojącym się podjąć decyzji bez wiedzy dyrektora szpitala
(Jan Englert). Ten w kolejnej scenie oskarża Religę, iż podczas zabiegu złamał
większość przepisów regulaminu szpitalnego, ale jednocześnie uratował życie
pacjentowi. Wtedy również rozpoczyna się wątek dotyczący relacji Religi z żoną
Anną (Magdalena Czerwińska). Ta zastaje go w domu śpiącego na fotelu. Nie budzi
go, tylko przykrywa kocem. Poprzez tego typu zabiegi twórcy szkicują obraz
nonkonformisty, zaangażowanego w ratowanie ludzi, dla których poświęca życie
prywatne, jak i karierę.
Pierwszy punkt zwrotny ma miejsce w 14. minucie filmu (12%), kiedy Relidze
zostaje przedstawiona propozycja kierownictwa kliniki w Zabrzu. Zgodnie z teorią
Hauge jest to wydarzenie, które może być pozornym rozwiązaniem problemu
bohatera, czy wręcz decydującym czynnikiem w drodze do realizacji celu.
Protagonista jednak nie jest jeszcze pewny swego celu, czy sposobu jego realizacji,
dlatego nie podejmuje wyzwania. Taki też efekt obserwujemy w filmie, gdzie Religa
nie przyjmuje propozycji poprowadzenia kliniki w Zabrzu.
Na drugim etapie kardiochirurg próbuje zorganizować badania nad
przeszczepem serca w warszawskim szpitalu, którego jest pracownikiem. Do fabuły
zostaje dodatkowo wprowadzony wątek dotyczący nieudanej (zakończonej
śmiercią) operacji młodej dziewczyny. W czasie przesłuchania przed komisją etyki
lekarskiej główny bohater przedstawia teorię, według której można było uratować
życie pacjentce, przeszczepiając jej serce. Środowisko konserwatywnych lekarzy
będących jednym z antagonistów filmowych wyraża swój stanowczy protest
przeciwko podejmowaniu tego typu eksperymentów. Również dialog Religi
z dyrektorem warszawskiego szpitala na temat badań nad transplantacją serca
kończy się fiaskiem. Ten stanowczo zaprzecza, by – dopóki żyje – pozwolił na
prowadzenia takowych badań w swoim szpitalu.
Drugi punkt zwrotny to scena z 28. minuty filmu (25%), w której widzowie
obserwują reakcję bohatera na wynik rozmowy z jego przełożonym dotyczącej
prowadzenia badań nad przeszczepem serca. W punkcie zwrotnym Religa decyduje
się na desperacki akt poprowadzenia własnej kliniki w Zabrzu. Według jego oceny
jest to jedyna szansa na przeprowadzenie operacji transplantacji serca. Zgodnie z
wytycznymi z modelu Hauge pierwotne pragnienie protagonisty zostaje
przekształcone w konkretny cel z jasno określonym punktem końcowym. W filmie
Bogowie jest to sytuacja pozostawienia przez bohatera swojego dawnego życia
i wkroczenia w „nową przestrzeń”, która wydaje się być jedyną szansą na realizację
celu. Należy zauważyć, iż „cel” nie dotyczy tego, czy Religa przeprowadzi operację,
tylko czy dokona tego z pozytywnym skutkiem. Dlatego też w scenariuszu
umieszczono między innymi pierwszą scenę, w której widzom przekazano
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informację, iż nieudana operacja przeszczepu serca została już podjęta w historii
polskiej kardiochirurgii.
Trzeci etap w filmie Bogowie dotyczy problemów z pozyskaniem środków na
dokończenie budowy kliniki w Zabrzu. Pomimo licznych konfliktów Relidze jednak
udaje się zdobyć finasowanie z funduszy kopalni „Jadwiga”. Zgodnie z wytycznymi
analizowanego modelu fabularnego bohater wciela w życie plan naprawczy, który
wydaje się być rozwiązaniem problemu w dążeniu do realizacji zamierzonego celu.
Pomimo sukcesu związanego z dokończeniem budowy i przeprowadzeniem
pierwszych zabiegów medycznych środki na finansowanie szpitala zostają
wstrzymane, a klinika ma być zamknięta. Twórcy filmowi tym samym konfrontują
bohatera z kolejną, wręcz niemożliwą do pokonania przeszkodą.
Następstwem tej sytuacji dramaturgicznej jest scena, którą można
interpretować jako trzeci punkt zwrotny w historii (54 minuta; 48%). Religa
postawiony w sytuacji kryzysowej informuje swoich lekarzy o przyspieszeniu
wykonania zabiegu transplantacji serca. Bohater w pełni zobowiązuje się do
realizacji swojego celu. Hauge nazywa to wydarzenie punktem bez powrotu
(The point of no return). Wydaje się jednak, iż użyte określenie jest nieadekwatne
do przedstawionych wydarzeń filmowych. Z punktu widzenia dramaturgii filmowej
jest to niewątpliwie decyzja protagonisty wpływająca na dynamiczny rozwój
dalszych wydarzeń fabularnych (presja czasu – 14 dni do zamknięcia szpitala),
jednak nie posiada ona statusu tej, od której „nie ma odwrotu”. Za takową decyzję
można uznać wykonanie pierwszej transplantacji serca, jednak ona następuje
dopiero w 80. minucie filmu (73%).
Warto odnieść się do definicji innych scenarzystów definiujących punkt
środkowy fabuły filmowej. Syd Field mid-point określa jako „odwrócenie losu, lub
odkrycie, które zmienia kierunek opowieści”23. Jak wynika z definicji, to jeden
z kluczowych momentów filmowych, jednak nie sytuacja, w której bohater
dokonuje wyboru i której konsekwencje są niemożliwe do odwrócenia. Inny
scenarzysta, Frank Daniel, punkt środkowy nazywa pierwszym punktem
kulminacyjnym (First Culmination), korelując go z punktem kulminacyjnym
w trzecim akcie, w którym następuje rozwiązanie fabuły filmowej. Pierwszy punkt
kulminacyjny Daniel wiąże ze szczególnymi utrudnieniami, na jakie natrafia
protagonista, pisząc, że „pierwsza kulminacja jest odwróceniem losu, jeszcze
bardziej utrudniającym zadanie głównej postaci”24. Zastosowanie podobnego
chwytu dramaturgicznego następuje w filmie Bogowie. Bohater postawiony
w sytuacji bez wyjścia (wstrzymane dotacje), próbuje dokonać operacji przeszczepu
serca, zanim klinika zostanie zamknięta. Pomimo spontanicznych przygotowań do
operacji, transplantacji serca nie udaje się dokonać. Tym samym bohater nie
23
24

S. Field, Screenplay: The Foundations of Screenwriting…, op. cit., s. 64.
P. Gulino, Screenwriting: The Sequence Approach, Bloomsbury Publishing, Londyn 2004, s. 27-28.
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przekracza „granicy bez powrotu”, jednak podjęta przez niego decyzja jest
wyraźnym oddzieleniem etapów filmowych. W poprzedzającym etapie Religa
zmagał się z problemami natury ekonomicznej. W kolejnym, tematem naczelnym
staje się już dokonanie udanej operacji przeszczepu serca.
Czwarty etap filmowy, jak zostało wspomniane, to realna próba
przeprowadzenia operacji transplantacji serca. Michael Hauge zauważa, że w tej
części filmu osiągnięcie celu staje się o wiele trudniejsze, a konsekwencje
przegranej bardziej dotkliwe dla bohatera.
Na czwartym etapie Bogów protagonista nie doświadcza komplikacji
„pośrednich” (dokończenie budowy kliniki, finasowanie szpitala), a natury stricte
medycznej. Kolejne operacje pomimo pozornego sukcesu (udane przeszczepy)
okazują się porażką, gdyż pacjenci przeżywają zaledwie kilkanaście dni po
operacji. Hauge podkreśla, iż w tej części historii filmowej „pokonanie przeszkód
do realizacji celu wydaje się zupełnie niemożliwe”25. Dodatkowo celem zwiększenia
dramaturgii filmowej scenarzyści uwypuklają konflikt wewnętrzny protagonisty
będący następstwem nieudanych operacji medycznych i licznych zgonów
pacjentów. Jego stan wewnętrzny wyraża się w narastającej frustracji oraz prowadzi
do nadużywania alkoholu. Konsekwencją progresji w dramaturgii filmowej jest
czwarty punkt zwrotny (97 minuta; 88%) w postaci silnie zarysowanego konfliktu
wewnętrznego protagonisty. Religa podczas rozmowy z prokuratorem oznajmia, że
program badań zostaje zamknięty, a tym samym widz jest skonfrontowany
z pozorną przegraną bohatera.
W piątej fazie historii Hauge zakłada sukcesywną progresję dramaturgii
filmowej, w wyniku której na tym etapie widz obserwuje szybką akcję. Dodatkowo
większość czynników działa przeciwko głównemu bohaterowi, dopóki ten nie
osiągnie celu.
W przypadku analizowanego filmu nie obserwujemy takich wydarzeń. W tej
fazie w Bogach największym antagonistą filmowym jest sam Religa, który musi
zmierzyć się z własnym zwątpieniem w sens prowadzonych badań. Każda kolejna
operacja pomimo udanego przeszczepu kończyła się zgonami pacjentów.
To bardziej „migawkowe” studium człowieka, który poniósł porażkę w drodze do
realizacji celu, niż pokaz zwartej dynamicznej akcji. Piąty etap filmowy kończy scena,
gdy Religa po powrocie do kliniki informuje swoich najbliższych współpracowników,
gdzie popełniali błąd podczas prowadzonych operacji serca. W konsekwencji
obserwujemy wydarzenie piątego punktu zwrotnego (107 minuta; 97%) w postaci
kolejnej próby transplantacji, która okazuje się być udaną operacją. Pacjent
z sercem obcej osoby przeżył siedem lata. Scenarzysta po tej scenie nie zdecydował
się na tak zwany etap wybrzmienia, czyli kończący historię filmową szósty etap.
Po udanej operacji widzowie obserwują zamrożony kadr z filmu, na którym aktor
25

M. Hauge, Struktura historii…, op. cit. s. 1.
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Tomasz Kot siedzi przy łóżku pacjenta. Na kadr filmowy zostaje nałożone
rzeczywiste zdjęcie zrobione po operacji w tamtym okresie profesorowi Relidze.
Analizując rozkład czasowy (przyjmując dwuprocentowe wahanie czasowe) tak
zwanych punktów zwrotnych w filmie Bogowie, zauważalna jest zgodność
z modelem Michaela Hauge. Zaburzenie struktury dramaturgicznej obserwowane
jest w trzecim akcie filmowym. Sam czwarty punkt zwrotny otwierający ostatnią
część filmu występuje w 88% historii filmowej (według Hauge powinien mieć
miejsce w 75%).
Z wyjątkiem ostatnich dwu etapów obserwowana jest zgodność wydarzeń
fabularnych z modelem Hauge. W Bogach wprowadzony jest sekwencyjny tryb
opowiadania, gdzie w każdej sekwencji dominantą jest jakiś rodzaj konfliktu.
W trzecim etapie historii filmowej są to przeszkody ekonomiczne, w czwartym
problemy natury medyczno-naukowej, by w ostatniej, według Hauge najbardziej
dynamicznej części, scenarzysta zarysował konflikt wewnętrzny protagonisty.
W tym etapie zauważalne jest widoczne zerwanie z założeniami struktury
narracyjnej Hauge. Protagonista zamiast aktywnie dążyć do realizacji celu staje się
postacią bierną. Ucieka od codzienności na Mazury, nadużywa alkoholu.
W kolejnych scenach filmu odwiedza profesora Molla oraz matkę dziecka, które
operował w pierwszym akcie filmowym. Konfrontacja z tymi osobami wydaje się
być dla niego czynnikiem, który wybudza go z letargu i lekarz ponownie podejmuje
kolejną próbę przeszczepu serca, tym razem udaną.
W filmie nie pojawia się szósty etap historii filmowej, gdyż opowieść filmową
kończy piąty punkt zwrotny. Jak podkreśla Hauge, wiele filmów nie musi posiadać
wybrzmienia, gdyż widzów nie interesuje dalsze życie bohatera, a jedynie
odpowiedź na pytanie, czy zrealizował on cel powzięty na początku filmu.
W świetle powyższych niezgodności nasuwającym się pytaniem jest to,
czy omawiany model Michaela Hauge nie jest uniwersalnym schematem
fabularnym, czy struktura filmu Bogowie powinna zostać inaczej skonstruowana.
Niestety ocenę dzieła filmowego cechuje zawsze subiektywny czynnik i trudno
jednoznacznie odpowiedzieć, czy inny rodzaj konstrukcji fabularnej wpłynąłby
pozytywnie na odbiór filmu. Można jedynie teoretycznie rozważyć przesunięcie
akcentu dramaturgicznego z czwartego punktu zwrotnego o kilka minut wcześniej,
zgodnie z założeniami modelu Hauge. Wydłużenie trzeciego aktu (o około 12 minut)
dałoby twórcom czas na wprowadzenie dodatkowych scen, wyjaśniających decyzję
Religii w kwestii badań i przeprowadzenia kolejnej transplantacji serca.
Jednocześnie zabrakło scen, w których twórcy odpowiadają na pytanie, w jaki
sposób Religa odkrył błąd medyczny, który popełniał w czasie wcześniejszych
operacji (w filmie to krótka rozmowa z profesorem). Subiektywnej ocenie widzów
należy pozostawić kwestię pewnej bierności bohatera i braku wystąpienia
zalecanych przez Hauge czynników dynamizujących trzeci akt. Według autora
koncepcji sześciu etapów pod koniec historii filmowej protagonista doświadcza
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zmasowanych konfliktów na drodze do realizacji celu.

Zakończenie
Analizując model struktury dramaturgicznej Michaela Hauge, należy rozważyć,
czy i w jakim zakresie jego teoria rozwija wcześniej już opisane struktury narracyjne.
Hauge podczas prowadzonych wykładów podkreśla, że prezentowany przez siebie
model „odkrył oglądając film za filmem, czytając scenariusz za scenariuszem
i analizując, jakie czynniki składają się na to, że filmy odnoszą sukces komercyjny,
jak również artystyczny, finalnie zdobywając liczne nagrody”26. Odnosząc się do już
istniejących modeli struktur fabularnych autorstwa między innymi Johna Truby czy
Christophera Voglera, Hauge wskazuje na zbieżność tychże koncepcji ze swoją,
twierdząc, że jego teoria struktury narracyjnej „nie jest w jakiś znaczący sposób
odmienna, ….szukamy (scenarzyści) sposobu, jak możemy uprościć ten proces
i zredukować do struktury, która będzie na tyle zwięzła, by zastosować ją
w scenariuszach”27. Pomimo zapewnień o „procesie upraszczania” zaproponowana
teoria sześciu etapów wykazuje duże podobieństwo do już istniejących filmowych
modeli struktur dramaturgicznych. Na pięć sygnowanych przez Hauge punktów
zwrotnych składają się cztery kluczowe punkty dramaturgiczne autorstwa Syda
Fielda, kończące odpowiednio pierwszy i drugi akt filmowej opowieści, mid-point
dzielący scenariusz na dwie części, oraz kończący opowieść filmową punkt
kulminacyjny. Pierwszy punkt zwrotny według teorii Hauge to tak zwany punkt
inicjujący historię, określany przez Franka Daniela jako punkt ataku (point of
attack)28. Hauge w swych rozważaniach dokładnie określa miejsca w scenariuszu,
gdzie dane punkty odmieniające bieg wydarzeń fabularnych powinny zaistnieć.
W przeciwieństwie do innych scenarzystów Hauge rygorystycznie określa czas ich
pojawienia się w filmach, procentowe widełki podając tylko dla ostatniego punktu
zwrotnego (90-99%). Twierdzi, iż w dobrze skonstruowanej opowieści punkty
zwrotne „zawsze występują w tych samych momentach filmowych,
w procentowych odniesieniach czasu filmowego”29. Tego typu „aptekarska
precyzja” i potraktowanie filmowej opowieści ze „stoperem” w ręku, deprecjonuje
uniwersalność zaproponowanego przez Hauge modelu. Trudno bowiem oczekiwać
od twórców, iż pisząc scenariusze będą dokładnie wyliczać, na której stronie30
scenariusza ma zaistnieć dany punkt zwrotny. Dla przykładu Frank Daniel, dzieląc
26

M. Hauge, Screenwriting Plot Structure Masterclass – Michael Hauge https://www.youtube.com/
watch?v=besI6G4p4nw (20.07.2019)
27 Ibidem.
28 Por. P. Gulino, Screenwriting: The Sequence…, op. cit., s. 14.
29 M. Hauge, Struktura historii…, op. cit.
30
W scenariopisarstwie przyjmuje się, iż jedna strona scenariusza odpowiada jednej minucie czasu ekranowego
filmu.
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scenariusz na osiem sekwencji, określa maksymalny czas trwania jednej sekwencji
do piętnastu minut, przez co uniwersalizuje swój model fabularny31.
Innowacyjnym w teorii Hauge jest opis struktury narracyjnej nie tyle przez
pryzmat samej linii fabularnej (story arc), ale również „wewnętrznej podróży”
protagonisty. Teoretyk prowadził wielokrotnie wspólne wykłady z Christopherem
Voglerem32, który analizując prace Josepha Campbella stworzył model „podróży
bohatera”. W modelu strukturalnym Hauge zauważalne są elementy tychże analiz.
Sześć etapów i pojawiające się punkty zwrotne zawierają opisy zewnętrznych
konfliktów, jak i łuku przemiany bohatera (character arc).
Analizę sześciostopniowej struktury fabularnej warto zakończyć pytaniem
badawczym, w jakim stopniu zaproponowany przez Hauge wzorzec może być
przydatny przy tworzeniu scenariuszy filmowych. Amerykański badacz z kręgu
neoformalistów David Bordwell wskazuje, że model narracyjny klasycznego kina
hollywoodzkiego na długi czas zdominował tradycję opowiadania filmowego33.
Co się z tym wiąże, stosowane tam rozwiązania dramaturgiczne przeniknęły
do kina światowego, „narzucając” pewne wzorce konstrukcyjne. Bordwell
wymienia kluczowe elementy narracji hollywoodzkiej:
1) wprowadzenie tła, scenerii i postaci, objaśnienie stanu rzeczy,
2) zdarzenie inicjujące,
3) reakcja emocjonalna głównego bohatera lub ustanowienie przez niego celu,
4) komplikacja akcji,
5) rezultat,
6) reakcja na rezultat34.
Niewątpliwie wśród twórców tego typu kina analizowany model sześciu etapów
będzie miał praktyczne zastosowanie. Struktura dramaturgiczna propagowana
przez Michaela Hauge to wręcz „przepis” na tworzenie historii, które widzowie
łatwo „rozkodują”. Otrzymają „produkt”, do jakiego przyzwyczaiły ich masowo
produkowane filmy, zarówno na „duże ekrany”, jak i filmy telewizyjne.
Jednocześnie istnieją nurty w kinie, zwłaszcza autorskim, w których
twórcy zrywają z wzorcami opowiadania stosowanymi przez scenarzystów
„blockbusterowych”. Miłosz Stelmach, analizując współczesny neomodernizm
kinowy oraz filmy zaliczane do nurtu tzw. slow-cinema, wskazuje na występujące
w nich „rozbicie klasycznej dramaturgii, oraz związanej z nią konstrukcji
opowiadania, opierającej się na schemacie narracyjnym: zawiązanie akcji – rozwój
– rozwiązanie”35. Z pewnością w tego typu produkcjach sześcioetapowy model
31

Por. P. Gulino, Screenwriting: The Sequence …, op. cit., s. 12-13.
Wydano audiobook z tymi wykładami: The Hero’s Journeys with Michael Hauge& Chris Vogler, Writer's Audio
Shop, 2003.
33 D. Bordwell, K. Thompson, Film art. Sztuka filmowa, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011, s 109.
34
D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, Routledge, Londyn 1986, s. 35.
35 M. Stelmach, Wyzwolenie kina. Narracja w slow cinema, „EKRANy”, 2014, nr1(17), s. 23-26.
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Hauge nie będzie miał praktycznego zastosowania. Niewątpliwie jednak śledząc
kinowe box officy36 można wnioskować o nikłym zainteresowaniu „widza
masowego” filmami, w których następuje odejście od ustalonych wzorców narracji
na rzecz struktur eksperymentalnych37. Warto odwołać się ponownie do słów
Marka Hendrykowskiego, iż struktura według modeli amerykańskich scenarzystów
wiąże się z „nośnymi projektami”38. Scenarzysta, rozważając swój projekt jako filmu
o potencjale komercyjnym i stosując sześcioetapowy schemat, stworzy historię
realizującą założenia kina hollywoodzkiego.
Słabością modelu Hauge jest też trudność w zastosowaniu propagowanej przez
niego struktury w wielowątkowych historiach z kilkoma bohaterami, gdzie nie
występuje prosty schemat w postaci protagonisty lub grupy protagonistów
realizujących wspólny cel. Filmy z tak zwanymi równorzędnymi wątkami
fabularnymi (Na skróty (reż. Robert Altman, 1993), Traffic (reż. Steven Soderbergh,
2000), 21 gramów (reż. Alejandro González Iñárritu, 2003), w których poszczególne
fabuły filmowe posiadają własne struktury dramaturgiczne, nie wpisują się
w schemat sześciu etapów.

Bibliografia
Field S., Screenplay: The Foundations of Screenwriting. A Step-by-Step Guide from Concept to Finished
Script, Random House Press, New York 1982.
Gulino P., Screenwriting: The Sequence Approach, Bloomsbury Publishing, Londyn 2004.
Goldman W., Przygody scenarzysty, przeł. M. Karpiński, Wydawnictwo Agencja Scenariuszowa,
Warszawa 1999.
Pasolini P. P., Scenariusz jako struktura zdążająca ku innej strukturze, przeł. W. Kalinowski, „Dialog:
miesięcznik Związku Literatów Polskich”, 1973, t. 18, nr 2, s. 138-143.
Hauge M., Writing Screenplays that Sell, Collins Ref Press, New York 1991.
Hauge M., Storytelling Made Easy: Persuade and Transform Your Audiences, Buyers, and Clients Simply, Quickly, and Profitably, Indie Books International Press, Oceanside 2017.
Hendrykowski M., Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
Karpiński M., Niedoskonałe odbicie, Wydawnictwo Rabid, Warszawa 2006.
Otto W., Paradygmat i suspens. O dramaturgii scenariusza filmowego, „Images”, 2015, vol. XVI/no.
25, s. 73-84.
Plesnar A. Ł., Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.
Stelmach M., Wyzwolenie kina. Narracja w slow cinema, „Ekrany”, 2014, nr 1(17), s. 23-26.
Źródła internetowe
Hauge M., Struktura historii: 5 kluczowych punktów zwrotnych wszystkich udanych scenariuszy,
https://www.storymastery.com/story/screenplay-structure-five-key-turning-points-successful36

Box Office to termin, którym w przemyśle filmowym określa się liczbę widzów, lub przychód ze sprzedaży biletów
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Dla przykładu filmy takich twórców, jak: Nuri Bilge Ceylan, Kim Ki-duk, Béla Tarr.
38 M. Hendrykowski, Scenariusz filmowy…, op. cit., s. 202.
378

Artur Borowiecki

scripts (10.07.2019).
Hauge M., Screenwriting Plot Structure Masterclass - Michael Hauge, https://www.youtube.com/wa
tch?v=besI6G4p4nw (20.07.2019).
Staszczyszyn B., Bogowie, https://culture.pl/pl/dzielo/bogowie (10.07.2019).

Michael Hauge’s Six-Stage Plot Structure. Gods – A Case Study
Summary
The story structure in movies is currently one of the main points of interestin storytelling studies. The
most popular film model of plot structure is proposed by Syd Field. In addition to Field’s model of plot
structure of feature films, there are other models popular in the community of American
screenwriters. For example, “8 sequence structure” of Frank Daniel or “Beat Sheet” proposed by Blake
Snyder. This article discusses the theory of the American lecturer, Michał Hauge, “Six-Stage Plot
Structure”. Hauge claims that each "well-constructed" film story consists of six stages that are
separated by five characteristic turning points. The Hauge model is analysed on the example of the
film Gods directed by Łukasz Palkowski.
Keywords: plot structure, pardigm, turning points, narrative scheme, plot outline, Michael Hauge,
Gods
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Malwina Popiołek,
Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów
społecznościowych w sieciowym społeczeństwie
informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2018, 237 s.

W 2018 roku ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka Malwiny
Popiołek pt. Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych
w sieciowym społeczeństwie informacyjnym. Autorka zaprezentowała zebrany
materiał w dwóch częściach – teoretycznej i empirycznej. Stwierdziła: „zasadniczo
można je czytać zupełnie niezależnie”. Jednak, moim zdaniem, stanowią
one komplementarną całość. Potraktowane łącznie tworzą spójny obraz
funkcjonowania serwisów społecznościowych głównie z perspektywy teorii
dotyczących rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
Badaczka świadomie zdecydowała się na takie podejście do tematu. Jej zdaniem
serwisy społecznościowe stały się integralną częścią Internetu. Niemal każdy, kto
korzysta z sieci, używa mediów społecznościowych. Ta reguła dotyczy zwłaszcza
młodego pokolenia, którego reprezentanci zostali poddani badaniom
empirycznym. Autorka skoncentrowała swoje dociekania wokół trzech problemów
badawczych, które niejako stały się także celami jej badań. Po pierwsze, starała się
określić rolę i znaczenie serwisów społecznościowych w przestrzeni internetowej,
a także w codziennym życiu badanych. Po drugie, podjęła próbę przeanalizowania
przyczyn i konsekwencji korzystania i niekorzystania z Facebooka. Po trzecie,
postawiła sobie za cel określenie roli i znaczenia Facebooka w sieciowym
społeczeństwie informacyjnym. Badaczka starała się te problemy rozwikłać
i przedstawić na łamach czterech rozdziałów – dwóch teoretycznych i dwóch
empirycznych. Książkę uzupełniają indeksy – rzeczowy i osobowy, które ułatwiają
nawigację po zawartych na jej łamach treściach.
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Część teoretyczną Malwina Popiołek poświęciła dwóm kluczowym
zagadnieniom.
W
rozdziale
pierwszym
scharakteryzowała
serwisy
społecznościowe, rozpoczynając od uporządkowania kwestii definicyjnych.
Pokusiła się także o omówienie ich roli i miejsca w teorii mediów. Na uwagę
zasługuje próba określenia relacji między serwisami społecznościowymi a nowymi
mediami. Badaczka odniosła się do wiodących publikacji z tego zakresu.
Uzupełniła ten fragment swojej książki charakterystyką wybranych serwisów
zarówno polskich, jak i zagranicznych tj. Facebook, Instagram, Grono.net. czy Nk.pl.
W drugim rozdziale części poświęconej kwestiom teoretycznym Autorka
przybliżyła zagadnienia dotyczące społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem jego rozwoju historycznego oraz problemów definicyjnych.
Starała się także nakreślić scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w XXI wieku. Szczegółowo zaprezentowała jeden z jego modeli, mianowicie
społeczeństwo sieciowe. Opisała jego mocne i słabe strony. Stworzyła ciekawy
obraz funkcjonowania informacji we współczesnym społeczeństwie. Jednak na
szczególną uwagę zasługuje próba scharakteryzowania władzy symbolicznej
i ukazanie jej przejawów w sieciowym społeczeństwie informacyjnym.
Część drugą stanowi opis wyników badań empirycznych przeprowadzonych
w latach 2013-2016. Badaczka zastosowała różne metody badań, co stanowi
wartość tej publikacji. Łącznie wykonała 38 wywiadów pogłębionych
(20 z osobami korzystającymi, a 18 z niekorzystającymi z Facebooka).
Przeprowadziła eksperyment, w ramach którego badani mieli na tydzień usunąć
swoje konta z Facebooka. Wykorzystała także obserwację uczestniczącą. Zebrane
wyniki badań pozwoliły Malwinie Popiołek przeanalizować Facebooka, jak serwis
społecznościowy w sieciowym społeczeństwie informacyjnym. Autorka
skonfrontowała także, opisane w literaturze przedmiotu, przyczyny korzystania
z serwisu, z tymi deklarowanymi przez badanych. Omówiła potrzebę kontroli
i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji oraz funkcje Facebooka jako
nadrzędnego źródła informacji.
Na uwagę zasługuje rozdział czwarty, który Autorka poświęciła tym
respondentom, którzy nie korzystali z serwisu. Sporządziła katalog przyczyn
oraz form niekorzystania z Facebooka. Zastanawiała się także, jakie konsekwencje
w zmediatyzowanym świecie, szczególnie w społeczności akademickiej, w którym
niemal każda jednostka prywatna i publiczna mają swoje profile w serwisie, niesie
ze sobą brak konta. Autorka zadała pytanie, czy w tej specyficznej sytuacji można
mówić o wykluczeniu, o braku dostępu do informacji, o swoistym „byciu na
uboczu”. Przeanalizowała także społeczne postrzeganie osób, które starały się żyć
bez aktywnych kont w serwisie. Stworzyła spis zysków i strat związanych z brakiem
obecności w serwisie.
Uważam, że książka Malwiny Popiołek stanowi ważny wkład w rozwój dyscypliny
nauki o komunikacji społecznej i mediach. Uzupełnia lukę w badaniach dotyczących
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mediów społecznościowych. Należy podkreślić, że w czasopismach naukowych,
tj. „Zeszyty Prasoznawcze”, „Studia Medioznawcze”, „Media Biznes Kultura”,
„Zarządzenie Mediami” czy „Media i Społeczeństwo” opublikowano
w ostatniej dekadzie kilkanaście artykułów, których przedmiotem badań był
Facebook i inne serwisy społecznościowe. Jednak brakowało monografii
poświęconej temu problemowi badawczemu. Monografii, na łamach której
starano by się skonfrontować teorię z praktyką. Szczególną wartość tej książki
stanowi udana próba połączenia różnych metod badawczych, sprawne
przedstawienie otrzymanych wyników badań oraz osadzenie ich w kontekście
teoretycznym.
Lektura książki pt. Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów
społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnymsprawiła mi dużą
przyjemność. Niewątpliwie jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich
interesujących się mediami. Jest rzetelnym i wnikliwym kompendium wiedzy
o funkcjonowaniu i roli serwisów społecznościowych w XXI wieku. Prezentuje
bogaty materiał faktograficzny skłaniający do refleksji nad przeobrażeniami
współczesnego komunikowania. Wartość merytoryczną publikacji podnosi bogata
bibliografia, którą tworzą materiały źródłowe i opracowania.
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest 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 zwykle afiliowany
w instytucji zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora
publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
o niewystępowaniu konfliktu interesów.
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Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane
artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
− Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł
powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami,
komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów
w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi
tego rodzaju.
− Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy
autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach
i koncepcjach metodologicznych, 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:
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Zasady przygotowania tekstów do druku
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna,
ul Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała,
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, bud. B, pok. 305,
z dopiskiem "Media i Społeczeństwo",
e-mail: mis@ath.bielsko.pl

Informacje ogólne
Komitet redakcyjny rozumie, że nadesłanie artykułu do publikacji jest
równoznaczne z deklaracją, iż jest to oryginalny materiał autorski, nigdzie dotąd
niepublikowany, który nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie został
przekazany do druku w innym wydawnictwie. Autor nie otrzymuje honorarium za
publikację artykułu.

Opracowanie tekstu
* Autor winien przesłać elektroniczną wersję tekstu na adres mis@ath.bielsko.pl
lub kpiatek@ath.bielsko.pl. Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie
z wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media i Społeczeństwo”, por. niżej.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
* W nagłówku należy wskazać imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, adres
e-mailowy (preferowany jest adres służbowy) oraz indywidualny numer ORCID.
* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo: od 0,5 do 1 arkusza
wydawniczego.
* 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.
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* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 1/3 strony (max. 15 wersetów
każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść i stanowić
kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography – nie
tłuste) oraz oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online
references – nie tłuste) – pisane czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
* Bibliografia: w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które powołujemy
się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane, oddzielnie
źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne porządkujemy
alfabetycznie.
Artykuły: podajemy nazwisko i inicjał imienia autora, 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.
Rozdziały/części tomów zbiorowych: podajemy nazwisko i inicjał imienia
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
strony, na których znajduje się artykuł.
Prace zbiorowe: podajemy nazwisko(a) i inicjał(y) imienia/imion i redaktorów,
po przecinku skrót (red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz
wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie autorów większej niż trzech: rozpoczynamy od podania
nazwiska i inicjału imienia pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech: rozpoczynamy od nazwiska
i inicjału imienia pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania.
* 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
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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.
* 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
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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.
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;
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– 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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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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