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Wstęp

Roboczy
podtytuł
prezentowanego, trzynastego
tomu „Mediów
i Społeczeństwa”, czyli „Literatura w mediach, media w literaturze”, który
nieoficjalnie towarzyszył nam od samego początku pracy nad jego przygotowaniem,
nie zaskakiwałby czytelników swą oryginalnością. Zamiast niego wystarczyłoby
dopisanie w tytule czasopisma, po kolejnym spójniku – słowa „literatura”.
Literaturoznawcza ciekawość spowodowała, że postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej
i bardziej szczegółowo relacjom, zależnościom, napięciom w tej właśnie triadzie.
Nie tyleż z powodu, iż zestawianie literatury w różne semantyczne pary jest
praktyką dość powszechną, a tworzone w ten sposób konstelacje świetnie
sprawdzają się jako tytuły analiz, ale przede wszystkim dlatego, że czas ku tego typu
rozważaniom wydaje się być właściwym.
Pytania o wzajemne relacje i oddziaływania literatury i mediów były już po
wielokroć przedmiotem teoretycznych analiz, wydaje się jednak, że nadal nie
wyczerpały one zagadnienia i nie przyniosły wiążących rozstrzygnięć. Szczególnie
w obszarze tzw. nowych mediów, w analizie których konkretyzacja problemu
oscylująca pomiędzy próbą genologicznego uporządkowania aktywności literackich
a zdefiniowaniem nowych form wyrazu i użytych do ich realizacji narzędzi (czy też
mediów) wciąż ma otwarty charakter. Jeśli przyjąć za Marylą Hopfinger, że każda
z epok „w swoisty sposób ujmuje swoją literaturę i tworzy własny repertuar
gatunków literackich”, a ten z kolei „odpowiada na potrzeby, jakie pod adresem
twórczości literackiej wysuwają uczestnicy kultury”1, to w obecnej, trzeciej dekadzie
XXI w., ów repertuar jest wciąż niezamknięty. Brak kompromisu w grze między
1

M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 29.
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oczekiwaniami partycypujących w kulturze a kulturowymi formami wyrazu nie jest
jednak wynikiem nieudanej otwierającej licytacji czy strategicznego impasu,
ale raczej ubocznym efektem działania „prawa Królowej Kier”. Tę właśnie
bohaterkę powieści Lewisa Carrolla cytuje Ryszard Czapliński w artykule
otwierającym dyskusję dotyczącą statusu nowej humanistyki, a samo prawo
definiuje w sposób następujący:
„Zmienny świat mediów i kulturowych form aktywności sprawia, że jesteśmy jak Alicja, która od
Królowej Kier usłyszała podstawowe prawo dynamiki późnej nowoczesności: «Tutaj, aby utrzymać
się w tym samym miejscu, trzeba biec, ile sił».2”

Ruch i zmiana to elementy definiujące „bycie” w świecie mediów późnej
nowoczesności, to swoiste rudymenty współczesności. Osadzony w niej człowiek
działa nieustannie doskonaląc i zmieniając technologię, a przez to także media.
Szukając coraz lepszych sposobów komunikacji ze światem i wyrażania siebie,
równocześnie sam podlega zmianie. Jego percepcję rzeczywistości, oczekiwania
wobec niej i uczestnictwo w świecie (także w kulturze) kształtują właśnie m.in.
media, których używa i które udoskonala.
„Bieg co sił” trwa, angażując technologiczne, poznawcze i afektywne zasoby
uczestników kultury, niosąc także ważkie konsekwencje dla definiowania
literatury. Od XX wieku druk przestaje być podstawowym narzędziem poznania
rzeczywistości, książkę zastępują środki masowego przekazu: radio, kino, telewizja,
prasa ilustrowana itp.3 Kluczowym dla opisu świata i poszukiwania znaczeń
rzeczywistości pojęciem staje się zatem audiowizualność i towarzyszące jej formy
percepcji. Sytuacja komplikuje się raz jeszcze, kiedy to wraz z nowymi mediami
(głównie Internetem) pojawia się „nowy stan skupienia literatury”, który zastępuje
dotychczasową formę przekazu literackiego „cyfrową płynną substancją”4.
Substancją, która swojego nowego kształtu szuka w nieposiadającej granic,
wiecznie otwartej5” strukturze Internetu, porządkując sieć w narracyjne struktury,
które „poszerzają funkcjonalnie i gatunkowo przestrzeń tekstu”6. Dominanty
nowoczesnej rzeczywistości, decydujące o jej opisie, to zatem już nie druk czy radio
i telewizja, ale nowe dynamiczne formy komunikacji, czytanie i pisanie
zapośredniczone udziałem komputera. Główne tendencje współczesnej kultury –
jak pisze Henry Lobin – to hybrydowość, multimedialność i uspołecznienie, a zatem
zamącone formy gatunków zamiast ich precyzyjnych granic, wielość i nielinearność
form wyrazu zamiast linearności druku, równoczesne zaangażowanie wielu
2

R. Czapliński., Sploty, „Teksty Drugie” 1/2017, s. 12.
B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska-Kobiel, A. Regiewicz, Literatura – nowe media. Homo irretitus
w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 21.
4 Ibidem.
5 P. Marecki, (red.), Liternet: literatura i internet, Rabid, Kraków 2002, s. 7.
6 M. Hopfinger, Literatura I media…,op. cit., s. 29.
3
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podmiotów zamiast samotności autora. Co dzięki temu zyskuje, a co traci
literatura?
Dezaktualizują się dotychczasowe definicje, zmieniają się tradycyjne pola
literackie, pojawiają się nowe środki wyrazu, ale i sposoby percepcji; zacierają się
wreszcie utarte dotychczas gatunki. Erozji ulegają także samo rozumienie
i funkcja literatury. Nadal jednak (jak się wydaje) pozostaje ona istotnym układem
odniesienia i partnerem współczesnych przemian7. Dzieje się tak z trzech przyczyn:
po pierwsze literatura ma najstarszą i najdłuższą tradycję, jest zatem – jak pisze
Hopfinger – skarbnicą odniesień; po drugie, niezależnie od tego, czym będą nowe
formy, to nadal niezbędny do ich rozumienia pozostaje język i kompetencje
językowe; po trzecie – zaś cechy immamentnie przynależne literaturze (np.
autoteliczność, wykorzystanie struktur narracyjnych) stają się właściwymi także
zjawiskom nieliterackim8. Sama literatura, czy raczej – literackość, staje się częścią
szerszego kulturowego doświadczenia i jednym z elementów powstających na
różnych polach i w efekcie różnorodnych praktyk. Jak zauważa Ryszard Nycz:
„praktyki – wizualne, dźwiękowe, działaniowe, performatywne – nabierają statusu
tekstów kultury”9 i to właśnie te ostatnie stają się „istotnymi obiektami i praktykami
znaczącymi” – obiektem badań humanistycznych10. Badań, które nota bene same
także podlegają znaczącym przemianom.
Powyższa pobieżna analiza sytuacji, w jakiej znajduje się interesujący nas
przedmiot badań, zarysowuje zaledwie problematykę. Miała ona jednak na celu
zwrócenie uwagi na dwa najistotniejsze aspekty ponowoczesnego świata kultury.
Świata, powtórzmy za Królową Kier, w którym trzeba być „w biegu”. Świata,
i to rzeczony aspekt pierwszy, podlegającego nieustannym zmianom, w którym
fluktuacjom podlegają dotychczasowe pojęcia m.in. literatury, które w dążeniu
do ustalenia nowego status quo posiłkują się, i to rzeczony aspekt drugi, szerokim
kontekstem. Dynamika ta uwypukla interdyscyplinarny charakter badań
literatury i mediów, w których sięga się już nie tylko do zaplecza tekstów
teoretycznoliterackich i kulturoznawczych, ale także po badania historyczne,
socjologiczne, poświęcone sztuce. Znacznemu przesunięciu uległ jednak także
sam przedmiot badań, czyli omówione wyżej, wynikające z różnego rodzaju praktyk
teksty kultury. Skoro ekskluzywną twórczość literacką zastąpiło inkluzywne pojęcie
tekstów kultury, to tropiąc relację mediów i literatury mówić raczej należy
o „literackości” niż „literaturze” jako takiej. Otwiera to dwie odrębne ścieżki
badawcze: koncentrować się można albo na tekstach kultury, posiłkując się jedynie
kontekstem literaturoznawczym, albo – skupiać się na poszukiwaniach konkretnych
realizacji ponowoczesnej literackości. Autorzy, którzy odpowiedzieli na nasze
7

Ibidem, s. 45.
B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Lteratura – nowe media…,op. cit., s. 140.
9 R. Nycz, Kultura jako czasownik, Instytut Badań Literackich, Warszawa, s. 55.
10 Ibidem.
8
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zaproszenie publikacji w tym tomie „Mediów i Społeczeństwa”, wykorzystują obie
z nich.
Zaproponowane w tym numerze rozważania oscylują między tekstami, które
koncentrują się wyłącznie na problemach literatury, aż po teksty, które sięgają
po odmienne obszary kultury. Stąd prócz analiz stricte literaturoznawczych, bądź
takich, w których właśnie literatura czy literackość stanowią centralny punkt
rozważań, znalazły się także artykuły poświęcone szeroko rozumianym tekstom
kultury, takim jak: serial, media społecznościowe, naukowy dyskurs konferencyjny
czy analizy, będące próbą empirycznych badań sfery mediów i ich wpływu na
człowieka. Literaturoznawcza ciekawość nie wyklucza, a w kontekście przywołanych
dyskusji o kształt humanistyki, powiedzieć trzeba – wręcz potrzebuje szerszego
kontekstu. Konfrontacja odmiennych dziedzin czy chęć szerszego spojrzenia
i analizy spowodowała, że w niniejszym tomie zebraliśmy także propozycje, którym
najbliższe są teoretyczne tradycje socjologiczne, kulturoznawcze bądź etyczne.
Wszystkie, niezależnie od zaplecza badacza i opisywanej tematyki, łączy jedno:
chęć zrozumienia zachodzącej w świecie zmiany oraz roli, jaką odgrywają w niej
media, a także czym w ponowoczesności jest literatura/literackość.
Zachowaliśmy tradycyjny układ tematyczny czasopisma, a zatem bieżący numer,
tak jak poprzednie, podzielony został na dwie zasadnicze części: „Studia i rozprawy”
oraz „Analizy. Szkice. Recenzje. Sprawozdania. Noty”. Dodatkowo, chcąc podkreślić,
ale i usystematyzować różnorodność otrzymanych tekstów, zaproponowaliśmy
publikację „Studiów…” w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy, zatytułowany
„Literatura w mediach, media w literaturze” zawiera te artykuły, które koncentrują
się wokół zagadnień bliskich literaturze. Blok drugi, „Człowiek – wspólnota –
media”, zawiera teksty odnoszące się do niekoniecznie stricte literackich tekstów
kultury oraz artykuły podejmujące problematykę mediów i ich znaczenia
w budowaniu relacji społecznych czy przemian historycznych i społecznych.
***
Trzynasty tom „Mediów i Społeczeństwa” otwiera tekst Tomasza Bielaka,
będący próbą definicji powieści transmedialnej. Autor poddaje drobiazgowej
analizie serial Belle epoque i fragmenty powstałej już po jego emisji powieści,
katalogując praktyki transmedialne i szukając odpowiedzi na pytanie o ich
znaczenie w recepcji analizowanych utworów.
W kolejnym artykule Michał Kopczyk proponuje spotkanie z prozą Józefa
Czapskiego i refleksję opartą na lekturze Na nieludzkiej ziemi – relacji pisarza
z podróży po Związku Radzieckim w poszukiwaniu zaginionych polskich oficerów.
Autor artykułu stawia pytanie: jak – w kontekście strategii autobiograficznej
podporządkowanej generalnie daniu świadectwa – wyraża się w dziele
deklarowane przez autora wielokrotnie dążenie do „komunikacji z innym
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człowiekiem”.
Postać Drahomira Šajtara, wybitnego krytyka i historyka literatury czeskiej
i rosyjskiej, jest centralnym punktem artykułu zaproponowanego przez Libora
Paverę pt. Drahomír Šajtar jako zakladatel a spolupracovník časopisů v českém
Slezsku. Badacz, analizując jego działalność, koncentruje się głównie na omówieniu
czasopisma „Číslo”, które Šajtar założył po drugiej wojnie światowej.
Anna Foltyniak-Pękala w artykule poświęconym obecności autorów w mediach
społecznościowych analizuje proponowane przez najpopularniejszych profile na
portalu Facebook. Podejmuje próbę ustalenia, jakie znaczenie mają one w
autorskiej medialnej kreacji, a także w jaki sposób obecność w sieci kształtuje
autofikcję.
Krytyka literacka i zagadnienie tzw. twittering critics, czytelników, a zarazem
nieprofesjonalnych krytyków literatury, którzy swoje opinie wyrażają w mediach
społecznościowych, to przedmiot refleksji tekstu Arkadiusza Gardasia. Badacz
podejmuje analizę zjawiska w różnych kontekstach, głównym celem tekstu jest zaś
wskazanie jego wpływu na literaturę.
Beata Jędrzejczak w artykule zatytułowanym Współczesne posłowie odautorskie
w aspekcie pragmatycznym (na przykładzie tekstów z powieści popularnych
Remigiusza Mroza) podejmuje temat wymiaru pragmatycznego współczesnego
posłowia odautorskiego. Pokazuje w swych rozważaniach m.in. ewolucję gatunku
i jego znaczenie dla współczesnej kreacji autorskiej.
Kolejny z zamieszczonych tekstów, autorstwa Angeliki Matuszek, analizuje
kwestię wartości czytania bajek. Podstawowym celem artykułu jest ukazanie
wartości, jaką jest czytanie najmłodszym, i rola bajki w sytuacji pandemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 (a więc czasie nasilonej mediatyzacji społeczeństwa).
W tekście można znaleźć odniesienia do najpopularniejszych psychoedukacyjnych
bajek terapeutycznych.
Agnieszka Przybyła-Dumin w tekście Legenda miejska i podanie wierzeniowe –
rozważania genologiczne. Wybrane aspekty podejmuje analizę tytułowych odmian
folkloru słownego. Głównym celem badaczki jest prześledzenie podobieństw
i różnic między współczesną legendą miejską a podaniem wierzeniowym, a także
ich funkcji i znaczenia, jakie pełnią w społecznie tworzonej narracji.
Dorota Wieczorek w swojej analizie koncentruje się na tematyce przekładu i jego
znaczenia w opracowywaniu tekstu w literaturze fantasy. Szczegółowa analiza
tłumaczenia nazw własnych miejsc – toponimów – na język polski (w powieści
fantasy Clive’a Barkera Abarat) pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących
odbioru metod tłumaczeniowych oraz strategii przyjętych przez tłumacza.
Drugą część tomu otwiera artykuł Michała Drożdża pt. Synergia człowieka
i maszyny z perspektywy konwergencji mediów – próba krytycznego spojrzenia,
którego celem jest próba analizy koncepcji Norberta Bola. Autor przyjmuje
perspektywę personalistycznej wizji tożsamości człowieka, w której człowiek jako
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wolna i świadoma jednostka jest odpowiedzialnym dysponentem i użytkownikiem
mediów.
Badania ankietowe oraz metoda sense-making stanowią metodologię kolejnego
artykułu, w którym badania empiryczne skoncentrowały się na cyfrowej emigracji.
Dorota Rak w swej analizie Cyfrowa emigracja – próba konceptualizacji zjawiska,
w oparciu o teksty teoretyczne oraz przeprowadzone badania empiryczne, definiuje
czynniki decydujące o cyfrowej emigracji oraz samo zjawisko.
Z kolei Joanna Cabak w swoich badaniach proponuje analizę wybranych profili
w serwisie Instagram. Przygotowane przez nią studium przypadku ma na celu
odpowiedź na pytanie: czy portal jest miejscem tworzenia nowych wspólnot
religijnych, a jeśli tak, to w jaki sposób one funkcjonują. Autorka podejmuje także
próbę refleksji nad tym, jak wirtualne wspólnoty wpisują się w tradycyjne modele
i definicje wspólnotowości.
Telewizji, a dokładniej prezentowanym w niej stosunku do problemów
społecznych w Polsce, poświęcony jest tekst Marty Woźniak. Autorka poddała
analizie przekaz proponowany w programach informacyjnych i interwencyjnych,
a także w programach tzw. telewizji śniadaniowej. Analizowany materiał, zarówno
telewizji publicznej, jak i mediów komercyjnych, posłużył do utworzenia swoistego
katalogu poruszanych przez stacje telewizyjne problemów.
Aleksandra Kalisz oraz Ewelina Tyc poddały szczegółowej analizie kwizy –
popularny i powszechny w różnych rozgłośniach gatunek radiowy – szukając jego
konstytutywnych cech na przykładzie wybranych realizacji. Przyjęta przez autorki
perspektywa genologiczna pozwoliła na ukazanie charakterystyki i przemian
omawianego zjawiska. Przedmiotem badawczej refleksji uczyniono także recepcję
kwizów i ich siłę oddziaływania na słuchaczy.
W kolejnym artykule pt. Prasa prowincjonalna jako trop rzeczywistości minionej,
stanowiącym niejako kontrapunkt dla zamieszczonych w tomie analiz związanych
z nowymi mediami, Agnieszka Pobratyn analizuje znaczenie prasy dla prowadzenia
badań historycznych, kulturoznawczych, regionalistycznych, literaturoznawczych.
Tę część tomu zamyka artykuł Ilony Śmiech pt. Naruszenia praw człowieka
we współczesnych mediach. Autorka omawia najważniejsze kwestie dotyczące
tematu praw człowieka, definicje pojęcia i jego klasyfikacje. Szczegółowo analizując
te, które odnoszą się bezpośrednio do mediów i stanowią aktualne zagrożenia.
W ostatniej części czasopisma „Analizy. Szkice. Recenzje. Sprawozdania. Noty”
zamieściliśmy tekst Natalii Marii Ruman poświęcony koncepcji zrównoważonego
rozwoju we współczesnej edukacji. Celem podjętej przez autorkę analizy było
przybliżenie praktycznych założeń edukacji w dobie rozwoju technologii oraz
pokazanie stopnia ich implementacji w polskiej i austriackiej szkole na podstawie
projektu PILGRIM.
Katarzyna Borkowska to autorka kolejnego artykułu w tej części tomu. Badaczka
poddała analizie agresję językową w komentarzach internetowych zamieszczanych
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przed i po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przyjęta przez
badaczkę perspektywa pragmatyczna pozwoliła nie tylko pokazać mechanizmy
internetowej komunikacji, ale także podjąć próbę wykazania granicy pomiędzy
wypowiedzią krytyczną a komentarzem agresywnym.
Tom zamyka tekst pt. Etyka mediów w perspektywie konferencyjnej.
O możliwościach pogłębiania dyskursu naukowego. Autorki podejmują
w nim temat zasadności zajmowania się etyką mediów. Kamila Rączy oraz
Anna Teler skonstruowały swoje badania w oparciu o metody wywiadu
eksperckiego oraz analizy zawartości programów konferencyjnych Konferencji
Naukowej Etyki Mediów w latach 2009-2019.
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ABSTRAKT
Artykuł jest analizą (studium przypadku) serialu Belle Epoque – superprodukcji stacji TVN, której
towarzyszyło wydanie książki Najdłuższa noc. Jej autorami są scenarzyści serialu. Taki model
wydawniczy zadecydował o umiejscowieniu serialu i powieści w katalogu działań transmedialnych,
które poddano analizie zarówno tekstualnej, jak i medialnej. Drobiazgowe interpretacje wybranych
epizodów serialu i fragmentów książki ukazują warsztat autorów, ich medialne i książkowe fascynacje
oraz umożliwiają czytelnikowi własne refleksje na temat niewielkiego zainteresowania ze strony
widzów i czytelników (a – w konsekwencji – decyzję o zakończeniu show po jednym sezonie).
SŁOWA KLUCZOWE: serial, gatunek transmedialny, nowe media, kultura audiowizualna

Let us start from a bit lengthy comment given by one of “gazeta.pl” web portal
users:
“[...] Yesterday, when stars only reached their natural density and started to lighten this Polish
vale shadowed entirely up to the horizon, the newest TVN’s film production kicked off, Belle
Epoque series. The surprise was even more unexpected as there’s been hardly any activity in our
media recently, and in culture in general. For over one and a half year, people have stopped
watching the political, propagandist and national TVP television. On the other hand, our cinemas
have been filling up slowly with viewers and have started to become crowded again.
So a conclusion may be that there’s hope that people actually need normality, some contact with
the world and entertainment, and not only some information given by, e.g. a mystical politician
who’s convinced of having experienced some overnight visions. Having said that, La Belle Époque,
the name being presumably not accidental as it refers to the period when our continent developed
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 26.11.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
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greatly, including medical sciences, physics, astronomy, to the time of steam and electricity,
geographical discoveries, the expansion of social sciences and, first of all, the so-called higher
culture, a mere example being literature, painting, architecture or music. Obviously, this list
should be complemented by the press, and even the development of sport. It was more or less
what happened in France, Great Britain, etc. of that time. But what did it look like in Poland then?
Well, it was very modest, truly speaking, that culture was noticed in our country but probably only
through its exterior packaging, e.g. clothes, especially female hats and umbrellas. So likewise then,
Poland today’s still trying but only to follow Europe and peep at it. When it comes to science, the
situation really varies, i.e. there are many talented ones but patents are still registered there and
not here. After the latest educational reform, we are still closer to Kamchatka and Senegal. And
this is mainly what the historical reference of our new series is based on. Its actors by their very
behaviours, way of moving and even way of speaking absolutely do not mirror that epoch; what’s
more, they rudely spoil it. All the time, this culture is widely available, is precisely described, one
just needs to read more of it. Reading does not hurt! The second great dissonance of this series
event is its dubious music because it is some teenage-disco mix-up of accidentally combined basic
notes. I don’t know, maybe the director meant some Polish version of Harry Potter?
The scenography is not without fault either because, e.g. how can one explain freshly scattered
straw on modern concrete cobbled paving? Plastic windows and ideally polished façades of
tenement houses don’t make up for that failure either. I’m writing about it because I’m really fond
of costume films and I like to pay attention to the tiniest details. A film is supposed to belong to
the area of art so one may have expectations towards it. Next time, try more.2”

Series as textual conglomerate
In this chapter the author analyses one of the biggest television productions
within the last five years which has quite strongly divided the domestic audience.
This polarisation was the effect of huge expectations on the one hand and, on the
other, acquired and high cultural competences concerning various viewing
strategies used by already “experienced” Polish viewers. Although the fashion for
watching series does not fade, there is no longer a seemingly counter-cultural
character among aca-fans3 (prevalence of television over cinema); neither it is
a manifesto of unlimited access to globally transmitted content which revolves
around several popular torrent services. Similarly, watching series stopped to be
a very effective story about just a ritual use of computers or tablets (instead of a TV
set) – currently, binge watching forces comfort – popular streaming services (HBO
GO, Netflix, Showmax, Player.pl) are available in the form of applications, e.g. in
gaming consoles, or they serve a function of additional content available in high
quality TV sets which allow for watching content in 4K. Nowadays, downloading
series complements a domestic offer, e.g. in Poland we cannot use Hulu service –
the producer of the cult adaptation of The Handmaid's Tale by Margaret Atwood
2

The comment available in: M. Korycka, „Belle Epoque” widzieliśmy dwa pierwsze odcinki nowego serialu TVN.
Pięknie jest, ale co poza tym? [review], gazeta.pl/kultura, 15.02.2017, https://bit.ly/2jBDWfa [access: 07.05.2018].
3
It is worth noting the blog written by H. Jenkins, Confessions of an aca-fan, in which the author explains
the problem of this category. See more at: http://bit.ly/2LnyI47 [access: 17.12.2018].
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or Paramount Network – the distributor of 9-episode anthology Yellowstone by
(screenplay and direction) Taylor Sheridan with Kevin Costner in the lead role.
Currently, fascination with series has stopped to be a fashion strongly connected
with changes which television has undergone within the last two decades and of
which synthetic description appears in the book written by Małgorzata BoguniaBorowska:
“The space of television is formed based on various social events but also leads, motifs and ideas.
It is the area where social and cultural senses are created. Television makes its order, a framework
explaining and interpreting the organisation of reality in which we live. It refers to the world,
comments on it, parodies it and polemicises with it. Television allows us to look at our lives from
a distance and from another angle. It provides an opportunity to observe reality reflected
ontelevision screen. Television captures events and emotions which accompany them in pictures.
It also takes on the teacher's role consisting in guiding viewers among complex and
incomprehensible meanders of more and more complicated everyday life. It depicts places and
worlds which most of us would never be able to see and experience impressions connected with
them. Television is a guide of everyday life. In the tangle of various topics, issues and facts, it helps
us to make choices. Apart from that, it directs our thinking and provides subjects and motifs, which
we consider more or less consciously. It performs the function of a road sign or map 4”.

There is a note of some even incorrect faith coming through the above piece,
which the author puts in technological determinism and, at the same time, a visible
turn towards representationalism which was stale even during the time when the
book was written.5 The latest research on television is far from statements about
reflecting some reality, depicting possible but not accessible worlds, selectively
presenting events, for which professionals’ ethics is indispensable (i.e. editors’,
journalists’, programme presenters’). At the current time, television is a multi-task
flow of media events, full of internal aporia (simultaneous presentation of opinions
by party leaders during the 2018 local government elections revealed that they can
only be won). Television provides today a number of affordances, understood by
the author as concrete and realised possibilities of acting, drawing on the so far
existing experiences, desires, intentions, faith as well as conscious needs to
transgress values considered as norms6. Regularly watching a series is therefore
one of attempts to go beyond television experience which is understood by media
experts in the way expressed by Bogunia-Borowska in the piece quoted above.
4

M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012, p. 14.
As early as in 1995, Elżbieta Kałuszyńska expressed her quite extreme view about representationalism in her
article: Co rozumiem przez reprezentacjonizm i dlaczego go odrzucam?, “Filozofia Nauki”, 3/3 1995, pp. 65–72.
The article is also available at the following link: https://bit.ly/2TFQfIw [access: 24.11.2018].
6 See more about issues connected with affordance: a thematic issue of magazine “Avant”, 2/2012,
https://bit.ly/2r1XGwx [access: 24.11.2018]; J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception New York
1979; K. S. Jones, What Is an Affordance?, “Ecological Psychology”, 15 (2) 2003, pp. 107–114; C. F. Michaels,
Affordances: four points of debate, “Ecological Psychology”, 15 (2)2003, pp. 135–148; M. T. Turvey, Affordances
and prospective control: An outline of the ontology, “Ecological Psychology”, 4 (3) 1992, pp. 173–187; R. Withagen,
A. Chemero, Affordances and classification: On the significance of a sidebar in James Gibson's last book,
“Philosophical Psychology”, 25 (4) 2011, pp. 521–537.
5
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What also influences this situation is a far more developed technology and the
environment in which series appear and what services contribute to their more
intense watching7 and (earlier) systemic and economic transformations which
were, in the author’s view, a result of a new publishing model (publishing flow)
having become more widely spread, which is described by Derek Kompare:
“However, it is clear that the centralized, mass-disseminated cultural institution that has
held sway since the middle of the twentieth century is largely ceding to a regime premised
on individual choice, marked by highly diversified content, atomized reception, and malleable
technologies. While this transition will likely not mark the end of television’s particular role in
the reproduction of culture, it still confronts us with the necessity to rethink long-held conceptions
of the medium and of the media in general. The current changes around television are part
of a larger conceptual shift across all media, as the boundaries between previously discrete forms
(text, film, broadcasting, video, and sound recordings) are increasingly blurred – aesthetically,
technologically, industrially, and culturally – challenging established theoretical paradigms.
Technology, industry, and culture are not autonomous domains; each is shaped by the other in
particular ways, helping construct particular media forms and practices in particular contexts. It is
crucial to remember this point as we investigate the media’s past and speculate on its future, for
its aesthetic, industrial and regulatory practices, and uses and meanings are all tied together 8”.

This chapter aims also at presenting how transitions discussed above have yet
contributed to the negative reception of the first (for many years) costume series
which TVN channel producers and authorities advertised as “a historical drama with
elements of a convincing crime scenario.” The distribution structure of story
prepared by the TVN group assumed the promotion of ten-episode series Belle
Epoque as “meeting viewers’ expectations aged 19-46” and, what constitutes one
of elements analysed here – precisely reconstructing the realities of the beginning
of the twentieth century. As the author attempts to prove in a subsequent part
of this chapter, the negative reception of this story was not the consequence of
only inadequately conducted promotional action (based on a false assumption that
the TVN viewer is not a prosumer who freely moves around the common
knowledge space and various types of cultural texts, i.e. pictures, fashion, music).
Of significant importance was also (and perhaps first and foremost) a specific and
entropic in a way character of the “Internet community opinion,” which rapidly
allowed for establishing the negative reception of this story, based on untrue
comparisons made by users or simply copied and repeated by them within their
social media profiles.
7

NC+ platform’s offer may serve as a good example here: Nielegalni (2018) series is a loose adaptation of two
novels by V. Severski which tells a story about the lives and activities of a group of Polish spies. The series is
accompanied by a number of media sub-shows complementing every episode and the whole season. There is
a dedicated website which stores additional content, logical games for viewers, hidden information which, when
solved, can serve to identify what intentions individual characters have and explain vague motivations which drive
them. Cf. the series official website: https://bit.ly/2r2fuaF [access: 24.11.2018].
8
D. Kompare, Publishing Flow: DVD Box Sets and the Reconception of Television „Television and New Media”
vol. 7 No. 4 2006 pp. 335-336.
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In the author's view, the case of Belle Epoque is an extremely interesting and
subsequent example of users’ specific involvement in creating the media
reality, and in a sense (if we take account of TVN authorities’ conviction about
a particular mission-led character of some productions) – a certain sample of media
conglomerate’s broader policy.

“Literary prototype” – ennoblement model of television genre
It is not too exaggerated to state that Edward Miszczak, the TVN station’s longterm programme director, is an unquestionable authority in the area of television
expert knowledge. Programmes, formats or one-time events which he promoted
usually turned out to be commercial successes that had been building the budget
potential of TVN for many years. At a certain point of time, it was even said that
TVN, despite its commercial origin, could have captured and created a mission-led
character which had been so far “reserved” for public service TV programmes – TVP
(with its subsidiary channels). Viewers and observers of the media market in Poland
got used to the arrangement that a subsequent schedule is a widely commented in
social and professional media event, while Director Miszczak’s comments form
a certain promise and guarantee of quality, and a prescient announcement
of another success counted in numbers. When during subsequent presentation
of schedule, the TVN television leader announced a new station’s production,
claiming that:
“nothing compares to this series for there has not been such a production in Poland. There is
Peaky Blinders, and, surely, Taboo. We have Paweł Małaszński, and Tom Hardy is there. A lonely
man wearing a hat and long coat comes back to his family town. London is there, Kraków is here.
Unshaven face with crevices – hundred-percent masculinity.9”

The comparison of Belle Epoque with a “classical” series (Peaky Blinders) and
one of the most awaited productions recently (Taboo) inevitably led to specific
feedback in the form of regular citations of, in many commentators’ opinions,
missed setting of domestic production – this issue will be brought again in a further
part of this chapter. In the case of the series under discussion, TVN’s programme
policy opted for actions of a total character which would subordinate the schedule
to Wednesday evenings10 and those including spot variations,11 visual identification
(according to the author, it was a very successful transformation of TVN’ s logo in
the days following the premiere episode release – the mentioned logo and graphic
9

The part of Edward Miszczak’s statement is available in “Wirtualne Media”: Rusza „Belle Epoque”. Takiej
produkcji jeszcze w Polsce nie było, https://bit.ly/2DV7Lns 02.10.2017 [access: 24.11.2018].
10 It should be remembered that it is the time when TVP1 broadcasts very popular Champions League football
meetings.
11 Cf. e.g. https://bit.ly/2r23So7: TVN 2017 Spring schedule 2017 using one of series characters.
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motifs related to the series scenery are presented below12): as well as the so-called
supporting actions (social platforms, sponsored articles).
Against this background, the inter-media action consisting in publishing a book
being a peculiar prequel to the series on the one hand, and granting the production
something resembling a nobility patent on the other (adaptation of a novel is
certainly strongly domesticated in the Polish movement of reception13), seems to
be a coherent and well-thought operation for the publishing model selected by the
Polish broadcaster.
Published simultaneously with the series release, Najdłuższa noc (The Longest
Night) is therefore not only a noteworthy example of group’s intermedia action but
also an intriguing attempt to include a film prototype (characters, location) in
literary publishing. As a brand, Belle Epoque becomes in this arrangement
a platform, a type of textual (cultural) hub, to which other media creations can be
connected: websites, board games, console games or games for smartphones – in
a way, everything depends on viewing rates and sales figures of advertising time
slots14.
Marek Bukowski and Maciej Dancewicz are both the creators (more producers,
actually speaking...) of the novel and co-authors of the series screenplay.
Interestingly, both of them are actors. The first one has starred a dozen or so roles
which enjoyed either really favourable or very negative reception (among other
things, Nad rzeką, której nie ma by Andrzej Barański [1991] – a film based on
Stanisław Czycz’s short story, and negatively reviewed performance in Smoleńsk by
Antoni Krauze [2016]); the latter actor is known to a more narrow audience of
television soap operas in which he has minor roles (e.g. Polsat-produced Hotel 52
series). What we deal here with is “non-professionals” in the field of crime
literature who supposedly could not have dreamt about a better and more
spectacular debut.
Najdłuższa noc was published by Wydawnictwo “Muza” in two distribution
formats: a traditional softcover book and professionally prepared eBook available
in most services offering this purchase possibility. Reading a short description
provided in eBook services, we find out that:
12

Przemysław Kilichowski is the author of graphic concept.
It is worth noting that apart from classical literature (novels by Prus, Sienkiewicz, Reymont), it was also popular
novels and short stories that were adapted (e.g. by Dołęga-Mostowicz). By way of illustration, both seasons of 07
zgłoś się, which have enjoyed huge popularity to date, were adaptations of short stories written by, among others,
Jerzy Edigey (the episode entitled 300 tysięcy w nowych banknotach), Jerzy Iwaszkiewicz (Dlaczego Pan zabił moją
mamę?) or Anna Kłodzińska (Morderca działa nocą).
14 A typical example of such fanchise is the series named Narcos which was commissioned by Netflix (three seasons
and the so-called sister show Narcos: Mexico. About the Netflix business model and phenomenon of “The fourthera television:” M. Jenner, Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching, “New Media & Society”, No. 18 (2)
2016, pp. 257–273; D. Ramsay (2013), Confessions of a binge watcher, “CST Online”, 04.10.2013),
https://bit.ly/2L5CJK7 [access: 09.12.2018]; T. Spangler, Netflix survey: binge-watching is not weird or unusual,
“Variety”, 13.12.2018, https://bit.ly/2EbOSMp [access: 09.12.2018].
13
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“It is December 1914. A bit under 30, Jan Edigey-Korycki cruises on board of “Legion” to
a Madagascar port. It is where he receives a message about his mother’s death. He returns as
soon as he can to Kraków, the city which the protagonist was forced to leave after his unhappily
falling in love with a beautiful aristocratic woman.
In the meantime, the city witnesses a series of macabre crimes. Women are killed – eyes gouged
out, heads cut, their bodies charred. Following a murder, Jan must get deeper into the criminal
world of Kraków and mysterious religious symbolism. It soon occurs that hideous crimes
committed according to a sophisticated modus operandi conceal something which he cannot
capture...
Najdłuższa noc is a book inspired by events from Belle Epoque series. Marek Bukowski and Maciej
Dancewicz are co-authors of its screenplay. Spectacularly made, this TVN crime drama series is a
unique proposal which will surely meet the taste of crime story fans. This story combines love,
passion, and the beauty of epoch with brutal crimes which shook Kraków dwellers at the beginning
of the twentieth century. The screen hosts, among others, Paweł Małaszyński, Magdalena
Cielecka, Weronika Rosati, Eryk Lubos, and Olaf Lubaszenko.15”

As clearly accentuated by the publisher, the series is the archetype of the novel,
the more that its authors are screenwriters of a likely (“spectacularly made”)
blockbuster of TVN station. In the interview conducted by Maciej Mikulski, authors
themselves recollect that the book is “a far more gory sister of the series”:
“The book is a dreary and uncompromising version of events shown in the series. In the novel we
focus more on a case from the first episode but in a much deeper and wider sense, we deepen in
parts related to individual protagonists, there are also plenty of details and characters who you
will never get to know as viewers. The novel is a closed whole concerning a single case, while every
subsequent episode of the series will tell a story about a completely different crime.16”

What we face here is the series characterised by a very distinct degree of
convergence, in which media content components complement each other, actors
become writers and writers scriptwriters, and a content medium is traditional
media (books, television) as well as multimedia platforms and services (eBook
bookshops, streaming services).
Bukowski and Dancewicz indicate that a more demanding viewer should decide
on the book for it depicts a deepened version of events which happen in the first
episodes of the series and allow the reader to better understand the main hero’s
motives.
Following that, let us analyse the plot of Najdłuższa noc. It is worth bearing in
mind that this interpretation is essential for comprehending a broad context
of Belle Epoque, levels and strategies of broadcast and reception, which resulted
in particular negative reactions after the first episodes were premiered.

15

The illustration comes from the official website of Wydawnictwo “Muza” [access: 22.05.2018].
M. Mikulski, Najdłuższa noc. Tego nie zobaczycie w serialu Belle Epoque!,15.02.2017, https://bit.ly/2r3ZzZp
[access: 24.11.2018].
16
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Novel as remixed set of popular culture knowledge – selected
examples
The principal character is Jan Edigey-Korycki who is a son of a wealthy Lviv
landowner and renowned professor of medicine. The family is well-known and
respected in Kraków also because of missionary actions of Orest Korycki, who treats
pro bono the poorest inhabitants of this former capital city of Poland. Little do we
know about this central character's past apart from the fact that, as a result of
unfortunate circumstances, he fatally wounds a brother of Konstancja, who is Jan’s
immense love, in a duel. As a consequence of that event, Konstancja takes her own
life. This is the reason why he leaves the country and wanders around the world for
many years. Edigey-Korycki becomes an excellent sailor, he experiences a lot of
adventures on land and at sea – he knows foreign languages, has mastered martial
arts, takes part in bloody uprisings at Far East, and he is also familiar with various
customs and denominations. Literally, he becomes “the world citizen.” Bukowski
and Dancewicz construct the protagonist so as to have his ancestry directly
“rewritten” from the school hegemonic tradition of required reading list: the novel
tells therefore about both romantic love and private tragedy; it illustrates
a desirable and “romantically recognised” oriental and marine motifs; last but not
least, there is also positivist knowledge and sacrifice which are sometimes observed
in the main character. Taking account of all the above, Edigey-Korycki needs to be
predictable and schematic:
“‘My father is an incorrigible romanticist and his views are not necessarily close to mine,’ Jan
retorted shortly because he didn’t like this comparison with his father. ‘But it doesn’t mean I forget
that he was banished by the tsarists to Siberia, they earlier hang his brother at Lukiškės Square
in Vilnius, burnt our family house where we had been living for generations, and confiscated the
land which our family had been bestowed upon half a thousand years ago by a Polish king and
gave it to some slavish vagabond,’ he added vigorously in the same breath.17”
[p. 72]

It is one of main character’s statements in which he presents the above
mentioned ideological combination in the popular culture version. Authors-actors
do not even hide their reading interests – literature is for them a solely entertaining
material, while the amount of crypto-quotations proves the writers’ undeniable
eloquence. The book is accompanied with a motto – quotation from the short story
Cel from Tropy which is a collection by Franciszek Mirandola. A little popular writer
(an outstanding translator though) included in the novel framework is a type
of literary ennoblement, and even a distinctive “informal education” practiced

17

If not stated otherwise, all the quotations come from eBook by M. Bukowski, M. Dancewicz, Najdłuższa noc,
Warszawa 2017.
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by writers of crime novels, e.g. Joe Alex18 (Maciej Słomczyński). While in the case
of the author of Cichym ścigałam go lotem it was a completely deliberate, written
in a multi-volume-novel-series endeavour, when it comes to the two authors of
Najdłuższa noc, the choice of this novel motto seems to be gimmicky (because
rather not intentional), and the fact of no information and reference address having
been provided might not as much hinder tracing a source (Tropy is available in the
service “Wolne Lektury”) as rather discourage a potential reader from possibly
searching further.
Let us look again at the principal hero and set of traits he was given (literary
qualities in reality):
“When he was saying that, his immensely black eyes seemed to sparkle. Burn smiled faintly.
He liked that Pole. There was something typical of a Scottish highlander in him.19”
[p. 73]

Even a less discerning recipient of culture will associate this piece with William
Wallace and a Hollywood novel depicting own dignity and liberation of nation
[The Bravheart, 1995 M. Gibson]. A reader who is more sensitive about the
“acquired discourse” characterising the authors of Najdłuższa noc will easily
identify how this piece is inclined towards a solution used by Henryk Sienkiewicz,
the master of popular novel:
“Having the soul of a Scottish highlander, thus full of melancholy, Ketling worshipped and adored
Oleńka, while started to hate Anusia from the first moment, who retaliated as a matter of fact,
compensating losses on Braun and all others, not excluding Rosieński swordbearer himself. 20”

The motivation which drove Sienkiewicz is well-known – an ostensible “mistake”
in the national trait of Ketling (it is worth remembering he was ... Englishman)
served a sole purpose of embracing the Walter Scott model of hero. Turning to
the protagonist of Najdłuższa noc, it is similar – Jan “needs” such features as
“exaggerated propensity for melancholy” for this is what should drive his
motivations and later actions in Kraków to a large extent. The authors equipped
Korycki with obsessive love for Konstancja, a woman from a higher class
(her relationship with Korycki was a mésalliance), which brings him also closer to
another leading protagonist, who is a distinctive repository of romantic emotions –
Stanisław Wokulski. Obsessive love and desire get the authors bored themselves as
the relationship of these two people was summarised in the following piece:

18

The author discussed issues concerning the meaning and pragmatics of mottos in crime novels in the book Proza
Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa), Katowice 2008, pp. 140–148.
19
If not indicated otherwise, all emphasis in bold in this chapter has been introduced by the author.
20 H. Sienkiewicz, Potop, Kraków 2000, p. 765.
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“He shot a bit in his early youth; one can say – like an amateur. In a countryside cottage of his
friend, he shot from pistol to a board hang on an old pine tree that was growing against the wall
surrounding the garden in the property of his friend’s uncle, Henryk Skarżyński, which was situated
near Kraków. Perhaps that was the reason why he shot the dragoon in his right shoulder so as to
overpower him because the conditions on which the duel was organised were drastic – they were
supposed to shoot as long as one of them would not be able to stand. Such a shot happens once
in a hundred times. Had he targeted precisely and wanted to target in the way in which he did,
he would have not surely succeeded. The dragoon had his wound dressed on the site and was
transported home. The bullet didn’t even touch a bone.
Jan was convinced the case was closed.
Unfortunately, after three days, Knostancja’s brother was taken to hospital. His wound didn’t heal
and fever came. It became infected and, after the next three days had passed, the lieutenant died
and a more tragic message came soon from Switzerland – Konstancja committed suicide. More
out of despair than the revenge announced by the father of his fiancée-to-be, Jan leaves his family
city. He wanted to be as far from all his memories as possible and such luxury was guaranteed
only by his service in fleet.”
[p. 163]

Essentially, stories about Konstancja are only reminiscences of similar ones.
A motivation we can assume in this case might be an exceptional structure
of intermedia genre – the lead concerning the relationship these two had becomes
a feature pivot of a number of episodes (including an astonishing end which is
discussed in the part referring to the series).

Central composition pivot of the novel: protagonist and female
quadrangle.
By including a love lead in the series framework and leaving it out in the novel,
Bukowski and Dancewicz clumsily wade into further “replacements.” In a crime
novel with elements of history and occultism, basically, it would not be anything
negative if it were not for the lack of a defined strategy and consistence in action.
We receive a type of a surprising “magazine” with the protagonist's relationships
with women – they end unexpectedly every time. What we anticipate is that the
hero, who does not refrain from meetings with accidentally acquainted women or
prostitutes during his stopovers at ports around the world, is a discerning player.
This is how the authors create him anyway:
“He had a lot of women of different races and colours of their skin but neither of them had
Konstancja’s face so far and he saw her face in each of them. Sophie had Sophie’s body and face.
It was something new and cleansing for him. One glance was enough. She smiled gently.”
[p. 88]
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The meeting with an attractive daughter of the Gascon bartender and native
inhabitant of Madagascar finishes with a telling and evocative description of
intercourse, which is posed as a Bond scene of the following type:
“She took her shawl off with one movement and it looked like the birth of someone new, more
beautiful, more perfect. A goddess. He took off his shirt and an oriental dragoon with its head at
the solar plexus, wing proudly spread on its heart and tail bent at its underbelly, of which tattoo
he had on his chest, shone on his wet skin, symbolising bravery, strength and brutal power. Hot,
humid air. They were so wet with sweat as if they had just come out of the ocean. In the beginning,
they were making love abruptly and feverishly but Jan got tired quickly. Months of celibacy,
exhausting journey and yesterday’s alcohol had their toll. It was when she took over initiative. She
started moving on him in an ecstatic dance, sticking to his sweaty body so strongly and so tightly
that they became one whole. She rubbed against him with her ankles, calves, thighs, she massaged
his belly with her hard one, she touched his bushy beard with her small and shapely breast, whose
nipples seemingly liked that. She caressed him in a way he didn’t know from port brothels, he
never did this with such intensity, he could say without any exaggeration that he had not been so
closely with anyone before.”
[p.88]

Faced with such an illustration, readers may switch off their imagination
completely. A thing is that it is exactly when the authors decide on a feature twist,
which has quite interesting consequences, and which closes in just one sentence:
“And perhaps it was the journey that took many months, continuous thinking about his home,
mother, about what he would see upon his return that sharpened his senses so much.”
[p. 89]

It should be reminded that it is just “the Madagascar incident” that finishes with
the message about his mother's abrupt death; therefore, recollecting her during his
intercourse with an exotic and mysterious girl evokes considerable confusion in the
reader, so to speak. It seems though that in this single case Bukowski and Dancewicz
maintain most unusual consistence indeed. Although it starts with having sex, the
meeting with Sophie finishes actually with longing, love and pondering the future
together. Edigey-Korycki acts similarly after his return to Kraków where the fate
brings other two women to him. The first one, Mila, is an extraordinarily attractive
prostitute from the Ypsilon hotel who becomes Jan’s carer soon:
“Whereupon she undressed him so scrupulously that he was naked. She put a pillow under his
head and covered him with duvet.
Jan started mumbling something again about Mila having so pretty eyes...
‘They emanate strange radiance ... like stars at night at the ocean,’ he muttered and fell asleep.
Mila looked around the room – there was a horrible mess and dirt everywhere.
‘I thought they would take a better care of him here,’ she murmured to herself.
She went to the door but glanced again at Jan in his sleep. She thought that she could turn the key
at that moment, get swiftly undressed and under duvet. She knew Jan would scarcely remember
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anything tomorrow after becoming sober. And that is why she refused to think about that.
The sun woke him up in the morning. Strangely, he didn’t feel any effects of yesterday’s ‘fall.’
No dryness in his mouth nor any headache... He looked towards the window and realised it was
late. He sat on the bed, rubbed his eyes, looked at the room... his eyes became the size of saucers.
The room was clean and immaculately clean. There were two rolls, a piece of sausage and cheese
on the table.”
[p.308]
“‘Where are my clothes?,’ Jan asked, having many bad suspicions.
‘They are in the wardrobe.’
He went there and opened it. There was ideal tidiness inside, even his shirts were ironed.
‘Did we yesterday...did anything happen?’
‘Trade secret,’ Mila laughed.
Jan wasn’t sure if she was joking or not.
‘I didn’t use you. I like you too much,’ she added, and Jan sighed with relief and fell on the bed,
hitting his head against something hard. He lifted slightly and took Złota legenda from underneath
the duvet.”
[p. 309]

Obviously, the situation between Mila and Jan is adequately motivated –
it should be added, only in the book logic and owing to this heroine in the first place
(starred by Vanessa Alexander in the series), the realities already presented
in Belle Epoque were considered not only theatrical but even preposterous.
So Mila is a daughter of the prostitute with whom Jan had some intimacy – he thus
treats the girl as his daughter, which, given the context of her profession and time
when the plot takes place, is impossible and unnecessary. What is more, the “fallen
woman” has attributes of a “good bourgeoise;” she cooks, cleans, can read a bit
and she has defined moral principles (very strict!) – the series heroine was deprived
of these qualities, leaving only her unquestionable charm, cleanliness and lack of
venereal diseases. Mila is a collection of film clichés based on which the novel
authors were probably brought up. While creating such a character may defend
itself in the cinema by choosing an actress performing the role, it loses its whole
power in the literary structure and becomes a usually treated “writing defect.”
Using emotional vectors incompetently is visible in the scene of Jan and Mila
parting. They hold their last conversation – patterned for certain upon great film
“separations” (e.g. Rick Blaine and Ilsa Lund Laszlo) – as a result, the scene becomes
only a type of “deal closing:” despite Jan’s persistent endeavours and Mila’s
declarative love, a vision of the nineteenth-century economics is looming over their
last dialogue:
“‘Listen,’ he said and got up from the bed. ‘I have inherited a big estate. Very big. I will buy a flat
for you and give you money. You can open some kind of a shop.’
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‘I can’t really do calculations. I can barely give my signature,’ she burst out laughing.
‘You will learn. I will hire a teacher for you.’
‘Why trouble so much about a simple whore?’ That was it.
‘I will give you the money and you can live as you wish...’
‘But I won’t take it.’ I have my fees. Me earning for a flat would mean you would have to make
love with me for about a hundred years, and every day, five times a day. Besides that, I wouldn’t
do that with you obviously for money.
Silence followed. Jan felt bewildered. On the one hand, her reaction surprised him, on the other,
he should have expected that.
‘I will visit you.’
‘No. You won’t. I can see it in your eyes that you won’t.’
Jan didn’t speak. He didn’t know what to say to that simple girl.
‘I just came to say goodbye. I also move out. To Lviv, bigger city, more clients.’ Mila stated.
‘Please, take this money.’
‘I’m leaving now.’ Mila opened the door. ‘I broke the absolute rule of all whores of the world
because I fell in love. And this is where it got me.’”
[p. 367]

Constructed in this way, the solution leads the writers to verify one more
relationship pattern. Following Bond’s favourites: woman – phantom (Konstancja),
woman – sexual toy (Mila), one more appears: woman – scientist. It is Weronika –
Henryk Starzyński’s sister, who cooperates with him in the forensic medicine
laboratory, who is a suffragette and graduate of the Sorbonne. Her bond with Jan
is based on regularly confronting the established image of a little girl (remembered
so by the hero during his escape from Poland) with an unusually attractive young
woman, who, so to say, needs to have her attractiveness and sexuality confirmed
just in her relationship with Edigey-Korycki. The authors build the relationship
of these two sparingly; they also often use established patterns from novels of
manners:
“The superintendent stood up and came to the autopsy table and looked at the object of the study
that was just being carried out.
‘I dare to doubt, Miss Weronika, that this is the right place for you. Such sights? Horrible.’
‘Is it perhaps because I am a woman?’ I wish the superintendent noted that I graduated from the
Sorbonne in Pairs. Under Prof. Skłodowska-Curie. She has a diploma in chemistry and...’
‘Of course, of course,’ Jelinek interrupted her. ‘Paris is the capital of all fashions. Naturally that in
Paris because it would be unthinkable in our decent Vienna. It is Paris from where all these
deviations come from to us. I remember times when streets were safe, the police knew about
every disloyal man and secret small game, and there was public order. Women stayed at home,
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raised children and took care of their husbands. I do know that all young ladies who call
themselves suffragettes are fascinated now by the life of Madame Curie but I can assure you that
each of them actually dreams only about not becoming a spinster.’”
[p. 127]

In essence, the quoted piece does not require any comment – both the writers
unknowingly subdue to the pattern which Umberto Eco wrote about in his famous
essay Superman in mass culture:
“Bourgeoise society is the kingdom of facts and the novel is its changeable and functional
ideological treaty. A century later, the writer will notice that facts are unbearable. And so if
‘Coketown was the kingdom of facts,’ with its black houses and air-contaminating chimneys, as
Dickens sees them, then these facts need to be completed with reasonable fantasy to remind that
the society can kill and heal like a strict and rightful God but the merciful one. 21”

Certainly, this peculiar interspersion aims at maximum simplification and
update of subsequent events. Since “inhabitants of mass imagination” are to
completely believe the characters and fully support their actions or entirely refuse
the presented motivation. Among other things, this is the reason why
Superintendent Jelinek is a misogynist and supporter of enlightenment crime
theories only to emphasise and strengthen his antagonist relations with Jan, Henry
and, first of all, with Weronika. The last relationship in the male world of K.K. Galicia
would be redundant for the novel, was it not for Jelinek’s “antifeminist attacks.”
Weronika does not prove her feature usefulness solely by her sequences which
present her as a prominent specialist in the field of chemistry or physics but, first
and foremost, when she becomes Weronika-the woman whom Jan must save from
the hands of a demonic murderer. The paradox of this character consists in that
(despite earlier declarations) about the strength and “male” attitude to the world
(visible especially in her way of dressing, manners, profession and passions).
Weronika is the most “attractive” to the reader when she becomes a defenceless
young girl who is secretively keen on the central character.
Despite the presented stage production measures, Bukowski and Dancewicz get
entangled in a way in a costume model straight from a nineteenth-century popular
novel – women are reliant on men, entirely subdued to them, and at the top of
hierarchy there is a (usually phantom and absent) mother. If we add the fact that
the declaration to return to crocheting is made by the superintendent inheriting
his name from a female Nobel Prize winner and a leading, feminist, iconoclastic
for some circles Austrian author, Elfriede Jelinek, then the reader receives an
ideological mix which is difficult to untangle even for the authors themselves.
Proximity to female characters of popular novels of manners results in
a difficulty in identifying who Weronika was modelled on. However, if we assumed
that the authors of Najdłuższa noc move within the framework of intermediary
21

Polish edition: U. Eco, Superman w kulturze masowej, translated by J. Ugniewska, Warszawa 1996, pp. 23–24.
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genre, then this affinity might decisively go beyond literary boundaries.
As mentioned earlier, it was frequently signalled after the first episodes of Belle
Epoque were released that the series’ creators drew abundantly on the aesthetics
of Taboo, Ripper Street and The Knick – not only are these comparisons exaggerated
but also unauthorised in terms of interpretation.22 Nonetheless, the use of certain
scenes in the novel leads the reader-viewer to a given trail.
The above picture-commercial depicts one of the most well-known, even cult
scenes23 from the series named The Knick24 (s01e0525 They capture the heat) which
was used in the novel in the following way:
“‘I have something for you,’ and she handed a big metal clip.
‘What is this?’
‘The clip for clipping your right leg of trousers so they don’t get entangled in the bike chain.’
‘I don’t have a bike.’
‘Yes, you do.’ Weronika pointed her hand at a new beautiful bicycle which was leaning against the
wall next to the café entry. ‘It’s yours.’ This is the present from me.’
‘I can’t accept it.’
‘You have deserved it.’
‘Such a stunner is very expensive...’
‘What if you bought it to yourself, would you enjoy it?’
‘Well, yes.’
‘Then assume that you bought it yourself.’
‘I really, really thank you,’ he finally said. He embraced her and kissed her firmly.
‘And I hope you will enjoy the riding.’
Jan meant to reply something but he clearly didn’t know what and how...

22

The author indicated it in the comprehensive analysis of the series in the book entitled Patchwork. Kulturowa
cyrkulacja obiektów medialnych, Bielsko-Biała 2018, pp. 61-108.
23 The clip from the episode is available in YouTube: https://bit.ly/2r3Xz3C [access: 24.11.2018].
24 The Knick – the series created by Steven Soderbergh, which tells about the lives of staff working in a hospital in
a New York district, Knickerbocker. The department is managed by Dr Jon Thackery, the cocaine and heroin
addicted surgeon whose methods of work and attempts to bypass binding medical procedures raise controversy
among other doctors and hospital donors. Originally, three seasons were commissioned but in 2017 a decision was
made to abandon the series. It was acclaimed as one of the most startling and “quality” projects within the last
years; not only actors’ good performance was highlighted but also specific editing and exceptional music by
Cliff Martinez. Unfortunately, expectations concerning an equivalent of commercial Cinemax were decisively
higher, and the series became a “niche gem” for an insignificant group of those interested. See more: N. Andreeva,
“The Knick” Canceled After 2 Seasons As Cinemax Focuses On Action Dramas, “Deadline”, 23.03.2017,
https://bit.ly/2B1XzFB [access: 09.12.2018].
25 The abbreviation and number of series and episode are always signalled in the book as “season” and “episode”.
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‘Is there anything else that bothers you?,’ Weronika sked.
‘I can’t ride a bicycle. I didn’t have an opportunity somehow.’
‘Well, great, I will teach you..’
‘All right but somewhere out of town so I am not a laughing stock,’ Jan made a provision.
‘Why out of town? Here and now!’
Weronika got on the bike.
‘Look how simple it is.’ And she rode several circles in front of the café.
Jan clipped his trousers and he was just to get on the bike when a rushing carriage suddenly
appeared opposite them. Jan and Weronika moved away instinctively because the carriage was
going far too quickly. When it was passing them, raising a cloud of dust, Jan noticed that
Konstancja was one of its passengers. Weronika spotted her too.
‘And that’s the way it is – some need to pedal to go, while others are carried,’ she commented
perspicaciously, when looking at Jan. ‘This kind of konstancjas bring about the class conflict.’”
[pp. 355–357]

Writing self-awareness does not let the authors write this piece as a dynamic
scene of learning to ride. For it is not possible to repeat a sequence of shots in which
Lucy, the nurse, persuades Dr Thackery to try to ride. In Steven Soderbergh’s series,
a three-minute bit part takes place in a peculiar scenery of the New York hospital
courtyard – the viewer accompanies these two; surgeon’s singing-humming is
juxtaposed with Cliff Martinez’s unique climatic music.
We can observe that the protagonist gets out of the view of the woman who has
fallen in love with him – her perspective is in a way ours – the audience; a distinctive
anticipation of the final sequence from the season-closing episode (s02e10), in
which the famous: “That’s it. This is all we are,” is said by the central character when
he independently performs large intestine resection in front of the other doctors.
Bukowski and Dancewicz decide on a more “aspirational” end of this
relationship:
“She smiled and Jan smiled back, and for the second time – apart from the moment in her flat –
he looked at her not as at a friend’s sister but a woman whom he liked and who impressed him,
and who was charming. And he thought that he travelled the whole world, looking for the fourleaf clover which he might have had within his reach straight from the beginning... he knew,
however, that it was too late for everything. Jan was empty inside, burnt out, unsure about
anything.”
[pp. 373–374]
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This effective phrase “empty inside, burnt out, unsure about anything” explicitly
referring to T.S. Elliot’s The Hollowmen (translated in Poland by Czesław Miłosz)
pictures Jan’s emotional condition and his toxic relationship with Konstancja
(permanent, constant – as this is the origin of this name).

Final solution
However, it is the next feature “twist” used in the epilogue that deserves the
greatest attention – the authors opt for an exceptionally complex and risky
measure, for they resign from a crime novel with elements of thriller in turn
for occult horror – it occurs that accidents which concern the central character and
signs sent by a mysterious murderer which prove his entanglement in his mother’s
death that happened in unclear circumstances, are not accidental and they form
the effect of a really untypical bet between Jan and commissioner Burnt – who
turns out to be one of Satan’s incarnations. Insofar as this strategy is recognised
in popular culture and appears mainly in the entertaining cinema26, Dancewicz’s
and Bukowski’s idea is not implemented in the way which would make the reader
accept. The reader feels deceived somehow (which is against the rules of crime
or detective novel27), and attempts to rationally explain subsequent crimes and the
inclusion of laboratory apparatus in searching for the criminal become the
prosthesis of the deduction process of the protagonist and readers who, faced with
unidentified murder’s actions which do not have any rational basis, are unable to
understand and solve a final intrigue…
The novel has not been widely reviewed – it is cited in the context of
“blockbuster series” promoted by TVN and (as already mentioned by the author) it

26

Two well-known and acclaimed cinema stories can serve as an example here: Angel Heart, directed by A. Parker
[1987] and The Devil’s Advocate, directed by T. Hackford [1997]. Both Hollywood movies show Lucifer as a modern
businessman whose demoniac lures the main hero who puts his life at stake. In the beginning, these actions are
unconscious but they prove to be a consistent pursue of definitive choices. Such an arrangement of the good and
bad one always leads to a tragic end which is symbolically expressed (Harry Angel – going downstairs in the lift
which suggests a journey to the Hell, Kevin Lomax – “resetting” suicide of the central character and return to the
beginning which means another temptation).
27 See more: S. Lasić, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, translated by M. Petryńska,
Warszawa 1976; a definition of crime novel outline based on classical texts (Callois, Martuszewska, Eco, Barańczak)
was attempted by E. Mrowczyk-Hearfield in Badania literatury kryminalnej – propozycja, “Teksty Drugie”: teoria
literatury, krytyka, interpretacja, No. 6 (54) 1998, pp. 87–98: “Preliminarily, it might be therefore assumed that,
as I think, crime literature would be work which places the issue of crime or, more generally speaking, an offence,
and a way leading to solving the mystery behind that offence, at the core of its interest. It is literature that does
not use criminal motifs solely as a pretext for developing other issues, though it also frequently touches upon (due
to a peculiar subject) moral issues (nevertheless, these are always placed in the background, leaving the mystery
at the forefront). This literature is not mythical or sacred in character (it does resolve problems of sin and
punishment for sin), though it is concerned with the fight between good and evil. It is written with the use of the
realistic method, and the straightforward formalization of plot and building a linear composition with leads running
forward and backward constitute its distinguishing feature.”
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serves the purpose of emphasising the viewer-expected “quality.” Turning to the
series, it employs intrigue which appears in the novel only at the initial stage
(presentation of realities and characters as well as establishing relations connecting
them) so as to become a separate plot in episodes that follow.
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An Attempt at a Transmedia Novel (The Longest Night by M. Bukowski&M. Dancewicz)
Summary
The article is an analysis (a case study) of the Belle Epoque series - a TVN superproduction, which was
the source of the book The Longest Night. Its authors are the screenwriters of the series. Such
a publishing model places the series and novels in the catalog of transmedia activities, which were
subjected to both textual and media analysis. Meticulous interpretations of selected episodes of the
series and fragments of the book show the workshop of the authors, their media and book
fascinations, and allow the reader to reflect on the low level of viewers‘ and readers’ interest, and on
the consequent decision to end the show after one season.
Keywords: series, transmedia genre, new media, AV culture
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Komunikować w „niezrozumiałym”.
Myśli na marginesie Na nieludzkiej ziemi
Józefa Czapskiego

ABSTRAKT
Artykuł jest propozycją odczytania Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego, relacji pisarza z podróży
po Związku Radzieckim w latach 1941 i 1942 w poszukiwaniu zaginionych polskich oficerów. Autor
artykułu stawia pytanie: jak – w kontekście strategii autobiograficznej podporządkowanej generalnie
daniu świadectwa – wyraża się w dziele deklarowane przez autora wielokrotnie dążenie do
„komunikacji z innym człowiekiem”. Autor artykułu przywołuje niektóre z opisanych przez Czapskiego
„spotkań” z poznanymi przypadkowo mieszkańcami Rosji, wydobywając dominanty tych przedstawień
i leżący u podstaw strategii pisarza światopogląd. Dostrzega przy tym podobieństwo tego
światopoglądu do myśli Emmanuela Levinasa, zwłaszcza tej części, która dotyczy „spotkania z twarzą”.
Rażony doświadczeniem nieludzkiej zbrodni dokonanej na polskich oficerach, a także rozmiarem
cierpienia, na jakie skazała mieszkańców Rosji władza sowiecka, autor Wspomnień starobielskich
szuka człowieka, by „się stworzyć”, ale też, by ocalić swą wiarę w człowieczeństwo, które przetrwa
i ostatecznie przeciwstawi się złu.
SŁOWA KLUCZOWE: Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego, Rosja Sowiecka, autobiografia, filozofia
spotkania

1.
W rozmowie z Piotrem Kłoczowskim tak określił Czapski istotę swego
artystycznego powołania: „Jeżeli chodzi o mnie, to jest wieczna tęsknota za
wyrażeniem tego współczucia, które jest we mnie, współczucia wobec grozy życia”2.

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 30.10.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
J. Czapski, Świat w moich oczach, rozmowę przeprowadził P. Kłoczowski, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2001,
s. 172.
2
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W tym maksymalizmie żądania absolutnego, doprowadzonego do ostateczności
utożsamienia z innym tkwi zarazem pewna pociecha – daje ją możliwość odczucia
właśnie współobecności z człowiekiem, szczególnego złączenia z nim jako istotą
nieodwołalnie odrębną, a zarazem – w innym sensie – „taką-jak-ja”. Powie:
„Przymuszając się do spojrzenia w oczy temu nieszczęściu, możesz to nieszczęście przemienić.
Nie przekreślić. (…) Wiesz, dobra rozmowa jest, kiedy nie umie się człowiek wypowiedzieć, ale
właśnie w tym „niezrozumiałym” komunikuje się wzajemnie. Spotkanie tej niebywałości przeżycia,
jego niewypowiadalności, to jest wielki skarb i wielka rzadkość”3.

To, co „niezrozumiałe” i „niewypowiadalne” jest sednem naszego
doświadczania pełni – pełni, która realizuje się właśnie w „komunikowaniu się”.
Dotykamy tu zagadnienia niezwykle ważnego dla Czapskiego, zagadnienia
mającego wymiar teoretyczny i etyczny równocześnie. Pierwszy wyraził się
w ponawianym wielokrotnie i na różne sposoby pytaniu o sposób na przekroczenie
granic uniemożliwiających pojedynczemu „ja” wejście poza własną jednostkową
perspektywę i doświadczenie świata w sposób pełniejszy i prawdziwszy, zwłaszcza
zaś otwarcie się na doświadczenie innej osoby. Wymiar etyczny zagadnienia polegał
na przyjęciu zasady, że to przekroczenie powinno być jednym z naczelnych
imperatywów życia. Zasadę tę uczynił Czapski swoistym punktem stałym swej
aktywności, na tyle ważnym chyba, że trudno bez jego uwzględnienia zrozumieć
jego dzieło i umysłowość.
Poniższe uwagi są próbą lektury Na nieludzkiej ziemi motywowaną pytaniem
o sposób, w jaki wspomniane dążenie ujawnia się na kartach tej relacji i uczestniczy
w budowaniu przedstawionej rzeczywistości, o to – mówiąc prościej – jak realizuje
się postulowane przez autora „komunikowanie się” w kontekście strategii
autobiograficznej podporządkowanej generalnie daniu świadectwa4. Strategii,
która zakładała, że ów świadek nie będzie tylko widzem, lecz przede wszystkim
uczestnikiem5. I jako uczestnik pamiętał będzie, że znaczenie tego, w czym bierze
udział, wykracza poza kategorie racjonalne, że dla niego samego jest
doświadczeniem o wymiarze duchowym i tożsamościowym. Potrzebnym, a może
koniecznym po świeżych wciąż w pamięci przeżyciach „starobielskich”.

3

Ibidem, s. 173-174, podkreśl. M. K.
Używam tego określenia w znaczeniu, jakie nadała mu Małgorzata Czemińska. Por. taż, Trzy postawy
autobiograficzne, [w:] taż, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2000.
5
Por. M. Zaleski, Z otwartymi oczami: „Na nieludzkiej ziemi” Józefa Czapskiego, [w:] Lektury polonistyczne.
Literatura współczesna, t. 2, red. R. Nycz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1999, s. 30.
4
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2.
Przypomnijmy: Czapski otrzymuje od Andersa polecenie rozpoznania sytuacji
zaginionych więźniów obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie6. Czasowe
ramy jego relacji wyznaczają – z jednej strony – uwolnienie z obozu w Griazdowcu
(początek września 1941), z drugiej, ewakuacja wraz z wojskiem Andersa do Iranu
w początkach września 1942 roku. Wypełnianie powierzonej mu przez Andersa
misji zmusiło pisarza do licznych podróży, które stały się okazją do rozmów
z Rosjanami reprezentującymi różne warstwy społeczne i formacje umysłowe.
Płaszczyznę obserwacji i refleksji odnoszących się do widzianej rzeczywistości
uzupełnia Czapski retrospekcją związaną ze swym pobytem w Rosji ogarniętej
przedrewolucyjną gorączką. Z pamięci wydobędzie obrazy poruszenia
i intelektualnego fermentu: widoki „(…) placów petersburskich w 1917 r.,
zapełnionych w północne białe noce czerwcowe dziesiątkami grup, gromad, które
dyskutowały z namiętnością o wszystkim: o prawie do wojny i pacyfizmie,
o reformie rolnej, o istnieniu Boga, o tym, jak zdobyć czy jak uszczęśliwić
świat, o tym, co wolno, czego nie wolno posiadać” (211-212)7. Najlepiej jednak
zapamięta twarze: „(…) młodego chłopca tołstojowca, spotkanego na chłopskich
sankach w psowskiej guberni; starej kobiety rozważającej o religii na ulicy
Piotrogrodu” (211).
Nieco ponad rok później przyjdzie mu doświadczyć upiornej zapowiedzi misji
opowiedzianej w Na nieludzkiej ziemi – po raz pierwszy los każe mu szukać w Rosji
15 zaginionych polskich oficerów. Z tamtego czasu Czapski przypomni między
innymi audiencję u Jeleny Stasowej – „sumienia rosyjskiej rewolucji”, razem
z Trockim i Zinowiewem tworzącą „triumwirat” władców okręgu piotrogrodzkiego.
Fragment rozmowy z nią umieści po latach w eseju Narodowość czy wyłączność:
„– Czy pani wierzy w propagandę sowiecką za kołchozami na wsi? – spytałam. Stasowa popatrzyła
na mnie tak, jak człowiek wiary patrzy na niedowiarka:
– Byt określa świadomość, zmieniliśmy byt, idieja nasażdajetsa, niech Pan wróci za dwadzieścia
lat, wtedy pan zobaczy – odpowiedziała spokojnie”8.

Czapski będzie pamiętał te słowa, kiedy dokładnie dwie dekady później los
umożliwi mu ich weryfikację. Wyglądając z bydlęcych wagonów, którymi jego
i tysiące innych polskich oficerów wieziono w głąb Rosji, szukał będzie na twarzach
6

Szerzej ten aspekt działań Czapskiego analizuje Aleksandra Arkusz w studium Role Józefa Czapskiego
w poszukiwaniu „zaginionych” oficerów i żołnierzy w ZSRR s. 317-334, [w:] Granit i tęcza. Dzieło i osobowość Józefa
Czapskiego, A. Włodarczyk, A. Pilch (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
7 Cytaty z Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego podaję za wydaniem: Wydawnictwo Znak, Kraków 2017. Numer
strony podaję w nawiasie.
8
J. Czapski, Narodowość czy wyłączność, [w:] tenże, Tumult i widma, Kraków 1997, s. 266. Pierwodruk: „Kultura”
(Paryż) 1958, nr 9 (131).
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ludzi śladu „nowej socjalistycznej ziemi i nowego nieba”, o którym mówiła jego
rozmówczyni. Oczywiście nie zobaczy jej:
„Niewielu godzin było potrzeba, żeby odczytać prawdę na zgaszonych twarzach stacyjnych
tłumów. Potem widziałem, poznałem chłopów w kołchozach. Pasja, marzenie posiadania
wydawało mi się w tych ludziach nadal tak samo trwałe, wkorzenione, jakby nawet wzmożone
przez egzasperację”9.

W 1941 i 1942 przybysza uderzy przede wszystkim powszechna unifikacja:
unifikacja zachowań i myślenia. Poza nielicznymi wyjątkami – przyzna po latach
w odczycie wygłoszonym przed publicznością amerykańską – nie zdarzyło mu się
wówczas usłyszeć słowa krytyki czy objawów zwątpienia w zasadność już nie tylko
rozkazów władzy, ale najmniej ważnej notatki w prasie.
„Co uderzało mnie najbardziej (…) jako odróżniające człowieka sowieckiego od znanego mi przed
20 laty człowieka rosyjskiego?
Przede wszystkim niesłychane zglajchszaltowanie. (…) Nie zdarzyło mi się wówczas usłyszeć, poza
bardzo rzadkimi wyjątkami, nie tylko jakiegoś słowa krytyki czy broń Boże wątpliwości w sens,
pożyteczność nawet całkiem drugorzędnych rozporządzeń władzy, ale nawet styl komentarzy
politycznych, tenor entuzjazmu dla władzy, a przede wszystkim dytyramby na cześć nieomylnego
Stalina, były te same”10.

W twarzach Rosjan zobaczy monotonię – tę samą, którą spotkany wówczas Ilja
Erenburg ujrzał w twarzach niemieckich jeńców, powtarzających „jak płyta” te same
hasła propagandy (207).
„Gdzie się podziała ta różnorodność, bujność i odwaga myślenia do końca, które cechowały
przedrewolucyjną Rosję, nie tylko jej inteligencję; gdzie się podziali sekciarze, przed samą
rewolucją obliczano ich na 25 milionów; nie wahali się oni iść na katorgę za swoje nieraz
fantastyczne wierzenia. Tych, których jeszcze nie wytępiono, należy szukać chyba w obozach
pracy, gdzie są „unieszkodliwieni” i nie „zarażają” młodszych pokoleń, kapitanów, speców
i urzędników (212)”.

W Na nieludzkiej ziemi odnajdujemy znaczącą relację: młody żołnierz dzieli się
z pasażerami pociągu obserwacjami na temat zachowania Niemców wobec
podbitej ludności rosyjskiej. To, co mówi, przeczy oficjalnej propagandzie,
podkreślającej zbrodnie okupanta. Wersja świadka spotyka się z ostrym
zaprzeczeniem pasażerów, którzy z przekonaniem – i zapewne autentyczną wiarą –
jego prawdzie przeciwstawiają prawdę dogmatu. Ostateczną instancją okazują
się „Prawda” i „Izwiestia”; prawda gazet jest prawdą źródła, ostateczną
i niepodważalną.
O wartości człowieka nie świadczy jego zdolność do myślenia, ale biegłość
w ślepym realizowaniu wpojonych w umysły dogmatów ideologicznych. Tylko taki
9

Ibidem.
J. Czapski, Człowiek w Rosji Sowieckiej, [w:] tenże, Swoboda tajemna, oprac. A. Kaczyński, Pomost, Warszawa
1989, podkreśl. M. K.
10
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bagaż stanowi wstęp do awansu w hierarchii administracyjnej. Przy okazji jednak
traci się zdolność do niezależnego myślenia, będącą jeszcze niedawno elementem
wyróżniającym rosyjską edukację na szczeblu akademickim. Rosja stała się kulturą
strachu w stopniu daleko większym, niż to śniło się nawet przenikliwemu markizowi
de Custine.

3.
A jednak, inaczej niż Erenburg, Czapski postara się unikać prostych formuł
i uogólnień, nie poczuje się zwolniony z obowiązku zrozumienia, „spojrzenia
pod skorupę” (206), „spojrzenia baczniejszego”11, a to pozwoli mu zaprzeczyć
stereotypom, wydobyć złożoność wielu kwestii, rzeczywiste źródła zjawisk.
Za retoryczne nie potraktuje także pytania postawionego w zacytowanym wyżej
fragmencie. W odpowiedzi wskaże między innymi na przyjętą formułę kształcenia,
opartą na edukacji zawężonej do wąskiej specjalizacji zawodowej, przy wyraźnym
faworyzowaniu dziedzin technicznych i to w wymiarze czysto praktycznym.
Uważna obserwacja każe mu odrzucić pokutujące stereotypy. Jeden
z najbardziej rozpowszechnionych w kręgach krytyków ZSRR uzasadniał władzę
komunistów wyłącznie panującym terrorem. Podróżny dojdzie do zgoła innych
wniosków:
„Byłoby zupełnie nieścisłe twierdzić, że Związek Sowiecki nie miał w tamtych czasach poparcia
w żadnej z warstw kraju, poparcia płynącego nie tylko ze strachu, ale ze ślepej wiary, nawet ze
ślepej miłości. Wbrew zesłaniom, okrucieństwom i krzywdom, wielu, nawet skrzywdzonych wciąż
wierzyło w „prawdę” sowieckiej rewolucji (206)”.

Swoje poznawcze wysiłki skupi jednak Czapski przede wszystkim na
przeciwstawieniu generalizującym diagnozom portretu człowieka Rosji sowieckiej –
portretu pogłębionego, wynikłego z doświadczenia, spotkania z nim. Spróbuje
w owej „zglajchszaltowanej” masie podobnych do siebie twarzy i słów zobaczyć
pojedynczość i ludzki, a więc indywidualny wymiar. Odkryta w ten sposób prawda
nie stanie się zaprzeczeniem uogólnienia – będzie raczej inną prawdą, niesprzeczną
z pierwszą, dzięki temu, że istnieje w innym wymiarze, głębszym i przez to
niemożliwym do wysłowienia za pomocą języka politycznych czy kulturologicznych
diagnoz.
W rozdziale Moskwa Czapski relacjonuje szczegółowo swe bezowocne wysiłki
dotarcia do osób mogących pomóc mu w rozszyfrowaniu zagadki zaginięcia polskich
11

Zbigniew Mańkowski trafnie zauważył: „Mechanizm ‘spojrzenia baczniejszego’ wiąże się przede wszystkim
z akceptacją istniejącego człowieka (…). ‘Spojrzenie baczniejsze’ pozwala Czapskiemu widzieć w prawdzie Rosjan;
uwalnia jego patrzenie od schematyzmu, uwikłania w osądy i uprzedzenia. Czapski dostrzega dobrych Rosjan.
Szlachetni są bezimienni ludzie, napotkani po drodze pędzonych konwojów więziennych (…). Prości anonimowi
ludzie zachowują człowieczeństwo ducha”. Tenże, Widzieć prawdę. Józefa Czapskiego filozofia twórczej
egzystencji, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 101.
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oficerów. Świadomość klęski i niemocy wzmaga dojmujące poczucie opuszczenia
w niegościnnej, ściśniętej w kleszczach mrozu i strachu stolicy imperium. Główni
rozmówcy, notable sowieckiej władzy, unikają odpowiedzi, ich wymuszona
kurtuazja z trudem ukrywa niechęć i niecierpliwość. Jedynie obowiązujący układ
Sowietów z rządem londyńskim ratuje zapewne gościa przed aresztowaniem. Nie
bardziej zainteresowani jego misją są zagraniczni dyplomaci i dziennikarze –
dostatecznie dobrze zorientowani w realiach, by ryzykować naruszenie niepisanych
reguł, które kazały trzymać się z dala od spraw niewygodnych dla władz. O ile
w poprzednich przypadkach można było mówić jednak o niechęci lub wrogości
ukrywanej pod przykrywką dobrych manier, konfrontacja z przeciętnym
mieszkańcem rosyjskiej stolicy oznaczała dla przybysza ryzyko stania się ofiarą jego
patriotycznej zapalczywości, podsycanej jeszcze niedawno przez antypolską
propagandę.
„Wracałem do domu w dzień mego wyjazdu. Byłem zmarznięty i przygnębiony. Zaczepiony przed
chwilą na ulicy przez jakiegoś przechodnia, który sprowadził milicjanta, by mnie wylegitymował,
zostałem zaraz otoczony przez garstkę ludzi o niechętnych spode łba, niecierpliwych spojrzeniach:
spodziewali się, że może papiery moje nie będą w porządku, może nareszcie będą mogli rozprawić
się z jakimś szpiegiem lub spadochroniarzem nieprzyjacielskim (203)”.

Puentą rozdziału czyni jednak Czapski inny opis, unieważniający jednoznacznie
negatywną wymowę obrazu stolicy Rosji. W holu hotelu zauważa postać:
„(…) w drodze do windy stał stary Żyd, w wytartym paltociku, z kołnierzem z lichego żółtego
futerka. Oczy zmęczone z czerwonymi obwódkami, twarz w zmarszczkach. Bacznie mi się
przygląda. Pod świeżym wrażeniem ulicznych spojrzeń mijam starego człowieka (…)” (203).

Żyd okazuje się właścicielem majątku w Pinczowskiem, osiadłym w Rosji jeszcze
przed rewolucją. Zobaczywszy rodaka zapomina o ostrożności i opowiada mu dzieje
życia. Relację ze zdarzenia zakończy narrator słowami zamykającymi zarazem cały
rozdział:
„Poszedł, a nagle ja sam zacząłem płakać. Po tych dniach oczekiwania wśród obcych i wrogich
twarzy, po włóczęgach w mroźny wicher po tym kamiennym mieście, z ponurymi myślami
o kurczeniu się Polski dławionej i mordowanej, zaczerwienione, mokre od łez oczy biednego Żyda
uratowały mnie z jakiegoś dna niewiary i gorzkiej rozpaczy” (204).

Można opisane zdarzenie określić mianem „spotkania z twarzą”, niewątpliwie
to ona jest najważniejszym elementem charakterystyki napotkanej postaci.
Opis jest jednak lapidarny, nie wychodzi zasadniczo poza szczegóły niezbędne
do zrozumienia ogólnej sytuacji osoby, wzbudzenia w czytelniku zaufania
i współczucia dla niej. W opisie twarzy najważniejszą rolę pełnią oczy – „zmęczone
z czerwonymi obwódkami”, w innym miejscu „zaczerwienione, mokre od łez”, one
też najdobitniej charakteryzują postać, nie pozostawiając wątpliwości co do
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szczerości jej intencji12. Swoją osobą wypełnia ona relację, pozostawiając narratora
na drugim planie. Ten ostatni nie wdaje się w rozmowę, poprzestając na
odruchowym geście ofiarowania poznanemu gazety wydawanej w Kujbyszewie
przez polską ambasadę. Zamieszczona na pierwszej stronie fotografia zniszczonego
bombardowaniem Zamku Królewskiego w Warszawie wzbudza w Żydzie wybuch
szlochu. W swej relacji autor nie przytoczy opowieści poznanego, najwyraźniej nie
ona jest dla niego najważniejsza. Dużo ważniejszy jest sam fakt spotkania, wejścia
w bezpośredni kontakt z innym, odczucie jego indywidualności i cierpienia.
Obecność twarzy jest konieczna, by współobecność nazwać spotkaniem. „Twarz
[bowiem] – jak zauważył w kontekście lektury Emmanuela Lévinasa Piotr Domka –
decyduje o radykalnym rozróżnieniu pomiędzy światem rzeczy a światem ludzi.
Rzeczy nie mają twarzy. Nie mając twarzy, nie mogą zaświadczyć o swojej
niepowtarzalności. Człowiek zaś czyni to, odsłaniając swą twarz. Już same
stwierdzenia typu: «pokazać swoją twarz» czy «odsłonić twarz» zawierają w sobie
sens, «kim naprawdę się jest»”13.
Odsłonięcie twarzy wiąże się jednak z ryzykiem – ryzykiem sprowadzenia jej
do sumy obiektów, do wyglądu. Dlatego lepiej, gdy ta ujawnia się za serią przesłon,
które świadcząc o jej istnieniu, zapobiegają zarazem jej reifikacji. Tę paradoksalność
percepcji twarzy – twarzy obecnej i nieobecnej równocześnie – sam Lévinas wyraził
za pomocą często przytaczanej myśli, mówiącej o tym, że najlepiej spotyka się
Innego, gdy nie widzi się nawet koloru jego oczu:
„Gdy widzi Pan nos, oczy czoło, brodę „drugiego” i gdy potrafi je Pan opisać, oznacza to,
że zwracamy się do niego jako do przedmiotu. (…) Gdy obserwujemy kolor oczu, nie jesteśmy
w relacji społecznej z „drugim”. To, co jest w sposób specyficzny „twarzą”, nie sprowadza się do
percepcji, mimo że relacja z „twarzą” może być przez nią zdominowana”14.

Oczy pozbawione fizykalnych właściwości (kolor) stają się czystym wzrokiem,
wzrokiem skierowanym na rozmówcę lub nie, stwarzającym warunki do spotkania
(w Lévinasowskim znaczeniu tego słowa) lub to spotkanie wykluczającym15. Dlatego
12

Jeśli można powiedzieć, że twarz przemawia, przemawia przede wszystkim oczami – powiada Emmanuel Lévinas
– „nie dającym się ukryć językiem oczu. Oko nie lśni, lecz mówi”. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej
o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 63.
13
P. Domka, Myśl filozoficzna Emmanuela Lévinasa wobec problemu Holokaustu, „Humanities and Social Sciences”
2013, nr 3, s. 37.
14 Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991, s. 49.
15 Daria Mazur proponuje, by za kategorię kluczową dla twórczości i postawy życiowej Czapskiego uznać dialog,
pojęcie w myśli Lévinasa zasadniczo tożsame ze spotkaniem: „Ewokowane w Na nieludzkiej ziemi obrazy cierpiącej
Rosji potwierdzają nie tylko wyczulenie autora na traumatyczne doświadczenie wpisane w ludzką egzystencję,
spaja je wszak kluczowa dla całej twórczości J. Czapskiego kategoria dialogu, fundamentalna dla postawy
współodczuwania, budowania relacji otwartości, głębokiego porozumienia między osobami”. D. Mazur, Józef
Czapski – odkrywca wiecznej i zwichrzonej Rusi, [w:] Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Dialog kultur, R. Paradowski,
S. Ossowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Poznań 2003, s. 106. Trudno też nie zgodzić się z – wyrażoną przez autorkę gdzie indziej – myślą, że
kategoria dialogowości trafnie charakteryzuje prezentowany przez Czapskiego sposób lektury, podobnie jak
46

Michał Kopczyk

– powie filozof – „dostęp do twarzy jest od razu etyczny”16. „Najpierw jest sama
prawość twarzy, jej prawe i bezbronne wystawienie”17.
Ta „etyczność” jest następstwem także innej jeszcze cechy – jej „nagości”:
„Skóra twarzy pozostaje najbardziej nagą, najbardziej obnażoną. Najbardziej nagą, chociaż
nagością skromną. Również najbardziej obnażoną: w twarzy jest bowiem pewne podstawowe
ubóstwo; dowodem jest to, że usiłujemy maskować to ubóstwo, przyjmując różne pozy i miny.
Twarz jest wystawiona, zagrożona, jak gdyby zapraszała nas do przemocy. Równocześnie jednak
twarz jest tym, co zabrania nam zabijać”18.

Czy to właśnie obawa przed zawłaszczeniem i uprzedmiotowieniem Innego
kazała Czapskiemu-malarzowi – jak to ujął Zbigniew Mańkowski – „z oporem
malować ludzkie twarze”?19 Niełatwe pytanie. Z pewnością warto jednak zauważyć,
że owa ambiwalencja w ukazywaniu twarzy obecna jest także w jego relacji z Rosji,
a ujawnia się z reguły w takim wprowadzeniu w narrację opisu twarzy, że ta jawi się
jako obiekt obecny i niepowtarzalny (jedyny w swoim rodzaju, autonomiczny),
a jednocześnie niedookreślony, niepochwycony do końca w swojej istocie.

4.
Przywołana relacja ze spotkania z nieznanym Żydem na swój sposób wprowadza
czytelnika w klimat kolejnego rozdziału, będącego relacją z podróży narratora
z Moskwy do Kujbyszewa i wypełnionego w dużej mierze relacjami z kontaktów ze
współpasażerami.
Nawiązanie relacji wymaga przełamania wielu barier. Ta najważniejsza wydaje
się aż nadto oczywista, wiąże się z wszechobecnym strachem, obawą denuncjacji;
objawia się zaś nieufnością, ostrożnością, świadomością, że każdy kontakt
z przekonaniem o pokrewieństwie między poglądami pisarza a dwudziestowieczną myślą personalistyczną. Taż,
Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego,
Universitas, Kraków 2004.
16
E. Lévinas, Etyka i nieskończony…, op. cit., s. 49.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19
Na marginesie swych rozważań nad malarstwem portretowym Czapskiego – obejrzanym właśnie przez pryzmat
myśli Lévinasa – Zbigniew Mańkowski zauważył trafnie: „Horyzont spotkania z drugim człowiekiem jest dla
Czapskiego absolutnie wiążący, dlatego że rodzi problemy, których nie da się obejść. Pierwszy wynika
z doświadczenia twarzy Drugiego – doświadczenia tajemnicy. Czy można zobaczyć twarz innego człowieka?
Zobaczyć ją, to w jakiś sposób mieć ją dla własnych pragnień, myśli. Zobaczyć coś, to w pewien sposób to posiąść.
Tak działa wyobraźnia Europejczyka”. Z Mańkowski, Widzieć prawdę…, op. cit., s. 231.
Jan Zieliński pisze (przy okazji lektury Na nieludzkiej ziemi) o „głębokiej, strukturalnej zbieżności, a może nawet
tożsamości” malarstwa i pisarstwa Czapskiego. Tenże, Józef Czapski. Krótki przewodnik po długim życiu, Warszawa
1997, s. 76. W trybie „luźnej hipotezy” badacz sugeruje zarazem, że motyw „zamazanych twarzy” na obrazach
Czapskiego ma związek z jego doświadczeniami w Starobielsku. Ibidem, s. 69. Sugestia ta nasuwa pytanie o wpływ
tych doświadczeń na treść i formę Na nieludzkiej ziemi. Instrumentarium pomocnego w szukaniu odpowiedzi
dostarcza interesujące studium Marcina A. Jurka „Nie wybiegać poza wspomnienie”. O funkcjonowaniu retrospekcji
w szkicach Józefa Czapskiego, „Pamiętnik Literacki” 2002, nr 2, s. 91-102.
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poprzedzony winien być rzetelną oceną ryzyka, jakie z sobą niesie. To ryzyko
wzrasta oczywiście, gdy poznany odróżnia się od reszty, zdradza oznaki
indywidualizmu, w taki czy inny sposób skupia na sobie wzrok. Niezwyczajnie
wysoki osobnik w mundurze obcego państwa, sumiennie zaczerniający strony
notesu drobnym pismem nie miał z pewnością wielu szans na uśpienie czujności
swych towarzyszy podróży. Pokonywaniu nieufności nie sprzyjała też jego
narodowość, budząca narosłe przez wieki (bo przecież nie stworzone przez
sowiecką propagandę) negatywne stereotypy. A jednak często udaje się autorowi
przełamywać te bariery, skłaniać współpodróżnych do otwarcia, czego, jak się zdaje,
nie można wytłumaczyć wyłącznie nudą długiej podróży.
Tłem dla tych doświadczeń, na którym dopiero można z całą wyrazistością
zobaczyć niezwykłość opisanych spotkań, staną się ci liczni, którzy do końca
odgrywać będą swą rolę, nie wyjdą poza bezpieczny dystans. Nawiązanie rozmowy
nie gwarantowało wejścia w bezpośrednią relację. Język nader często okazywał
się największą barierą – tym większą i trudną do unieważnienia, im bardziej
był skostniały, sprowadzony do wyuczonych i powtarzanych przy każdej okazji
formuł. Otaczając człowieka w miarę bezpiecznym kokonem, skutecznie
uniemożliwiał prawdziwą rozmowę. Autorski opis wydobędzie jednak wielu
pasażerów z anonimowego tłumu, ofiaruje im indywidualność, a często też –
wytłumaczy w myślach z win popełnionych wobec swych bliźnich. Tak będzie
między innymi w przypadku nieznanej nam z imienia „starszej pani w okularach,
o poczciwej twarzy babulinki z siwymi, ściągniętymi w węzełek włosami” (207),
poznanej w drodze do Czkałowa, drwiącej z Polek wyprzedających swą garderobę
w zajętym przez czerwonoarmistów Lwowie. Zasłuży jednak na rozgrzeszenie
narratora, który uzna, że zapewne zmieniłaby swą postawę, „ale nie przychodziło
jej prawdopodobnie na myśl, że mężowie tych kobiet albo zginęli, albo zostali
zesłani na daleką północ sowiecką (…) (208), (…) nawet nie przypuszczała, że może
należało się tym kobietom spojrzenie baczniejsze” (tamże).
Inny od niej wydawał się zrazu poznany w pociągu do Taszkientu młody
podoficer na przepustce o oczach błyszczących „więcej niż radością” (240). Lekko
pijany, lecz łagodny, szybko nawiązał kontakt z obco wyglądającym podróżnym,
opowiadając mu o swych rzekomych wyczynach bohaterstwa. Uśmiechem
obdarzył nie tylko swego słuchacza, ale i uczepionego schodków wagonu starego
Uzbeka. Tym większe zdziwienie wywołała jego nagła reakcja: „Błyskawicznie
i bez żadnego powodu (…) jednym szarpnięciem otworzył drzwiczki i w nagłym
wybuchu wściekłości zaczął z całą pasją kopać Uzbeka w pierś, chcąc go zrzucić ze
schodków” (241). Zdarzenie nie wywołało najmniejszej reakcji na twarzach
pasażerów, nawet ofiara nie okazała zdziwienia. „Twarz mu prawie się nie zmieniła.
Przybyło mu trochę więcej zmarszczek koło zmrużonych oczu. Ale trzeba było
widzieć wyraz tych oczu” (tamże).
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To inni – kapitan Ukrainiec, „przedwcześnie postarzały specjalista od miotaczy
ognia z Leningradu” (214), a także stary działacz partyjny w zniszczonej skórzanej
kurtce o „nieobecnym wzroku” (215) – staną się bohaterami nakreślonych bez
przesadnej drobiazgowości raportów ze spotkań, żywymi dowodami na to, że
radzieckie społeczeństwo nie składa się „z ludzi wyłącznie upodlonych” (206), że
nawet za słowami, powtarzanymi bezrefleksyjnie formułkami propagandowymi,
w większości wypadków kryje się żywa i czująca osobowość przeżywająca głęboko
ukryty przed światem dramat cierpienia. I choć większość owych „spotkanych” to
pokorni słudzy systemu, ocalili coś, co każe w nich widzieć wciąż przede wszystkim
osoby.
Wśród portretów autora jasnymi kolorami wyróżnia się obraz Szury,
dwudziestoletniej Ukrainki poznanej w Turkiestanie, mieszkającej „na prawach
córki” u pewnej rodziny. Uwagę przybysza zwróciły wyjątkowa na tle
wszechobecnej apatii i szarzyzny pogoda dziewczyny, dobroć i niespożyta
energia, której nie pozbawiała jej nawet ciężka praca w fabryce konserw. „Patrząc
na nią, myślałem sobie: w więc Sowiety potrafiły przecież wychować dobrych,
szczęśliwych i oddanych sobie obywateli” (317). Z czasem przekona się, że był
to wniosek przedwczesny. Bliższe poznanie uzmysłowi mu ogrom cierpienia, jakie
doznała Szura wraz z najbliższymi, których sowiecka władza zaliczyła do zwalczanej
klasy „kułaków”. Opowieść dziewczyny jest historią nie tylko dramatu jednostek,
które miały nieszczęście wpaść w tryby bezdusznej machiny, ale też opowieścią
przypominającą, że „bezduszne machiny” wszystkich czasów nie działałyby tak
sprawnie, gdyby nie bezinteresowna nierzadko pomoc „bliźnich”, zawsze gotowych
do stanięcia po stronie siły.
Smutne historie, jakimi dzielą się z obcym podróżnikiem poznani przypadkowo
ludzie, są do siebie podobne; wszystkie opowiadają o doświadczonej traumie
spotkania z niezrozumiałym losem, z okrucieństwem ludzi nie-do-zrozumienia,
bezdusznością systemu. Z tych doświadczeń wyszli zranieni, upokorzeni, ale
i pokorni wobec losu, przeważnie nie szukający pocieszenia w nienawiści wobec
prawdziwych czy urojonych winnych. Pokora, z jaką noszą w sobie blizny, jawi się
jako postawa niemal religijna, otaczająca ich sylwetki rodzajem mistycznej aury –
tej samej, którą podróżny widział wiele razy u „sekciarzy” unicestwionych wiele lat
wcześniej przez rewolucję.

5.
Czapskiego relacja z Rosji czasu wojny odsłania się przed nami jako opowieść
osobliwie dwuwarstwowa – jednym razem syntetyzująca, skupiona na tym, co
typowe, ciążąca ku panoramie, kiedy indziej zaś zatrzymująca uwagę na szczególe,
tym co idiomatyczne i uchylające się definicji.
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W obu wypadkach głębi diagnozom i obserwacjom dodaje wyjście poza czas
teraźniejszy, przywołanie obrazu Rosji sprzed rewolucji i w jej trakcie. Oprócz
korzyści poznawczych spojrzenie historyczne dostarcza narratorowi uzasadnienia
dla ostrożnego optymizmu, przypomina mianowicie, że niezależnie od formy, jaką
despotyzm w Rosji przybierał w danym momencie dziejowym, towarzyszył
mu zawsze drugi, podskórny nurt liberalny, tworzony przez tych, którzy,
przezwyciężając strach czy konformizm, zdobyli się na dystans wobec przemocy
i potrafili zobaczyć Rosję taką, jaka jest w istocie. A istotą jest właśnie owa, jak
określi to Czapski za Aleksandrem Błokiem, „tajemna swoboda”. To ona ujęła
niegdyś młodego Czapskiego, każąc mu wejść w obszar kultury, która do końca nie
przestanie go fascynować. Stanie się jej orędownikiem i obrońcą (przeważnie
wobec antyrosyjsko nastawionych rodaków), a przede wszystkim kimś, kto będzie
toczył z nią nieprzerwany dialog. Częścią tego dialogu, fragmentem być może
najbardziej doniosłym, nie są eseje poświęcone Rosji – erudycyjne, wyważone – lecz
pozornie tylko wolne od emocji relacje zawarte we Wspomnieniach starobielskich
i Na nieludzkiej ziemi – w każdej na swój odrębny sposób.
Pytając o to, co zostało z dawnej Rosji po dwudziestu z górą latach panowania
sowietów, o to, czy istnieje wciąż Rosja inna, ukryta za fasadą terroru i indoktrynacji,
Czapski pyta w pewien sposób o aktualność treści, które go ukształtowały, stały
się istotnym czynnikiem formującym go – jako artystę, człowieka, a także –
paradoksalnie – Polaka. Na to pytanie chce odpowiedzieć, szukając na swej drodze
tych, którzy – choć stanowią nieodłączną część Rosji sowieckiej – nie poddali się do
końca jej nieludzkim prawom i ocalili to, co jest próbą ich człowieczeństwa –
zdolność do spotkania.
Sposób, w jaki pisarz rekonstruuje w swych zapiskach spotkania, do których
okazję stworzyła mu podróż po Rosji lat 1941 i 1942, pozwala czytać je jako swoistą
„księgę twarzy” – świadectwo, u którego podstaw leżą przekonania zadziwiająco
podobne do tych, które odnajdujemy w pracach Emmanuela Lévinasa. Czapski
nie mniej wyraźnie jak autor Całości i nieskończoności podkreśla fundamentalne
znaczenie spotkania dla naszej podmiotowości, obaj, jak się zdaje, świadomi są
jednocześnie niebezpieczeństwa wiążącego się z naszą chęcią upodobnienia Innego
do nas. Chęć ta oznacza nieuchronne zawężenie go do ram, jakie stwarza nasze „ja”.
Spotkanie wymaga więc naszej zgody na inność Innego, akceptacji tego, że nigdy
nie pojmie się tej inności, bo ta pozostanie zawsze poza jakimikolwiek kategoriami,
jakie zna nasz rozum. Dopiero wtedy jednak – gdy spotykamy się z innością, gdy
dobrowolnie się na nią otwieramy – mamy szansę ocaleć w swym człowieczeństwie,
nasze „ja” bowiem potrzebuje Innego, by się nieprzerwanie stwarzać20.

20

E. Lévinas, Etyka i nieskończony…, op. cit., s. 48. Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków
2009, s. 503–613.
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Spotkanie, o jakim mówili wielcy dialogicy XX wieku, o jakim mówi Czapski, jest
potwierdzeniem podmiotowości dla wszystkich jego uczestników. W tej sytuacji
staje się jasne, że proces, o którym mowa, nie ma tu wymiaru wyłącznie
intelektualnego, wiąże się natomiast z odczuciem tego, co ludzkie w najbardziej
podstawowym sensie tego słowa. Rażony doświadczeniem nieludzkiej zbrodni
dokonanej przez ludzi na ludziach, a także rozmiarem cierpienia, na jakie skazała
mieszkańców Rosji władza sowiecka, autor Wspomnień starobielskich szuka w Rosji
człowieka, by „się stworzyć”, ale też, by ocalić swą wiarę w człowieczeństwo, które
przetrwa i ostatecznie przeciwstawi się złu.
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Communicate in the "Incomprehensible".
Thoughts on the Margins on Józef Czapski's Inhuman Land
The article is a reading of Józef Czapski's Inhuman Land, the writer's account of his travels around the
USSR in 1941 and 1942 in search of missing Polish officers. The author of the article asks the question:
how does a literary work express the repeatedly declared striving to "communicate with other people"
(as part of an autobiographical strategy of testimony). The author of the article recalls some of the
accidental "meetings" with inhabitants of Russia described by Czapski , highlighting the dominant
features of these representations and the worldview underlying the writer's strategy. Simultaneously,
he notices a similarity of this worldview to the thoughts of Emmanuel Levinas, especially the part
concerning "meeting the face". Czapski is shocked by the experience of the inhuman crime committed
against Polish officers, as well as by the scale of suffering to which the Soviet authorities condemned
the inhabitants of Russia. He seeks to encounter the human being in order to "create himself", but
also to save his faith in humanity that will survive and ultimately resist evil.
Keywords: Inhuman Land, Józef Czapski, Soviet Russia, autobiography, philosophy of dialogue
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Drahomír Šajtar jako zakladatel
a spolupracovník časopisů v českém Slezsku
Drahomír Šajtar jako założyciel
i współpracownik czasopism na Śląsku czeskim

ABSTRAKT
Autor zajmuje się osobowością Drahomíra Šajtara, zwłaszcza jego stosunkiem do czasopism. Omawia
głównie czasopismo Číslo, które Šajtar założył po drugiej wojnie światowej. Pismo miało przybliżać
twórczość młodych pisarzy z czeskiego Śląska oraz przekłady literatury i sztuki. Niestety, ukazał się
tylko jeden numer czasopisma. Później Šajtar współpracował z innymi czasopismami na czeskim Śląsku
(Slezský sborník, Radostná země, Červený květ itp.). W latach 90. założył czasopismo Alternativa, które
po kilka latach musiało zostać zamknięte z powodu braku funduszy.
SŁOWA KLUCZOWE: Drahomír Šajtar, czasopisma, założyciel, krytyka literacka, historia literatury na
czeskim Śląsku

Nepochybně vlivem politického, společenského i kulturního dění v historickém
vývoji se dnešní české Slezsko opožďovalo za vývojem ostatních zemí habsburského
soustátí. Proces národního obrození, chápaný v odborné literatuře už tradičně
za proces emancipace celého spektra společnosti, neprobíhal na území Slezska
od přelomu 18. století a v první polovině 19. století analogicky jako v ostatních
českých zemích, ale se zpožděním, časovým posunem, čítajícím nejméně několik
desetiletí. Jinak vypadala situace rovněž v jazykově polské a německé oblasti.
Například v české části Slezska je za vyvrcholení národněobrozenského procesu
považováno až vystoupení básníka Petra Bezruče na samém sklonku 19. století (tzv.
jádro své sbírky píše v letech 1899 až 1900), který v jedinečné básnické sbírce
Slezské písně obnažil problémy česky mluvícího slezského obyvatelstva s jeho
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 18.11.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
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mikro- i makrosvětem, v němž se pohybovalo: ukrutnou bídu, nedostatek potravin,
vykořisťování, národnostní a etnické problémy a půtky apod. Přitom básník dokázal
být v souladu s požadavky modernistického umění (symbolismus, impresionismus
apod.) a mluvit k současnému čtenářskému publiku i kritické obci.
Zatímco při národněobrozenském procesu v českých zemích hrály výraznou
úlohu časopisy, v české části Slezska časopisy – vědecké i společenské – dlouho
scházely; jde nám tu o časopisy, které se speciálně vyslovovaly k danému
regionu a napomáhaly národnostnímu uvědomování, tj. nebyly jen vlastivědným
paběrkováním. Situaci se nepodařilo zlepšit ani ve 20. století. V porovnání s počtem
periodik vznikajících v Čechách a na Moravě jich v české části Slezska vznikalo
poskrovnu.
Literární historik a kritik Drahomír Šajtar (1922 – 2009), výrazná osobnost spjatá
se Slezskem a jeho kulturou, literaturou a uměním, si nedobré situace v časopisectví
byl dobře vědom. Během svého života ve druhé polovině 20. století se proto
pokoušel několikrát situaci napravit. Právě zakládáním nových časopisů
soustředěných ke Slezsku – k jeho historii, společenskému dění, kultuře, literatuře
i jednotlivým druhům umění, případně svou spoluprací s časopisy již existujícími,
renomovanými a zavedenými.

Drahomír Šajtar a Slezsko
Na začátku je potřeba stručně nastínit, jaký měl Šajtar vztah ke Slezsku,
k některým místům ve slezském regionu a ke slezským tradicím. Narodil se 17. 6.
1922 v Záblatí u Bohumína do rodiny stolaře Josefa a Emilie Šajtarových; matka
pocházela ze starého rychvaldského rodu, otec z rodiny vzdáleně spřízněné
s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Oba rodiče měli rádi divadlo
a literaturu, proto jak Drahomír, tak jeho mladší bratr Oldřich (ročník 1926) vyrůstali
v kulturním prostředí, které se nutně muselo vepsat do jejich pohledu na člověka
a svět.
Otec měl v Bohumíně realitní agenturu, proto Drahomír začal v Bohumíně
navštěvovat obecnou školu. Otcovy plány nicméně nevycházely tak, jak si
předsevzal, a po anabázi v Rožnově pod Radhoštěm se rodina musela po čase
přestěhovat do Příbora, kde Drahomír Šajtar navštěvoval gymnázium; ale příborské
gymnázium nedokončil, mezitím byla totiž v roce 1938 podepsána mnichovská
dohoda, německé oblasti musely být postoupeny Říši, konkrétně Příbor se stal
součástí Sudet a Drahomír i s bratrem Oldřichem začali na kolech dojíždět na nově
vzniklé gymnázium ve Frenštátě.
V roce 1940 se rodina přestěhovala do Přívozu (nyní místní část Ostravy), na
tamějším gymnáziu pak Drahomír Šajtar v roce 1942 odmaturoval; na přívozském
gymnáziu ho celoživotně ovlivnil učitel Leopold Vrla, znalec románských literatur,
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kritik a překladatel francouzské literatury; tam rovněž poznal Drahomír řadu
spolužáků, s nimiž udržoval kontakt a pracovní vazby v zásadě po celý život.
Otec se během války zapojil do protifašistického odboje Obrany národa, v září
1941 byl za svou činnost Gestapem zatčen a později byl vězněn v koncentračním
táboře Mauthausen, kde 13. 7. 1942 zemřel. Ztráta otce ho výrazně zasáhla,
v zásadě se s ní určitým způsobem vyrovnával po celý život. Po maturitě Drahomír
nastoupil úřednické místo a pomáhal živit rodinu.
Po skončení 2. světové války se přihlásil ke studiu románských a slovanských
literatur, estetiky a filozofie na Univerzitě Karlově. Protože měl již zkušenosti
z praxe, od maturity přece jen uplynuly tři roky, a protože se v Praze musel sám
živit, hledal si vhodné pracovní místo. Našel zaměstnání v redakci nakladatelství
Vyšehrad, v němž společně s literárním kritikem Bedřichem Fučíkem redigoval
poezii; v pozici nakladatelského redaktora poznal množství mladých i zavedených
spisovatelů, kritiků, vědců, ale i jiných osobností společenského života, stal se tam
rovněž středem několika afér, jak už tomu v oblasti múzických umění často bývá.
Na Filozofické fakultě se soustředil zejména na prof. Václava Černého, široce
rozhleděnou osobnost české meziválečné kultury, který po válce na fakultě
přednášel jednak o staročeské poezii v souvislostech s poezií trobadorů2, ale hlavně
o existencialismu a projekcích filozofického proudu v literatuře francouzské
i české.3 Ještě po létech Šajtar na Černého přednášky vzpomínal a obdivoval se jeho
schopnosti srovnávat jevy různých kultur, institucí a osobností, vyvozovat závěry
a přesvědčivě je sdělovat posluchačům, mezi nimiž nebývali přítomni jen studenti
univerzity, ale často rovněž veřejnost včetně zahraničních (francouzských)
diplomatů. Šajtara existencialistická témata musela nutně zajímat, sám v té době
s oblibou četl současné autory světové literatury i mladé autory literatury české,
které válečné dění doslova svléklo „do naha“.4 Rozlety studijní i pracovní neměly
však trvat dlouho: po relativně svobodném tříletí 1945 až 1948 přišly únorové
události roku 1948, ty přinesly změny do českého vysokého školství, ale i do
nakladatelských domů, s nimiž Šajtar spolupracoval redakčně nebo autorsky.
Po válce však nebyl propojen jen s institucemi pražskými, myslel rovněž na místa
svého mládí. Společně s mladými umělci ze Slezska založili tzv. Slezskou literární
skupinu. Ta měla vydávat rovněž poezii, překlady, odborné knihy. Pokud víme,
vydala Slezská literární skupina jen tři publikace: 24 sonetů o štěstí a lásce:
francouzský zpěvník (překlady francouzské poezie z pera Jana Vladislava, Šajtarova
spolužáka z pražské fakulty), Šajtarova Zlomená gesta, konečně Drahomír Šajtar
pomýšlel rovněž na časopis, jenž by představil tvorbu Slezské literární skupiny – tak
vzniklo první a vlastně i jediné číslo časopisu Číslo. Jím se vracel do rodného kraje,
2

Později v knize Staročeská milostná lyrika, Praha 1948.
Později v knize První sešit o existencialismu, Praha 1948, vcelku První a Druhý sešit o existencialismu, ed. Jarmila
Víšková, Praha 1992.
4 O poezii protektorátní napsal a vydal knihu Zlomená gesta, Ostrava 1946.
3
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i když zcela jistě pomýšlel na kariéru a život v hlavním městě.

Časopis Číslo
Časopis Číslo s redakčním kruhem řídil a za redakci zodpovídal Drahomír Šajtar,
revue vydávala Slezská literární skupina, adresa redakce byla pražská (Praha 2,
Tř. Jana Opletala 38), ale administrace probíhala na adrese ostravské (Ostrava,
Nádražní tř. 1). Časopis, jak možno číst z tiráže, byl koncipován jako dvouměsíčník,
protože celkem mělo vyjít šest čísel za rok.
Co na první pohled překvapí v prvém čísle časopisu, je neexistující program.
Zpravidla sjednocuje určitou skupinu mladých lidí nebo lidí se stejným zájmem.
Navíc v případě Čísla časopis vydávala Slezská literární skupina, tedy množina
lidí, kteří – předpokládejme – měli podobné životní zážitky, zkušenosti
z protektorátu a války, blízké názory životní i umělecké. Přesto program vyjádřený
předmluvou v časopise nenajdeme. Zčásti jej můžeme rekonstruovat podle
zaměření příspěvků jednotlivých účastníků projektu. Rovněž dobový čtenář se
o zaměření časopisu musel domýšlet z obsahu. Ten dává tušit, že časopis přinese
příspěvky od literatury ruské přes francouzskou až k regionálním českým autorům;
opomíjet nelze ani výtvarnou přílohu (přetisky z Marka Chagalla, Chaima Sutina
nebo českého Stanislava Kolíbala), která – analogicky k části literární – přináší
příspěvky autorů narozených v někdejším ruském impériu a nově spjatých
s prostředím francouzským a autora českého. Pokud se podíváme na data narození
většiny přispěvatelů, zjistíme záhy, že šlo o mladé, dá se říci redakčně nezkušené
literáty, kterým právě mládí a dobová, obnovitelským duchem naladěná atmosféra
nesporně dodávala značné sebevědomí.
Vlastní náplň časopisu může dnešního čtenáře poněkud překvapit. Proč
překvapit a proč dnešního čtenáře? Člověk nemusí být zrovna analytikem ani
politologem, a z médií kolem sebe v posledních letech přesto rozpoznává odpor ke
všemu ruskému a sovětskému; zda jde o módu nebo skutečné směřování, zůstává
na budoucích historicích. Nicméně časopis Číslo je tvořen v jiné době, v době
osvobození země od fašistů a řešení „kolektivní viny“, v době nových možností
otevírajících se před mladými spisovateli a kritiky, v době příznačné určitou
specifickou atmosférou. Nezbytnou součástí té atmosféry byli sovětští vojáci,
zpravidla vítaní otevřeně na ulicích květy šeříků: nevítali je jen běžní občané měst
a vesniček, jak to zachytily filmové pásy nebo fotografie, ale rovněž významní čeští
spisovatelé (Jaroslav Seifert, František Halas, František Hrubín, Vladimír Holan aj.).
Proto čtenáře nepřekvapuje, že hned 7 příspěvků pochází z pera ruských nebo
sovětských autorů.
Jistě tato rusko-sovětská orientace časopisu není náhodná a jistě ji nelze
vysvětlit jen dobovým pozitivním patosem. Je to jeden ze skrytých proudů filozofie
56

Drahomír Šajtar jako zakladatel a spolupracovník časopisů v českém Slezsku

českých dějin – orientace na Východ a promýšlení otázky existence malého českého
národa uprostřed Evropy.
Jeden ze Šajtarových oblíbených profesorů z Univerzity Karlovy, Václav Černý,
patřil k těm, kteří do diskuse o smyslu českých dějin výrazně zasáhli, zejména
v poválečném období. Oborově byl Černý ukotven především ve světě románském:
s francouzským prostředím byl spjat od studentských let, románské kultury tvořily
součást jeho života občanského i profesního. Za druhé světové války byl Černý
vězněn Gestapem za účast v ilegálním protifašistickém hnutí, měl možná pochyby
o Západu, o jeho možnostech a schopnostech udržet mír a prosperitu ve světě. Jeho
pochybnosti se mění v úvahy, co je pro malý národ uprostřed Evropy vhodnější,
zda Západ nebo Východ. Na jedné straně je vykladačem středověkých počátků
románské vzdělanosti a kultury a jejím obdivovatelem, stejně jako soudobých
existenciálních proudů opět spjatých spíše se západní kulturou, na straně druhé
je rovněž milovníkem „velké“ ruské klasické literatury, navíc po květnu 1945
duchovně posilněný vítězstvím sovětských vojsk nad Německem a už labilnější ve
své víře v humanistický Západ. Hodně intelektuálů jeho doby, včetně básníků,
si myslelo, že Západ „zradil“ české zájmy (básník František Halas výstižně píše ve
Zpěvu úzkostí: Zvoní zvony zrady zvon zrady zvon / čí ruce ho rozhoupaly, /Francie
sladká hrdý Albion / a my jsme je milovali). U Černého se po skončení války
projevuje jistá nevíra v možnost samostatného plnohodnotného života malého
emancipovaného národa uprostřed Evropy, a naopak zaznívá u něho myšlenka
o potřebě spojovat se s někým silnějším, větším, se štítem, za nějž je možno se
v těžkých okamžicích i v časech míru schovat. Možná jde jen o jiný modus irénických
snah, jaké jsou v českém prostředí zdomácnělé (husitský král Jiří z Poděbrad a jeho
mírová charta, irénické snahy programátora míru, tolerance a vzdělanosti Jana
Amose Komenského apod.).
Po válce dochází k rozmachu médií – novin a časopisů. Po období cenzury
a válečných letech, kdy některé noviny nebo časopisy byly německými, resp.
českými státními institucemi pod protektorátní správou zakázány, se po roce 1945
objevují zpět staré tituly, ale rodí se zároveň tituly nové. Ale tato situace
a směřování k pluralismu v názorech i v mediální sféře trvá vlastně jen ve třech
letech 1945 až 1948.
V atmosféře uvolnění a návratů k dobrým tradicím a „dobré praxi“ vznikalo první
číslo Čísla. Pasternakovy verše Poezie a Balada z jeho Lyriky přeložil pro časopis
básník Josef Hora, který se již předtím prokázal jako vynikající tlumočník ruských
autorů, zejména Puškina, jehož tzv. oněginské strofy v úpravě sám nakonec využil
při tvorbě své poémy Jan houslista. Přitahoval rovněž Velemir Chlebnikov, kterého
údajně Majakovskij nazval „králem ruského básnictví“, a jeho dvacet jazykových
slojí (v Čísle byl připomenut ve studii K. A. Čcheidze). V překladu Bohumila
Mathesiuse následuje překlad básně Sergeje Jesenina V kraji rodném. Ale tím
zdaleka vichřice ruské tvorby v Čísle nekončí: francouzský uměnovědec Elie Faure
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píše o umění minského rodáka malíře Sutina, Boris Pilňak je zde představen
povídkou Obraz, Vjačeslav Ivanov v tlumočení rusisty Jaroslava Teichmana je
představen Zimními sonety, V. Gorodinskij představuje Modesta Petroviče
Musorgského, z deníku Alexandra Sergejeviče Puškina je vybrána pasáž o dramatu.
Jistě nejde o náhodu. Teprve na tento ruský blok navazuje v podstatě současná
literatura.
Nejde však o současnou českou literaturu celonárodní. Běží o tvorbu autorů
spjatých zejména s českým Slezskem a severní Moravou. S některými jmény autorů
z Čísla se budeme setkávat v literárněvědné tvorbě Drahomíra Šajtara po celou
dobu jeho tvůrčí dráhy. Buď se k nim navracel ve speciálních studiích a edicích –
nebo s nimi později blíže spolupracoval, když se po dobrodružném posluchačském
životě, který mu nastal po roce 1948, musel přes Olomouc v podstatě vrátit zpátky
do rodného Slezska, s nímž byl pak spjat až do smrti. Slezsko se mu stalo údělem,
osudem i volbou najednou. Naučil se k němu najít vztah, pojmenovat pomocí
termínů, oč ve slezském umění, kultuře a literatuře jde, co překonávat, kde hledat
pozitivní hodnoty, zejména hodnoty umělecké – nejenom v artistní, ale i ve folklorní
oblasti (zde nutno upozornit na Šajtarovu letitou spolupráci s folkloristou
Antonínem Satkem z Opavy).5
To jsou také echa otázek, které zaznívají z jeho příspěvku nazvaného
Regionalismus, který přineslo rovněž první číslo Čísla. Jde o jednu z prvních
Šajtarových studií na regionalistické téma, které pak našlo několik variací
v pozdějších jeho časopiseckých i knižních studiích. Studie je psána spíše esejisticky,
konečně dobrý, vybroušený styl byl pro Šajtara příznačný, spojuje v ní zároveň
aspekt historický s aktualizačním, čili blíží se umělecké literární kritice (objevují
se v ní kupříkladu hodnocení Chudé přadleny spisovatelky Jarmily Glazarové).
Podnětem k této studii, zdá se nám z odstupu let, byla kniha historika Leopolda
Peřicha nazvaná prostě a výstižně Slezsko, která přišla, jistě ne poprvé a jistě nikoliv
naposledy, s tezí o Bílých Chorvátech jako původních obyvatelích Slezska; Peřichův
předpoklad, že slovanský kmen středního věku Bílých Chorvatů se naposledy
usadil ve Slezsku, mluvil v zásadě o slovanském původu tamějšího obyvatelstva
a o svébytnosti tohoto kraje z hlediska kulturních tradic, což Slezsku bývalo upíráno
ve prospěch vlivů slezských sousedů, ba co více – tato teze podpírala vlastně samu
snahu Slezské literární skupiny, neboť – vypůjčíme-li si slova Drahomíra Šajtara
(s. 4) – „mladí členové vidí v něm převážně základnu ke své tvorbě. Jestliže tedy
Slezsko má i po stránce národnostní jakousi autonomnost, nikoli ovšem politickou,
jestliže tento kraj vskutku rostl ze svých vlastních kořenů a jestliže jeho přítomnost
nebrala jen z živin a solí sousedů, nýbrž především ze šťáv vlastních a staletých,
znamená to nejen tento fakt vůbec, nýbrž i důsledky, které z něho plynou.“
5

O Antonínu Satkem srov. PAVERA, Libor. Kruhy kolem : II. Praha: Verbum, Bielsko-Biała: ATH, 2019. IBSN 978-8087800-62-1, 978-83-66249-15-8.
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Jinde nevyslovený program mladých spisovatelů si tedy kladl úkol přímo
maximalistický – dát přednost umění před regionalismem, „před provincionální
literaturou a dědictví, které přijali svým slezským zrozením, konkretizují básnicky,
než aby jen sympatizovali s jeho znaky.“ Bylo by žádoucí porovnat to, co píše
Drahomír Šajtar o regionalismu v roce 1946, s jinými jeho statěmi o regionalismu
z let pozdějších.
K tématu regionalismu se opravdu vracel po celý život. I když v žádné jeho knize
nenajdeme speciální výklad termínu regionalismus, můžeme si termín vytvořit
právě podle Šajtarova výběru autorů a podle toho, co na autorovi oceňoval a které
vrstvy textu nebo života autora ho zajímaly. Nejprve se monograficky zabýval
Petrem Bezručem, autorem, který napsal svoji jedinou a vrcholnou sbírku Slezské
písně na přelomu 19. a 20. století. Bezruč byl autorem, jehož poetika souzněla
s poetikou tzv. české moderny, v níž byly přítomny prvky symbolismu,
impresionismu i secese. Ačkoliv Bezruč nepodepsal Manifest české moderny,
dokument z října roku 1895, jeho básnická tvorba naplňovala snad všechny
požadavky modernistického umění: individualismus, zájem o kolektiv a sociální
otázky, vyhýbal se analyzování, a na místo něj podával obraz skladebný apod.
Právě u Bezruče, jehož tvorba vycházela z autentického poznání slezské oblasti,
najdeme příznačnou záměnu „my“ (kolektivu) za „já“ (básníkovo), zájem o bídu
a nedobré společenské, politické i kulturní podmínky v českém Slezsku na konci 19.
století (bída, germanizační i jiné etnické a národnostní tendence, zavírání českých
škol apod.). Bezruč přitom přerostl svým uměním region, ve kterém tvořil, stal se
básníkem národním, evropským, světovým (patří k jednomu z mála autorů, jejichž
dílo bylo přeloženo téměř do všech světových jazyků, včetně esperanta). Šajtar
Bezručovu poezii neváhal porovnat s evropskými impresionisty a symbolisty 19.
století, autor se mu stal příkladem, jak konkrétní regionální situace může dát
prostřednictvím básníka podnět celému národu a světu; regionalismus Šajtar
nespojoval s něčím, nač se máme dívat jako na něco méněcenného, umělecky málo
hodnotného, nedoceněného, ale naopak: regionalismus u Šajtara je pojetí, podle
něhož i autor z regionu, nikoliv z centra, je schopen oslovit svět, změnit, ba přímo
povýšit svoji periferii v centrum. Podobně jako u Bezruče postupoval Šajtar
i v případě autorů, kteří na Bezruče ve Slezsku navázali ve 20. století (Vojtěch
Martínek, Čechoslav Ostravický, Vilém Závada aj.). Nikdy v tvorbě z regionu neviděl
něco nedokonalého, nezralého, nehodnotného, právě naopak: vyzýval, aby se
hledaly hodnoty, aby se poměřovaly texty z regionu s tvorbou celonárodní,
prosazoval komparaci s cílem oddělit zrno od plev, umění od neumění, braku a kýče.
Tento projekt regionalismu uplatnil Šajtar také na literatuře ruské, resp. v případě
tzv. jihozápadní ruské (oděské) školy v knize o Eduardu Bagrickém. Současné pojetí
regionalismu v době internetu dává Šajtarovu projektu za pravdu: dnes není
potřeba centra, neboť centrum se stává z určitého místa ve chvíli, kdy toto místo
může komunikovat se světem a vice versa; termíny centrum a periferie tak ztrácejí
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na významu.
Vedle spisovatelů-mužů, mezi nimiž se objevil ve veršované tvorbě Erich Sojka,
známý především jako překladatel z polštiny, Břetislav Kunc, Ladislav Tráva,
Karel Koláska, Augustin Skýpala nebo Leopold Kaňok, si v Čísle naší pozornosti
zaslouží především dvě autorky: Věra Stolaříková a Věra Bajnarová. Proč především
a proč upoutávají naši pozornost? Odpověď je nasnadě, když uvážíme, že české
Slezsko a severovýchodní Morava nevydaly před nimi a dlouho ani po nich žádné
tak výrazné spisovatelky s vyhraněnou poetikou. Bohužel ani jedné ze jmenovaných
spisovatelek nebylo dopřáno svůj talent dále rozvíjet tak, jak tomu napovídaly jejich
slibné počáteční trajektorie. Zatímco Věra Bajnarová navazovala na poetiku
J. Seiferta a pod vlivem básní J. Ortena přešla až k pólu existenciálnímu, Věra
Stolaříková bývala považována za největší talent v době válečného konfliktu,
bohužel jako třiadvacetiletá podlehla zákeřné chorobě. Na tyto autorky v zásadě
až mnohem později navázala Dagmar Telingerová.
Časopis Číslo přinášel tedy nejen vlastní tvorbu Slezské literární skupiny, včetně
textů autorky již zemřelé a příspěvků výtvarníků, ale i texty překladové. Už
v počátcích měl ambice stát se čímsi více než jen lokálním či regionálním
periodikem, kladl si za cíl přerůstat sebe sama, dobírat se mety nejvyšší z triády
druhdy vyslovené kritikem Šaldou a latentně opakované Šajtarem (spisovatel –
umělec – básník). Experiment se však nezdařil: pokus vposled zůstal neúspěšným
pokusem a celý projekt časopisu jen torzem. I přesto se Drahomír Šajtar účastnil
projektů dalších (Radostná země, Červený květ, naposledy Alternativa), které měly
ten úvodní neúspěšný překonat a vyplnit prázdné místo na mapě slezského
časopisectví 20. století.

Slezský sborník, Radostná země, Listy Památníku Petra Bezruče
Politická a společenské situace v roce 1948 změnila život většině občanů. Šajtar,
v té době redaktor, spolupracovník různých literárních redakcí a časopisů, ale
i posluchač Univerzity Karlovy, je nucen odejít z centra na okraj. Z Prahy odchází
do Olomouce: poznal se mezitím s Oldřichem Králíkem, tehdy čerstvým docentem
Univerzity Palackého, který mu předjednal možnost ucházet se o přestup na
olomouckou univerzitu. Tam opravdu Šajtar přestoupil, vykonal státní zkoušky
a předložil k obhajobě závěrečnou práci věnovanou Bezručovi a pojetí básníka
u kritika F. X. Šaldy (Bezruč u Šaldy, vyšlo rovněž knižně). Uchází se rovněž o pracovní
místo ve Slezském studijním ústavu (později Slezský ústav ČSAV), který se formoval
v poválečném období (zejména od ledna 1946) a oficiální statut získal v roce 1948.6
Se Slezským (studijním) ústavem Drahomír Šajtar je v úzkém kontaktu od počátků
6

Srov. KNAPÍK, Jiří. Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004.
ISBN 80-86103-80-3.
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myšlenky jej založit, v roce 1949, po absolutoriu na Univerzitě Palackého v oboru
slovanských literatur, v něm získává na několik dalších let trvalé zaměstnání,
v ústavní instituci také rozvíjí badatelskou a jinou činnost a přispívá hlavně do
časopisu Slezský sborník.7 Nešlo o časopis zcela nový. Navazoval, stejně jako celá
nově ustavená instituce, na české tradice ve výzkumech Slezska, zejména na
někdejší Věstník Matice opavské. Podobné instituce jako Slezský studijní ústav měli
již daleko dříve v polských a německých městech. Bylo tedy zejména od konce
třicátých let ze spolkových, ale i z oficiálních míst možno slyšet hlasy s cílem
vybudovat komplexní výzkumné, muzejní, archivní i výstavní pracoviště s cílem
poznat mnohonárodnostní slezský region ve všech jeho vrstvách.
Do časopisu Slezský sborník přispíval Šajtar svými recenzemi, články o oborových
setkáních a konferencích, ale i vědeckými pracemi, z nichž některé se znovu více či
méně přepracované objevily soustředěné do větších celků, např. Prameny Slezských
písní (1954).
Protože v ústavní činnosti se Šajtar nezabýval jen činností literární, ale
i folkloristickou a soustavně sledoval úkoly a cíle folkloristického bádání ve
Slezsku, usiloval rovněž o utvoření platformy, v níž by bylo možno tisknout výsledky
badatelské terénní práce folkloristů a etnografů a informovat širokou veřejnost
(v dané době se vědečtí pracovníci měli podílet rovněž na osvětové činnosti
a získané vědecké poznatky měli popularizovat). Té se neúčastnili jen vědečtí
spolupracovníci, ale i tzv. lidoví badatelé. V časopise měly být otiskovány rovněž
sběry folkloru a jiné etnografické výsledky výzkumu. Časopis dostal název Radostná
země, šlo o čtvrtletník, který Slezský studijní ústav vydával od roku 1951.
Sám Šajtar se již od své závěrečné práce soustředil na studium tvorby Petra
Bezruče. Protože během studia básníkovy autorské poetiky i jeho biografie poznal
rozsáhlou literaturu, bezručovské artefakty a ikonosféru, která s básníkem
Bezručem souvisela od jeho vystoupení na počátku 20. století, vytanula mu na mysli
myšlenka vybudovat instituci, která by nejen soustřeďovala vše bezručovské,
ale zároveň se starala o básníkův odkaz (básníkova knihovna, jeho předměty,
korespondence, autorská práva aj.) a působila rovněž osvětově. Mělo jít
o pracoviště muzejní i badatelské, otevřené nejširší veřejnosti. Na svém cíli pracoval
dlouho, po drobných krůčcích v rámci Slezského studijního ústavu, např. zřízením
samostatného bezručovského oddělení. Oddělení se stalo později i vydavatelem
Listů Památníku Petra Bezruče. Samotný Památník Petra Bezruče vznikl později
(otevřen byl 5. května 1956), jeho existence trvá podnes, i když v rámci jiné
zastřešující instituce.
Nevěnoval se však pouze časopisům odborným. Usiloval rovněž o popularizaci
poznatků, proto spolupracoval s deníky i jinými dobovými časopisy. V oblasti tzv.
7

Srov. Bibliografie 1943-1998. Drahomír Šajtar. Ostrava, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 1997.
ISBN 80-7042-507-5.
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širšího Ostravska takové kulturní, umělecké, literární časopisy výrazně scházely.
Změna přišla po politickém a společenském oteplení po smrti J. V. Stalina
a K. Gottwalda; doba tání pak našla jeden ze svých kulminačních bodů ve
vystoupeních některých spisovatelů na spisovatelském sjezdu v roce 1956
(vystoupení Jaroslava Seiferta nebo Františka Hrubína) a ve vzniku časopisů, které
z dnešního pohledu signalizují změnu kulturněpolitické situace a orientace
v Československu v polovině padesátých let 20. století. Patří sem uvést vznik
brněnského časopisu Host (1954 až jaro 1970, pražského časopisu Květen (1955
až 1959) a ostravského časopisu Červený květ (1956 až září 1969). V ostravském
kulturněpolitickém časopise se Šajtar zúčastnil diskusí o tzv. regionalismu, v prvním
roce existence časopisu řídil rubriku poezie.
Pokud procházíme obsahy uvedených tří časopisů, Šajtarovo jméno nacházíme
jak v brněnském Hostu, tak v ostravském Červeném květu. Stále více se však Šajtar
od druhé půlky padesátých let soustřeďuje na problematiku budování Památníku
Petra Bezruče. Stává se jeho prvním ředitelem, z této doby pochází tvář a podoba
instituce a v podstatě rovněž řada artefaktů z instalace uvnitř; jde v zásadě o první
muzejní a badatelské pracoviště v České republice (tehdejším Československu),
které je věnováno jednomu literárnímu tvůrci, nyní slouží zároveň jako archivní
pracoviště pro pozůstalosti spisovatelů spjatých s českým Slezskem.
V letech šedesátých se Drahomír Šajtar chopil nabídky vyučovat literaturu na
pedagogickém institutu v Gottwaldově (nyní město Zlín). Později má již problémy
politické s vládnoucím režimem, v letech sedmdesátých je převeden do pozic
úřednických a dělnických. Nakonec odchází předčasně do invalidního důchodu.
Píše spíše do šuplíku nebo nevelké informativní stati.

Časopis Alternativa
Po listopadových událostech roku 1989 dochází k dalšímu restartu celého
spektra české a slovenské společnosti. Opět je snaha obnovit některé časopisy
a tiskoviny, vrátit se k projektům, které z politických důvodů nesměly být
v minulých desetiletích realizovány. Šajtar pomýšlí ve svobodné atmosféře vytvořit
časopis, který bude přinášet kritické stati, překlady, recenze, kritiky i glosy z oblasti
Slezska, ale přitom aktivně zapojovat a tisknout autory české, slovenské i z jiných
zemí. Záměr se mu daří realizovat za pomoci opavského nakladatelství a tiskárny
Optys a za výrazné finanční podpory kanadského historika Bořivoje (Borise)
Čelovského (1923-2008), původně českého občana, spolužáka Drahomíra Šajtara
z gymnázia v Ostravě-Přívoze. V zahraničí, kam emigroval v roce 1948, nejprve
Čelovský dostudoval historii (v Heidelbergu obhájil doktorskou práci o Mnichovu
1938 s originálním pohledem na dobový mezinárodní kontext) a později získal
dobře placenou práci v kanadské státní správě, spolupracoval s politiky, podílel se
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na tvorbě zákonů, např. imigračního zákona v Kanadě, po listopadové revoluci 1989
se rozhodl žít a pracovat zčásti na evropském kontinentě, vydávat historické práce,
studovat v archivech a sledovat budování nového státu a demokratického zřízení
v Československu po roce 1989.
Když Drahomír Šajtar vytvářel v roce 1994 redakční kruh časopisu Alternativa,8
přizval do něj osobnosti, s nimiž ho pojily přátelské vztahy nebo s nimiž souzněl
myšlenkově a ideově, ale rovněž osobnosti, které vyznávaly jiný světonázor
a odlišovaly se od jeho pojetí člověka, světa, umění apod. Není pochyb, že tak činil
záměrně, aby si vytvářel prostředí, které bude dynamické, živé, vždy připravené
o předložených příspěvcích zasvěceně diskutovat a rozebírat je z mnoha stran.
Rovněž autorská základna, kterou vědomě utvářel, se neomezovala jen na autory
oblastní, z Ostravska a Slezska; je patrné, že zamýšlel časopis obohacovat o tvorbu
celonárodní, o příspěvky zahraniční, např. z pera emigračních spisovatelů (např.
Th. Halama). Věděl, že nelze obstát jen s texty a/nebo překlady staršími, ale je
potřeba dát šanci rovněž mladší generaci, proto jak v redakční radě, tak mezi autory
se začali objevovat básníci, prozaikové, kritikové, překladatelé i jinak tvůrčí
osobnosti mladší i nejmladší generace. Ze svých přátel a/nebo kolegů přizval ke
spolupráci F. Všetičku, B. Pavloka, J. Zogatu, M. Stoniše, O. Šuleře, J. Drozda a jiné.
Co je potřeba zvýraznit ve vztahu ke Slezsku, to je především Šajtarův celoživotní
zájem o tvorbu ostravských umělců (básníci, prozaikové, kritikové, hudebníci,
muzikologové, malíři, sochaři apod.) a o tvorbu na tzv. zaolží, tj. o tvorbu
vznikající na českém území v polském jazyce (v Alternativě ji představovali např.
W. Przeczek, J. Pyszko, W. A. Berger, K. Jaworski, H. Jasiczek, R. Putzlacherová aj.).
Neodmyslitelnou náplní časopisu byla potom překladová literatura, opět zaměřená
zejména na dvě až tři hlavní oblasti, jimiž se Šajtar celý život obíral: byla to
oblast literatury románské (zejména francouzské), ruské a polské. Rovněž
některým autorským poetikám a/nebo uceleným osobnostem byla věnována
výrazná pozornost, např. O. Březinovi, J. Durychovi, F. X. Šaldovi nebo V. Černému.
Nesporným kladem časopisu byla výtvarná podoba časopisu, kterou Šajtar svěřil
Svatoslavu Böhmovi. Časopis vycházel nejprve v podobě novinové, později
v podobě časopisecké (tradiční časopisecký formát A5).
Časopis nebyl podporován (až na výjimky) ministerskými pobídkami, vůbec
pak už dotačními programy místní samosprávy na úrovni měst a obcí ani krajským
zřízením. Zanikl bez náhrady a na zhodnocení svého místa teprve čeká. Je
vyvrcholením Šajtarovy snahy přinést regionu uměnovědný časopis, který bude
svou kvalitní uměleckou i vědeckou náplní slezský region přerůstat a přinášet
hodnoty univerzálně platné a ceněné.

8

Od roku 1994 vycházel časopis v novinovém formátu pod titulem Alternativa, o rok později Alternativa nova
a konečně od roku 1999 Alternativa plus.
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Drahomír Šajtar as a founder and collaborator of journals in the Czech Silesia
Summary
The author deals with the personality of Drahomír Šajtar, especially his relationship with journals.
He mainly recalls the journal Číslo (Number), which Šajtar founded after World War II. The journal was
to publish the works of young writers from the Czech Silesia, translated literature and arts.
Unfortunately, only one issue of the journal Číslo was published. Later, Šajtar collaborated with other
journals in the Silesian region (Slezský sborník, Radostná země, Červený květ, and others). In the 1990s,
he founded the journal Alternativa, which had to terminate its activities prematurely due to lack of
funds.
Keywords: Drahomír Šajtar, magazines, founder, critique of literature, history of literature in (Czech)
Silesia
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w mediach społecznościowych

ABSTRAKT
Artykuł analizuje wybraną aktywność polskich pisarzy współczesnych w mediach społecznościowych.
Celem analizy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jaką rolę pełnią one w kreowaniu
autorskiego wizerunku, jak zmienia się komunikacja z czytelnikiem, jak kształtują się budowane
w internecie autofikcje. Wszystko to w szerszym kontekście jest przyczynkiem do analizy zmian
zachodzących w literaturze oraz budowaniu autorskiego „ja”.
SŁOWA KLUCZOWE: narracja, ja, media społecznościowe, autofikcja

W 2011 roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się tekst pod znamienitym tytułem
„Pisarzu, idź na Facebooka”, w którym Krzysztof Cieślik analizuje wpływ Facebooka
i pokrewnych mu serwisów na rynek czytelniczy w Polsce2. Pokazuje, że media
społecznościowe radykalnie ów rynek zmieniły. Przybliża na konkretnych
przykładach, jak wpływają na politykę wydawniczą poprzez wiązanie czytelników
z wydawcą, podkreśla dynamikę ich rozwoju, zaznaczając równocześnie, że
nieznany dokładnie jest jego kierunek, wreszcie sugeruje, że skoro na Facebooku są
czytelnicy i wydawcy, to i twórców także nie może zabraknąć. W chwili gdy
powstawał artykuł Cieślika, tj. w 2011 roku, portal dla polskiego użytkownika wciąż
był czymś nowym3. Zapisany w tytule apel „pisarzu, idź na Facebooka” może więc
istotnie stanowić zachętę do korzystania z rozwijających się dopiero mediów
społecznościowych.
Dekadę później stanowią one już popularne i powszechne medium. Jak zatem
opisać można autorską aktywność w ich obszarze? Przejrzyjmy, co publikują,
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 29.09.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
K. Cieślik, Pisarzu, idź na Facebooka!, wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/1,75410,10084673,Pisarzu__idz_na_
Facebooka.html (11.11.2020).
3 Facebook, powstały w roku 2004, w Polsce obecny jest od roku 2008.
2
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a o czym milczą ci, których książki plasują się na listach polskich bestsellerów.
Wszystko po to, aby spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, czy i gdzie
w kreowaniu autorskiego wizerunku jest miejsce na media społecznościowe i jaka
jest ich rola w przemianach myślenia o literaturze.

Miesiąc z życia pisarza
Miesiąc z życia pisarza na Facebooku, tak brzmiałby tytuł tego artykułu,
dookreślający ramy dalszej analizy. Proponuję lekturę wybranych pisarskich profili,
powstających na wybranej platformie, w wydzielonym przedziale czasowym.
Facebook to pierwszy portal o charakterze społecznościowym, ale także kolejny po
blogach etap internetowej inwazji „ja”. Wyboru autorskich profili dokonałam więc
sięgając na księgarskie półki spośród tych twórców, którzy mają szeroką
publiczność, ale nie tę w sieci, lecz tę tradycyjną. Nowe media zmieniły relacje
w polu literackim, pozwoli to postawić pytania o to, czy sukces w „papierowym
świecie” to także popularność w sieci. „Tradycyjna” giełda popularności rządzi się
prawami rynku, najchętniej czytani to także najczęściej kupowani, sięgam zatem do
rankingów bestsellerów. W dniu 20 marca 2020 r. Empik opublikował zestawienie
pt. „Najpopularniejsi współcześni polscy pisarze – sprawdź, czy ich znasz!”4,
w którym na pierwszym miejscu znaleźli się laureaci prestiżowych nagród,
tj. noblistka Olga Tokarczuk oraz wyróżniony Nike Mariusz Szczygieł. Kolejne
nazwiska wymieniane są już uszeregowane z określonym gatunkiem powieści.
Grupę pierwszą stanowią twórcy powieści kryminalnych, a wśród nich: Marek
Krajewski, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski, Remigiusz Mróz. Kolejna
popularna grupa to autorzy powieści określanych jako obyczajowe, a wśród nich
Janusz L. Wiśniewski, Krystyna Mirek, Monika Szwaja, Blanka Lipińska. Trzecia
i ostatnia z wymienionych to świat literatury fantasty i sci-fi, tj. Andrzej Sapkowski,
Andrzej Pilipiuk, Jacek Dukaj, Jacek Piekara i Jakub Ćwiek. Po wymienieniu tego
ostatniego, autor artykułu stawia znaczący wielokropek, jakby sugerując, że
proponowana lista twórców fantastyki (ale i innych gatunków) mogłaby być dużo,
dużo dłuższa. Kolejny przykład tego typu zestawienia to publikowany cyklicznie
przez firmę Nielsen BookScan ranking najlepiej sprzedających się książek.
W rankingu, który ogłoszono tak jak cytowaną listę Empiku w marcu br. (obejmuje
zestawienie od 21 lutego do 23 marca br.), pojawiają się wymieniane nazwiska5.
Pierwsze trzy najlepiej sprzedające się książki są autorstwa Blanki Lipińskiej, miejsce
siedemnaste należy do książki Remigiusza Mroza. Z kolei zestawienie „Gazety
4

Najpopularniejsi współcześni polscy pisarze – sprawdź czy ich znasz!, https://www.empik.com/empikultura/
najpopularniejsi-wspolczesni-polscy-pisarze-sprawdz-czy-ich-znasz,11321,a (12.11.2020).
5
Nielsen Bookscan Polska – ranking sprzedaży książek (31.05-6.06.2020), https://wydawca.com.pl/2020/06/15/
nielsen-bookscan-polska-ranking-sprzedazy-ksiazek-10-16-05 (12.11.2020).
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Wyborczej”, którego celem było pokazanie najpopularniejszych pisarzy ostatnich
lat, a które posłuży jako klucz wyboru do proponowanych rozważań, prezentuje się
następująco: Olga Tokarczuk, Blanka Lipińska, Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda,
Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Chmielarz, Paulina Świst, Jacek Piekara, Andrzej
Pilipiuk, Mariusz Szczygieł6.
W zaproponowanym porównaniu przyjmuję miesięczny przedział czasowy, taki
sam dla wszystkich analizowanych stron, obejmujący okres od 1 listopada do 30
listopada 2020 roku. Trzydzieści dni to sporo jak na aktywność w sieci, mając na
uwadze, że autorzy średnio umieszczają posty kilka razy w tygodniu. Proponowany
przedział czasu jest także miesiącem bardzo bogatym w wydarzenia ze sfery
publicznej, społeczne, polityczne, gospodarcze: trwająca epidemia, strajk kobiet,
ale także Święto Niepodległości czy Święto Zmarłych. Wydarzenia, które są
udziałem nie tylko pisarzy, ale też śledzących ich profile czytelników, zatem ich
obecność bądź brak w oficjalnym dyskursie wskazywać może w jakiś sposób na
relacje, zależności i napięcia między sferą tego, co publiczne, a tego, co prywatne.

Poniedziałek „ja” wtorek „ja”7
Otwierająca ranking pisarka Blanka Lipińska milczy od 28 sierpnia 2020 r.,
zniknęła po filmowej premierze swojego książkowego debiutu i nie umieszcza
nic na swoim profilu. Milczy także Andrzej Pilipiuk, pisarz znany nie tylko ze swych
dzieł, ale i z poglądów, którym wielokrotnie dawał wyraz publicznie, jego witryna
nie notuje aktywności od 2 stycznia 2018. Dużą aktywnością w sieci wykazują
się natomiast pisarze, których książki w cytowanych rankingach notowane
są w kategorii „kryminał”. Aktywność wiąże się także z wysokimi wskaźnikami
osób obserwujących. Profile prowadzą: Wojciech Chmielarz (18 439 użytkowników
lubi to, 9 512 użytkowników obserwuje). Remigiusz Mróz (97 628 użytkowników
lubi, 106 366 użytkowników obserwuje), Zygmunt Miłoszewski (44 320
użytkowników lubi, 48 065 użytkowników obserwuje) Katarzyna Bonda (59 tys.
obserwujących), Paulina Świst (26 976 użytkowników lubi, 27 740 użytkowników
obserwuje). Każdy z pisarzy regularnie, najczęściej kilka razy w tygodniu, umieszcza
na swojej witrynie oryginalny wpis. Większość materiałów to informacje stricte
związane z działalnością pisarską, tj. zaproszenia i informacje o spotkaniach
autorskich, zapowiedzi premier książkowych; informacje o udziale w większych
wydarzeniach, np. Festiwal Conrada, Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Notki
każdorazowo opatrzone są jakąś indywidualną notatką, np.

6

Polscy pisarze. TOP10 najpopularniejszych pisarzy ostatnich lat, gazeta.pl,. https://kultura.gazeta.pl/kultura/
7,114528,26149420,polscy-pisarze-top10-najpopularniejszych-pisarzy-ostatnich.html (23.11.2020).
7 W. Gombrowicz, Dziennik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, T. 1, s. 9.
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„Dziś na łamach Natemat.pl ględzę między innymi o tym, co z ekranizacją Forsta, jakie plakaty
ozdabiały mój pokój w dzieciństwie, jakie znaczenie ma znak "Chyżne Zakopane" i o... paru innych
sprawach. Ważkich także”. (Remigiusz Mróz, 6.11.2020)
„A gdyby Państwo wahali się jeszcze czy zajrzeć co słychać u Saszy, opowiadamy nieco o tym
z Cukim - w tej roli #MirosławHaniszewski w programie #Rezerwacja dla Onet.pl, a przesłuchuje
nas Katarzyna Janowska, której wiele lat temu zwierzyłam się o planach podpalania fabularnej
Łodzi. Sporo też o mieście, więc z tego miejsca pozdrawiam gorąco wszystkich mieszkańców Łodzi
#ŻywiołySaszy”. (Katarzyna Bonda, 27.11.2020)

Profil, który prowadzi ostatnia z cytowanych autorek, tj. Katarzyna Bonda,
to przykład tego, jak Facebook wykorzystywany jest nieomal wyłącznie jako
narzędzie marketingowo-sprzedażowe. Umieszczane są na nim posty informujące
o książkach, opatrzone zdjęciami wydawnictw lub autorki, wykonanymi podczas
profesjonalnych sesji fotograficznych. Wpisy o innym charakterze są nieomal
niewidoczne. Podobnie swoją stronę traktuje Paulina Świst, która znalazła jednak
dosyć nieoczywisty sposób na prezentację twórczości. Umieszcza na tablicy krótkie
fragmenty rozmów lub opisy sytuacji „z życia wziętych” zestawione ze scenami lub
dialogami z jej książek. Cytatami intryguje i zachęca do lektury, a zakotwiczając
narrację w osobistym doświadczeniu, buduje przekonanie, że odsłania prawdę
o sobie i o tym, co przedstawia w swych powieściach. Poza fragmentami książek
autorka publikuje także zdjęcia miejsc, w których rozgrywa się akcja, np. przystań
w Tychach. Dowodząc, że przygotowanie powieści oparte jest na autentycznych
elementach, a jak pisał Kazimierz Brandys, fikcję „przygotowuje się w pocie czoła”8,
niezbędne są rekwizyty, miejsca i wiele wysiłku, aby świat przedstawiony uczynić
realnym. Ze strategii angażowania odbiorcę w autorską „kuchnię” korzysta także
Wojciech Chmielarz, jej najbardziej znamienitym przykładem jest sprawa „Zbrodni
na poniedziałek”. „Zbrodnie…” to cykl krótkich tekstów, które pisarz umieszcza
w poniedziałki na swoim profilu. Pewnego dnia, podsumowując swoje zbrodnicze
poczynania, poskarżył się swoim czytelnikom, że nie archiwizował umieszczanych
tekstów i to właśnie ich zapytał o to, czy posiadają archiwalne teksty: „(…) PS
O może ktoś z Państwa je sobie kopiował i ma zebrane w jakimś dokumencie? Jeśli
tak, to proszę o kontakt? (…)”. (Wojciech Chmielarz 11.2020). Wrzucane cyklicznie
fragmenty, które trudno gatunkowo zakwalifikować, bo mają cechy reportażu,
notatki prasowej, ale i opowiadania, urastają do całkiem pokaźnego cyklu. Być może
są doskonałym autorskim brulionem służącym do odnotowywania interesujących,
mogących posłużyć za kanwę powieści zdarzeń, być może gotowym materiałem
na kolejną publikację. Jeśli tak, to sytuacja jest dosyć paradoksalna, bo oto czytelnik
jest pytany o rękopis pisarza. Autor wydaje się darzyć swoich odbiorców
wyjątkowym zaufaniem. Chmielarz to autor, który najchętniej wpuszcza czytelnika
także do swojego prywatnego życia, dzieli się zapisami z lektur i refleksjami po
8

K. Brandys, Listy do Pani Z.: Wspomnienia z teraźniejszości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961.
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obejrzeniu filmów czy seriali. Każdą z lektur opatruje odrębnym wpisem (bądź
wpisami, jeśli na przykład czytanie się wydłuża) refleksją, adnotacją, komentarzem.
A jak u Państwa? W tych lekturowych zapiskach kontynuuje tradycję spisywania
lektur znaną z dzienników9. To także pisarz zaangażowany, wśród postów
znajdziemy informację, że oto poczynił przelew dla Strajku Kobiet. Komentuje
bulwersującą środowisko artystyczne listę dotacji przyznanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które hojnie wsparło uznanych i dobrze
prosperujących twórców, a zapomniało o tych, którzy naprawdę mają problemy.
Nota bene z wdziękiem zaznaczając, że świadom jest swojej pozycji i posiadania
„nazwiska” („…mam już tak znane nazwisko, taką pozycję w literackim światku, że
jakoś sobie poradzę”). Świadomym swej pisarskiej pozycji jest także topowy
reportażysta Mariusz Szczygieł. On także dzieli się drobnymi przeżyciami i chwilami
codzienności, np. zjedzenie sernika, refleksja z lektury. Jego profil to jednak głównie
zaproszenia i relacje ze spotkań autorskich, informacje i promocje książek,
publikacji autorskich, ale także książek innych autorów, które ukazują się na rynku
nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie należącego do Instytutu Reportażu.
Noblistka Olga Tokarczuk pisze z rzadka, zazwyczaj informując, co dzieje się w jej
życiu literackim, zaprasza, pokazuje fragmenty twórczości. Ascetyczny profil
dopełnia wyraźny, chociaż pokazany nie wprost wyraz zaangażowania i poparcia
trwającego strajku kobiet. Na zdjęciu profilowym widoczny jest znak
protestujących, czyli czerwona błyskawica. Lekturę profili zamyka widniejący
w internetowych rankingach Jacek Piekara, wspomina go, jednak nie mieści się
w obszarze autofikcyjnych rozważań, ponieważ jest to witryna prowadzona przez
fanów pisarza, a nie samego autora.

Poza tradycyjnym polem literackim
Podsumowując, analiza tych kilku przykładów pokazuje, że media
społecznościowe traktowane są przez twórców na różne sposoby: od zapisów
chwilowego kaprysu zarzucanych po jakimś czasie (Lipińska, Pilipiuk), poprzez
wyłącznie marketingowy przekaz realizowany zapewne wspólnie z wydawcą
(Bonda, Świst), po traktowanie Facebooka jako przestrzeni szerszej refleksji
i komentowania bieżącej rzeczywistości (Chmielarz, Szczygieł, Miłoszewski). Wbrew
założeniom o wpływie tego, co publiczne na prywatne życie twórców, tak duże
zaangażowanie w sferę publiczną nie jest zbyt powszechną praktyką. O ile anegdoty
z życia prywatnego pojawiają się w facebookowych narracjach, to publiczne opinie
o wydarzeniach w kraju czy za granicą oczywistością nie są. Wyjątkiem (na temat
którego powstaną zapewne odrębne studia) jest sytuacja epidemii, która tak
9

Por. P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011.
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intensywnie zmieniła funkcjonowanie na nieomal wszystkich planach życia, że
nie sposób o niej nie wspominać – chociażby przy okazji zaproszeń na spotkania
autorskie, które odbywają się prawie wyłącznie online. Media społecznościowe
stają się platformą komunikacji z czytelnikami i klientami10, barometrem
czytelniczych oczekiwań11. Przeniesienie życia literackiego do sieci pokazuje to,
co wiadome od dawna, a co wraz z nowymi technologiami i towarzyszącymi
im zmianami w recepcji książek nabrało nowego znaczenia, czyli fakt, że literatura
tworzy się w społeczności i w dialogu autora z czytelnikiem, wydawcy
z publicznością, autora z krytykiem. Takie „społeczne pisanie i czytanie”, jak
zauważa Henning Lobin, charakteryzując specyfikę tych praktyk w cyfrowym
świecie, ma dwa wymiary: „Pierwszy dotyczy tego, co ktoś napisał, to znaczy tekstu,
drugi zaś tego, jak ten ktoś napisał, czyli czynności. To pierwsze odnosi się do
społecznego wymiaru treści, to drugie do społecznego kontekstu, w jakim znajdują
się sami piszący”12. Czynność pisania i społeczny kontekst, o którym pisze Lobin,
także diametralnie się zmieniły. W tradycyjnym polu literackim praktyka pisarska
opierała się na przygotowaniu tekstu i bezpośrednich rozmowach prowadzących
do jego napisania, opublikowania, zrecenzowania, przeczytania etc. Komunikacja
społeczna odbywająca się w cyklu była długotrwała, wymagała także sporych
nakładów, środków, czasu, posiadania infrastruktury. Analogicznie komunikacja
prowadzona w mediach społecznościowych jest bezpośrednia, stosunkowo łatwo
dostępna, powszechna i tania.

Marka autora
Niezależnie jednak, czy przyglądamy się „niecierpliwemu” i bezlitośnie
„dziejącemu się internetowi”13, czy analizujemy bieg rzeczy poza siecią,
niezmiennym pozostaje, iż literatura tworzy się w dialogu, a komunikacja społeczna
jest kluczowym dla tego procesu punktem odniesienia14. Literaturze przypisać
można zatem trzy konstytutywne cechy, po pierwsze jawność i otwartość
komunikacji („informowanie i porozumiewanie się (…) na forum publicznym”),
po drugie egalitaryzm (przekazy przygotowywane są przez wyspecjalizowane
10

T. Swoboda, Co media robią literaturze?, Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7596-comedia-robia-literaturze.html (24.11.2020). Autor cytuje książkę V. Kaufmanna, Dernières nouvelles du spectacle.
Ce que les médias font à la littérature, Paris, Les Éditions du Seuil, 2017.
11 Oczywiście nie wyczerpuje to możliwości wykorzystania mediów społecznościowych. Przykładem innego ich
wykorzystania są działania w sieci, które na poziomie treści bardzo ściśle zespolone są z działalnością publikacyjną,
np. projekt Piotra Mareckiego „Polska przydrożna”. Są to krótkie, opatrzone zdjęciem wpisy z podróży po Polsce
małych wsi i miasteczek, które ukazywały się na Instagramie przez cały czerwiec 2019 roku, rok później zebrane
w książce pod tym właśnie tytułem.
12 H. Lobin, Marzenie Engelbarta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2018, s. 147-148.
13
P. Marecki (red.), Liternet: literatura i internet, Rabid, Kraków 2002, s. 6.
14 M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 44.
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sztaby z myślą o szerokiej publiczności (…)”, wreszcie po trzecie gatunkową
niejednorodność, bo składają się „zarówno z „elementów literatury jako sztuki,
jak i elementów literatury jako komunikacji15. Wszystkie te cechy, jak zauważa
Maryla Hopfinger, są niezwykle istotne w medialnych przekazach, a zdefiniowana
przez nią hybrydyczność przekazów literackich i okołoliterackich w tradycyjnych
mediach staje się jeszcze wyraźniejsza w sieci. Internet jest bowiem nie tylko ciągłą
zmianą dokonującą się w relacji, ale też – jak pisze Marecki „dzieckiem wolności”,
zatem „rozgrywa się w kulturze ‘HYDE PARKU’, gdzie każdy głos się liczy (…)16”.
Egalitaryzm i demokratyzacja przekazu budowanego w sieci zmusza jej uczestników
do wysiłku poszukiwania odpowiednich form wyrazu i skutecznych sposobów
komunikacji, takich, które docierają do potencjalnego odbiorcy. Nowe media
przyniosły nową ekonomię literackiego rynku, a być może, jak zauważa Kaufmann,
rozpad tradycyjnego pola literackiego17. Dialektyka kapitału fundującego tradycyjne
pole literackie została zamieniona na nową walutę: uwagę, widoczność. Stąd
tak popularne są strategie nakierowane na zwrócenie, skupienie uwagi,
a w konsekwencji – bycie rozpoznanym i rozpoznawalnym18”. Prywatna witryna
internetowa w portalu społecznościowym wydaje się być do tego idealnym
narzędziem, pozwala przecież na kreowanie wizerunku i budowanie interesujących
treści, które kojarzone będą z nazwiskiem pisarza. Stanowić będę zatem elementy
tworzonej przez niego marki osobistej, którą na gruncie literaturoznawczym
Dominik Antonik zdefiniował jako „przestrzeń autobiograficzną”, szczegółowo
opisując ją jako:
„(…) kontekstualną przestrzeń autobiograficzną, wypełnioną materiałem, z którego dopiero
czytelnik w procesie lektury tworzy dzieło o charakterze mentalnym. Literatura przestaje być
reprezentacją i komunikatem, ale staje się procesem komunikowania, w którym uwidacznia swój
wydarzeniowy charakter”19.

Przestrzeń autobiograficzna stanowi obszar, w którym mieszczą się nie tylko
teksty autora, ale też wszelkie jego aktywności w mediach, wystąpienia, wywiady,
prezentacje, komentarze umieszczane w radiu, telewizji, Internecie, to właśnie te
elementy wraz z tekstami utworów literackich budują obecność autora
w świadomości czytelników i jego pozycję w nowoczesnym świecie informacji
czy, jak proponuje badacz, jego „markę”. Sięgając po nomenklaturę ze słownika
marketingu, analizy gospodarczej rynku, autor sugeruje, aby właśnie marka
stanowiła określenie współczesnych praktyk autobiograficznych pisarzy. Takie
15

Ibidem.
P. Marecki, Liternet: literatura i internet …, op. cit. s. 7.
17 Ibidem, por. P. Bourdieu, Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas,
Kraków 2001 oraz polskie badania M. Dzięglewski, A. Fiń, M. Miszczuk-Wereszczyńska, Dramat i życie:
podsumowanie raportu z badania krakowskiego pola literackiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2019.
18
T. Swoboda, Co media robią literaturze?..., op. cit.
19 M. Antonik, Autor jako marka, Universitas, Kraków 2014, s. 71.
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ujęcie autorskich autobiograficznych praktyk w centrum stawia zaś nie tylko
markę rozumianą jako przestrzeń, w której czytelnik tworzy nie tyle dzieło, co
dynamiczną, zmieniającą się autorską osobowość. „Marka”, o czym wiedzą
współcześni specjaliści parający się public relations bądź marketingiem, i co
sugeruje poniekąd Antonik, jest także (o ile nie przede wszystkim) opowieścią
i to właśnie (jeśli wierzyć teoretykom nurtu storytelling) opowieść sprzedaje autora.
Starą prawdę, którą autorzy tekstów literackich znali już od dawna, współcześni
badacze wykorzystali do tworzenia nowych teorii i narzędzi badających reakcje
kupujących – czytających. Przykładem takiego podejścia może być Skala
Osobowości Marki J. Aaker20. Metodologia ta, zaadaptowana przez Grobaniuka,
pozwala na znalezienie podstawowych elementów definiujących daną markę, ma
na celu możliwość badania jej recepcji, a tym samym dopasowanie strategii
marketingowych i możliwości wpływu na klienta. Mechanizm badania można by
opisać następująco: klient, konsument opisuje swoje rozumienie marki wymieniając
cechy osobowości, które się z nią kojarzą, a te oznaczane są w pięciu wymiarach.
W ten sposób powstaje fikcyjna osobowość, obdarzona konkretnymi cechami,
wynikającymi z nich potencjalnie przewidywalnymi zachowaniami. Osobowość,
co niezwykle istotne, do której badany ma pewien określony stosunek
emocjonalny. Może ją lubić, traktować poważnie, może sięgać po nią powodowany
fascynacją, chęcią poprawy statusu, ale też z szeregu innych powodów. Recepcja
marki ufundowana jest zatem na emocjonalnym odbiorze czytelnika, a także, co
w mediach społecznościowych jest niezwykle istotne, na jego zaangażowaniu. Fan,
czytelnik, odbiorca, użytkownik portalu reaguje na prezentowane mu treści
uczestnicząc w budowaniu autofikcyjnej narracji, jego reakcje, komentarze, pytania
budują potencjał autorskiego internetowego „ja”. Pisarze wykorzystują możliwości,
jakie dają media społecznościowe, w różny sposób do tworzenia swej kreacji.
Dla jednych Facebook (i być może kanały mu pokrewne) stanowią jedynie
uzupełnienie przekazu marketingowego, którego zadaniem jest wparcie sprzedaży
książek. Wykorzystują tablicę wyłącznie do prezentacji książek, przekazywania
zaproszeń na spotkania autorskie czy innego rodzaju wydarzenia, które wzmacniają
lobby pisarza i wydawcy. Dla innych jest przestrzenią kreacji i promocji twórczości,
w której znajduje się jednak także miejsce na prywatne, intymne doświadczenie;
zapis lektury, opis codziennych doświadczeń. Miejsce na wszystko to, co pozwala
20

Polska adaptacja językowa i czynnikowa O. Gorbaniuk, 2006/2010. Zawarta w niej instrukcja dla osób biorących
udział w badaniu brzmi: „Proszę wyobrazić sobie markę X jako osobę. Brzmi to niezwykle, ale proponuję pomyśleć
o cechach, które kojarzą się Panu/i z tą marką. Na przykład, myśląc o marce Tchibo, mogą Panu/i przyjść na myśl
takie specyficzne dla człowieka cechy jak przyjacielska, energiczna, elegancka, godna zaufania itd. Jestem ciekaw/a,
jakie ludzkie cechy przychodzą Panu/i na myśl, kiedy myśli Pan/i o marce X? Proszę ocenić to na 5-stopniowej skali
w zakresie każdej spośród wymienionych niżej cech, otaczając kółkiem właściwą odpowiedź i stopniując ją w razie
potrzeby na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry oznaczają: 1 nie zgadzam się
do 5 zgadzam się”. Analiza psychometryczna uzyskanych wyników pozwala na utworzenie osobowości marki
definiowanej w dymensjach: siła, przyjazność, solidność, stylowość.
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zbudować autentyczny kontakt z czytelnikiem i pozwala mu wierzyć, że uczestniczy
w prawdziwym życiu pisarza. Prawdziwym, aczkolwiek kreowanym, bo tak jak
czytelnik kreuje swoje przeżycia na osi czasu, tak i jego ulubieniec prezentuje
jedynie to, co prezentować zechce, a ich obopólna relacja jest oparta na milczącym
założeniu o nieprawdziwości pewnych informacji. W ten oto sposób media
społecznościowe stają się niejako przestrzenią tworzenia autofikcji rozumianej
jednak nie jako eksperyment, ale jako strategia autoprezentacyjna i naturalny
sposób opisu rzeczywistości oraz poznawania samego siebie. Jak pisał Serge
Dubrovsky, formułując swoją definicję autofikcji: „Wprowadzając słowo <fikcja>,
postawiłem, nie rozwiązałem, ale postawiłem problem dzisiejszej znajomości
siebie: <opowiadanie o sobie>, <pisanie o sobie> stało się przypadkowe
i hipotetyczne. Stąd fikcja niebędąca kłamstwem to dla mnie istota rzeczy21”.

Mit demokracji i algorytm talentu
Społecznościowe autofikcje kłamstwem de facto nie są, bo obie strony: i autor,
i czytelnik zdają sobie sprawę z umowności przekazu i tego, że między realnym
życiem a tym, co w sieci istnieje często pokaźny rozdźwięk. Uchwycone na zdjęciach
chwile, wyreżyserowane wpisy nie dają gwarancji autentyczności. Co więcej, to,
co się pojawia, jest nie tylko efektem autorskiej kreacji, ale jest także
zapośredniczone poprzez cyfrową komunikację. Jak zauważa Lobin, opisując
współczesne trendy komunikacyjne: „Ludzkie metody przetwarzania informacji
uzupełniono o możliwości, jakie daje pod tym względem komputer, a w sytuacji,
gdy dochodzi do fuzji obu technik, można mówić o „hybrydowym czytaniu
i pisaniu”22. W odniesieniu do Facebooka definicja hybrydowego pisania i czytania,
w których prócz działań człowieka kluczowe są także moc obliczeniowa komputera
i sztuczna inteligencja maszyny, nabiera szczególnego znaczenia. Aktywność
użytkownika Facebooka to bowiem nie tylko szybkie przeglądanie treści
i przewijanie postów na tablicy, ale także, a może przede wszystkim zasady, które
rządzą ich wyświetlaniem23. O tym, co i kiedy wyświetli się na tablicy użytkownika,
decyduje zaszyty w kodzie Facebooka algorytm, uzależniając wyświetlanie od
preferencji odbiorcy zdefiniowanych na podstawie jego uprzednich aktywności.
Niesie to za sobą ważkie konsekwencje: otóż świat, który ukazuje się czytelnikowi
po uruchomieniu portalu, nie jest tym samym światem, który otwiera jego
wirtualny znajomy (chociaż z pewnością mają kilka punktów stycznych, które
Facebook także potrafi wskazać). Nie jest zatem także często przestrzenią, którą
21

Fikcja wydarzeń ściśle rzeczywistych. Z Sergem Doubrovskim rozmawia Anna Turczyn, „Teksty Drugie” 2005,
nr 5.
22 H. Lobin, Marzenie Engelbarta…, op. cit., s. 99.
23
K. Świtalski, Facebook wyjaśnia jedną z największych tajemnic: jak działają algorytmy doboru wpisów;
Antyweb.pl, https://antyweb.pl/facebook-algorytmy-wpisow (25.11.2020).
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dzieli z ulubionym autorem, nawet mimo przychylności czy głębszych uczuć
okazanych przez czytelnika polubieniem autorskiej strony. Autorskie wpisy mogą
nie znaleźć się w granicach tablicy czytelnika, jeśli swojego uczucia nie potwierdził
odpowiednią liczbą kliknięć: „lajków”, komentarzy czy udostępnień. Wszystkie
te aktywności budują „cyfrową” zażyłość między użytkownikami sieci, decydują
też o jej dalszym przebiegu. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem portalu
a obserwowanym przez niego pisarzem to komunikacja nie tylko między ludźmi,
ale także między ludźmi i komputerami. Jest to specyficzna fuzja kontekstowego,
pełnego doświadczenia przynależnego kontaktom społecznym24 z opartym
o algorytmy i moc obliczeniową maszyn przetwarzaniem danych.
Autofikcja powstająca w społecznej sieci to zatem autofikcja podwójna. Autor
decyduje, co o sobie opowie, z jakiej konwencji skorzysta, ale cyfrowe algorytmy
zaszyte w kodzie portalu mają wpływ na to, co zobaczy czytelnik i co stanie się
podstawą jego wiedzy o autorze. Parafrazując Lobina „twórczość jest sprawą
utalentowanej mniejszości, talent zaś jest nierozpoznawalnym algorytmem”25,
w odniesieniu do mediów społecznościowych powiedzieć by należało, iż „twórczość
jest sprawą utalentowanej mniejszości, a popularność nierozpoznawalnym
algorytmem”. Precyzyjniej powiedzieć należałoby: algorytmem nie do końca
rozpoznawalnym. Wprawny użytkownik będzie przecież wiedział, w jaki sposób się
poruszać, aby dotrzeć do konkretnych odbiorców czy poszerzać granice
„zasięgów” umieszczanych na tablicy postów. Dotarcie jednak z informacją
do jednych z odbiorców oznaczać może utratę innych. Treści zamieszczane
w sieci charakteryzuje fragmentaryzacja26, informacja podzielona zostaje na
poszczególne elementy, a „tradycyjny linearny układ treści zostaje zastąpiony
linkami umożliwiającymi swobodne przechodzenie między fragmentami”27. Taka
konstrukcja przekazu w połączeniu z wielością użytkowników i ogromem
zamieszczonych w sieci treści powoduje, że wirtualna rzeczywistość staje się
skomplikowanym labiryntem. Okazuje się, że internet, którzy otworzył
przed autorami nową przestrzeń kreacji i dał nowe narzędzia komunikacji
z czytelnikiem, okazał się nie tylko dobrodziejstwem, ale i pułapką. Dzieli zamiast
łączyć, oddala zamiast zbliżać, budzi chaos zamiast porządkować. Zawiedzione
internetowe nadzieje Olga Tokarczuk definiuje w następujący sposób: „Okazało
się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, która zamiast
jednoczyć, uogólniać i uwalniać – różnicuje, dzieli, zamyka w bańkach, tworzy
wielość opowieści nieprzystających do siebie albo wręcz wrogich sobie,
24

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 268, por. także
J. Miąso, Poznawanie z nowymi mediami – nowa jakość czy nowa trudność? Fragmentaryzacja czy integracja?
Potrzeba nowej konwergentnej edukacji, Edukacja – Technika – Informatyka, 2017, nr 3/21.
25 H. Lobin, Marzenie Engelbarta…, op. cit., s. 44.
26
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów…, op. cit., s. 268.
27 Ibidem.
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antagonizujących”28.
Wielość opowieści czy owe „bańki”, w których mieszczą się osobne,
nieprzystające do siebie narracje, staje się także udziałem autorów i ich sposobu
bycia w sieci. Rozłączne zbiory poszczególnych autorskich przestrzeni widać nader
wyraźnie. Zorganizowany całościowy charakter profili i prowadzona z odbiorcą
komunikacja zbliża autorskie kreacje w portalach społecznościowych do blogów.
Maciej Maryl wskazuje, że media społecznościowe przejęły pewne funkcje
blogów (utrzymywanie kontaktu, informowanie o sobie, dyskusja z kręgiem
znajomych)29, co kolei skutkuje zwrotem blogu w stronę bardziej rozbudowanych
form (pamiętnik, felieton, publicystyka, reportaż)30. Równocześnie analiza
mediów społecznościowych uwidocznia także specyficzną organizację komunikacji,
jaką jest koncentracja odbiorców treści wokół punktu centralnego, a to cecha
społeczności liternetowej. Funkcjonujące w ten sposób grupy, skupione wokół
redaktora, webmastera, autora, często nie zdają sobie sprawy z istnienia innych im
podobnych społeczności. Jest to, jak zauważa Marecki, „związane ze strukturą
internetu, którą porównać można do „kłącza" (Deleuze), złożonego z odnóg, które
nie utrzymują kontaktu ze sobą i istnieją niczym nomadzi”31. Nie blog zatem,
odwołujący się do dziennikowej chronologii narracji, ale pozbawione spójnego
kierunku liternetowe kłącze, nie komunikacja oparta na dialogu, a wielość
dobiegających z różnych stron głosów zdają się najbliższe funkcjonującym
w mediach autofikcjom. Teoretycy „roślinnej” filozofii wskazują, że kłącze musi być
słabe „bo wtedy nikt nie jest w stanie odebrać mu tożsamości, równowagi albo
go zbezcześcić”32. Słabość kłącza jest jednak pozorna, bo to właśnie ono staje się
naturalnym sposobem funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, w której nie ma
stałych niepodlegających zmianom wartości, a wspólną prawdę tworzą sami
użytkownicy z wiedzy im dostępnej. W rzeczywistości, która transponuje tradycyjne
sposoby komunikacji między twórcą a czytelnikiem, zmiata w proch pole literackie
i stawia przed pytaniem, czy życie pisarza poza mediami społecznościowymi będzie
do pomyślenia33. Zwłaszcza, że internet staje się przestrzenią wspólną autorom
nieomal wszystkich gatunków, jeśli tylko zdecydują się z niego skorzystać. Nawet
pobieżna analiza wyżej wymienionych nazwisk wskazuje, że z jednej strony są to
twórcy literatury popularnej (kryminał, literatura obyczajowa, fantasy) a z drugiej
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O. Tokarczuk, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 271.
W podobny sposób blog charakteryzuje cytowany Piotr Marecki: „Cechą wspólną blogów jest regularność
pojawiania się nowych wpisów (w niektórych przypadkach nawet kilka razy dziennie) i układ całości, decydujący
o oryginalności tej formy literackiej”, P. Marecki, Liternet…, op. cit. s. 11.
30 Ibidem.
31 P. Marecki, Liternet…, op. cit., s. 6.
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A. Marzec, Roślinna filozofia, „Czas kultury” 2008, nr 5, s. 16.
33 T. Swoboda, Co media robią literaturze?..., op. cit.
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twórcy, którym zdecydowanie bliżej do tzw. literatury środka34. Literatury
poszukującej porozumienia z szerokim kręgiem odbiorców, egalitarnej, czytanej
szeroko, popularnej, która równocześnie aspiruje do tzw. literatury wysokiej,
elitarnej czy – jak pisze Uniłowski – „kultywującej tradycję mitografii, przywołującej
w nostalgiczny sposób utracony autorytet nowoczesnej literatury”35.
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A Month in the Writer's Life, or about Autofiction in Social Media
Summary
The article analyzes selected activity of contemporary Polish writers in social media. The aim of the
analysis is to look for answers to the questions: what role do they play in creating a writer’s image,
how does communication with the reader change, how is the autofiction built on the internet shaped.
All this contributes to the analysis of changes taking place in literature and to building the author's
"self".
Keywords: narration, self, social media, autofiction
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Twittering Critics and the Impact of Social Media
on Literary Criticism
Twittering critics i wpływ mediów społecznościowych
na krytykę literacką

ABSTRAKT
Artykuł podejmuje zagadnienie tzw. twittering critics, czytelników, a zarazem zwykle
nieprofesjonalnych krytyków literatury, którzy swoje opinie wyrażają w mediach społecznościowych.
Ich interpretacje opierają się głównie na poglądach politycznych oraz społecznych. Kwestie te są przez
nich również poruszane w odniesieniu do autora, co sprawia, że jego poglądy stają się poniekąd
nieodłączną częścią dzieła. W artykule zjawisko to zostaje zbadane w odniesieniu do teorii
reprezentacji społecznej, indywidualnego doświadczenia (lived experience) oraz konfliktu pomiędzy
prawdą społeczną a literacką (w ujęciach, kolejno, Johna Deweya oraz Romana Ingardena). Główny
cel artykułu to wskazanie na wpływ tej formy nieprofesjonalnej krytyki literackiej na literaturę jako
dyscyplinę.
SŁOWA KLUCZOWE: media społecznościowe, prawda literacka, prawda społeczna, polityka
tożsamości, krytyka

Introduction
With the rise of social media, a definition of a reader has been broadened and it
strongly merged with the term critic. Over the past years readers have joined
platforms such as Facebook, Twitter, YouTube or Instagram (some sections of the
latter two have even gained their distinct names connected to literary material

1
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published on them – BookTube2 and Bookstagram3), where it is easier to voice one’s
opinions and criticise certain aspects of books or their authors. Authors themselves
are now more visible than ever, their biographies, political views and even likes in
social media are being discussed with the connection to their works. Political and
social issues are immensely important for readers, which is strongly mirrored in
a form of modern literary criticism voiced in social media.
In this paper, my aim is to analyse interconnections between social beliefs,
literature and its criticism, especially in the context of social representation theory,
which constitutes a part of psychological and social discourse. Nonetheless, this
theory is useful within the area of literature, especially in the context of social
media criticism, which regards social representation as one of the most valued
literary merits. This theory provides us with tools to not only analyse the text itself
from the perspective of the social problems it touches, but also to discuss its
content in relation to reviews by social media critics.
According to Serge Moscovici, a Russian social psychologist, social
representations are “the contents of everyday thinking and the stock of ideas that
gives coherence to our religious beliefs, political ideas and the connections we
create”4. These representations, as Moscovici claims, inform our knowledge about
both people and objects and help us to classify the5. For representation to be
accurate within literature, it is believed that authors should write only ‘what
they know’. The tendency is to focus on so-called own voices in literature,
i.e. authors writing solely about their lived experience. If they wish to represent
experiences of other people, they are expected to consult so-called sensitivity
readers – people who are part of the group the author describes and who can
suggest certain changes to the text (sensitivity readers should not be confused with
twittering critics, as a sensitivity reader is an existing profession within publishing
world: a person who has a possibility to influence the manuscript prior to its
publication, while twittering critics discuss the finished novel). It led to tensions
between those authors who see these changes as limitations to their literary
freedom and critics voicing their opinions usually in social media.
I will discuss the above in the context of contemporary literary criticism in its
non-professional form, the one that is concerned around reader’s experience more
than informed by the opinions of educated literary critics. I will focus on the literary
representation of one of the most debated topics of recent years, i.e. transgender
identities. The discussion concerning them entered politics, media and literature,
being raised daily by television, newspapers and the literary world. The topic has
2

M. C. Doulami, A new digital phenomenon: the rise of the Booktubers
P. Bock, “Booktubes”, “Bookstagram”... les critiques littéraires, ces nouveaux influenceurs
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been raised by numerous authors writing in the wide range of genres, i.a.
JK Rowling, Philip Pullman, Margaret Atwood or Chimamanda Ngozi Adichie. Within
literature, the broader discussion about social representation begun with young
adult genre. Thus, in this paper, I will solely focus on a YA novel written by John
Boyne, My Brother’s Name is Jessica, which was – in social media discourse –
regarded as one of the most controversial books of the recent years.

Methodology
In the first section of the paper, I will propose the notion of a twittering critic:
a critic bearing certain characteristics common for numerous Internet users who
share their opinions about literature. To describe this phenomena, I will refer
to phenomenological approach and to pragmatics as it was described by an
American philosopher, John Dewey. I will also place twittering criticism in its
relation to social representation.
In the second part of the paper, I will analyse twittering critics’ reviews of the
novel My Brother’s Name is Jessica. I will compare two definitions of truth: one
referring to social truth in Dewey’s view, and the second one – literary truth
as examined by a Polish philosopher and literary scholar, Roman Ingarden.
My attempt is to show that within twittering criticism social and literary truths are
in conflict.
As the paper constitutes an attempt to regard a modern, arising problem,
it should be read as an encouragement for a discussion. For this reason, in the last
section, I will point to the possibilities for further research.

Twittering criticism and its consequences
The term twittering critic is one I coined for the purpose of this paper. While
I used the reference to Twitter for its, indeed, ‘twittering’ nature (the service allows
its users to write quick and short messages to discuss nearly every issue), twittering
criticism may be related to any critic who is using social media such as Facebook,
Instagram or YouTube to analyse literary texts. To provide a broader definition, one
may say that a twittering critic is any reader who uses social media or review
platforms (e.g. Amazon or GoodReads) to share their experience with the text.
Nonetheless, as these critics may be motivated solely by their hobbyist interest
in literature, for the purpose of this paper I would narrow the definition of
twittering critic to those who are mainly interested in social and political impact
of books, and whose attitude is informed by social representation and identity
politics. That is the main reason why I decided to refer to Twitter while coining this
term: Twitter is a service known for its political impact (it is a platform often used
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by politicians to communicate with their voters and opponents), and political
aspects are immensely meaningful for this analysis.
It is also important to add to the definition of a twittering critic that they are not
educated in the area of literature or – if they are – they do not use this experience
as the main source informing their approach. Naturally, professional critics often
use social media to provide reviews, yet it is important to distinguish them from
twittering critics: firstly, professional critics use social media solely as one of the
methods to communicate their critical approach; secondly, and more importantly,
they are expected by readers to provide professional critical pieces instead
of the ones built around social experience. In other words, a professional critic is
somehow limited by the literary merits of the text, but the social media, twittering,
critic considers social and political values presented by the author. For numerous
modern readers and publishers, these are much more important than purely
literary factors.
Politics and social discussions have not become more essential than they
were before. In fact, claiming that literature and politics have always been
interconnected seems to be a truism. However, what changed in the span of the
last years, with the social media usage and the broader access to the Internet,
is that ordinary people’s opinions have become voiced more often and they are
much louder. As Internet users started to discuss every area of social and cultural
life, it was natural that the discussion around literature would change. In one way,
it seems to be an extension to Roland Barthes’s reader-response theory. Both
Barthes and Wolfgang Iser saw readers as active agents6 in the process of ‘making
of a text’. Barthes even claimed that the ‘goal of literature is to make the reader […]
a producer of the text’7. But Barthes could not have predicted that social media
would even broaden reader’s response possibilities, because while before the
common access to the Internet, a reader could connect the text with their personal
experience, now they are able to share this experience in a broader way, influencing
other readers’ understanding of the text. It has both positive and negative effects.
What is positive in the fact that nowadays readers are given a wider platform
to voice their opinions is that now their so-called lived experience (which is
subjective, and thus it adds to the objective reality and should be analysed
in connection to it8) is being discussed, which can broaden other people’s
understanding of the text. One of the possibilities to analyse the lived experience in
literature is to focus on how it refers to both phenomenology and pragmatism.
Lived experience has its roots in phenomenological approach and as such it
represents experiences a certain subject gains in their life and the knowledge that
6
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these experiences provide them with. In art (which literature constitutes a part of)
lived experience is strongly connected to pragmatics. John Dewey claimed in his
Art as Experience that “underneath the rhythm of […] every work of art there lies
[…] the basic pattern of the relations of the live creature to his environment”9. In
the context of social representation, environment should be understood
particularly as social surroundings. In this sense, phenomenological idea of
individual social experiences as constituting a form of truth10 should be located
within the context of broader social environment.
To use an example for the above claim: a white author, such as Yann Martel
(the author of the famous Life of Pi) may present a history of an Indian character.
However, critics of Indian heritage may discuss the novel to point both its merits
and shortcomings, which consequently will add to its interpretations for other
readers who have not gained the same social experience. The issue of lived
experience has been often raised by critics in social media. Finally, in 2010s, the
institution of a so-called sensitivity reader has emerged. A sensitivity reader is one
working similarly to the copy editor, but instead of correcting grammar mistakes or
‘plot holes’, he or she is searching for problematic or insensitive fragments of the
text in order to provide the author with a feedback about how to improve them.
A sensitive reader is allowed to interfere with the text much more than a usual
reader, as publisher hire such readers before publishing a novel. In this way,
sensitivity readers gained a possibility to influence the text, according to their lived
experience: their role is much more powerful than the role of mere critics.
However, this status would not be given to these specific readers without the
activity of social media critics. It is Internet critics who pushed towards inclusion of
sensitivity readers in the publishing process. A sensitivity reader is one, who –
according to them – may become an instance to which the author should refer to if
the author wishes to be respectful towards social representation. In this area, the
second factor, politics (namely: identity politics) is incorporated into the process of
making of a literary text, because social beliefs standing behind this form of politics
are to be mirrored within literature.
Identity politics11, a form of politics based, among others, on the idea that any
social group (especially minorities) should be represented by a person who belongs
to this group. In literature, it is seen on the example of previously-mentioned ‘write
what you know’ approach. Often, authors who have not gained certain experience,
are being criticised for describing this experience, which leads to detrimental
consequences of the social media criticism.

9

J. Dewey, Art as Experience, Penguin, New York 2005 (1934), p. 156.
In the next section, I will discuss the term truth in its relation to accuracy in literary context.
11 Stanford Encyclopedia of Philosophy.
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There are numerous negative effects of twittering criticism. On one hand, as
it was discussed before, their contribution may lead to better understanding of
a text. However, at the same time it may – paradoxically – limit its comprehension
for other readers. I will discuss it further on the examples in the next sections, but
here it is important to note that the problem seems to lay mainly in the fact that
critical, Internet reviews (often in a form of a short tweet) are often repetitive.
Twitter tends to transform into an echo-chamber: some critics repeat the
allegations of those who had voiced their opinions before, with some even doing it
purely for the reason not to offend other critics (especially those from minority
groups, who could also work as sensitivity readers). It seems that individual
opinions are dictated by the social group, to which an individual relates to.
Above all, the main effect of social media criticism seems to be the maximal
conflation of authors’ views with their texts. The text no longer exists as a separate
entity, but it becomes dependent on the author’s beliefs expressed outside of the
literary piece. This conflation is strongly seen in the case of John Boyne and his
novel, which will be presented in the next section.

John Boyne’s My Brother’s Name is Jessica
John Boyne is an Irish author known mainly for his novel The Boy in the Striped
Pyjamas. As a gay man, he considers himself a part of LGBT community, and he
outspokenly touches topics concerned about sexual orientation and identity.
In 2019, he published a novel about a 13 year old boy whose brother, Jason, comes
out to his family as a trans woman12. The perspective in the book is focused on how
the main character, Sam, struggles to understand his sibling’s identity. Almost
in each instance when the sibling is discussed, Sam refers to her as ‘my brother
Jason’. The constant return of these words throughout the narration might be seen
as a form of fixation of the main character who is unable – especially at the
beginning of the novel – to understand not only his sibling’s identity, but the entire
concept of transsexuality. A reader may have an impression that Sam attempts
to negate Jessica’s identity as it feels as though her being transgender meant
a personal loss for him – a loss of his brother. The first person narration, in which
Sam’s character is a lens for a reader, may allow the reader to understand the
foundation of the plot. In other words, a reader may understand Jessica’s identity
better only if they follow Sam’s thought process. As John Boyne claimed himself,
he wrote the book out of “compassion and empathy”13.
However, the author’s intentions were not read as such by readers, who – using
especially Twitter – begun to express their discontent with the book even before it
12
13

J. Boyne, My Brother’s Name is Jessica, Puffin, London 2019.
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was published. The foremost problematic issue was connected to the title. To the
Internet critics, calling Jessica ‘a brother’ was an act of misgendering (using wrong
gender pronouns towards a person). If Jessica came out as transgender, she should
not be called Sam’s brother. Another problem is connected to the fact that Jessica
is referred to as Jason through almost entire book. This practice is called
deadnaming (using a name, which is no longer used by a trans person, typically
a name bearing connotations to their biological sex). These were two most criticised
aspects of the book. Below, I present several quotes from the Twitter critics:
I'd say I can't believe this book passed through the whole publishing process without anyone
picking up on it's [sic] problems …14.
John Boyne's book My Brother Jessica is transphobic and inappropriate …15.
Even its front cover is transphobic misgendering16.
The book "My Brother's Name is Jessica" is every bit as horrible, transphobic, and full
of stereotypes as I thought it would be just from hearing the title17.

Most of the criticism repeats similar accusations, but some critics tended to
personally attack the author, who decided to suspend his Twitter account for
several weeks in 2019. In an interview with The Irish Times, he said: “I’ve been called
vulgar names and mocked for my appearance, my looks, my weight, my sexuality,
and even for the crime of being bald”18. While these forms of critique might seem
to be – at least – excessive, it is important to notice that they rarely refer to literary
merits of the novel. As it was mentioned before, twittering critics are not
professional, which presumably means that they are not equipped with tools of
a critic educated within literary studies. For instance, they seem to dismiss the idea
that author’s choice to use deadnaming and misgendering may be a carefully
chosen narrative strategy. The social media critics’ approach may be read as though
the critics attempted to enforce political attitude on the author, so that he wrote
a novel that fulfilled their expectations – which is not, obviously, a role that
literature must, or even should, fulfil.
In analysing the criticism of the book, expressed in social media, the theory of
social representations seems to be especially meaningful. One of the reviews, from
the Amazon platform, reads:
When the majority of the community this novel is intended to "represent" says it's trash, then it's
trash … Buy a book written by and for trans people instead. 19

14

JayHulmePoet, Twitter.
disasterlich, Twitter.
16 oatc, Twitter.
17 reneemctavish75, Twitter.
18
A. O’Connor, John Boyne deletes Twitter account after trans article backlash, “The Irish Times”, 2019.
19 Erin schulte, Amazon.
15
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These words are the essence of the social representation and ‘write what you
know’ theory. As a gay and presumably cissexual (cissexual is the opposite of
transsexual in the gender discourse) man, John Boyne was not expected to write
a book about a trans person20. But if he wished to, he should have – as another
Amazon critic suggests – “do everything in [his] power to get it right”21. Only if he
was authentic, the social representation would be adequate. If literature could
mirror this reality, it could – as Wolfgang Iser claimed – lead to having an
“impression of life-likeness”22. In this way, a reader might experience what they
read as though it was their own experience.
Notions such as accuracy, authenticity or truth are especially meaningful in this
context. Firstly, it is crucial to point to the differences between social and literary
truth. Again, I would like to refer to John Dewey’s understanding of truth, which he
described as “things as they are”,23 but, as he added, “not as they are in the inane
and desolate void of isolation from human concern, but as they are in a shared and
progressive experience”24. Because of the role of ‘human concern’ in this definition,
this truth could be described as social truth: society is not in ‘desolate void’; it is
indeed changing, and its experience is ‘progressive’. Following this understanding,
truth is being experienced, and – as we may assume – can be best represented by
those who have experienced it25. Hence, lived experience and truth cannot be
separated, even if the former is subjective, and the later may be constituted of both
subjective and objective factors.
It seems that twittering critics operate from the point of view of social truth.
An effect of that can easily be seen in how they value representations of certain
minority groups in literature. It is the social truth they wish to be reflected in
literature. In this context, truth can be understood as Richard Rorty, an American
philosopher of neo-pragmatic school, described it (referring to Donald Davidson’s
philosophy) in his essay Pragmatism, Davidson and Truth: “a term of praise used
for endorsing, rather than one referring to a state of affairs”26. Truth becomes
a form of approval, which seems to be especially true in social context, where some

20

The critics seem not to understand the fact that the book is actually written not from the perspective of a trans
person, but her sibling’s.
21 Pi, Amazon.
22 W. Iser, The Reading Process, The Reading Process: A Phenomenological Approach, “New Literary History”, 1972,
v. 3, n. 2, p. 279-299.
23 J. Dewey, A Short Cathechism Concerning Truth, [in:] The Middle Works: 1899-1924. Volume 6: 1910-1911,
Jo A. Boydston [ed.], Southern Illinois University Press, London and Amsterdam 1978, p. 67.
24 Ibid.
25 It is worth notice that the expression ‘to live one’s truth’ is often seen in the discussions regarding trans people.
It is interesting how truth can be understood as individual rather than collective in this context. This truth can
either adapt to, align with or interfere with social norms depending on the time. As society progresses, the ideas
and understanding of individual truths can be expanded or shaped by the cultural norms.
26
R. Rorty, Pragmatism, Davidson and Truth, [in:] Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of
Donald Davidson, E. LePore [ed.], Basil Blackwell, Oxford 1986, p. 334.
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beliefs may be cherished and other ones – rejected. However, literary truth is not
the same as social truth. While both of them may be understood in numerous ways,
literary truth is even broader and can be much more abstract than the social one.
Above all, in a fictional, literary world, truth is being depicted for the purpose of the
text, and it can be called factual within this text. Roman Ingarden described truth
represented in literature as consisting of so-called quasi-judgements27. These are
judgments created by the author of a literary work that are real within the work
itself, but their realness in the world outside of the text is meaningless for
the nature of the text. It becomes clearer while quasi-judgements are being
compared to judgments. Judgements are objectively true and as such they are used
to describe phenomena occurring in the material reality, e.g. judgements are
presented in scientific research. As Ingarden says, “[judements] may not all be true
[…] but all claim to be true”28. Their claiming to be true is, in Ingarden’s view, what
differs them from quasi-judgements. In fiction, truth is subjective, enclosed in the
frame of a text. The role of quasi-judgements is not to mirror the reality, but rather
to create the individual reality of a literary piece.
Both social truths and literary truths are ambiguous. What differentiates them
is the fact that the former one is collective, created by social, progressing beliefs,
and the latter is being created by an individual, the author. In the context of
twittering criticism, these truths are conflicted: the social truth (based on social
beliefs and opinions at a time) that is represented by the social media critics may
not align with literary truth created by the author. With the tendency to strive
for representation and political correctness, literary works are read with a new
approach that could be named ‘aspiring for accuracy’. Literary truth is being
replaced with the social one, which, in turn, leads to creating a textual work that is
accurate to the social beliefs. This accuracy can be ensured by consulting sensitivity
readers and certain groups described in the text: the more accurate to social reality
the text is, the more valued it becomes.
Because of the accuracy approach, critics’ understanding interferes with
authors’ aims. The author imagines the plot and the characters to further use them
as a means to achieve certain literary goals, within the literary truth they create.
The accuracy to the social truth or sensitivity may not constitute a part of this truth.
Twittering critics tend to regard author’s opinions as inseparable from their works.
These views are often used by them as a lens to interpret the text, disregarding
a novel as an entity by its own. It happened in case of John Boyne, who was
criticised for his political views, especially for the article in which he opposed to
using the word cis to describe himself.29
27

R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Znak, Kraków 2000, s. 119–174.
R. Ingarden, The Cognition of the Literary Work of Art, trans. Ruth A. Crowley, K. Olsen, Northwestern University
Press, Illinois 1973, p. 147.
29 J. Boyne, Why I support trans rights but reject the word ‘cis’, “The Irish Times”, 2019.
28
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Another problem connected to the Twitter and social media criticism is that it
seems to waste its potential. If directed in a more moderate manner, this form of
criticism could add meanings to the text, so that other readers gain its wider
comprehension. As it was explained on the example of Yann Martel’s Life of Pi,
sharing one’s lived experience in a review may influence other readers’ response to
the text, by taking into consideration certain cultural aspects. However, twittering
critics may turn this positive factor into a negative one: they may, in fact, limit the
possibilities for other readers to respond to the text, as in their reviews, they
become highly aggressive, imposing their response on others. Thus, experiencing
literature is being re-shaped in a political context that creates barriers for any
reader who wishes to deepen their understanding and interaction with the text.
Both reader’s role in creating meanings and purity of the literary field are being
disturbed.

Conclusion
It seems that twittering criticism is a concern of sociological rather than literary
studies. These forms of social media activities are mainly concerned around political
and social issues. However, literature is one of the areas especially influenced by
social and political atmosphere. Publishers must sell books, which means they
would consider criticism voiced in social media as one of the most crucial forms
of criticism. This means that they would hire sensitivity readers who can influence
texts. Thus, social truth is being incorporated into the author’s work and literary
truth.
There is a danger for literary studies in this approach: a possibility that literary
criticism would be much often narrowed to political and social context. Moreover,
it could lead to the shift of relation between the text and the reader to a one in
which an individual reader’s approach is filtrated by the opinions of a group of critic,
i.e. it becomes more of a relation between a text and a group. On the other hand,
as it was presented on the example of social representations, an opinion of
a particular reader may help other readers to comprehend the text in a more
meaningful ways. Because of that, twittering critics’ approach may expand our
understanding of reader-response theory to new, richer areas.
The occurrence of sensitivity reading is an interesting development within
literature. As there exists a tendency to employ these readers, scholars will have to
consider their impact on the text. Professional editors or copy editors’ input was
not considered in a broader way, because their contribution is of a different kind:
they influence the more objective, factual (historical, etc.) aspects of texts, while
sensitivity readers consider it from a subjective perspective: they act more like
readers in Roland Barthes’s theory, but their impact is greater as they have the
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power to influence the text before its publication (and thus, before it is presented
to wider readership). In this context, sensitivity reading may be examined from
numerous approaches, e.g. the wider role of editing of a book, the role of the
author or co-author, social influences reflected in modern literature.
The phenomena described in this paper is a new one. Because of that, any
approach that may be taken towards it, must be embedded in conjectures and
intuitions. The material to analyse is still changing. Literary studies have not yet
discussed it in a deeply analytical way. Nonetheless, it is important to notice these
occurrences, as they inform our knowledge about the role of social media and
politics within literature and how literary criticism is being transformed by
encompassing broader audience. The direction these changes will take in literature,
may allow us to reflect on greater social and political changes that are occurring in
the Western world.
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Twittering Critics and the Impact of Social Media on Literary Criticism
Summary
The paper Twittering Critics and the Impact of Social Media on Literary Criticism is concerned with
readers-critics who use social media to voice their opinions about literature. The approach these
critics use is based on political and social opinions and beliefs. Additionally, authors’ views are
considered as impossible to separate from their texts, which leads to changing approach in creating
literary forms. The paper refers to the works by Roman Ingarden, Roland Barthes and Wolfgang Iser.
In the first section of the paper, the notion of the twittering critic is presented. It is a critic who
uses social media, such as Twitter, to discuss literature. Most of these critics are not professionals in
literary studies. The main factor they take into consideration is the text’s adherence to the social
norms and truths, and social representation of certain groups that the author describes. Twittering
critics’ approach is based on both phenomenological approach and pragmatics as presented by John
Dewey.
In the second section, as example of a text criticised by twittering critics, the novel My Brother’s
Name is Jessica by John Boyne is presented. Problematic aspects of the book are discussed in relation
to the reviews written in social media. In conclusion, it seems that there is a conflict between different
kinds of truths: the social and the literary one. While they are both subjective, social truths are the
ones that are believed by a group of people, constructed for the use of society. The literary truth exists
individually within the text and is presented to the reader, so they can believe it while interacting with
the literary form.
With its focus on social representation, twittering criticism may either add to the readers’
experience, deepening one’s understanding of the text, or limit it, so that solely social truths are being
realised. Further research within this area is needed, as the concept of social media criticism and
sensitivity reading described in connection to it are still being developed. The last section of the paper
points to the possibilities for discussion.
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ABSTRAKT
Artykuł na podstawie postliminarnych paratekstów wyekscerpowanych z powieści popularnych
Remigiusza Mroza przedstawia rozważania na temat aspektu pragmatycznego współczesnego
posłowia odautorskiego. Powszechność stosowania posłowia jako eskorty tekstu literackiego
prowadzi do wniosku, że obecnie w książce dostrzega się wartość tradycyjnego medium pisanego,
za pomocą którego pisarz może kierować komunikat bezpośrednio do czytelnika – a nie do mas jak
w przypadku nowych mediów. Współczesne posłowia mają charakter prefacjalny i podporządkowane
są działaniom ingracjacyjnym. Z upływem czasu zmieniły się w nich proporcje treści przedmiotowych
i podmiotowych, tzn. współcześnie nadawca odchodzi w posłowiu od instruowania odbiorcy, jak
odczytać działo literackie, na rzecz autorskiego okołoliterackiego ekshibicjonizmu. Poczucie
konfidencjonalności jest tu jednak pozorne i służy wyłącznie ukazaniu obrazu pisarza przy pracy, a nie
autora jako człowieka. Rozważania ostatecznie prowadzą do wniosku, że współczesna literatura
popularna oraz masowość towarzyszących jej zjawisk paratekstualnych stały się motorem
napędowym gatunkowej ewolucji posłowia – od prostego gatunku użytkowego, jakim jest instrukcja
obsługi, do tekstu o charakterze autoreklamowym.
SŁOWA KLUCZOWE: posłowie odautorskie, aspekt pragmatyczny, paratekst, genologia lingwistyczna,
literatura popularna, Remigiusz Mróz

Wprowadzenie
Wszelkie ponowoczesne praktyki kulturowe głównie wiążą się z użytkowaniem
nowych mediów2, co może stanowić punkt wyjścia do rozważań na tematy
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 02.10.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 04.12.2020 r.
Termin nowe media oczywiście można uznać za względny – każde medium było bowiem kiedyś nowe, a to, które
dzisiaj nazywane jest nowym, jest już zapewne zastępowane jeszcze nowszym. Warto tu zauważyć, że w teorii
mediów nie ma jednoznacznego stanowiska co do definicji nowych mediów. W Popularnej encyklopedii mass
2
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związane z dzisiejszym funkcjonowaniem literatury popularnej (jako elementu
kultury) oraz relacjami nadawczo-odbiorczymi między (zanurzonymi jednocześnie
w kulturze i postępie cywilizacyjnym) pisarzem i czytelnikiem.
W ramach instytucji literatury trudno jest wyznaczyć granice literatury
popularnej i tym samym oddzielić ją od literatury wysokiej. Z jednej strony
literatura popularna jest uwikłana w mechanizmy rynkowe i silnie nastawiona na
przynoszenie zysku, z drugiej – tworzy znaczenia i generuje przyjemności3.
Nierzadko jednak wyznacznikiem sukcesu wydawniczego staje się wymierna
wartość ekonomiczna, a nie wartość literacka, a drogą do sukcesu okazuje się
marketing umiejętnie wykorzystujący media4. Popularność tekstu literackiego może
więc wynikać z jego medialnego obiegu, ponieważ twórczość literacka funkcjonuje
dziś wśród multimedialnych praktyk komunikacyjnych. Może ona też być
wynikiem rozpoznawalności samego autora, funkcjonującego na zasadzie marki5.
Pisarze zbliżają się bowiem do swoich odbiorców poprzez różnego rodzaju formy
aktywności: blogi, dyskusje na swoich stronach internetowych czy posty na
portalach społecznościowych.6 Uczestniczą w rozmaitych zabiegach promocyjnych
mających na celu dotarcie do jak największej liczby konsumentów. Współczesny
autor powieści popularnych nie czeka na odzew ze strony czytelnika, ale zachęca do
wejścia w dyskusję czy nawet wymusza na odbiorcy reakcję na dzieło literackie.
Dzięki nowym technologiom procesy te są intensywne, a same utwory literackie
bardziej dostępne. Indywidualny kontakt pisarza z czytelnikiem przekształcił się
więc w kulturowy przemysł.
Wszelkie tego typu działania językowe można określić jako zjawiska
paratekstualne, czyli towarzyszące tekstowi (tu: literackiemu). Przekazy
usytuowane na zewnątrz książki, takie jak: wywiady, zapowiedzi wydawnicze,
blogi, posty czy ustne wypowiedzi autora, nazywane są epitekstami. Teksty
towarzyszące głównemu tekstowi literackiemu, drukowane w przestrzeni tego
samego woluminu, takie jak: tytuły, podtytuły, motta, dedykacje, wstępy, prologi,
posłowia, określane są jako peryteksty7. Wszystkie parateksty łączy to, że z jednej

mediów zdefiniowane są one jako wszelkie techniki przekazu oraz technologie, które są powszechnie stosowane
od lat 80. XX wieku.
3 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010, s. 131.
4 M. Rychlewski, Obiegi wydawnicze a współczesny rynek książki w Polsce, „Teksty Drugie”, 2009, nr 1-2.
5 Zob. D. Antonik, Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego,
Universitas, Kraków 2014.
6 Zob.: https://remigiuszmroz.pl (15.02.2020), https://www.facebook.com/remigiusz.mroz (15.02.2020).
7 Terminem paratekst po raz pierwszy posłużył się francuski badacz G. Genette w książce pt. Palimpsesty:
literatura drugiego stopnia (1982), tłum. T. Stróżynski i A. Milecki (2014). Paratekstom w całości poświęcona jest
późniejsza książka G. Genette’a pt. Paratexts: thresholds of interpretation (1987), tłum. J. E. Lewin. G. Genette
wprowadził również terminy: perytekst i epitekst. Inaczej termin paratakst definiuje I. Loewe, uznając, że autor
tekstu właściwego tworzy metatekst, a autorem paratekstu może być np. wydawca książki, redaktor, zob. I. Loewe,
Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007, s. 22-30.
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strony są one podporządkowane wobec tekstu, który stanowi o ich racji bytu,
z drugiej – wnoszą komentarz do dzieła literackiego i sterują jego recepcją.
Paratekst jest więc takim tekstem, który „eskortuje tekst właściwy […]”8, nazywany
jest więc jego eskortą. Teksty postlimanarne przez D. Szajnert dodatkowo zostały
też nazwane rodzajem „eskorty niepełnej”9, ponieważ nie realizują one dwóch
kardynalnych funkcji pełnionych przez przedmowy, tj. przyciągnięcie odbiorcy
i przeprowadzenie go przez lekturę10.
Dzięki nowym mediom nadawca i odbiorca stają wobec różnorodności i wielości
tekstów stanowiących elementy przestrzeni towarzyszących powieściom
popularnym. Paradoksalnie okazuje się jednak, że w ostatnich latach dużą
popularnością cieszą się nie tylko te teksty, które są udostępniane i tworzone
dzięki dostępowi do nowych mediów, lecz także różnego rodzaju komentarze
w formie zamkniętej postaci tekstowej, które publikowane są razem z tekstem
właściwym powieści. Ich popularność leży zarówno po stronie nadawczej – są przez
autorów i wydawców dość często umieszczane w książkach, jak i odbiorczej – są
poddawane wnikliwej lekturze i ocenie, a następnie szeroko komentowane.
Paratekstami, które współcześnie są wyzyskiwane w wielu11 powieściach
popularnych, są odautorskie posłowia12. Powszechność oraz sposoby ich
wykorzystywania we współczesnych powieściach popularnych sprawiły, że stały się
one przedmiotem mojego zainteresowania.
Poddaję analizie dwadzieścia dwa teksty zamieszczone w powieściach
Remigiusza Mroza, które ukazały się w latach 2015-2019. Obecnie ich autor bywa
uznawany za najpoczytniejszego twórcę literatury popularnej. Pisarz nieustannie
komunikuje się z czytelnikami za pomocą mediów społecznościowych
i opiniotwórczych, promując swoją twórczość w kontekście spełnionych marzeń
pisarskich i komercyjnego sukcesu. Kulturoznawcy w następujący sposób określają
jego działalność: „aktywność i rozpoznawalność Remigiusza Mroza, a właściwie
identyfikowana z nim marka autorska, jest fenomenem w polskim polu literackim
drugiej dekady XXI wieku”13. Tekst posłowia autor umieszcza w niemal każdej swojej
powieści.
8

I. Loewe, Gatunki paratekstowe…, op. cit., s. 23.
D. Szajnert, Poetyka autokomentarza?, [w:] Poetyka bez granic, tom LXXVIII, Z dziejów form artystycznych
w literaturze polskiej, W. Bolecki, W. Tomasik (red.), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1995, s. 158.
10 Zob. G. Genette, Paratexts: thresholds of interpretation, tłum. J.E. Lewin, Cambridge University Press, Cambridge
1997.
11 Perytekstowe teksty postliminarne w celu prowadzenia swoistego dialogu z czytelnikiem wyzyskiwane są przez
wielu twórców współczesnych powieści popularnych, np.: Piotra Borlika, Maxa Czornyja, Mariusza Czubaja, Izabelę
Janiszewską, Grzegorza Kalinowskiego, Przemysława Piotrowskiego, Małgorzatę Rogalę.
12 We współczesnych powieściach popularnych niekiedy do nazwania tekstów o takim samym statusie
komunikacyjnym i takich samych funkcjach używane jest sformułowanie „Od autora”/Od autorki” lub (rzadziej)
„Do czytelnika”.
13
K. Kaczor, Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w polskim polu
literackim/kultury, „Media Biznes Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, 2019 (6), s. 72.
9
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Wszystkie poddane analizie teksty mają te same cechy formalne: w nagłówku
są opatrzone nazwą „Posłowie”, zajmują od jednej do czterech stron w książce,
zakończone są drukowanym podpisem autora i datą napisania tekstu, niekiedy
towarzyszą im postscripta. O gatunkowej tożsamości posłowia przede wszystkim
decyduje jego miejsce w przestrzeni książki, czyli występowanie po tekście
zasadniczym. Posłowie jest jednym z segmentów tworzących otokę tekstu
bazowego. Taki charakter mają także inne gatunki perytekstowe: tytuły,
motta, przedmowy, dedykacje, noty redakcyjne, recenzje zamieszczone na
okładce. Postliminarna pozycja posłowia w książce decyduje o charakterystyce
pragmatycznej omawianych tekstów. Posłowie jest bowiem przede wszystkim
elementem przestrzeni realizacji strategii nadawczo-odbiorczych, mających
doprowadzić do takiego przyjęcia tekstu, by odpowiadało to założeniom i intencjom
twórcy, a jednocześnie mających realizować kulturowe oczekiwania nabywcy
książki.
Niniejszy artykuł jest więc próbą spojrzenia na współczesne posłowie
odautorskie jako gatunek stanowiący kategorię komunikacyjną, czyli taką, która
„porządkuje działalność komunikacyjną ludzi”14. Przyjmując taką perspektywę15,
za najważniejszy poziom organizacji gatunkowego schematu uznaję aspekt
pragmatyczny posłowia. Należy jednak zaznaczyć, że niekiedy odwołuję się też
do pozostałych zbiorów reguł dookreślających wzorzec gatunkowy (struktura
tekstu, jego tematyka oraz wyznaczniki językowo-stylistyczne), ponieważ wszystkie
one wchodzą ze sobą w ścisłe relacje i wzajemnie się warunkują16. Analiza
wyekscerpowanych tekstów potwierdza założenie, że w wypadku posłowia
pozostałe aspekty schematu gatunkowego (strukturalny, poznawczy i stylistyczny)
są podrzędne wobec aspektu pragmatycznego.

Autoprezentacja pisarza
Odautorskie posłowie to taki tekst, który wydaje się tworzony właśnie po to,
aby uobecnić osoby przyczyniające się do powstawania książek. Paraktekstualne
informacje mogą tu dotyczyć wielu osób, np.: edytorów i redaktorów, czytelników,
osób, którym autor składa podziękowania, innych pisarzy, bohaterów utworu.
14

M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polska genologia lingwistyczna, D. Ostaszewska, R. Cudak (red.),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 342.
15 Współczesne posłowia w powieściach popularnych można poddać też innym analizom, np. w ramach socjologii
literatury. Warto tu też zaznaczyć, że Remigiusz Mróz pisane przez siebie posłowia porównuje do tych, które
w swoich książkach zamieszcza Stephen King. Wskazuje w ten sposób na pewne proweniencje literackie
czy okołoliterackie badanych przeze mnie perytekstów. Nie zmienia to jednak faktu, że wyjątkowa popularność
tego typu tekstów we współczesnej beletrystyce popularnej oraz sposób ich wyzyskiwania świadczą o ewolucji
posłowia jako gatunku.
16
M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] Polska genologia lingwistyczna,
D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 354-355.
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Wśród nich najważniejszy jest oczywiście autor, bez którego nie byłoby powieści
i którego obecność potwierdza samo istnienie odautorskiego posłowia. D. Szajnert
podaje, że główne zadanie tego typu paratekstów upatrywane bywało albo
w uformowaniu pożądanego modelu relacji autor – czytelnik, albo w relacji
autor – tekst, a następnie dodaje, że według niej „relacja: autor – osoba autora,
stanowi rzeczywistą stawkę w grze z odbiorcami żądnymi (auto)biograficzno –
(auto)biograficzno-duszoznawczych informacji”17. Zdaje się więc, że jednym z celów
odautorskich posłowi zamieszczonych we współczesnych powieściach popularnych
jest autoprezentacja autora. Na realizację funkcji autoprezentacyjnej główny
wpływ mają dwa czynniki: z jednej strony autor sam narzuca sobie pewne
ograniczenia, to znaczy decyduje o tym, jakie informacje o sobie chce umieścić
w tekście posłowia, z drugiej – dąży do zaspokojenia oczekiwań nabywcy książki,
parateksty te pod względem zawartości informacyjnej są więc dość bogate, choć
podporządkowane pewnym schematom.
Na prezentację autora powieści nierzadko składają się opisy trudu, jaki pisarz
musiał sobie zadać w związku z tworzeniem dzieła literackiego, np.:
„Niektóre sceny pisało mi się trudno, może nawet robiłem to wbrew sobie. Wyszedłem jednak
z założenia, że aby nakreślić wagę dylematów, należy oddać wszystko tak, jak mogłoby się zdarzyć
naprawdę” („Behawiorysta”).
„Podczas pisania […] Chciałem zrozumieć Tesę, wniknąć w jej umysł i spojrzeć na świat jej oczami.
Nie było to ani łatwe, ani przyjemne. Właściwie wiązało się to ze znacznie większym obciążeniem
psychicznym, niż się spodziewałem” („Hashtag”).

Trudy tworzenia są dla autora wyzwaniem, z którym ten musi się zmierzyć nawet
w najmniej oczekiwanych okolicznościach, zob.
„Pisarz powinien być więc gotowy na to, że pomysł może pojawić się w najmniej spodziewanym
momencie. Ja nie byłem, nigdy bowiem nie przypuszczałem, że konwersatorium na studiach
zaowocuje po latach napisaniem powieści” („Behawiorysta”).

Według autora pisarskie wyzwania rzucają przede wszystkim bohaterowie
powieści, którzy w posłowiach przedstawiani są najczęściej jako osoby istniejące
w realnym świecie i stale dopominające się o uwagę pisarza, por.:
„Nie miałem zamiaru wysyłać Chyłki na zaśnieżone zbocza Annapurny, ale w pewnym momencie
rzuciła mi to wyzwanie, a ja uznałem, że grzechem byłoby go nie podjąć” („Kontratyp”).
„Długo zastanawiałem się nad tym, jak to rozwiązać, i czy w ogóle pozwolić Tesie [bohaterka
książki pt. „Hashtag” – B.J.] na złożenie tej wizyty – ostatecznie jednak sprawę przesądziła Chyłka
[bohaterka serii powieści, w tym „Umorzenia” – B.J.], która z jakiegoś powodu od samego
początku doskonale się z nią dogadywała. W takiej sytuacji nie miałem już nic do powiedzenia”
(„Umorzenie”).

17

D. Szajnert, Poetyka autokomentarza?..., op. cit., s. 50-51.
95

Beata Jędrzejczak

Wysiłek włożony w napisanie powieści daje pewne korzyści zarówno autorowi, jak
i czytelnikowi, zob.
„…towarzyszy mi pewne uczucie nostalgii i jeśli u Ciebie też występuje, to mogę chyba uznać, że
spędziliśmy dobrze czas z Gochą i Edlingiem” („Ilozjonista”).

Pożytkiem jest już samo napisanie powieści, ale dodatkowo ukończenie pracy nad
utworem może np. stać się siłą napędową do tworzenia kolejnych tekstów. Koniec
pracy nad powieścią nierzadko jest więc kreowany jako natchnienie do napisania
kolejnej części danej serii, zob.:
„Takie historie mają jednak to do siebie, że długo krzepną w umyśle. I zazwyczaj po przelaniu ich
na papier autor staje się tak związany z bohaterami, że chce pisać dalej” („Iluzjonista”).
„Zdarzają się takie momenty, kiedy za wszelką cenę chce się pisać dalej i wszystko inne wydaje się
niespecjalnie istotne, żeby nie powiedzieć błahe i trywialne – jednego z nich doświadczyłem,
kończąc pracę nad tym tomem” („Testament”).

Opis procesu twórczego staje się w posłowiach wyznacznikiem tego, jaki jest
autor powieści – nie tyle jako człowiek, ile jako pisarz. Rysuje jego obraz jako
natchnionego sługi, pokornego wobec spisywanych przez siebie historii oraz wobec
przyjętej przez siebie roli twórcy. Jednak w tych fragmentach, w których autor
nazywa siebie, używa wyrazu „protokolant”, natomiast swoje życie określa
jako „pisarski żywot” i zaznacza, że on jako pisarz tylko poddaje się wyborom
bohaterów własnych powieści. Realizuje w ten sposób strategię daleko posuniętej
powściągliwości w eksponowaniu swojej osoby i pomniejszaniu wartości autorskich
zasług, por.:
„Chyłka już doprasza się o uwagę i ponagla mnie, bym kontynuował tę historię” („Inwigilacja”).
„Jak poradzi sobie z tym wszystkim, co ją [Chyłkę – B.J.] czeka? Nie wiem. Jak zawsze, bohaterowie
piszą swoją własną historię, a ja jestem jedynie protokolantem” („Kontratyp”).
„W pisarskim żywocie zazwyczaj bywa tak, że wszystko, co dzieje się w rzeczywistości, promieniuje
na to, co powstaje na kartach książki” („Wyrok”).

Jednak sam zawód czy rolę pisarza autor opisuje, używając superlatywów,
co wspomaga wykreowany przez niego wizerunek własnej osoby tj. skromnego
i wdzięcznego czytelnikom autora powieści, który pracę traktuje jako swoją życiową
powinność, zob.:
„Jedno i drugie [Chyłka i Zordon, bohaterowie powieści – B.J.] okazało się jednak zupełnie
nieobliczalne. […] Z tego względu, nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym udzielić odpowiedzi
na pytanie >co teraz?< - i właśnie to sprawia, że robota, którą dzięki Tobie wykonuję, jest najlepszą
pracą na świecie” („Oskarżenie”).
„Te dwie rzeczy [pisanie i czytanie – B.J.] to naprawdę najlepsze zajęcia, jakie ludzkość wymyśliła”
(„Świt, który nie nadejdzie”).

Reguły autorskiej skromności realizowane są również w podziękowaniach,
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które stanowią obligatoryjny element posłowi. Z reguły tekst podziękowania jest
rozbudowany, czasami stanowi nawet połowę całego paratekstu. Osoby, do których
jest on kierowany, najczęściej wymieniane są z imienia. Są to członkowie rodziny,
przyjaciele, osoby bliskie, redaktorzy, edytorzy i inni pracownicy wydawnictw.
Wyrazy wdzięczności zawsze kierowane są też do czytelnika, do którego
adresowany jest cały tekst posłowia. Z reguły podziękowaniom towarzyszą pewne
uzasadnienia, za pomocą których czytelnik w pewnym stopniu poznaje kulisy
pisania powieści albo pewne zrębki życia prywatnego pisarza – zdradzone niejako
przy okazji i zawsze podporządkowane opisowi działalności pisarskiej autora, np.:
„Podziękowania należą się: […] jak zawsze moim Rodzicom, którzy wytrwale pędzą za mną
czytelniczo, by być na bieżąco ze wszystkimi nowymi pozycjami” („Inwigilacja”).
„Dziękuję również: […] Kasi, Karolowi i wszystkim innym z Czwartej Strony, którzy nieustannie
zajmują się tym, żeby literackie riffy tego cyklu rozbrzmiewały jak najgłośniej” („Oskarżenie”).
„Podziękowania należą się przede wszystkim Dagmarze, która wytrwale wbijała mi do głowy, że
świat się nie zawali, jeśli zrobię sobie kilka dni przerwy od pisania i wybierzemy się w góry.
Gdyby nie to, nigdy nie wpadłaby mi do głowy scena otwierająca Ekspozycję, a Forst nie stanąłby
na Giewoncie” („Trawers”).

Osoby, do których kierowane są słowa podziękowań, zawsze przedstawiane są jako
bliskie emocjonalnie, co sygnalizuje sam autor, zob.
„Oprócz tego chciałbym podziękować: […] przyjaciołom z Czwartej Strony, którzy dbają o wszystko,
co związane z moją pracą. Robią to tak długo i z takim zaangażowaniem, że nieprzypadkowo
mówię o nich nie jako o współpracownikach, ale jako o przyjaciołach” („Umorzenie”).

Dzięki podziękowaniom można zilustrować świat wartości pisarza. Dobór osób,
którym dziękuje autor, oraz powody i okoliczności kierowania do nich wyrazów
wdzięczności są sposobami na zaprezentowanie horyzontu aksjologicznego twórcy.
Przedstawione są w nich fundamentalne wartości ludzkie, takie jak: przyjaźń,
miłość, szacunek, a przede wszystkim wdzięczność, np.
„Powieść nie powstałaby, gdyby nie wspólny wysiłek wielu osób. Chcąc wymienić je wszystkie,
musiałbym stworzyć tomiszcze, które mogłoby konkurować z objętością materiału dowodowego
afery Amber Gold” („Immunitet”).

Podziękowania zawarte w paratekście zamykającym dzieło pragmatycznie bliskie są
dedykacjom, które otwierają autorski tekst18. Z tego względu w posłowiach znajdują
się nawiązania do tekstów dedykacyjnych, zob.:
„Rodzicom,
ta, wszystkie poprzednie

18

Zob. B. Jędrzejczak, Genologiczne aspekty współczesnych dedykacji drukowanych (na przykładzie formuł
dedykacyjnych w powieściach popularnych Remigiusza Mroza), „Studia Językoznawcze. Synchroniczne
i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2020, t. 19, s. 145-161.
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i każda kolejna” (dedykacja w powieści pt. „Kasacja”).
„Należą się [podziękowania – B.J.] przede wszystkim moim rodzicom, bo bez nich ta książka – ani
żadna inna – nigdy by nie powstała. Dedykacja na początku jest więc szczera, niech sobie nie myślą,
że to tylko taka autorska atrapa” („Kasacja”).

Wszelkie informacje o autorze zawarte w posłowiu służą celom ingracjacyjnym.
Polegają one na podkreśleniu w wizerunku autora jego zalet jako pisarza.
Przybliżają także postać autora jako osoby prywatnej, co ma rozbudzić ciekawość
czytelnika i wywołać w nim poczucie emocjonalnej bliskości czy przyjacielskiej
zażyłości z pisarzem, ale jest to cel podrzędny wobec autoprezentacji cech
profesjonalnych19. D. Szajnert, pisząc o wszelkich autorskich notach do czytelnika
i autokomentarzach, stwierdza wręcz, że „budują one przede wszystkim obrazy
autora w roli autora, a nie autora jako człowieka z >duszą, ciałem i losem<” 20.
Następnie dodaje, że jeżeli w autorskich paratekstach pojawiają się pierwiastki
autobiograficzne, to stanowią one ściśle zespolony z książką autobiografizm
punktowy i stanowią raczej biografię książki niż autora21.

Biografia książki (i autora)
Autobiograficzne informacje o autorze ściśle łączą się więc z powstawaniem
powieści. W posłowiu często umieszczane są informacje na temat tego, kiedy, gdzie
i w jakich okolicznościach powstał pomysł na napisanie książki. W opisach inspiracji
twórczych pojawiają się fragmenty, które stanowią relację z jakichś wydarzeń
dotyczących prywatnego życia pisarza. Czytelnik może zatem mieć poczucie, że
w pewnym stopniu wkracza w intymną sferę życia autora. Może też poczuć się jako
osoba wybrana na powiernika myśli pisarza, ponieważ przeczytał powieść i w ten
sposób niejako zasłużył na to, aby zostały mu zdradzone pewne niuanse związane
z prywatnym i zawodowym (w różnym i zmiennym natężeniu) życiem twórcy, np.:
„Co stało się z Olgą? Jak Wadryś-Hansen pozbierała się po odkryciu tożsamości Eliasza? Czy Forst
zdołał nie władować się w kolejne kłopoty? I przede wszystkim czy Bestia z Giewontu przeżyła?
Fakt, że wszystkie te rzeczy nie dawały mi spokoju, kazał mi w końcu zasiąść do pisania
Deniwelacji” („Zerwa”).
„Miłość do gór i do czytania zaszczepili we mnie rodzice – bez ich udziału nie napisałbym książki
z akcją osadzoną w Tatrach. Właściwie w ogóle nie napisałbym żadnej książki” („Trawers”).
„Po raz pierwszy na pomysł napisania podobnej historii wpadłem jeszcze na studiach. Było to

19

Por. R. Piętkowa, Paratekst o autorze. Biogram i/czy prezentacja?, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucje, t. 2,
Tekst a gatunek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 235.
20 D. Szajnert, Osoba w paratekstach, [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, tom LXXXI, Z dziejów form
artystycznych w literaturze polskiej, E. Balcerzan, W. Bolecki (red.), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2000,
s. 54.
21 Ibidem, s. 54-55.
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w trakcie konferencji w Akademii Leona Koźmińskiego zorganizowanej przez Katedrę Prawa
Karnego, pt. >Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. Sprawy
grotołazów Lona Fullera<. […] W tamtym czasie pracowałem już nad Parabellum i choć nie śniło
mi się jeszcze wydanie kiedykolwiek mojej pierwszej książki, byłem już całkowicie pochłonięty
wizją pisania. Wszystko, na co trafiałem, postrzegałem jako potencjalny zalążek powieści,
wszystko wydawało mi się idealnym punktem wyjścia do opowiedzenia historii.” („Kontratyp”).
„…większy nacisk na relacje międzyludzkie był wynikiem tego, co działo się w moim życiu
osobistym. […] Dzięki komuś, kto pojawił się w moim życiu, mogłem nie tylko na powrót zrozumieć,
jak to jest, ale także wyprzedzić trochę naszych bohaterów. Teraz mam duże fory” („Wyrok”).

Autor zatem nierzadko zdradza informacje na temat okoliczności tworzenia
powieści. Czasami opisuje wątpliwości dotyczące swojej pracy, które jednak
ostatecznie zawsze okazują się nieuzasadnione, ponieważ wszystkie sceptycznie
opisywane działania zostają przekute w wydawniczy sukces. Opis samego procesu
ma oczywiście wywołać czytelnicze emocje, jest elementem gry, np.
„Oprócz wsparcia, którego mi udzielają, tym razem to oni [zespół redakcyjny z Wydawnictwa Filia
– B.J.] namówili mnie do wydania tej powieści. Nie chciałem tego robić. W pewnym momencie
uparłem się, że skasuję plik z tekstem, zanim ktokolwiek przeczyta choćby pierwsze zdanie.
Jak widać, poniosłem fiasko. Wysłałem powieść wyżej wspomnianym, a kiedy przeczytali ją
i zgodnie uznali, że nie odpuszczą, dopóki nie zostanie wydana, straciłem pole manewru. I cieszę
się, że tak się stało” („Behawiorysta”).

Adnotacje dotyczące samego aktu pisania łączą się z komentarzami dotyczącymi
prywatnego życia pisarza. W tekst posłowia najczęściej wplatane bywają
wiadomości na temat początku pisania powieści. Czasami wskazywane są
konkretne daty, ale tylko wówczas, gdy jest to w jakiś sposób uzasadnione,
np. wpływem na fabułę powieści. Wyeksponowanie dat wspomaga kreowanie
wysiłku związanego z rozpoczęciem pracy nad książką. Bywa też sposobem na
przekazanie informacji, że rozpoczęcie aktu tworzenia to długotrwały proces, zob.
„Zaginięcie pisałem jeszcze w poprzednim stanie prawnym, przed lipcem 2015 roku. Teraz
rozprawy wyglądają trochę inaczej, mają bardziej kontradyktoryjny charakter…” („Zaginięcie”).
„Jej zręby [historii w powieści – BJ] miałem gotowe już w lipcu 2017 roku i byłem pewien, że za
moment przystąpię do dzieła. Ale omnia tempus habent! Ostatecznie zabrałem się do tego półtora
roku później – przez co siadałem do pisania, doskonale już znając Seweryna i Kaję” („Listy zza
grobu”).

Tego typu treści niejako wtajemniczają czytelnika w to, jak wygląda proces twórczy,
a tym samym narzucają odbiorcy pewne sądy zarówno na temat pracy pisarza, jak
i jej wyników w postaci powieści oraz samego autora. Poza tym budują albo raczej
podtrzymują lub rozbudowują emocje już wywołane za pomocą fabuły powieści lub
pożądane w związku z powieścią, zob.
„Razem z Kasią Bondą siedzieliśmy pewnego zimowego przedpołudnia na ławce na warszawskim
barbakanie i jak typowa para cieszyliśmy się każdymi oznakami budzącej się do życia wiosny.
Oprócz tego, że analizowaliśmy świergot ptaków, deliberowaliśmy też na temat książek – ona
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mówiła o tym, co pisze, ja narzekałem, że nie wiem, do czego się zabrać. Kiedy rzuciłem temat
Iluzjonisty i oględnie opowiedziałem, w czym rzecz, usłyszałem tylko: >Pisz to<” („Iluzjonista”).
„…chciałbym podziękować Kasi Bondzie. Za widzenie tunelowe, za wspólne słuchanie własnej
playlisty i za to, że jest. Bez niej inaczej wyglądałoby nie tylko moje życie, ale i ta książka.
W pewnym momencie byłem bowiem przekonany, że drogi Chyłki i Zordona zaczną rozchodzić się
na tyle, że już się nie połączą. Ostatecznie jednak uczucie okazało się ważniejsze od wszystkiego
innego. A z pewnością nie stałoby się tak, gdyby inna melodia grała w moim sercu” („Wyrok”).

W posłowiach autor chętnie dzieli się też prywatnymi informacjami dotyczącymi
różnych etapów powstawania książki, zob.
„Podziękowania należą się […] Bognie i Jackowi, którzy udostępnili mi swoje hiszpańskie cztery
kąty, być może licząc na to, że tamtejsze słońce natchnie mnie do napisania optymistycznego
zakończenia tego tomu” („Inwigilacja”),

ale wszystkie przekazywane przez niego wiadomości są jednak podporządkowane
jego literackiej aktywności i ostatecznie składają się na sukces, czyli wydanie
powieści. Czytelnik ma odnieść wrażenie, że otrzymuje wiązkę informacji na temat
prywatności pisarza, ale w gruncie rzeczy wspomniane role życiowe (syna, partnera,
przyjaciela) są podrzędne wobec roli autora.
Każdy tekst posłowia zakończony jest drukowanym podpisem, który ma
stanowić świadectwo autorskiej autentyczności. Poniżej podpisu umieszczona jest
data ukończenia pracy nad książką lub daty wyznaczające czas pisania powieści.
Niekiedy zamieszczona jest też informacja na temat miejsca, w którym powstawała
książka, oraz komentarz autora. Zarówno podpis, datacje, jak i komentarze
dotyczące miejsca, czasu czy okoliczności związanych z pisaniem powieści są
poświadczeniem rzeczywistego kontaktu czytelnika z autorem, np.:
„Remigiusz Mróz
Opole, 21 sierpnia – 14 września 2015 roku
(Tak, pisałem dzień i noc.
Nie pytajcie, ile czasu
zabrała mi potem redakcja)” („Rewizja”)
„Remigiusz Mróz
Opole, 23 grudnia 2018 roku
(Ha, zdążyłem przed Wigilią!)”(„Listy zza grobu”)
„Remigiusz Mróz, 28 lutego 2017 roku, Opole
(Część pisałem na lotnisku w Kopenhadze,
w drodze na Wyspy Owcze – da się!) („Oskarżenie”)
„Remigiusz Mróz
8 marca 2019 roku, Opole – Warszawa
(oraz pociąg kursujący między rzeczonymi miastami,
bo przedział miałem dla siebie)” („Wyrok”).
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Informacje te budują u odbiorcy poczucie zastania artysty przy pracy. Jednocześnie
są też elementami pisarskiej autokreacji.

Adresat posłowia
W omawiane parateksty niejako wbudowana jest perspektywa nadawczoodbiorcza, co jest podyktowane chociażby przynależnością gatunkową tych
tekstów. Odbiorcą posłowia jest z góry przewidywany czytelnik powieści.
Przewidywana jest również świadomość rangi czytelnika, ponieważ bez niego sama
książka nie miałaby racji bytu, i oczywiste jest, że to ze względu na niego opatruje
się działa literackie posłowiami czy przedmowami. Postliminarna pozycja posłowia
w książce decyduje o tym, że jego projektowanym odbiorcą jest osoba, która zna
już treść powieści, a więc nie tyle jest to czytelnik posłowia, ile czytelnik powieści.
Nie zmienia to faktu, że posłowie ma sterować odbiorem tekstu zasadniczego,
a także – co wydaje się nawet ważniejsze – ma uformować pożądany model relacji:
autor – czytelnik22.
Z tego względu to czytelnik jest zwykle adresatem posłowia. Do niego zwraca się
autor, używając czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej, np.:
„Chcesz posłuchać playlisty Zordona?” („Kontratyp”).
„PS Chcesz posłuchać wszystkich kawałków, które przewijają się w książce? Wejdź na
http://remigiuszmroz.pl/seweryn” („Listy zza grobu”).
„Samolot linii Air Hibernia rozbił się na przejściu granicznym między Polską a Białorusią, katastrofę
przeżyło tylko jedenaście osób. Po której stronie granicy ich zakopiesz? […] PS Masz już
rozwiązanie? Hmm… Zastanów się jeszcze raz. A dopiero potem przewróć stronę. Nie podglądaj,
jeśli nie masz gotowej odpowiedzi./ Już? Okej. Może nie tylko ja powinienem pisać kryminały, jeśli
naprawdę przeszło Ci przez myśl, żeby zakopywać tych, którzy przeżyli…” (Iluzjonista”).

Najczęściej autor w pierwszej kolejności właśnie do czytelnika kieruje słowa
podziękowania. Co ciekawe, pozostałe osoby, którym dziękuje i które wymienia
np. z imienia i nazwiska, oczywiście również są lub mogą być czytelnikami powieści.
Kategoria czytelnika ma tu więc charakter inkluzywny, jest nadrzędna wobec
pozostałych sformułowań nazywających osoby, do których kierowane są
podziękowania. Niekiedy autor zwraca się do czytelnika bezpośrednio, używając
rzeczownika w wołaczu „Czytelniku” lub sformułowania „Stały Czytelniku”, np.
„Podziękowania należą się więc przede wszystkim Tobie, Stały Czytelniku. Stephen King często
w posłowiach lub przedmowach odnosi się podobnie do entuzjastów jego książek, a ja mam
wrażenie, że w naszym wypadku jest to równie uzasadnione” („Oskarżenie”).

Zwykle stosuje jednak zaimek osobowy „Ty” w odpowiednim przypadku, np.:
22

Ibidem, s. 51.
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„Podziękowania jak zawsze należą się Tobie, bo bez Ciebie nie byłoby ani tego tomu, ani
poprzednich (ani kolejnych, które kołaczą mi się już gdzieś w głowie) („Testament”).
„Przede wszystkim jak zawsze dla Ciebie [podziękowania – B.J.] – za wspólne zbudowanie
nieistniejących w rzeczywistości Żeromic i wszystkiego innego, co pojawiło się na kartach tej
książki” („Listy zza grobu”).
„A przede wszystkim dziękuję Tobie. Gotów jestem zaryzykować tezę, że przy okazji Wyroku
spotkaliśmy się nie po raz pierwszy i nie po raz drugi. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, przed nami
jeszcze sporo ciekawych wypadów na dwudzieste pierwsze piętro Skylight…” („Wyrok”).

Umieszczenie w strukturze posłowi zaimków osobowych odpowiadających
czasownikowym formom drugiej osoby służy – podobnie jak w perswazyjnych
strategiach reklamowych – uwydatnieniu odbiorcy tekstu. Ponadto stosowanie
tego zaimka w liczbie pojedynczej stanowi sugestię, że nadawcę i adresata łączą
bliższe relacje, ponieważ takich form „używa się przede wszystkim w kontaktach
między osobami o tej samej randze pragmatycznej”23.
Zażyła relacja między autorem a czytelnikiem nakreślana jest też na inne
sposoby. Na przykład zdarza się, że pisarz mówi o niej wprost, współpracowników
nazywając przyjaciółmi, a czytelników – rodziną, np.
„Jak zatem określać nas [autora i czytelnika – B.J.]? Po tylu książkach jesteśmy już chyba jak familia.
Do zobaczenia zatem niebawem, na kolejnym zjeździe rodzinnym organizowanym przez Chyłkę
i Zordona” („Umorzenie”).

Najczęściej jednak wskazuje na ważność czytelnika, kreując go na współautora
powieści. Zarówno swoje istnienie jako pisarza, jak i napisanych przez niego książek,
warunkuje bogactwem czytelniczej wyobraźni oraz samym istnieniem czytelnika,
do którego adresuje tekst posłowia, zob.:
„Pewne jest jedno – spotkaliśmy się w tej historii. Stworzyliśmy ją razem, bo pisanie i czytanie
właśnie do tego zawsze się sprowadza. Pisarz tworzy ramy dla wyobraźni Czytelnika, ale to ona
wypełnia je treścią i nadaje słowom kształt” („Świt, który nie nadejdzie”).
„Tobie, bo bez Ciebie nie byłoby ani Joanny, ani Zordona. Ani całego tego cyklu, który liczbą tomów
może ostatecznie przebić liczbę wypalonych przez Chyłkę papierosów…” („Inwigilacja”).
„I, jak zawsze, opowieść biegnie dalej. W mojej i Twojej wyobraźni” („Trawers”).

Wartość czytelnika jako współtwórcy dzieła literackiego podkreślana jest
w posłowiach przez użycie czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej, co
dodatkowo wskazuje nie tylko na współtworzenie działa literackiego, lecz także na
wspólnotę myśli, poglądów, idei nadawcy i adresata tekstu, zob.
„Spędziliśmy razem wiele czasu, tworząc wspólnie w naszej wyobraźni historie Chyłki, Zordona
i innych. Znamy się jak łyse konie. Mimo to mam nadzieję, że udaje mi się jeszcze Cię zaskoczyć –

23

B. Jędrzejczak, Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie
haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie, Gdańsk 2020, s. 124.
102

Współczesne posłowie odautorskie w aspekcie pragmatycznym…

i że będę mógł robić to w dalszym ciągu przez wiele, wiele lat” („Oskarżenie”).

W posłowiu, porównywanym do wariantu prostego gatunku użytkowego, jakim
jest instrukcja obsługi24 – mogą być zawarte informacje o tym, jak należy
odczytywać eskortowane dzieło literackie – taką funkcję posłowia można by uznać
za podstawową. Niekiedy wydaje się, że autor instruuje odbiorców posłowia,
jak interpretować tekst literacki, i odpowiada na pytania dotyczące wykreowanych
przez niego bohaterów albo tłumaczy ich poczynania, zob.
„…Wiktor uchylił się przed każdą kulą, którą w jego stronę posłałem. Jak to zrobił? Jak udało mu
się nie tylko przedłużyć serię do pentalogii, ale także przetrwać na jej kartach w formie… mniej
więcej nienaruszonej? Odpowiedź wydaje się prosta. Płomienie, które się w nim tliły, były znacznie
silniejsze od pożarów, które go otaczały. I dzięki temu możemy mieć pewność, że jeszcze go
spotkamy” („Zerwa”).

Częściej jednak autor ogranicza się do samego stawiania pytań, które mają
skłonić odbiorcę posłowia do ponownego zastanowienia się nad treścią powieści
i jej nowej interpretacji albo nawet ponownego przeczytania tekstu literackiego,
por.:
„Ale czym właściwie jest prawda? Tym, co znajduje się w rozdziałach opowiadanych przez Igora?
Czy tym, co przekazuje nam Tesa? A może tak naprawdę to ona kłamie i prawdziwe są te fragmenty
z podtytułami? Może Igor nie miał nic wspólnego z ich powstawaniem, bo są zapisem tego, co się
wydarzyło? A my wszyscy daliśmy się zwieść Tesie?” („Hashtag”).
„Jej obawa [Kasandry – B.J.], która pojawiła się na końcu opowieści, może wynikać z tego, że coś
rzeczywiście jest na rzeczy. Równie dobrze może być zwyczajnym niepokojem o to, czy Wern sobie
czegoś nie ubzdura. Jeśli o mnie chodzi, nie mam wątpliwości, która wersja jest tą prawdziwą.
A Ty?” („Nieodgadniona”).

Do czytelnika kierowane są tu też informacje dotyczące bohaterów także innych
książek, którzy niejako tylko gościnnie pojawili się w powieści opatrzonej danym
posłowiem. Autor buduje w ten sposób przeświadczenie, że pełną i prawdziwą
interpretację przedstawionej przez niego historii można poczynić tylko wówczas,
gdy zna się losy bohaterów opisane też w innych powieściach, np.
„Czasem pewnie z pomocą przyjdą im [Chyłce i Zordonowi – B.J.] postacie, z którymi poznaliśmy
się w innych książkach. W tym wypadku była to Tesa, która zabrała ze sobą właściwie całą swoją
historię z Hashtagu. Taka wizja to zawsze ryzyko, bo z pewnością są osoby, które wcześniej nie
miały styczności ani z nią, ani z Architektem, ani ze Strachem. Długo zastanawiałem się nad tym,
jak to rozwiązać, i czy w ogóle pozwolić Tesie na złożenie tej wizyty – ostatecznie jednak sprawę
przesądziła Chyłka, która z jakiegoś powodu od samego początku doskonale się z nią dogadywała.
W takiej sytuacji nie miałem już nic do powiedzenia” („Umorzenie”)

Autor kreuje też poczucie, że odbiorca posłowia jest jedną z pierwszych osób,
które dowiadują się o wydawniczych planach pisarza. Zaspokojenie czytelniczej
ciekawości jest sposobem na gratyfikację osoby, która właśnie przeczytała daną
24
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powieść – to jej zdradzane są pisarskie plany autora. Zapowiedzi te są raczej
lakoniczne, nieco zagadkowe, bo w gruncie rzeczy nie mają one stanowić źródła
informacji, ale intensyfikować chęć przeczytania kolejnej powieści, zob.:
„Na swojej pisarskiej drodze postawiłem znak „STOP” […] Kiedy więc powrócą [bohaterowie serii
o Chyłce – B. J.]? Przypuszczam, że niedługo, bo na jakąkolwiek drogę Chyłka by nie wyjechała,
zazwyczaj niespecjalnie przejmuje się znakami stopu. Ja też nie mam zamiaru” („Testament”).
„A kiedy tylko skończę posłowie, zabiorę się za kolejną część [serii powieści o Chyłce – B. J.],
bo Chyłka ani Zordon nie mają zamiaru czekać” („Zaginięcie”).

Do czytelnika kierowane są też słowa nadziei na kolejne spotkanie albo wyrazy
zniecierpliwienia wywołanego oczekiwaniem na towarzystwo czytelnika podczas
lektury kolejnych powieści, zob.:
„Mam nadzieję […] że spotkamy się w kolejnym tomie, przyglądając się temu, jak Chyłka wybrnie
z tej… niecodziennej dla niej sytuacji” („Immunitet”).
„Najpierw jednak Forst musi uporać się z tym, co czeka na niego w skrytce bankowej w Torrevieja…
A ja czekam niecierpliwie, aż ją razem otworzymy” („Deniwelacja”).

W ten sposób pisarz nakłania odbiorcę do sięgnięcia po następne utwory literackie,
ponieważ zdobycie sympatii czytelnika staje się narzędziem wywierania na niego
wpływu.

Podsumowanie
Nowe media spowodowały, że współcześnie nadawca i odbiorca powieści
popularnych stoją wobec różnorodności i wielości tekstów stanowiących elementy
przestrzeni towarzyszących tekstom literackim. Jednak powszechność stosowania
posłowia jako eskorty tekstu literackiego prowadzi do wniosku, że obecnie
w książce dostrzega się wartość tradycyjnego medium pisanego. Wydaje się, że
zjawisko to stanowi odpowiedź na słowa Ryszarda Kapuścińskiego:
„Technika dała kulturze zbyt dużo miejsca, powieliła w nieskończoność obrazy, dźwięki, słowa.
Odbiorca kultury, jej konsument, stanął wobec problemu nadmiaru, wobec trudności wyboru,
przygniotła go obfitość, oszołomiła ilość”25.

Co ciekawe, ze względu na postliminarną pozycję posłowia w powieści jego
projektowanym adresatem jest osoba, która już przeczytała dzieło literackie, co
daje poczucie, że słowa pisarza są tu kierowane do wybrańców – a nie do mas jak
w przypadku nowych mediów.
W zdecydowanej większości posłowia mają charakter prefacjalny. Można też
powiedzieć, że z upływem czasu zmieniają się tu proporcje treści przedmiotowych
i podmiotowych, tzn. współcześnie nadawca odchodzi w posłowiu od instruowania
25

R. Kapuściński, Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 49.
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odbiorcy, jak odczytać działo literackie, na rzecz autorskiego okołoliterackiego
ekshibicjonizmu. Konfidencjonalny charakter posłowi jest jednak pozorny i służy
wyłącznie ukazaniu obrazu pisarza przy pracy, a nie autora jako człowieka.
Autoprezentacja jest tu więc silnie sfunkcjonalizowana, ponieważ z jednej strony
realizuje ona kulturowe oczekiwania nabywcy książki, z drugiej – jest elementem
działań ingracjacyjnych. Właśnie tym działaniom podporządkowana jest strategia
nadawczo-odbiorcza w posłowiach. Autor eksponuje rolę adresata paratekstu, czyli
czytelnika. Natomiast rolę nadawcy podporządkowuje regułom autorskiej
skromności, która jednak wiąże się z grą, zabawą własnym zakłopotaniem i swoją
niepewnością albo tremą związaną z przedstawieniem kolejnego tekstu
literackiego.
Na podstawie analizy wyekscerpowanych paratekstów można więc uznać, że
jako gatunek posłowie podporządkowane jest aspektowi pragmatycznemu, który
warunkuje realizację pozostałych aspektów schematu gatunkowego (poza
umiejscowieniem w strukturze książki). Może to być świadectwem kulturowych
i historycznych zmian w obrębie gatunku. Współczesna literatura popularna oraz
masowość towarzyszących jej zjawisk paratekstualnych stały się motorem
napędowym gatunkowej ewolucji posłowia – od prostego gatunku użytkowego,
jakim jest instrukcja obsługi, do tekstu o charakterze autoreklamowym.
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The Contemporary Author's Afterword: the Pragmatic Aspect
(Based on Extracts from Popular Novels by Remigiusz Mróz)
Summary
The article, based on postliminary paratexts excerpted from popular novels by Remigiusz Mróz,
presents considerations on the pragmatic aspect of the contemporary author's afterword. The
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widespread use of the afterword as a companion of a literary text leads to the conclusion that the
book now recognizes the value of the traditional written medium, through which the writer can relay
a message directly to a reader – and not to the masses as in the case of new media.
The contemporary afterword has a preferential character and is subordinated to ingratiating
actions. Over time, the proportions of objective and subjective content have changed in them, i.e.
nowadays the sender departs in the afterword from instructing the recipient on how to read a literary
canon, in favour of the author's exhibitionism, only indirectly related to literature.
However, the sense of confidentiality is apparent here and serves only to show the image of the
writer at work, not the author as a human being. The considerations ultimately lead to the conclusion
that contemporary popular literature and the volume of accompanying paratextual events have
become the driving force behind the genre evolution of the afterword – from the simple applied genre
such as the instruction manual, to a text of self-advertising nature.
Keywords: author’s afterword, pragmatic aspect, paratext, linguistic genology, popular literature,
Remigiusz Mróz
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O wartości czytania i bajce w czasach pandemii

ABSTRAKT
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie wartości, jaką jest czytanie bajek najmłodszym, zwłaszcza
w sytuacji pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Czytanie jest jedną z kluczowych kompetencji
XXI wieku, która znacząco wpływa na rozwój człowieka: wzbogaca jego słownictwo, rozwija
wyobraźnię, ćwiczy pamięć, przyczynia się do budowania pozytywnych relacji. Pandemia
spowodowana obecnością wirusa sprawiła, że znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, w codzienność
zaczęły się wkradać strach i niepewność. Epidemiczne zmiany dotknęły szczególnie dzieci, które nie
rozumiały, dlaczego nagle np. muszą zostać w domu. Sposobem na objaśnianie wirusowej
rzeczywistości najmłodszym stało się wspólne czytanie nowo powstałych koronawirusowych bajek.
W artykule można znaleźć odniesienia do najpopularniejszych pandemicznych opowieści, które mają
charakter psychoedukacyjnych bajek terapeutycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: bajka, czytanie, pandemia, dziecko

Czytanie
Czytanie to jedna z tych umiejętności, która ma znaczący wpływ na rozwój
człowieka. Czytając poszerzamy wiedzę, wzbogacamy słownictwo, rozwijamy
wyobraźnię, ćwiczymy pamięć i koncentrację, niwelujemy stres. Zakładając, że
literatura symuluje rzeczywistość, w tym rzeczywistość społeczną, możemy przyjąć,
że w trakcie lektury znaczącemu poszerzeniu i pogłębieniu ulegają kompetencje
społeczne osoby czytającej. Dzieje się tak w wyniku emocji, jakiej się doświadcza
czytając, śledząc perypetie bohaterów, wczuwając się empatycznie w ich przeżycia.
Ale nie tylko: w wirtualnym świecie przedstawionym symulowana rzeczywistość,
w której bohater rozwiązuje problemy, na jakie możemy natrafić w świecie realnym,
staje się dla czytającego treningiem umiejętności i radzenia sobie w rzeczywistości
nas otaczającej. W dodatku lektura może nas postawić przed koniecznością
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 13.11.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
108

Angelika Matuszek

skonfrontowania się z sytuacjami, których w świecie realnym nie możemy
doświadczyć (na przykład walka ze smokiem), co pobudza zarówno rozwój
wyobraźni, jak i pozwala poszerzyć i wzbogacić wiedzę o naszych wyborach
i wyznawanym systemie wartości. W wyobraźni symulujemy możliwe zachowania
i reakcje w danej sytuacji wówczas, gdy rzeczywistość nie daje nam do tego impulsu.
„Zajmujemy się psychologią literatury – psychology of fiction. W ostatnim czasie
przeprowadziliśmy serię badań […]. Okazało się, że osoby czytające beletrystykę uczą się więcej o
emocjach innych ludzi i prezentują wyższy poziom empatii niż osoby, które czytają literaturę
niebeletrystyczną. Źródłem rozumienia innych ludzi i ich uczuć jest oczywiście przede wszystkim
prawdziwe życie i prawdziwy świat. Jednak czytanie powieści i opowiadań także wymaga
rozumienia stanów umysłu innych ludzi. […] Bohaterowie literaccy stają się dla nas modelami, na
których możemy się wzorować w rzeczywistych relacjach interpersonalnych” 2.

Używanie języka w sposób świadomy – pozytywny i odpowiedzialny społecznie
sprzyja budowaniu konstruktywnego dialogu3, osiąganiu sukcesów w życiu. Badania
prowadzone przez Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), podczas testów Programme for International Student Assessment (PISA) na
przestrzeni lat 2000-2009, udowodniły, że ci którzy czytają dla przyjemności, mają
lepsze wyniki w szkole. Z kolei Mark Taylor z Wydziału Socjologii Oxford University,
który badał swoich respondentów w wieku 16 i 33 lat, potwierdził, że młodzi ludzie,
którzy czytają książki, mają większe szanse na zrobienie kariery zawodowej4.
Niestety, nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach wysokorozwiniętych, nawyk
czytania zanika u dzieci i młodzieży, także u pokolenia dorosłych, co może mieć
negatywne konsekwencje nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale i społecznym5.
Stąd też powszechność akcji propagujących czytelnictwo6 wśród tych najmłodszych
i tych trochę starszych – edukacyjne kampanie społeczne, festiwale i wydarzenia
2

K. Oatley, wywiad z A. Chrzanowską: W teatrze emocji, „Charaktery”, magazyn psychologiczny, 2008, nr 12(143).
Profesor Keith Oatley jest psychologiem specjalizującym się w psychologii emocji i psychologii literatury na
University of Toronto w Kanadzie.
3
Wymienione umiejętności to składowe kompetencji w zakresie rozumienia i korzystania z informacji, zob. i por.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0
604(01)&from=EN (22.08.2020 r.).
4 Zob. M. Chojecka, Co zrobić, żeby nasze dzieci polubiły czytanie…, https://calapolskaczytadzieciom.pl/dlaedukatorow/czytanie-dzieciom/co-zrobic-zeby-nasze-dzieci-polubily-czytanie/ (22.08.2020).
5 A. Lelek, K. Migdał, J. Mrukowicz, Szczepionka przeciw agresji i kłopotom szkolnym…czyli o korzyściach z czytania
dzieciom książek od kołyski, „Medycyna Praktyczna”, 2019, nr 1, https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/ksiazka-narecepte/206242,szczepionka-przeciw-agresji-i-klopotom-szkolnym (22.08. 2020).
6 Wśród najpopularniejszych w Polsce programów warto wskazać: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2016-2020, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego podstawowym celem
było wspieranie nowych, innowacyjnych programów promujących praktyki czytelnicze oraz wspieranie zjawisk
literatury współczesnej; powstanie Dyskusyjnych Klubów Książek, programów Książki naszych marzeń, Czytające
Szkoły; akcji: Cała Polska Czyta Dzieciom, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Narodowe Czytanie”,
uwalniania książek – tzw. bookcrossing. Zob. M. Kudyba, Upowszechnianie czytelnictwa. Przegląd kampanii
ogólnopolskich i lokalnych akcji, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2015, nr 2 (46) [dokument elektroniczny]
http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/upowszechnianie-czytelnictwa-przeglad-kampanii-ogolno
polskich-i-lokalnych-akcji (22.08.2020).
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literackie, wywiady: radiowe, telewizyjne oraz internetowe akcje reklamowe7.
Nowe rozwiązania techniczne pozwalają propagować czytelnictwo na szeroką
skalę, wykorzystując w tym względzie bezpośredni kontakt, jak i nowoczesne
platformy komunikacyjne. Upowszechnianiu idei czytelnictwa w sieci podejmują się
nie tylko wydawnictwa, instytucje, stowarzyszenia, ale także zwyczajni ludzie,
którzy kochają literaturę8. Ci ostatni najczęściej organizują spontaniczne akcje
promujące czytelnictwo. Wśród najpopularniejszych form można wskazać m.in.
wyzwania czytelnicze, które skupiają rzesze miłośników książek – ludzi, którym
czytanie sprawia przyjemność9.
„Badacze czytelnictwa (Ross, McKechni i Rothbauer) twierdzą, że: <ludzie stają się
zaawansowanymi czytelnikami poprzez czytanie dużej ilości obszernych tekstów; [ale – przyp.
A.M.] najbardziej motywująca jest sama przyjemność wynikająca z czytania […]>”10.

Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, w krótkim Zwierzeniu
czytającej przyznaje:
„Lubię czytać książki nie dlatego, że uważam, że to dobre czy słuszne, tylko dlatego, że ktoś mnie
tego nauczył; ktoś (rodzice), dość dawno temu (40 lat minęło!) nauczył mnie czerpać z tego

7

Renata Ciesielska-Kruczek, pisząc o projektach rozwoju czytelnictwa w Polsce, jak i na świecie, podkreśla, że
promocja czytelnictwa XXI wieku musi być inna i uwzględniać wpływ innowacji technologicznych. Pojawienie się
elektronicznej formy książki, np. w postaci e-booków, zmienia sposób myślenia o książce. Zob. i por. R. CiesielskaKruczek, Projekty wspierające rozwój czytelnictwa w Polsce i na świecie, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji
cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, M. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo SBP – Uniwersytet Gdański,
Warszawa 2015, s. 29. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17444/Czytelnictwo%20w%20dobie
%20informacji%20cyfrowej%20-%20Maja%20Wojciechowska.pdf?sequence=1#page=25 (22.08.2020).
8 Internet staje się kopalnią „wyzwań”, w których udział biorą tysiące czytelników. Wystarczy wymienić niektóre
z nich, by pokazać ich różnorodność, np. Wyzwanie czytelnicze Okonia 2020, w którym zachęca się do codziennej
dwudziestominutowej lektury lub przeczytania książki, która ma mniej niż 200 stron, lub książki, której autor ma
to samo imię, co czytelnik – zob. https://okonwsieci.pl/wyzwanie-czytelnicze-okonia-2020 (22.08.2020); wyzwanie
innej internautki W 80 książek dookoła świata z Martą Mrowiec – zachęta do przeczytania książek z określonej
listy – 80 pozycji różnych autorów z różnych krajów. Pomysłodawczyni projektu pragnęła także literacko okrążyć
Ziemię. Zakładając, że równik ma 40 075 km, stosując przelicznik, że strona to jeden kilometr, wyliczyła,
że musiałaby przeczytać ok. 115 książek, których średnia ilość stron to 350, by obejść kulę ziemską – zob.
http://martamrowiec.pl/wyzwanie-ksiazkowe/ (22.08.2020). Inne ciekawe wyzwania to na przykład
Wyzwanie czytelnicze 3660 stron, w którym wystarczy, że będziemy czytać 10 stron dzienne – zob.
https://kreatywnajacewiczowka.blogspot.com/p/blog-page_5.html; 100 książek do przeczytania przed śmiercią
albo wyzwanie WyPożyczone 2020 – zob. na http://www.rudymspojrzeniem.pl/2019/12/wyzwanie-wypozyczone2020.html (22.08.2020). Wyzwania zakładają różny stopień trudności, bywają organizowane jednorazowo lub
cyklicznie. Biorąc udział w wyzwaniu, czytelnik bierze udział w rywalizacji, próbuje czegoś nowego, poszerza
horyzonty, poznaje nowych ludzi, nowe historie, a tylko przy okazji wygrywa nagrody.
9 Tymczasem OECD podaje, że w Europie 37-45% uczniów deklaruje, że nie czytają dla przyjemności. Co więcej,
w tej grupie jest znacznie więcej chłopców niż dziewcząt i różnica ta stale się powiększa. W 2009 r. OECD do definicji
Reading Literacy (umiejętność czytania, kompetencje czytelnicze), zakładającej zdolność zrozumienia, praktycznego
wykorzystania i refleksji nad tekstem pisanym, dodała osobiste zaangażowanie w czytanie – zob. M. Chojecka,
Co zrobić, żeby nasze dzieci polubiły czytanie…,https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-edukatorow/czytaniedzieciom/co-zrobic-zeby-nasze-dzieci-polubily-czytanie (22.08.2020).
10 Cyt. za. R. Ciesielska-Kruczek, Projekty wspierające rozwój czytelnictwa w Polsce i na świecie…, op. cit., s. 29,
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17444/Czytelnictwo%20w%20dobie%20informacji%20cyfro
wej%20-%20Maja%20Wojciechowska.pdf?sequence=1#page=25 (22.08.2020).
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przyjemność.
Ale od kilku lat wiem, że czytanie dla przyjemności nie jest tylko frajdą przekazaną mi przez
rodziców. Jest frajdą, która pomaga! Badania edukacyjne przeprowadzone bardzo rygorystycznie
w 32 krajach wykazały, że dzieci, które zostaną nauczone dla przyjemności osiągają lepsze wyniki
w nauce, niezależnie od zamożności czy wykształcenia swoich rodziców”11.

Wielu specjalistów uważa, że czytać należy już niemowlętom. Jeżeli rozbudzimy
w dziecku zainteresowanie książką, możemy przypuszczać, że czytanie stanie się
przyjemnością, której młody odbiorca będzie chciał również doświadczać
w dorosłym życiu. Pierwsze próby systematyzacji wiedzy na temat korzyści
płynących z głośnego czytania książek dzieciom w wieku niemowlęcym oraz
w wieku przedszkolnym (do 5 lat) odnajdujemy w raporcie National Early Literacy
Panel (NELP). Autorzy przyznają w nim, że czytanie książek najmłodszym
pozytywnie wypływa na rozwój biernego i czynnego słownictwa12.
W 1989 r., pracujący w Boston City Hospital, Barry Zuckerman rozpoczął
program Reach Out Read (ROR)13, którego podstawowym celem było
„wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wypromowanie głośnego czytania
dzieciom przez rodziców od pierwszych tygodni życia, ze szczególnym
uwzględnieniem mniej zamożnych grup społecznych”14. Dlatego podczas wizyt,
w ramach profilaktyki zdrowotnej, pediatrzy edukowali rodziców w zakresie
korzyści płynących z głośnego czytania, rozdawali kolorowe, tematyczne książeczki
odpowiednie dla wieku dziecka (od 6 miesięcy do 6 lat). W przychodniach tworzono
„czytelnicze salony tematyczne”15, w których wolontariusze czytali dzieciom,
równocześnie pokazując rodzicom, w jaki sposób należy to robić, na przykład
tempo, modulacja głosu, prezentacja ilustracji. Zdaniem badacza to lekarze powinni
zajmować się promowaniem czytelnictwa, rodzice małego dziecka spotykają się
z nimi regularnie, ponadto mają autorytet – rodzice liczą się ze zdaniem doktora.
Propagowanie głośnego czytania jest szczególnie ważne zwłaszcza dla dzieci, które
pochodzą z rodzin o niższym statusie społecznym i ekonomicznym. Brak
umiejętności czytania to braki w osiągnięciu pełnej gotowości szkolnej.
Barry Zuckerman podkreśla:

11

M. Deskur, Zwierzenie czytającej, https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/onet_TerazCzasNaCzytanie_
dla-przyjemno%C5%9Bci.pdf (22.08.2020).
12 B. Zuckerman, M. Augustyn, Books and reading: evidence-based standard of care whose time has come,
Academic Pediatrics, 2011, s. 11-17. Cyt. za A. Lelek, K. Migdał, J. Mrukowicz, Szczepionka przeciw agresji i kłopotom
szkolnym…, op. cit.
13 Zob. więcej szczegółów na stronie www.reachoutandread.org (22.08.2020).
14 Ibidem. Zuckerman podkreśla, że koncepcja ROR to wynik jego dwóch doświadczeń. Pierwsze ma podłoże
osobiste – wspólnie z żoną czytał książki swoim dzieciom, ponieważ był to jeden ze sposobów przygotowania do
nauki. Drugie z kolei związane jest z jego pracą zawodową – powodem byli pacjenci, którzy nie radzili sobie w szkole.
15
Zob. Banach L., Musimy zadbać o zrównoważony rozwój dzieci, „Medycyna Praktyczna” https://www.mp.pl/
pediatria/ksiazka-na-recepte/208291,musimy-dbac-o-zrownowazony-rozwoj-dzieci (22.08. 2020).
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„Dzieci rodzą się z uformowanymi neuronami. Jednak połączenia synaptyczne między nimi
w dużym stopniu wypracowane są po narodzinach, osiągając szczytowy rozwój w wieku 3 lat.
Do 15 roku życia tracimy połowę tych synaps poprzez „przycinanie” połączeń nieużywanych,
niewystawianych na działanie środowiskowe, natomiast te połączenia, które są stymulowane,
wzmacniają się”16.

Dla rozwoju małego dziecka jego pierwsze trzy lata są najważniejsze. Czytający
i rozmawiający z dzieckiem rodzic przyczynia się do rozwoju mózgu swojego
dziecka17. Naukowcy z Ohio State University twierdzą, że dzieci w wieku pięciu lat,
którym czytano pięć książeczek dziennie, mają za sobą kontakt z zasobem słów
nieporównywalnie większym niż dzieci, którym nie czytano wcale18.
W Polsce od 2019 r. Fundacja Powszechnego Czytania realizuje projekt Książka
na receptę. Recepta na sukces. To akcja zachęcająca pediatrów, neonatologów,
także położne i pielęgniarki, by podczas swoich rutynowych czynności polecali
czytanie i rozmowy z dziećmi. Narzędziem, które ma pomóc lekarzom, jest specjalna
recepta dla rodziców (przygotowana przez Fundację), na odwrocie której można
przeczytać o korzyściach płynących z regularnego czytania19. Propagatorzy projektu
przekonują, że dzieci, którym czytamy codziennie, rozumieją więcej i używają
więcej słów20, szybciej rozwijają umiejętność zabawy, łatwiej radzą sobie z lękiem
separacyjnym, rzadziej wykazują agresję i mają większą umiejętność skupiania
uwagi21.
Książka jest doskonałym pośrednikiem w budowaniu pozytywnych relacji między
dzieckiem a rodzicem. Czas spędzony na czytaniu to moment, w którym dziecko
może poczuć się bezpiecznie i komfortowo22.
16

B. Zuckerman, A. Khandekar, Metoda Reach Out and Read: oparte na dowodach badawczych podejście do
promowania wczesnego rozwoju dzieci, „Wolters Kluwer Health”, 2010 – cytat za M. Deskur, Projekt „Książka na
receptę. Recepta na sukces” – zaproszenie nowego środowiska do promocji czytania, „Polonistyka. Innowacje”,
2019, nr 10, s. 188.
17 Ibidem, s. 189.
18
Zob. i por. Codzienne czytanie dzieciom przynosi wymierne korzyści, https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news%2C33529%2Ccodzienne-czytanie-dzieciom-przynosi-wymierne-korzysci.html.
19
Na stronie Fundacji można zobaczyć przykładową receptę oraz plakat rekomendujące codzienne czytanie
dziecku. Akcja „Książka na receptę…” spotkała się z dużym zainteresowaniem różnych środowisk i zyskała
patronat Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego
Towarzystwa Neonatologicznego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W 2019 roku projektem objętych
było pilotażowo 45 przychodni. Od 2020 roku następuje stopniowe rozpowszechniane projektu – zob. na
https://www.ksiazkanarecepte.pl (22.08.2020).
20 Doktor Jessica Logan z Ohio State University obliczyła, że różnica słów pomiędzy dziećmi, którym czytano i tymi,
które wychowywały się bez książek, jest ogromna – stanowi ponad milion. W artykule przytaczane są również
szczegółowe dane związane z obliczeniami, ile słów słyszy dziecko czytające, a ile to, któremu się nie czyta.
„Obliczono, że dzieci, którym nie czytano wcale do 5. roku życia, słyszą 4662 słowa, przy czytaniu 1-2 razy w tygodniu
- 63 570 słów, 3-5 razy w tygodniu - 169 520 słów, codziennie - 296 660 słów, a pięć razy dziennie - 1 483 300 słów.
Zob. Codzienne czytanie dzieciom przynosi wymierne korzyści…, op. cit.
21 Szeroko wyniki różnych badań nt. korzyści płynących z regularnego czytania przedstawia artykuł A. Lelek,
K. Migdał oraz J. Mrukowicza opublikowany w czasopiśmie „Medycyna Praktyczna”, zob. Szczepionka przeciw
agresji i kłopotom szkolnym…, op. cit.
22 A. Lelek, K. Migdał, J. Mrukowicz, Szczepionka przeciw agresji i kłopotom szkolnym…, op. cit.
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Wirus i bajka
Takiego bezpieczeństwa i opieki potrzebują najmłodsi, jeszcze bardziej, od
marca 2020 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię
wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Epidemia sprawiła, że społeczeństwo znalazło się
w sytuacji trudnej. Zamknięte szkoły23, placówki kulturalno-oświatowe, niektóre
zakłady pracy i hasło: „Zostań w domu!” zmieniły świat zarówno dorosłych, jak
i dzieci. Codzienność, w której strach przeplatał się z niepewnością, zaczęła stwarzać
sytuacje problemowe, powodować lęki, które trzeba było zrozumieć i oswoić.
Jednym ze sposobów oswajania „tego Obcego – koronawirusa” okazało się
czytanie literatury. Już starożytni wykazywali, że czytanie książek ma znaczący
wpływ na rozwój człowieka. W Tebach nad wejściem do biblioteki Ramzesa II (XIII
w. p.n.e.) widniał napis „Psyches iatreion”, czyli „Lecznica dusz” (lub „Sanatorium
dla umysłu”)24. Odpowiednio dobrane książki mogą udzielić wsparcia psychicznego
i emocjonalnego, mogą stać się witaminami25, które są niezbędne do dobrego
samopoczucia, wspomagania procesu rozwijania osobowości, pobudzania
wyobraźni, czy nabywania wiedzy o świecie.
Leczenie książką, czyli biblioterapia upowszechniała się przede wszystkim
jako rodzaj psychoterapii stosowanej w pracy z grupą pacjentów, którzy mają
problemy emocjonalne i psychiatryczne. Stosowana na oddziałach szpitalnych
i otaczająca opieką ludzi chorych, zyskała miano biblioterapii klinicznej. W XX wieku
popularna była biblioterapia wychowawczo-humanistyczna, udzielająca wsparcia
psychicznego osobom potencjalnie zdrowym, które mają jakieś problemy życiowe.
Obecnie najmodniejszą formą terapii stała się bajkoterapia i baśnioterapia26,
wspierająca rozwój emocjonalny oraz odporność psychiczną dziecka. Ta
profilaktyczna, a zarazem terapeutyczna metoda kierowana jest do dzieci między
czwartym a dziewiątym rokiem życia. Podczas spotkań z młodym odbiorcą
terapeuta czyta specjalnie ułożoną bajkę.
Bajki terapeutyczne mają ściśle określone zadanie – pomagać w sytuacjach
trudnych, tych, które się wydarzyły, bądź tych, które dopiero nastąpią. Opowieści
te nie prezentują gotowych rozwiązań. Mały czytelnik jest jedynie stymulowany
do zmiany w zakresie rozumienia problemu i postępowania. „Proces rozumienia
uruchomiony poprzez przeżywanie sytuacji trudnych w świecie bajki nie rani, nie
23

Od 16 marca 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce będą zamknięte https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/
3627084,Od-16-marca-2020-r-wszystkie-szkoly-w-Polsce-beda-zamkniete.html (20.08.2020).
24 W. Czernianin, H. Czernianin, K. Chatzipentidis, Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki,
Wydawnictwo eBooki.com.pl, Wrocław 2017, s. 17, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79760/
Podstawy_wspolczesnej_biblioterapii.pdf (10.10. 2020).
25 Wanda Matras-Mastalerz w rozmowie z Krystyną Trzupek mówi o bajkach w kontekście superwitaminy.
Zob. i por. K. Trzupek, Poproszę książkę na receptę, „Gazeta Krakowska”, 2017, https://plus.gazetakrakowska.pl/
poprosze-ksiazke-na-recepte/ar/11744121 (08.08.2020).
26 Ibidem.
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przeraża, natomiast delikatnie <otwiera> na problem. Bajka terapeutyczna mówi
o trudnej emocjonalnie sytuacji w kontekście społecznym, ilustruje różne sposoby
myślenia o nieprzyjemnych wydarzeniach i sposobach, strategiach działania”27.
Pokazuje dziecku, że nie jest jedynym, który boryka się z problemem, że są inni,
którzy przeżywają podobne sytuacje. Bajki terapeutyczne w swoich założeniach
mają oddziaływać profilaktycznie (profilaktyka pierwszorzędowa), wspierać
(profilaktyka drugorzędowa) bądź oddziaływać terapeutycznie (profilaktyka
trzeciorzędowa)28. Ich podstawowym celem jest przygotowanie dziecka do
odnajdywania się w nowych sytuacjach, pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi.
Zbudowanie tzw. zasobów osobistych – wiedzy i samowiedzy, z której dziecko
będzie mogło skorzystać29.
Sytuacją nową, nienaturalną i trudną dla dziecka okazała się pandemia
wywołana wirusem SARS-CoV-2. By oswoić najmłodszych z pandemicznymi
zmianami, wielu psychologów, pedagogów, lekarzy, autorów literatury dziecięcej
i młodzieżowej, także nauczycieli i rodziców zaczęło – obok udzielania porad,
kręcenia filmików, wymyślania piosenek i wierszyków – pisać i zamieszczać
w Internecie bajki, których główny bohater musi zostać w domu, bo na świecie
pojawił się wirus.
W bajce psycholożki i nauczycielki języka polskiego Marty Mytko Jeżyk Bartek
zostaje w domu tytułowy bohater nie może pójść do szkoły z powodu wirusa. Kiedy
Bartek pierwszy raz słyszy to słowo z ust mamy, nic nie rozumie, potrzebuje
wyjaśnień: co to jest wirus, komu zagraża, jak się rozprzestrzenia, co należy zrobić,
by nie zachorować. Ciepły, spokojny i troskliwy głos mamy uspokaja Jeżyka. Chociaż
Bartuś tęskni za kolegami i doskwiera mu smutek, nie czuje się samotny – ma
mamę, która świetnie go rozumie i potrafi zagospodarować wolny czas30.
Wśród pandemicznych opowieści zainteresowaniem cieszyła się Bajka o Złym
Królu Wirusie i Dobrej Kwarantannie, napisana przez Dorotę Bródkę – psycholożkę
i psychoterapeutkę.
„Za siedmioma górami, za siedmioma lasami były sobie całkiem duże królestwa. Było Królestwo
Pachnących Jabłek, Królestwo Lawendowe, Królestwo Czerwonego Pomidora i Królestwo Leśnych
Grzybów”31.

Życie w tych królestwach było szczęśliwe, dzieci chodziły do szkoły, dorośli robili
„dorosłe rzeczy”, do momentu, kiedy nie pojawił się zły król Korona Wirus. Władca
ten miał bardzo duże wojsko, chciał zawładnąć wszystkimi królestwami, kiedy tylko
27

Ibidem, s. 226.
Ibidem, s. 229.
29 Ibidem, s. 246.
30 Pandemicznych bajek zasługujących na uwagę jest wiele, nie sposób omówić wszystkich, dlatego przywołuję te,
które czytane bywały najczęściej.
31
D. Bródka, Bajka o Złym Królu Wirusie i Dobrej Kwarantannie, https://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/
2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf.
28
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pojawiał się w danej krainie, wszystko zamieniał w szarość, a ludzie zaczynali
chorować. Inni Królowie nie chcieli poddać się Wirusowi, dlatego zjednoczyli się
i podjęli walkę. Do współpracy zaprosili m.in. Mądrych Ludzi, z pomocą których
udało się im opracować plan działania. Postanowili zbudować Mur Odporności
i otoczyć go Kwarantanną. Kiedy Mur Odporności rósł w siłę, król Wirus słabnął.
Po pewnym czasie, kiedy Mur był już bardzo silny, zakończono Kwarantannę
i zorganizowano piknik. Wszyscy mogli się znowu spotkać, nikt nie tęsknił za Królem
Wirusem, który wrócił do swojej krainy. Bajka Doroty Bródki wyróżnia się na
tle innych utworów o koronawirusie. Przede wszystkim brak w niej dosłowności,
autorka operuje symbolami i ukrytymi komunikatami – Mur Odporności,
Kwarantanna, Bardzo Mądrzy Ludzie. Bajka ma charakter dialogowy, zawiera puste
miejsca wymagające uzupełnień, stawia pytania odbiorcy, angażując go w proces
czytania.
Zdecydowana większość z proponowanych w Internecie pandemicznych bajek
wpisuje się w strukturę bajki terapeutycznej, np. seria bajek O krainie Polandii32
autorstwa Lidii Ippold, Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego Marii Maruszczyk
czy Wirusobajka Anny Jaworskiej. Główny bohater opowieści, którym może być
jeżyk, smok, drobinka czy zwyczajne dziecko, przeżywa komplikacje: nie może pójść
do szkoły, przedszkola, odwiedzić babci czy dziadka, ponieważ na świecie pojawił
się wirus ‒ Zły Król Wirus, koronastworek, głupi wirus itp. Obecność tego złego
burzy uporządkowany wcześniej świat bohatera, kurczy jego przestrzeń, ponieważ
trzeba pozostać w domu. W głowie małego dziecka, jeżyka, smoka, drobinki, kotłują
się pytania: Dlaczego nie mogę pójść do szkoły? Dlaczego nie mogę odwiedzić
dziadka? Dlaczego nie mogę spotkać się z przyjaciółmi? Dlaczego ciągle muszę myć
ręce? Dlaczego muszę mieć szkołę w domu, a „nauczyciele przychodzą do
komputera jako gadające głowy”? Sytuacji zamknięcia i ograniczenia towarzyszą
różne uczucia począwszy od smutku, żalu, a skończywszy na samotności. Bohater
nie jest jednak sam, ma swojego opiekuna, przewodnika, przyjaciela – najczęściej
mamę, która słucha, przytula, ale przede wszystkim tłumaczy, że na całym świecie
panuje choroba, że chorobę powodują wirusy, których nie widać gołym okiem.
Mama podbudowuje, wzmacnia samoocenę, pokazuje inną perspektywę,
możliwości, które przynosi czas spędzony w domu. Bohater oswaja towarzyszące
mu emocje, jest gotowy na zmianę, wirus nie jest już taki straszny, przestaje się bać.
Napisane bajki kończą się szczęśliwie – Zły Król Wirus odchodzi do swojej krainy.
Opowieść daje nadzieję, że skoro wirus zniknął z wyobrażonego świata, być może
zniknie i z naszej rzeczywistości.

32

Zestawienie wyżej wymienionych bajek oraz adresy bibliograficzne można odnaleźć na stronach:
http://aktywneczytanie.pl/koronawirus-w-bajkach-bajki-o-wirusie (20.10.2020) oraz https://biblioteka.pl/artykul/
Jak-pracowac-zdalnie-Cz-2-Biblioterapia/9620 (20.10.2020).
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Wśród koronawirusowych bajek terapeutycznych dominują te o charakterze
psychoedukacyjnym. Ich podstawowym celem jest oswajanie sytuacji zagrożenia,
kiedy dziecko ma doświadczyć czegoś nowego, a budzi to w nim niepokój. Redukcja
negatywnych stanów emocjonalnych odbywa się wówczas poprzez przedstawienie
wzoru innego sposobu myślenia o sytuacji trudnej. Tego typu bajka nie ma
charakteru moralizatorskiego, dziecko samodzielnie odkrywa problem i poszukuje
jego rozwiązania33.

Podsumowanie
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Internet stał się skarbnicą wiedzy
o koronawirusie. Znalazły się tu m.in. porady i wskazówki lekarzy, programy
i krótkie filmy edukacyjne34, piosenki i wierszyki związane z profilaktyką, promocją
zdrowia dla dzieci35; szkolenia, warsztaty i webinaria36. W bogatej ofercie nie
zabrakło poradników, np. Cześć. Jestem wirus – kuzyn grypy i przeziębienia Manueli
Cruz37, książeczek, np. Masz tę moc!38, dającej praktyczne wskazówki, jak uchronić
się przed koronawirusem. Największą grupę tekstów stanowią jednak bajki, a wśród
nich bajki terapeutyczne39 nakierowane na odbiorcę dziecięcego.
Świat dorosłych jest dla dziecka niezwykle skomplikowany, bajki dają
młodemu odbiorcy możliwość odpowiedzi na trudne pytania, przygotowują
do życia w społeczności, pozwalają nazywać emocje, rozwijają szacunek do natury,
wyobraźnię i fantazję. Pandemia wywróciła większości z nas życie do góry nogami,
ale lęk, strach, który nam towarzyszy możemy łagodzić, czytając. W trakcie czytania
dziecko ma możliwość przebywania w bezpośredniej bliskości swojego opiekuna,
znajduje się w sytuacji emocjonalnie bezpiecznej.

33

Zob. i por. ibidem, s. 239-246.
Program edukacyjny Edusie zrealizował film pt. Co to jest koronawirus?. Główni bohaterowie uczestniczą
w teleporadzie, podczas której lekarz tłumaczy, czym jest koronawirus, https://www.youtube.com/watch?v=
Xdblj09W8BM (22.10.2020).
35
Jedna z najpopularniejszych piosenek to np. Umyj ręce, https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8
(22.10. 2020). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również krótkie animacje, np. To minie, która przedstawiała
uczucia towarzyszące w sytuacji pandemii, pokazywała wartość rozmowy z rodzicami, https://www.youtube.com/
watch?v=ht0KI_f78y8 (22.10. 2020).
36 Szczegółowego przeglądu wymienionych form dokonały biblioterapeutki Lidia Ippoldt, Wanda Matras-Mastalerz,
pisząc o modelu działań biblioterapeutycznych online, https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-2Biblioterapia/9620 (22.10.2020).
37 M. M. Cruz, Cześć. Jestem wirus – kuzyn grypy i przeziębienia, http://mamyprojekt.pl/koronawirus/ (22.10. 2020).
38 Masz tę moc! – praca zbiorowa, https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazkaelektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci (22.10. 2020).
39 Nie sposób wymienić wszystkich, które powstały, ponieważ wciąż tworzone są kolejne. Dużym
ułatwieniem są tzw. internetowe wykazy zawierające spis bajek i innych opowiadań o koronawirusie,
np. https://aktywneczytanie.pl/koronawirus-w-bajkach-bajki-o-wirusie.
34
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Wspólne czytanie bajek w czasach pandemii nie tylko rozwija osobowość,
kompetencje społeczne, ale umacnia relację, jaka tworzy się pomiędzy rodzicem
a dzieckiem.
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The Value of Reading and Fairy Tales in Times of a Pandemic
Summary
The main aim of the article is to show the value of reading therapeutic fairy tales to the youngest in
the situation of the SARS COV-2 virus pandemic. Reading is one of the key competences of the twentyfirst century, which significantly affects the human development: it enriches one’s vocabulary,
develops imagination, trains memory, contributes to building positive relationships. The pandemic
situation caused by the presence of the virus put us in a difficult situation, in which fear and
uncertainty began to creep into everyday life. The pandemic changes particularly affected children
who did not understand why, for example, they suddenly had to stay at home. The way to explain the
viral reality to the youngest was to read the newly created coronavirus fairy tales together. In the
article you can find references to the most popular pandemic stories that are psychoeducational
therapeutic fairy tales.
Keywords: fairy tales, reading, pandemic, child
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Legenda miejska i podanie wierzeniowe –
rozważania genologiczne. Wybrane aspekty

ABSTRAKT
Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie wybranych podobieństw i różnic między legendą
miejską/współczesną a podaniem wierzeniowym. Problematyka poruszana w obu tych
gatunkach/odmianach folkloru słownego dotyczy niecodziennych wydarzeń będących udziałem ich
bohaterów, zawiera informacje stanowiące interpretację rzeczywistości w oparciu o światopogląd
grupy będącej ich nosicielem, pełni także często funkcje ostrzegające przed rozlicznymi
niebezpieczeństwami. Niebezpieczeństwa te jednak i zdarzenia w przypadku podań wierzeniowych
dotyczą przede wszystkim świata przyrody oraz świata transcendentnego, podczas gdy w legendach
miejskich dominują obawy związane ze światem społecznym i sferą przedmiotów czy technologii –
tworów człowieka. Różnica wynika także z dominującej formy podawczej oraz formuły
uwierzytelniającej, która z kolei prowadzi do kwestii zasięgu. Podanie wierzeniowe – z uwagi na
uwierzytelnienie kierujące często do konkretnych osób – jest opowieścią właściwą dla mikrostruktur
społecznych, w których więzi są osobowe, one zaś same składają się z osób w dużej mierze wzajemnie
się znających, legenda miejska natomiast – poprzez odwołanie do nieznanej osoby – dla makrostruktur
społecznych, charakteryzujących się dużą liczebnością i w związku z tym – anonimowością.
SŁOWA KLUCZOWE: folklor tradycyjny, folklor współczesny, proza folklorystyczna, podanie
wierzeniowe, legenda miejska, struktura społeczna

Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie wybranych podobieństw i różnic
między legendą miejską/współczesną a podaniem wierzeniowym – gatunkiem
i odmianą gatunku folkloru, poprzez które w największym stopniu ujawnia się
światopogląd grupy odnośnie do funkcjonowania świata. Treści w nich zawarte
informują o rzeczywistości (ukazując obowiązującą jej wizję), pouczają, jak należy
postępować w określonych, będących przedmiotem akcji sytuacjach, oraz wskazują
na niebezpieczeństwa, jakie na jednostkę lub zbiorowość mogą czyhać, ostrzegając
tym samym przed potencjalnymi zagrożeniami. Inspiracją dla tych rozważań jest
1
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niezgoda zarysowująca się w kontekście tego, czy mamy do czynienia z równolegle
występującymi wzorcami gatunkowymi, czy też transformacją w obrębie jednego
(konkretnie podania).
Zarówno podanie wierzeniowe2, jak i legenda miejska3 to krótkie, zwykle
jednoepizodyczne narracje, prezentujące wydarzenia, które miały się przydarzyć
w określonym miejscu i czasie, a w odczuciu opowiadających są relacją
z rzeczywistych wypadków, co uwierzytelniają charakterystyczne dla nich formuły.
W obu też zwykle mamy do czynienia z jakimś niezwykłym, niecodziennym
wydarzeniem czy takimż niebezpieczeństwem. Formalnie nie różnią się od
codziennych relacji i realizują zbliżone funkcje, wśród których jako najistotniejsze
wymienić należy: informacyjną, wychowawczą, ostrzegawczą oraz zaspokajania
zapotrzebowania na przeżycie czegoś ekscytującego czy budzącego grozę.
Podejmowana w nich tematyka jest aktualna dla danej grupy, wyrażone zaś treści
są zgodne z jej światopoglądem – to opis wydarzeń interpretowanych z jego
perspektywy.
Zwykle zaznaczane jest, że podanie wierzeniowe traktuje o kontakcie człowieka
z istotą lub zjawiskiem o charakterze nadprzyrodzonym, w legendzie miejskiej zaś
najczęściej opisywane zdarzenia mają znamiona rzeczywistości4 (choć należy
2

Por. m.in. D. Simonides, Współczesna śląska proza ludowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole 1969;
D. Simonides, Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce, [w:] Literatura popularna – folklor – język, t. 2,
W. Nawrocki, M. Waliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981; D. Simonides, Śląski horror.
O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1984; D. Simonides,
J. Hajduk-Nijakowska, Opowiadania ludowe, [w:] Folklor Górnego Śląska, D. Simonides (red.), Wydawnictwo
„Śląsk”, Katowice 1989; J. Ługowska, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993; D. Kadłubiec, Między memoratem a fabulatem,
[w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, T. Smolińska
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999; A. Mianecki, Kilka uwag o genologii podań
wierzeniowych, „Literatura Ludowa”, 1999, nr 2; A. Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na
podstawie badań terenowych. Monografia, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo
Naukowe „Śląsk”, Chorzów – Katowice 2013.
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de Hackbeil, „Literatura Ludowa”, 1976, nr 2; K. Thiele-Dohrman, Psychologia plotki, tłum. A. Krzemiński,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980; D. Czubala, Opowieści z życia. Z badań nad folklorem
współczesnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985; D. Simonides, J. Hajduk-Nijakowska, Opowiadania ludowe,
[w:] Folklor Górnego Śląska, op. cit.; D. Czubala, Współczesne legendy miejskie, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993;
M. Waliński, Folklor człowieka zindustrializowanego, czyli czarna wołga jeździ po Polsce, [w:] Folklorystyczne
i antropologiczne…, op. cit.; D. Czubala, Wokół legendy miejskiej, Akademia Techniczno-Humanistyczna, BielskoBiała 2005; M. Napiórkowski, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców
zamieszkałych w globalnej wiosce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013; A. PrzybyłaDumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku…, op. cit.; D. Czubala, Polskie legendy miejskie. Studium i materiały,
Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarbiec Śląski, Katowice 2014.
4 Są wśród nich wątki całkowicie prawdopodobne, które mają odpowiedniki w realnych wypadkach, jak
zostawienie tamponu w brzuchu podczas operacji chirurgicznej. Częściej jednak interpretacja i ostrzeżenie
następują znacząco na wyrost i mijają się z rzeczywistymi prawami świata – mierzący właściciela boa dusiciel, który
ocenia, czy ten się weń zmieści, lub przekonanie, że połknięta guma do żucia zostanie w żołądku przez 7 lat (a taki
kształt przyjmują współczesne wierzenia), są tu dobrym przykładem. Ale ta niedorzeczna czasem przesada bywa
właśnie siłą tych opowieści. Przekonani o jej prawdziwości będą jej naturalnymi przekazicielami, ale i wątpiący
niejednokrotnie chętnie podzielą się „kuriozum” ze swoimi znajomymi, wyśmiewając tych „wierzących”.
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zaznaczyć, że w niektórych wątkach poruszane są kwestie transcendentne lub
paranormalne5), biorąc jednak pod uwagę, że dla nosicieli podań demony były
realnością, mamy po prostu do czynienia z odmiennymi racjonalnościami,
odmiennymi wierzeniami (choć dziś myślenie mityczne nie zaniknęło, o czym
świadczy chociażby jego obecność w narracjach, nie stanowi już podstawy
światopoglądu). Zawsze natomiast prezentowane wydarzenia są niezwykłe,
zaskakujące, obarczone dużą dozą sensacyjności.
Należy jednak wskazać na inną kwestię w zakresie podejmowanej tematyki.
Otóż wyraźne jest przeniesienie poczucia zagrożenia ze świata przede wszystkim
przyrodniczego, jak to miało miejsce w przypadku podań wierzeniowych,
gdy interpretowano szczególne odgłosy, dostrzeżone zjawiska czy dotykające
człowieka schorzenia, na problemy społeczno-kulturowe, wynikające z kontaktu
z człowiekiem oraz coraz to nowymi wytworami jego umysłu i rąk.
Według właściwych kulturze ludowej przekonań najbliższe otoczenie człowieka
i środowisko przyrodnicze było zasiedlone przez rozliczne demony (dusze zmarłych
także w pewnych sytuacjach wracały bądź nie odchodziły w zaświaty). Z uwagi na
antropomorfizację rzeczywistości charakterystyczną dla myślenia mitycznomagicznego6 różnorodne siły i prawa kierujące rzeczywistością były ich działalnością
tłumaczone, tą też aktywnością wyjaśniano wiele dotykających człowieka
niebezpieczeństw (żeby wymienić południcę i udar czy czarownicę i urok, pod
którym to określeniem mogły się kryć różnorodne schorzenia czy niedomagania).
Naturę jednak w dużej mierze okiełznaliśmy, tymczasem niezrozumiały,
nieczytelny stał się nasz „własny” świat. Jak się bowiem okazuje, przede wszystkim
skomplikowane urządzenia i relacje w obrębie wielkich struktur społecznych
oraz postępowanie innych ludzi uruchamiają motywację do tworzenia coraz to
nowych wyjaśnień (realizowanych nota bene nie tylko przez legendę współczesną,
ale i np. teorie spiskowe, także niejednokrotnie rozpatrywane w ramach
tego gatunku). Nieczytelne, niepewne więzi lub ich brak, niezrozumiałość
funkcjonowania różnorodnych instytucji, media donoszące o kolejnych niecnych
postępkach, często pojawiające się nowości wywołują napięcia, zaniepokojenie
i potrzebę społecznej dyskusji generującej kolejne narracje (o zbrodniach,
problemach zdrowotnych, wypadkach powodowanych przez używanie
przedmiotów itd.).
Niejasności potęgowane są dodatkowo przez różnice światopoglądowe
społeczności i odmienne w tym względzie oraz w zakresie przygotowania
merytorycznego źródła medialne, w efekcie czego zarówno w ramach różnych
subkultur funkcjonujących w obrębie społeczności, jak i w przekazie medialnym
5

Np. w wątkach o znikającym autostopowiczu czy domu, którego nie można sprzedać.
Por. M. Buchowski, Magia, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1987, s. 218-222; R. Tomicki, Mit, [w:] Słownik etnologiczny…, op. cit.,
s. 245-248; M. Buchowski, Magia i rytuał, Instytut Kultury, Warszawa 1993, s. 29-56.
6
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podawane są sprzeczne informacje i odmienne wyjaśnienia, różne odpowiedzi na
to samo pytanie.
Należy także uwzględnić, że w treści legendy miejskiej nierzadko mamy do
czynienia z oswajaniem nowości. Nosiciele narracji, jaką było podanie wierzeniowe,
niejednokrotnie wiedzieli od razu, jak zinterpretować dotykające ich
doświadczenie, lub najbliższe otoczenie czy starsi członkowie społeczności,
przytaczając opowieści zawierające analogie, udzielało podpowiedzi. W dobie
obecnej, gdy tych odpowiedzi brak, odwołując się do prawdopodobieństwa,
światopoglądu i doświadczenia, w ramach narracji obejmujących szerszą
społeczność szukało się i szuka rady na nowe życiowe problemy, związane
chociażby z używaniem pralki automatycznej, windy, kuchenki mikrofalowej czy
laptopa.
W zakresie różnic między omawianymi gatunkami wskazać należy, że legendę
miejską charakteryzuje krótka żywotność (zwykle funkcjonuje jako nowina7,
czasem cyklicznie powracająca), gdy wiele podań cechowało długie trwanie
w przekazie (może to być jednak efekt dużej zmienności dotyczącej zjawisk
współczesnych, szybszych przemian światopoglądowych, dezaktualizacji zawartych
w treści instrukcji/wyjaśnień itp.), bardzo duży zasięg geograficzny (wzmocniony
rozwojem różnorodnych pośrednich kanałów komunikacji) oraz interspołeczność.
Pojawia się zwłaszcza w okresie napięć społecznych, jest reakcją na
niedoinformowanie.
Różnicą zarysowującą się między omawianymi gatunkiem i odmianą są także
przyjmowane formy podawcze. Podanie wierzeniowe jest realizowane w postaci
memoratu i fabulatu8. Tym pierwszym określeniem nazwane zostały opowiadania
ludzi o wydarzeniach z własnego życia, zawierające ich wspomnienia osobiste,
drugim natomiast jednoepizodyczne, ukształtowane już fabularnie opowieści
o doświadczeniach z życia, funkcjonujące w tzw. obiegu społecznym9. Podanie
7

Spotykane są przypadki długiego trwania w przekazie i wykorzystywania w różnych sytuacjach wychowawczych,
jednak są one sporadycznie odnotowywane (por. A. Przybyła-Dumin, Legenda współczesna. Z repertuaru jednego
narratora, „Teksty z ulicy”, 2003, nr 5/6, s. 17-26).
8 Podział opowieści na memoraty i fabulaty, odnoszący się do prozy ludowej z wyjątkiem anegdoty i bajki,
wprowadził Karl von Sydow. Uczony ten wyznaczył wiele innych kategorii, ale folklorystyka przejęła przede
wszystkim dwa wyżej wymienione. Gdziekolwiek te terminy przyjęto, zyskały one jednak odmienną interpretację,
por. L. Bødker, International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, Vol. II: Folk Literature
(Germanic), Rosenkilde and Bagger, Copenhagen 1965, s. 257; D. Simonides, Współczesna śląska proza ludowa,
op. cit., s. 45-46; W. Gusiew, Estetyka folkloru, tłum. T. Zielichowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich –
Wydawnictwo, Wrocław 1974, s. 146-147; D. Simonides, Memorat i fabulat…, [w:] Literatura popularna…, op. cit.,
s. 28; A. Mianecki, Kilka uwag…, op. cit., s. 53-54.
9 Warto nadmienić, że w trakcie badań terenowych realizowanych przez autorkę w latach 1999-2004 dominującą
konwencją podawczą w przypadku podań wierzeniowych były formy memoratowe, w których narrator był
jednocześnie bohaterem akcji lub ten był mu osobiście znany (97 vs 23). Wątki przekazywane za pomocą tej formy
podawczej były też całe, podczas gdy wśród fabulatów znalazły się również fragmenty (5 na 23) (badania terenowe
prowadzone w latach 1999-2004 obejmujące wywiady z 64 osobami w wieku od 5 do 85 lat, zamieszkującymi teren
Zagłębia Dąbrowskiego lub też w inny sposób związanymi z tym regionem, których celem była archiwizacja prozy
folklorystycznej, opublikowane w: A. Przybyła-Dumin (oprac.), Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie,
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wierzeniowe jest więc często indywidualną, choć wynikającą ze zbiorowych
wyobrażeń interpretacją wydarzenia dotykającego narratora osobiście lub relacją
z podobnego wypadku, które było udziałem określonej, znanej mu i bliskiej
osoby – dlatego przybiera formę memoratu lub pierwotnie nim właśnie jest.
Fabulaty wierzeniowe powstają, jeśli dane wydarzenie zostanie powiązane
z charakterystycznym elementem przestrzeni lokalnej10, jak chociażby witryna
zegarmistrza z niedziałającym od dawna zegarem, którego wskazówki miały
zatrzymać się w godzinie śmierci właściciela, rozstaje dróg, jezioro, polana
w lesie, kaplica – któryś z ważnych punktów mapy mentalnej otoczenia istniejącej
w umysłach członków społeczności. To umiejscowienie powodowało, że wątek
utrzymywał się w przekazie dłużej i przyjmował formę fabulatu – wówczas jednak
nierzadko zaliczany jest do podań lokalnych11. Formuły uwierzytelniające zawarte
w podaniach wierzeniowych mogą kształtować się zatem następująco:
„No tak, a jeszcze moge powiedzieć sytuacje, jeśli chodzi o dusze. Ja na przykład w dusze wierze
święcie, z przekonaniem zaznaczam i wpajam to w moje dzieci, ale są osobami dorosłymi i same,
same o tym decydują. No, na przykład miałam takie dwie sytuacje…” [MII P 41]
„I to mówią, że nieprawda, jednak prawda. Jak moja mama umarła…” [MII P 72]
„…myśmy we czwórke widzieli to. Tak, że to jest takie, taki, taki właśnie znak, że, że, że, ktoś tam
coś tam daje znaki z zaświatów”. [MII P 102]
„To nasze sąsiady z Rudy Śląski, z Orzegowa…” [MII P 38]
„Ja słyszałem tylko raz, jak babcia opowiadała…” [MII P 40]

Legenda miejska niemal zawsze jest fabulatem12 (te, które nie są, należałoby
raczej zaliczyć do innego gatunku – podań czy opowieści wspomnieniowych).
Wydarzenia w niej prezentowane zasadniczo zdarzają się komuś co najmniej
o jedną osobę oddalonemu od nosiciela, na co wskazuje jej znamienna formuła
uogólniona do „znajomy znajomego” (znajomy mógł też coś przeczytać w gazecie
czy Internecie, co jeszcze bardziej oddala społecznie bohatera od narratora,
jednocześnie zachowując uwierzytelniający charakter samej formuły). Nie bywa
więc przeżyciem własnym i narrator nie zna bohatera przytaczanych zdarzeń
opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna. Materiały, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów – Katowice 2013: z tej publikacji pochodzą przytaczane
formuły uwierzytelniające). Na typowość w tym zakresie wskazuje koncepcja piramidalnego rozwoju wątków
folklorystycznych – memoratów zawsze jest najwięcej, niektóre zaś trafiają do przekazu na dłużej, odrywając się od
bohatera wydarzeń i zyskując bardziej uniwersalny wydźwięk (por. D. Simonides, Współczesna śląska proza ludowa,
op. cit., s. 240; W. Gusiew, Estetyka folkloru, op. cit., s. 166; D. Simonides, Memorat i fabulat…, [w:] Literatura
popularna…, op. cit., s. 28-30; J. Hajduk-Nijakowska, Transformacje gatunkowe w prozie folklorystycznej,
[w:] Literatura popularna…, op. cit., s. 43-48; D. Czubala, Opowieści z życia…, op. cit., s. 64).
10 Por. Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, J. Hajduk-Nijakowska (oprac.), Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 6.
11
Por. A. Przybyła-Dumin, Schemat fabularny podania, „Transformacje”, 2012, nr 1-4 (72-75), s. 314-318.
12 Por. D. Czubala, Polskie legendy miejskie…, op. cit., s. 29.
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(wyjątek w tym zakresie stanowią narracje o osobach publicznych, w tym wypadku
jednak również nie jest to dla znakomitej większości znajomość bezpośrednia).
Tworzy ją kolektyw w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: co stoi za wypadkiem,
jakie zagrożenie może się pojawić po wichurze, co się może stać, gdy weźmiemy
autostopowicza, czy wizyta u lekarza na pewno jest bezpieczna, czy aby na pewno
laptopy nie szkodzą itd. Odpowiedzi przytaczanych w podaniach, jak wspomniano,
narrator w dużej mierze udzielał sobie sam lub bliskie osoby w tym pomagały.
Wynikały one z wielowiekowych obserwacji świata i trwały w przekazie powtarzane
w określonych sytuacjach (następowało sprzężenie zwrotne – obecność narracji
oddziaływała na światopogląd i powodowała taką, a nie inną interpretację
doświadczenia i powstawanie memoratów, te zaś mogły zasilić w przyszłości
obecne w przekazie fabulaty). Legenda miejska często mierzy się z nowościami nie
tylko dla jednostki, ale i całego społeczeństwa. Odpowiedź nierzadko trzeba
dopiero wypracować. I ta udzielana lub jej warianty, cyklicznie się pojawiając, po
raz kolejny informują całą społeczność o zagrożeniu czy innym problemie. Potrzeba
jest najsilniejsza, gdy zbiorowość czuje się zaniepokojona, a informacje są skąpe lub
zgoła sprzeczne (wiedza zaś jest niezbędna dla zachowania poczucia
bezpieczeństwa), wówczas rozpoczyna się dyskusja, poszukiwanie „prawdy”, opinii,
wyjaśnień i dzielenie się nimi. W przypadku legendy miejskiej nie ma etapu
memoratu (spotykane są, jak już nadmieniano, opowieści wspomnieniowe
zawierające analogiczne motywy, odnotowywane są także powiązania z realnymi
wypadkami, które dawałyby szansę na pierwotny memorat, rzadko są jednak
wskazywane13). Formuły w wypadku tego gatunku mogą przybrać następujący
kształt:
„Opowiadał ktoś u czyich sąsiadów się to wydarzyło…” [MII LW 2]
„Słyszeć to słyszałam, bo pisała ta ciocia z Francji…” [MII LW 11]
„…gdzieś słyszałam, ale nie, nie wiem, w tak najbliższym otoczeniu takie coś nie było…”
[MII LW 12]
„…to jest też fakt autentyczny. To znajomi znajomych tak zrobili własnemu kotu…”
[MII LW 146].

Stosowane w omawianych gatunku i odmianie formuły uwierzytelniające
odwołują nas do interesującej kwestii. Powołanie się na konkretną osobę,
rozpoznawalne miejsce czy wydarzenie lokalne, z jakim mamy do czynienia
13

Por. M. Barber, Legendy miejskie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2007, s. 73-74, s. 78-79. Wśród zapisanych
podczas badań prowadzonych przez autorkę w latach 1999-2004 opowieści wspomnieniowych znalazły się także
tematycznie i treściowo bliskie legendom miejskim, m.in.: o znanym z autopsji przebudzeniu po rzekomej śmierci,
makabrycznym morderstwie dzieci, gościach uraczonych kotletami z psów, znalezionym w bułce karaluchu czy
pomylonych zdjęciach rentgenowskich (zob. A. Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku…, op. cit.,
s. 228).
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w podaniu wierzeniowym, jest niejako naturalnym uwiarygodnieniem opowieści
przekazywanej zwykle w stosunkowo niewielkim, znającym się gronie osób,
zamieszkującym wspólne terytorium. Ale urbanizacja i industrializacja wiele
zmieniły. Coraz więcej osób zaczęło zaludniać większe liczebnie społeczności miast,
które charakteryzuje anonimowość, a i wielu mieszkańców wsi, pracując poza rolą,
zwiększało spektrum kontaktów poza miejscem zamieszkania. Legenda miejska
upowszechniła się wraz z poszerzeniem się zbioru interakcji społecznych i życiem
w większych liczbowo społecznościach (istniała i wcześniej, ale znacznie rzadziej
docierała w ramach nowin z zewnątrz do społeczności lokalnej14). Należy też
uwzględnić, że jej szeroki oddźwięk wiąże się ze wspólnotą doświadczeń, a ta
rozkwita wraz z rozwojem kultury masowej. Ujednolicenie „problemów” oraz
pojawienie się i/lub zwiększanie znaczenia pośrednich środków przekazu (zarówno
ze względu na kontakt nadawca-odbiorca, jak i udział w przekazie mediów),
powoduje rozkwit opowieści wielkiej społeczności, zbiorowości anonimowej,
dla której znajomy znajomego jest właściwym i wystarczającym gwarantem
prawdziwości wydarzeń (i naturalniejszym niż gdybyśmy powoływali się z imienia
czy nazwiska na osobę rozmówcy nieznaną).
W związku z tym należałoby wskazać istotną kwestię – podanie
wierzeniowe jest opowieścią małych struktur społecznych, takich, gdzie więzi
są osobowe, bezpośrednie i wszyscy właściwie się znają, natomiast legenda
miejska/współczesna jest narracją wielkich struktur społecznych, zbiorowości,
które siłą rzeczy są też anonimowe15, i unaocznia starania w zakresie radzenia sobie
z problemami wielkospołecznymi (stąd przesada, sensacyjność, a przez to nośność).
Podanie zaspokajało (co też nadal czyni) potrzeby małej społeczności i jej relacji
ze środowiskiem, natomiast potrzeby tej wielkiej realizuje gatunek w XX wieku
dostrzeżony i określany dziś legendą miejską, legendą współczesną, mitem
współczesnym, makroplotką czy sensacją16. Możliwości przekazu przed rewolucją
14

Por. D. Czubala, Polskie legendy miejskie…, op. cit., s. 32-36.
Mikrostruktury (małe struktury społeczne) – relacje w obrębie małych grup społecznych, np. wspólnot rodzinnych
i sąsiedzkich, kręgów rówieśniczych czy towarzyskich (według niektórych definicji także wiejskich i miejskich
społeczności lokalnych, inne wyodrębniają je jako mezostruktury); oparte są na bezpośrednich oddziaływaniach
i interakcjach; członków łączą więzi osobiste/osobowe; w obrębie mikrostruktur dokonują się procesy socjalizacji,
transmisji kulturowej, kontroli społecznej, kształtowania osobowości i wzorów zachowań; makrostruktury (wielkie
struktury społeczne) – relacje wewnątrz i między warstwami, klasami, grupami społeczno-zawodowymi, grupami
wyznaniowymi, w narodzie, państwie; charakteryzują się wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań
między elementami, wspólnotą kultury; są samowystarczalne; ich funkcjonowanie opiera się na małych strukturach
społecznych (por. J. Błuszkowski, Struktura społeczna, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,
K. M. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 163-165; P. Sztompka,
Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 142-147; H. Podedworna, Analiza struktur
społecznych. Wybrane przykłady, [w:] Socjologia ogólna. Wybrane problemy, J. Polakowska-Kujawa (red.), Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 105-119).
16 Odwołując się do tradycji nazewniczej polskiej folklorystyki, adekwatniejszym określeniem na legendę
miejską/współczesną (zwaną także mitem współczesnymi, makroplotką, pogłoską, plotką czy sensacją) byłoby
podanie z odpowiednio dobranym przymiotnikiem, gdyż w odróżnieniu do krajów anglojęzycznych (por. W. Bascom,
The Forms of Folklore Prose Narratives, „Journal of American Folklor”, 1965, t. 78, s. 4-5), z których zaczerpnęliśmy
15
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przemysłową (a następnie informatyczną) były jednak daleko mniejsze, kontakty
w ramach wielkich struktur społecznych znacznie rzadsze, podanie więc realizowało
je częściej.
Niezwykle pasjonujące jest śledzenie i analiza sposobów porozumiewania się
społeczności. Te narracje to wielowiekowy sposób przekazywania istotnych
z punktu widzenia wychowawczego czy bytowego informacji. W zależności od
potrzeb niemal automatycznie uruchamiane są mechanizmy właściwe do
rozwiązania określonych problemów. Gdy coś wydarzy się jednostce, ta zechce
podzielić się swym doświadczeniem z innymi i samodzielnie lub dzięki rozmowom
wypracuje stosowną interpretację. Czasami taka narracja jest przekazywana
dużo dłużej i – ulegając procesowi folkloryzacji – staje się wyrazicielem kwestii
bardziej uniwersalnych. Gdy społeczność doświadcza czegoś nowego, komunikacja
dotycząca tego zjawiska również buduje społeczną interpretację, zawierającą
wyjaśnienie, swoistą instrukcję obsługi lub procedurę postępowania,
sformułowaną w postaci narracji szybko docierającej do szerokich rzesz
społecznych, aby poinformować, pouczyć, ostrzec.
Należy zaznaczyć, że folklor jest tworem żywym, spontaniczną aktywnością
uobecniającą się w aktach komunikacji. Podczas nich w zależności od intencji
narratorzy korzystają z wybranej konwencji gatunkowej. Poszczególne wątki mają
wiele wariantów, a pewne motywy mogą się pojawiać w odmiennych lub
analogicznych funkcjach w tekstach zaliczanych do różnych gatunków – kontakt
z duszami zmarłych w bajce ludowej, podaniu wierzeniowym lub lokalnym czy
legendzie miejskiej, diabelskie knowania w bajce ludowej i podaniu

nazwę dla omawianego gatunku, termin legenda używany jest w stosunku do wątków epickich, których kanwą są
niezwykłe wydarzenie lub biografia, zaś ich źródło stanowią przede wszystkim żywoty świętych, Pismo Święte oraz
apokryfy. Treścią w związku z tym są fragmenty z życia Chrystusa, Matki Boskiej i innych ważnych postaci
chrześcijaństwa, zaś najistotniejszymi wyznacznikami: podkreślenie świętości bohatera, prezentacja modelu życia,
występowanie cudu dokonującego się za sprawą Boga lub świętych (por. np. E. Kosowska, Legenda. Kanon
i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław
1985). Słowo legenda jest tam rozumiane analogicznie, jak w polskich badaniach literaturoznawczych oraz ujęciach
pozanaukowych i potocznych, w myśl których legenda to „opowiadanie fantastyczne, przeważnie o postaciach lub
wydarzeniach historycznych, oparte zwykle na podaniach ludowych, pełne niezwykłości i cudowności; opowiadanie
z życia świętych” (Słownik języka polskiego, t. 2, M. Szymczak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988,
s. 19). Folklorystyka polska wyróżnia w tym zakresie dwa gatunki i te związane z wierzeniowością w dużej mierze
pozachrześcijańską określa mianem podań.
W związku z tym nazwanie narracji określanych obecnie legendą miejską/współczesną – podaniem
miejskim/współczesnym miałoby swoje uzasadnienie. To przecież aktualne „wieści ludu”, wynikające z obecnego
światopoglądu, unaoczniające go. Tyle, że ich rozpoznanie zaczęło się wcześniej. Nim refleksja w zakresie
nomenklatury nastąpiła, w użyciu były już przetłumaczone określenia z krajów anglojęzycznych, w których gatunek
ten został rozpoznany i opisany. Ich wykorzystanie podkreśla jednak, że mamy do czynienia z odmiennym
gatunkiem, nie zaś transformacją. Termin legenda miejska funkcjonuje także poza nauką, wykorzystując go można
liczyć na większe zrozumienie i czytelność. Zważywszy jednak rozważania dotyczące nomenklatury oraz kwestii
struktur społecznych, można by wobec tekstów tak nazywanych używać określenia podanie wielkich struktur
społecznych, w odróżnieniu od tradycyjnego – podania małych struktur społecznych.
127

Legenda miejska i podanie wierzeniowe – rozważania genologiczne. Wybrane aspekty

wierzeniowym17, zbrodnia w pieśni nowiniarskiej i legendzie miejskiej18.
Istotnym problemem dla folklorysty jest fakt, iż w pozostających w przekazie
narracjach dokonują się nieustanne przeobrażenia, wynikające ze sposobu
przekazu i specyficznego, bo zawsze kolektywnego istnienia folkloru. Narrator,
znając schemat wątku, może każdorazowo w zależności od sytuacji, warunków
i grupy odbiorców inaczej go wykonać. Istotna jest bowiem jego intencja, zamiar,
w efekcie niemal dowolny motyw może wykorzystać w tekście, w jakim dotąd nie
był używany19. Wiele gatunków czy odmian prozy folklorystycznej „nie jest tworem
genologicznie jednoznacznie określonym, gdyż stanowi raczej swoistą formę
synkretyczną, pograniczną, wyrastającą ze spotkań wielu konwencji”20. Problemem
jest też wariantowość tekstów, motywy wędrowne, niepowtarzalność sytuacji
wykonawczej, a także obecność zafałszowań rzeczywistego obrazu prozy ludowej
w procesie zapisu21. Sam gatunek to pewien wzorzec, konstrukt opracowany
przez badacza na podstawie dostępnych materiałów empirycznych, uogólniony
model zawierający wszystkie istotne właściwości strukturalne danego zespołu
wypowiedzi. Ma wobec tego charakter wzorca idealnego i nie ma utworu, który
realizowałby wszystkie jego właściwości, niemniej każdy przykład twórczości
folklorystycznej jest jednak w jakiś sposób wobec tego uogólnionego modelu
usytuowany22.
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Urban Legend and Religious (Mythical) Tale – Genre Considerations. Selected Aspects
Summary
The aim of this article is to trace selected similarities and differences between urban/contemporary
legend and religious (mythical) tale. The issues discussed in both folklore genres/subgenres concern
unusual events taking place in the protagonists, information constituting an interpretation of reality
based on the worldview of the group that carries them, and often the function of a warning against
numerous dangers. However, these dangers and events in the case of mythical tales concern mainly
the natural world and the transcendent world, while urban legends are dominated by fears related to
the social world and the sphere of objects or technologies – human creations. The difference is also
due to the dominant presentation and authentication formula, which in turn leads to the question of
the range of target audience. Mythical tales – due to the authentication often addressed to specific
people – is a story proper for social microstructures, in which bonds are personal and they themselves
consist of people who know each other to a large extent, while urban legends – by referring to an
unknown person – for social macrostructures, characterized by large numbers and therefore –
anonymity.
Keywords: traditional folklore, contemporary folklore, folk prose, religious (mythical) tale, urban
legend, social structure
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Rendering Meaningful Names: Toponyms
in Clive Barker’s Abarat
Tłumaczenie nazw znaczących: toponimy
w Abarat Clive’a Barkera

ABSTRAKT
Artykuł dotyczy tłumaczenia nazw własnych miejsc – toponimów – w przekładzie na język polski
Abaratu, powieści fantasy Clive’a Barkera. Ze względu na naturę tekstu fantasy, wiele nazw
to neologizmy, często utworzone na podstawie istniejących wyrazów, posiadające istotne dla fabuły
znaczenia i konotacje. W niniejszym artykule oryginalne nazwy zostają zestawione ze swoimi
przekładami, a wybrane przykłady są poddane analizie. Wynikiem tego jest odkrycie głównych metod
tłumaczeniowych oraz strategii przyjętych przez tłumacza, a także ich konsekwencji dla docelowego
czytelnika.
SŁOWA KLUCZOWE: translacja, nazwy własne, toponimy, Clive Barker, fantasy, Abarat

Proper names are one of the main difficulties translator may encounter. The task
becomes even more complicated when the text in question is a fantasy novel.
Imaginary worlds created by authors are usually filled with proper names that exist
only in their books. Those names are not only often neologisms, but also word-plays
and modifications of common nouns. As such they may convey meanings and
connotations that are important to understand the plot, the character, or the
construction of the world presented. Translating them is truly a challenge, requiring
not only language knowledge, but also creativity and cultural awareness.
In this article Clive Barker’s series of fantasy novels Abarat will serve as an
example of such a case. Abarat is a series of fantasy books designed for audiences

1
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of all ages2. Currently there are three volumes: Abarat3, Abarat: Days of Magic,
Nights of War4, and Abarat: Absolute Midnight5. As for the Polish edition, only the
first two volumes were published by the Amber publishing house in translation by
Danuta Górska under the titles of Abarat6 and Abarat: Dni magii, noce wojny7.
The plot is based on a very popular motif of a fantastic realm that is parallel to
the human world. The heroine, Candy Quackenbush, is a teenage girl from
Chickentown, Minnesota. Tired of living in abusive household and of being bullied
at school, she runs away. In the empty fields beyond the town borders she meets
visitors from another realm and is taken to the Islands of Abarat. As a fantasy world,
Abarat is full of proper names that refer mostly to geographical locations, like
islands and cities, and to characters living there, but there are also book titles,
animal species, and tools. Among them we find neologisms, modifications of
existing words, as well as names typical for certain cultures.
In this text, proper names from the story will be compared with their
translations and subjected to scrutiny. As the result, translation methods and
strategies employed by the translator will be revealed, exposing the general
approach to the text of this kind and to the targeted audience. Due to the lenght of
the article, I focus on toponyms only. All cases are presented in tables; a part of
them is described in more detail.
Translation of proper names was considered to be a simple process, as the
names were seen as labels used to identify people or objects, completely devoid of
meaning8, and therefore usually left unchanged. But do they really have no
meaning? This problem is clearly visible in works of fiction. While searching for
a name for their character or location, authors use not only names that already
exist, but may also create new ones from ordinary words, combinations of them, or
even by combining phonemes to achieve certain sound effect9. If author’s intention
was for the name to be descriptive or to sound in a certain way, is this name
supposed to be simply transferred into the target text? ‘Snow White’ or ‘White
Rabbit’ are great examples of descriptive names that are frequently translated.
When it comes to names of geographical locations, many languages have their own
version of it with different spelling and/or pronunciation (i. e. exonyms) which
2

Term “young adult fiction” is often used in the context of Abarat, yet its meaning is unclear. It refers to readers
anywhere between 12-18, or even 15-20 years old.
3 C. Barker, Abarat, HarperCollins, London 2002.
4 Idem, Abarat: Days of Magic, Nights of War, HarperCollins, London 2004.
5 Idem, Abarat: Absolute Midnight, HarperCollins, New York 2011.
6 Idem, Abarat, trans. D. Górska, Amber, Warszawa 2003.
7 Idem, Abarat: Dni magii, noce wojny, trans. D. Górska, Amber, Warszawa 2004.
8 See: A. P. Vermes, Proper Names in Translation: an Explanatory Attempt [in:] “Across Languages and Cultures”
2003, no. 4 (1), p. 89. Etymological meaning seems to be irrelevant in translation of written text, the same as it is
in everyday life.
9
C. Nord, Proper Names in Translations for Children: Alice in Wonderland as a Case in Point [in:] “Translators'
Journal” 2003, vol. 48, no. 1-2, p. 182.
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should be used in place of the source language name10. On the other hand, in case
of fiction it can be said that every name has some meaning and provides
information e. g. about the nationality of the character11. As lexical units, proper
names express the tradition, worldview, and history of the given community, often
having no equivalents in other languages due to cultural differences12. Moreover,
Roman Lewicki said that proper names always connote strangeness, the foreign13.
These connotations, expressive, stylistic, and emotional value the proper names
may have could be crucial for understanding the whole text14.
There are many proposals regarding methods and strategies useful for
proper names translation (e. g. Hejwowski15, Newmark16, Vermes17, Fernandes18,
Hermans19, Hervey and Higgins20, Leppihalme21, van Coillie22, and Sikora and
Bryll23). In my analysis I employed the following set of strategies, which is based on
proposals by scholars mentioned above and consists of the most frequently
mentioned, and therefore most agreeable proper names translation strategies:
1. Reproduction (transference, copying, retention, non-translation) – using the
name as it is in the source text;
2. Clarification (translator’s note, addition) – keeping the name in its original
form, but adding explanation;
3. Transcription or transliteration – changing the alphabet if necessary;
4. Modification (simplification, alternation) – changing spelling or grammar;

10

Ibidem, p. 184.
Ibidem, p. 185.
12 A. Kovacheva, Odmienność kulturowa w nazwach własnych na przykładzie polskich tłumaczeń Radiczkowa
[in:] Odmienność kulturowa w przekładzie, ed. Fast P., Śląsk, Katowice–Częstochowa, 2008, p. 199.
13 R. Lewicki, Konotacja obcości w przekładzie, UMCS, Lublin 1993, p. 30.
14 A. Zakharkevich, Ocalone czy utracone nazwy własne w tłumaczeniach baśni Marii Konopnickiej
“O krasnoludkach i sierotce Marysi?” [in:] Między oryginałem a przekładem tom XV: Obcość kulturowa jako
wyzwanie dla tłumacza, ed. J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, p. 304.
15
K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa 2004, pp. 91–92.
16
P. Newmark, A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York 1987, p. 214.
17 A. P. Vermes, Proper Names in Translation: an Explanatory Attempt [in:] “Across Languages and Cultures” 2003,
4 (1), pp. 93–94.
18
L. Fernandes, Translation of Names in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play
[in:] “New Voices in Translation Studies” 2006, 2, p. 50.
19 Herman as cited by E. Aguilera, The Translation of Proper Names in Children’s Literature, p. 3,
(http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4666.pdf) (access: 20.02.2018).
20 S. Hervey, I. Higgins, Thinking Translation, Routledge, London & New York 1992, p. 29.
21 R. Leppihalme, Culture bumps: an empirical approach to the translation of allusions, Multilingual Matters,
Clevedon 1997, p. 79.
22 J. Van Coillie, Character Names in Translation: A Functional Approach [in:] Children's Literature in Translation:
Challenges and Strategies, ed. J. Van Coillie, W.P. Verschueren, St. Jerome Publishing, Manchester & Kinderhook,
Manchester 2006, pp. 124–129.
23 A. Bryll, I. Sikora, Treści kulturowe w dubbingu filmów animowanych – strategie przekładu osobowych nazw
własnych [in:] Odmienność kulturowa w przekładzie, ed. P. Fast, Śląsk wydawnictwo naukowe, Katowice –
Częstochowa 2008, pp. 132–133.
11
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5. Substitution or replacement – replacing the original name with: a) a different
SL name (e. g. one without problematic connotations in the TL); b) a TL
recognised equivalent; c) with a TL item of similar function (sound,
connotation, etc.); d) an unrelated TL item (proper or common noun).
6. Translation or rendition of the meaning using: a) a common noun; b)
a translator-made name (recreation).
7. Insertion – adding a name where there was none.
8. Omission/deletion of the name.

Toponyms in Abarat
Both books are filled with names of various places. Most of them relate to
locations on the Abarat archipelago, not in the human world. This is why many
of them are made-up words that do not exist in any language, they are neologisms,
but also plays on English words what gives them meanings that are important for
understanding the characteristics of the place and need to be conveyed to the
readers. Material consists of 76 toponyms found in Abarat volume 1 and 2, which
are divided into groups in accordance with the main strategy employed in
translating them: reproduction, modifcation, translation.

A. Reproduction
17 items were reproduced without any changes in spelling of their Nominative
form. As Polish language demands declension, some items undergo modification,
but not as a result of the translator’s decision.
Table 1. Reproduced toponyms
No.

Toponym

Location type

No.

1.
2.

Toponym

Location type

Minnesota

state

10.

Xuxux

island

Idjit

island

11.

Abarat

archipelago

3.

Autland

island

12.

Pyon

island

4.

Yzil

island

13.

Gnomon

island

5.

Soma Plume

island

17

Huffaker

island

6.

Mount Galigali

volcano

15

Tazmagor

city

7.

Babilonium

island

16.

Kikador

city

8.

Divinium

city

17.

Pigea

village

9.

Commexo City

city

Source: own work
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Only the first toponym in this part refers to human world: ‘Minnesota’. The
translator had no options here, as the Polish language borrowed the names
of the American states. What will be different, however, is the readers
perception. American reader may have a more detailed image of Minnesota than
a Polish one. As ‘Minnesota’ ends with –a, it qualifies for declension in Polish24.
Declension suffixes are added without an apostrophe (e. g. Gen. Minnesoty) with
a phonological alternation in Dative and Locative where due to palatalization
“t” changes to “c”, and Polish spelling is used25: Minnesocie.
All the other items in this part refer to various locations on the archipelago. Nine
of them, numbered 2-10 in the table, are reproduced and, as they do not qualify
for declension, no grammatical modifications are applied to them. In ‘Commexo
City’ the ‘City’ could be omitted in translation as it is clear that Commexo is a city.
However, the reason for leaving it may be to emphasise the metropolitan and
modern character of it (Commexo is the center of technology and innovation), and
also the fact of such phrases existing and being used in Polish as well (e. g. Salt Lake
City, New York City). In ‘Xuxux’ there was a possibility of modification, as letter ‘x’
is not used in Polish, its sound represented in writing as ‘ks’, but it was unused.
Applying a declension pattern to ‘Idjit’ and ‘Autland’ is possible if we assume
these names are masculine. However, the translator apparently considered this
two names to be feminine (probably because ‘island’ in Polish, ‘wyspa’, is feminine).
In consequence, no declension pattern can be applied.
The remaining seven names (no. 11-17) keep their original form in Nominative,
but have declension patterns applied to them what creates changes in grammar
and spelling. In all cases declension suffixes are added without an apostrophe.
‘Huffaker’, ‘Tazmagor’, and ‘Kikador’ have the same modification in spelling and
pronunciation in Locative and Vocative, when due to palatalization ‘r’ changes to
‘rz’ which is nowadays pronounced the same as ‘ż’26 (‘Huffakerze’, ‘Tazmagorze’,
‘Kikadorze’). The word ‘Abarat’ experiences palatalization in the same two
grammatical cases what results in spelling and pronunciation change from ‘t’ to ‘c’
(‘Abaracie’).
What can be concluded here is that pure reproduction is not always possible in
Polish. Even if the translator does not intentionally alter the word, it is probable
24

Odmienne nazwy geograficzne [in:] Słownik Języka Polskiego PWN, (https://sjp.pwn.pl/zasady/262-70-2Odmienne-nazwy-geograficzne;629642.html) (access: 24.04.2018).
25 Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski... [in:] Słownik Języka Polskiego PWN,
(https: //sjp.pwn.pl/zasady/Jesli-w-ktoryms-przypadku-gramatycznym-brzmienie-gloski;629620.html) (access: 24.
04.2018).
26 Etymologically speaking, ‘rz’ and ‘ż’ represent two different phonems. ‘Rz’ was created from palatalised ‘r’ later
in the development of Polish langugage, while ‘ż’ was inherited from Proto-Slavic language. Nowadays both
represent the same phonem. When ‘r’ is followed by ‘i’, it changes to ‘rz’ due to palatalisation. Compare:
K. Długosz-Kurczabowa, S. Długosz, Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach
egzaminacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006, p. 172; Z. Klemensiewicz, T. LehrSpławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, PWN, Warszawa 1964, pp. 148–150.
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that grammatical modification, changes in spelling and pronunciation will happen
regardless because of the necessity of declension.

B. Modification
Modification was already visible in the examples presented above, however
there it was forced by the Polish language as a system; In the case of the six
examples below, modification was optional and was employed consciously by the
translator.
Table 2. Modified toponyms
no.

English
original

Polish
translation

Type of
location

no.

English
original

Polish translation

Type of
location

1.

Gorgossium

Gorgozjum

island

4.

Mycassius

Mykassius

city

2.

Hobarookus

Hobarukus

island

5.

Scoriae

Scoria

island

3.

Gosh

Gosz

city

6.

Efreet

Ifryt

island

Source: own work

The idea of spelling modification is to make the name easier to read for the TL
audience, and to adjust it to the writing norms of the TL. When the names are
author-made, like here, the translator has a lot of freedom in altering them.
Number 5 and 6 seem to be the most interesting cases. In ‘Scoriae’, the
translator changed the diphthong ‘ae’ to ‘a’, even though this complex vowel is read
rather as Polish ‘e’. The reasoning could be that if ending with –e, applying
declension pattern would be impossible, while with –a at the end it is probable and
the name fits Polish language system better. What is inconsistent is that ‘c’ was not
changed to ‘k’ as it was in ‘Mycassius’.
In ‘Efreet’, the initial ‘e’ was exchanged with ‘i’ so the spelling in Polish matches
the pronunciation. At the first glance the same thing should have happened to ‘ee’,
read as Polish ‘i’. However, this case is more complex as there is ‘r’ right before the
‘ee’, and in Polish ‘ri’ could result in ‘rz’, as ‘i’ has palatalizing properties. In the
history of the Polish language, ‘r’ underwent palatalization, and began to be written
as ‘rz’. Nowadays ‘rz’ and ‘ż’ represent the same phoneme, but genetically speaking
they once represented two different phonemes27. Because ‘i’ has palatalizing
properties that could affect ‘r’, it was changed to ‘y’. This is why the final product
27

Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, PWN, Warszawa,
1964, pp. 148–150; K. Długosz-Kurczabowa, S. Długosz, Gramatyka historyczna języka polskiego w testach,
ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych, Wydawnictwo Universytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, p. 172.
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of modification here is ‘Ifryt’, what is easy to read, spelled in accordance with Polish
rules, and conforming to Polish phonology. It is visible that the translator made
a conscious decision while modifying this item28. ‘Ifryt’ has ‘t’ changed to ‘c’ in
writing and pronunciation due to palatalization in Locative and Vocative (‘Ifrycie’).
It can be concluded that modification is used to alter the spelling of the word so
that it matches the way it is pronounced and therefore is easier to read for the
Polish receivers. This is especially important if the text is directed to children, like
Abarat is at least in some extent (lower part of the “young adult” range). Some
phonological modification happens due to declension as well, but it cannot be
avoided.

C. Translation
There are 51 translated items divided into two groups: partially translated and
fully translated. Each group is discussed separately.
Partially translated:
Fourteen items are partially translated, all of them refer to Abaratian locations.
Table 3. Partially rendered toponyms
No.

English original

Polish translation

Type of location

1.

Pino Mountains

Góry Pino

mountain

2.

Fulgore’s Cove

Zatoka Fulgore

Cove

3.

Straits of Segunda

Cieśnina Segunda

Strait

4.

Marapozsa Street

Ulica Marapozsa

Street

5.

Followell Street

ulica Followell

Street

6.

Fuller Street

ulica Fullera

Street

7.

Yebba Dim Day

Dzień Yebba Dim

Island

8.

Port Hark

Port Hark

port

9.

Qualm Hah

Skrupuł Hah

island

28

What is interesting, the same proper name ‘Efreet’ appears as an anthroponym in antoher Barker’s novel,
Imajica, and is not altered in anyway by the translator of the Polish edition. See: C. Barker, Imajica, trans.
W. Szypuła, Mag, Warszawa 2014.
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10.

Orlando’s Cap

Czapa Orlanda

island

11.

Odom’s Spire

Iglica Odoma

island

12.

Alice Point

Punkt Alicji

island

13.

Hap’s Vault

Krypta Hap

cave

14.

Sea of Izabella

Morze Izabelli

sea

Source: own work

Partial translation is used when part of the name cannot be translated, while the
other can. In most of the examples, toponyms refer to locations that have
a convention of naming them in any language, like mountains and streets. The
translation needs to adjust the name to the TL’s convention, grammar, etc. Because
of lack of information regarding some of names, the translator had limited choices
and decided to keep them unchanged, what seems to be the safest, except for
those which were assumed to be masculine and had the appropriate declension
pattern applied to them. Substitution of the name ‘Alice’ for ‘Alicja’ is an obvious
example of unnecessary domestication; leaving ‘Alice’ would be more appropriate
as English is the language of the islands.
Partial translation allows to preserve the information about the type of location
that is contained in the original, while at the same time presenting the reader with
the foreign element, so that the message is balanced.
Fully rendered
Because of big number and variety of proper names (37 items), they are divided
into three parts, each presented in a separate table. The parts are: Fully translated
toponyms – human realm (table 4); Fully translated toponyms – Abaratian islands
(table 5); Fully translated toponyms – other Abaratian locations (table 6).
Table 4. Fully rendered toponyms – human realm
No.

English original

Polish translation

Type of location

1.

Hereafter

Zaświat

realm

2.

Chickentown

Kurczakowo

town

3.

Pelikan Rapids

Wodogrzmoty Pelikana

town

4.

Comfort Tree Hotel

Hotel Komfort

hotel
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5.

High Seas Hotel

Wielkie Morze

hotel

6.

the Rise

Stoki

hill

7.

Laurel Street

ulica Laurowa

street

8.

Main Street

ulica Główna

street

Source: own work

Number 1, ‘Hereafter’, is a very interesting case. It is how Abaratians refer
to the human realm. The word itself means “starting from this time, in the future”
and can also refer to life after death29. The translator focused on the latter meaning
and created the word ‘Zaświat’ which does not function in Polish, but is a singular
form of commonly used ‘zaświaty’ (the netherworld). Thanks to this, the translated
item has the same associations with the afterlife as the original. It seems that plural
‘zaświaty’ was a valid choice, but was changed to singular perhaps to accentuate
that ‘Zaświat’ is a different thing, referring to one realm and only burdened with
a connotation of the afterlife, not explicitly designating it.
This association with life after death is essential for the story. From the
perspective of human characters, inhabitants of Chickentown, this name would not
make any sense. But it is the people of the Abarat that use it. And on the Abarat
Hereafter is presented as heaven with immortal cities full of light were every soul
is guided by angels and can find peace30. At the first glance, the human world does
not fit its description, and its function as a netherworld could be dismissed.
However, there are at least two characters that prove it really is a netherworld,
at least in their cases and to a certain degree. One of them, Princess Boa, was killed
and her soul was taken to the Hereafter, where it was placed in a baby that was
about to be born. This baby was our heroine, Candy, who later comes to the Abarat,
discovers the truth, and parts with Boa. In this plotline there is the whole circle of
life: Boa dies, goes to the Hereafter, and then comes back to the islands to be
reborn. The Hereafter does have the function of the netherworld, therefore the
associations the name has are important information for the readers allowing them
to interpret the events. Translation is justified and necessary to provide the Polish
reader with the same associations the original audience has.
When it comes to translated human realm toponyms, it is visible that whatever
qualified for translation, was translated. The attempt was made to provide the
Polish reader with the same information and connotations the original reader gets
from reading the names. Though sometimes the translation could be simpler, and
29

Hereafter (entr) [in:] Cambridge English Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
hereafter) (access: 01.06.2018).
30 C. Barker, Abarat, HarperCollins, London 2002, p. 199.
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in some instances it is debatable if it was necessary at all, the translator seems to
try and be consistent in her choices.
Let us now move to translated toponyms from the Abarat archipelago. First part
here consists of the names of the islands.
Table 5. Fully rendered toponyms – Abaratian islands
No.

English original

Polish translation

Type of location

1.

The Isle of the Black Egg

Wyspa Czarnego Jaja

island

2.

Speckle Frew

Cętka

island

3.

Spake

Rzekł

island

4.

Nonce

Tymczasem

island

5.

Ninnyhammer

Głupimłot

island

6.

Jibarish

Bełkot

island

7.

Nully

Nul

island

8.

Island of Lengthening Shadows

Wyspa Wydłużonych Cieni

island

9.

The Great Head

Wielka Głowa

island

10.

Elegiac’s Garden

Elegijny Ogród

island

Source: own work

‘Nonce’ (no. 4) and ‘Jibarish’ (no. 6) were the most challenging. ‘Nonce’ in
English is a part of two expressions: “for the nonce” which means “for the present,
temporarily”, and “a nonce word” that means “coined for one occasion”31.
The Polish translation would be more or less “na razie, tymczasowo, chwilowo”.
However, what is needed is a name, that is a noun or something resembling a noun.
The translator decided that adverb ‘tymczasem’ (meanwhile) does the job well
enough. One minor inconvenience is that ‘tymczasem’ cannot have any declension
pattern applied, but this is not causing any issues in the text. The temporality that
is implied by the original name seems to be quite important for conveying the
characteristic of this island. On Nonce, the whole fauna and flora dies and regrows
every hour. Everything here is indeed temporary. Translating this name appears
to be justified.

31

Nonce (entry) [in:] Oxford English Dictionary, (https://en.oxforddictionaries.com/definition/nonce) (access:
10.06.2018).
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The word ‘jibarish’ is not to be found in any dictionary, but the description
of the island helped to find the origins of its name: “The very name of the island
is derived from the means by which the air continue to alter the very words a visitor
may speak, turning sense into nonsense or ‘jibberish’”32. Now, ‘jibberish’ is an
alternative spelling of ‘gibberish’ what means “spoken or written words that have
no meaning”33. The name ‘Jibarish’ is very likely to be a gibberish of the word
gibberish. The easiest way to translate would be taking the equivalent of the
original source word and then altering its spelling so that it is understandable, but
looks different. Sadly, in Polish version only the first step was done, and the island
is simply called ‘Bełkot’, even though there was room for alternations: ‘ł’ could be
changed for ‘u’, ‘t’ for ‘d’, etc. Great opportunity was unused.
Now let us move to Abaratian locations that are not islands and have their
names translated to Polish. Nineteen items of such cases are listed in the table
below:
Table 6. Fully rendered toponyms – other Abaratian locations
No.

English original

Polish translation

Type of location

1.

Faithless Harbour

Zatoka Wiarołomna

harbour

2.

Shadow Harbour

Zatoka Cienia

harbour

3.

Straits of Limbo

Cieśnina Otchłani

strait

4.

Straits of Dusk

Cieśnina Zmierzchu

strait

5.

Repository of Remembrance

Repozytorium Pamięci

building

6.

The Cat’s Hair Cathedral

Katedra Kociej Sierści

building

7.

(fortress) Iniquisit

(twierdza) Bezecna

building

8.

Twilight Palace

Pałac Zmierzchu

building

9.

Palace of Bowers

Altanowy Pałac

building

10.

Dead Man’s House

Dom Umrzyka

building

11.

High Sladder

Wielki Kotlarz

town

12.

Churngold

Złotoburz

town

13.

Candlemas

Gromnica

town

32

C. Barker, Abarat, HareperCollins, London 2002, p. xvi.
Gibberish (entry) [in:] Cambridge English Dictionary, (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
gibberish) (access: 01.06.2018).
33
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14.

Gilholly Bridge

Most Ostrokrzewu

bridge

15.

Marrowbone’s Shore

Wybrzeże Szpiku Kostnego

shore

16.

The Gallows Forest

Szubieniczny Las

forest

17.

The Chamber of Skein

Komnata Motka

cave

18.

Vesper’s Rock

Wieczorna Skała

rock

19.

The Fool in Chains

Głupiec w Łańcuchach

bar

Source: own work

‘Iniquisit’ is a name of a fortress on Gorgossium. Again, this word does not appear
in dictionaries, however there are similar items: ‘iniquitous’ and ‘iniquity’ which
mean “a very wrong and unfair (action or situation)”34. It can be assumed that these
words were the basis for creation of this name. The ending ‘sit’ does not function
as a suffix in English, so it may be supposed that there is one more word entangled
in the name. Perhaps ‘inquisitorial’, or ‘exquisit’(though the fortress
is neither delicate, nor beautiful) or maybe simply ‘sit’ in the meaning “to be in
a particular position: The town sits at/in bottom of the valley”35. Even with the one
basic meaning, translation process is hard enough. Literal dictionary equivalents
for ‘iniquitous’ are ‘niesprawiedliwy, niegodziwy, nieprawy, podły, niecny”36,
and for ‘iniquity’ – ‘niegodziwość, niesprawiedliwość, nieprawość, bezprawie,
bezeceństwo’37. The translator did not try to reproduce the seemingly complicated
construction of the original item, and simply chose one of the dictionary translation
– ‘bezeceństwo’ – changing it into feminine adjective form so that it matches the
noun ‘forteca, twierdza’ which is equivalent for ‘fortress’. This process concluded
with ‘(twierdza) Bezecna’. The meaning of this name adds to the dark and evil
associations Gorgossium has as an island.
There was visibly a struggle in translating ‘High Sladder’. The word ‘sladder’ is
not found in English dictionaries. In Swedish it means ‘gossip’, but it does not seem
to be of any help. Polish translations to ‘kotlarz’ (coppersmith, tinker) is a hint that
probably the origin of this word is a name of a profession. However, the only
profession called similarly enough to ‘sladder’ is ‘slater’ (dacharz, dekarz). It may be
34

Iniquitous (entry) [in:] Cambridge English Dictionary, (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/repository) (access: 01.06.2018); Iniquity (entry) [in:] Ibidem, (https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/iniquity) (access: 01.06.2018).
35 Sit (entry) [in:] Cambridge English Dictionary, (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sit) (access:
01.06.2018).
36 Iniquitous (entry) [in:] Słownik angielsko-polski PWN, (https://translatica.pl/szukaj/iniquitous.html) (access:
01.06.2018).
37 Iniquity (entry) [in:] Ibidem, (https://translatica.pl/szukaj/iniquity.html) (access: 01.06.2018).
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assumed that ‘sladder’ is indeed ‘slater’ with modified spelling. The translator used
a rather unknown name of profession ‘kotlarz’ instead of taking literal translation
‘dekarz’ and modifying it.
‘Candlemas’ is a very interesting case and sadly in translation part of cultural
reference was lost. ‘Candlemas’ stands for “a Christian festival held on 2 February
to commemorate the purification of the Virgin Mary (...) Candles were traditionally
blessed at this festival”38, known in Poland as Ofiarowanie Pańskie, or Święto Matki
Boskiej Gromnicznej. The huge problem here is that literal translation would
be a long, very specific name of the holiday, unsuitable to be the name of a town.
What was done to shorten it was taking a part of Polish tradition regarding the
festival that is the word for the candle itself, and using it as a name – thus in Polish
the town is called ‘Gromnica’. And even though the religious connotation is still
there, the connection with a very specific event in the Christian calendar is almost
completely lost, as ‘gromnica’ is used on other occasions as well.
In ‘Vesper’s Rock’, ‘vesper’ was translated as ‘wieczór’, and ‘rock’ as ‘skała’, both
of these options being perfectly valid dictionary equivalents. However, there were
other options, as Vesper is Roman name of a demigod Hesperus, represented
as Venus, i. e. the Evening Star39. So there was a possibility of retaining this part
together with its mythological reference (Skała Vespera), or using Polish recognised
equivalent for the Evening Star (Skała Gwiazdy Wieczornej). The text then would be
richer, containing references to Greek mythology, or astrology. The translator,
however, apparently did not want to assume the existence of such references?, and
now the Polish reader cannot find any in a name that in the original is ambiguous
and meaningful.
Full translation was used in two cases: when it was possible to translate the
whole name, even though it is debatable if it was necessary (like Laurel Street –
ulica Laurowa that appears in the novel once and is not important for the plot), and
when the original item has a meaning or connotation that is important to the plot,
or characterizes the location in some way (Hereafter – Zaświat, Chickentown –
Kurczakowo, etc.). Many names were translated word-for-word, but some were
neologisms created on the basis of existing English words. In such cases, the
translator often did not recreate the whole process, simply translating the meaning
of the word that served as the basis of the name (Jibarish – Bełkot). On many
occasions the translator does not use the dictionary equivalents and chooses one
of the synonyms to achieve a better effect, however in some cases overly literal
approach resulted in loosing cultural references (Vesper’s Rock – Wieczorna Skała).

38

Candlemas (entry) [in:] Oxford English Dictionary, (https://en.oxforddictionaries.com/definition/candlemas)
(access: 20.06.2018).
39
Vesper (entry) [in:] Encyclopedia Britannica, (http://www.gutenberg.org/files/39353/39353-h/39353h.htm
#ar59) (access: 20.06.2018). ‘Vespers’ in English means also ‘nieszpory’, a type of church service.
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D. Other cases
Among all the toponyms there are three instances where different strategies
were used. One name was omitted, and two others were substituted with their
recognized equivalents.
In the original we read: “ (...)Ruth’s pretty little charts (…) had been copied
out of her father’s brochures for Applebaum’s Farm”40. Polish translation of this
fragment reads: “(...) śliczne wykresy Ruth (…) zostały skopiowane z błyszczących
broszurek jej ojca”41. The name ‘Applebaum’s Farm’ disappears in translation, even
though it could be easily translated as ‘Farma Applebauma’.
‘St. Stephen’s’ is a name of a church in Chickentown. The word ‘church’ is not
used anywhere near it, but it is clear from the context: “All kinds of flotsam and
jetsam careered around in the turbulent waters: street signs, bicycles,(…) the pulpit
of St. Stephen’s on Fuller Street (…)”42. ‘St. Stephen’s’ has a recognized equivalent
in Polish, like most (if not all) Christian saints’ names do. Therefore it was
substituted for ‘Świętego Stefana’ – the English possessive form is shown through
declension case, Genitive, in Polish. The translator decided to use expansion
strategy as well and add the word ‘kościół’ (church): “(…) kazalnica z kościoła
Świętego Stefana (…)”43.
Finally, one of the Abaratian islands is called ‘Obadiah’. As Obadiah is a character
appearing in 1Kings in the Bible, there is a Polish recognized equivalent – ‘Obadiasz’
– and it was used. Obadiah is also considered to be the author of the Book
of Obadiah, but in this case Polish translation uses ‘Abdiasz’ instead of ‘Obadiasz’.
Obadiah is an island in a fantasy world, where Christianity should not be known,
but this Bible reference is not accidental. There are at least a few other references
to Christianity. For example, when in the Abarat Candy mourns the death of a pet
animal, she is offered a cross for its grave by a native Abaratian44. In volume three,
there is a painting hanging in Pixler’s laboratory in Commexo City titled The Morning
of Christ’s Nativity45, and there are Abaratian characters with Christian names
(Mariah, Christopher). What is more, Obadiah is also called the Elegiac’s Garden
and according to Abaratian mythology is a place where “mythic Creators of Abarat,
A’zo and Cha, experimented with life-forms”46 what brings Eden into mind.
All of this can be easily explained: Abaratians and humans were exchanging goods
and ideas for centuries. Christian items and customs were apparently traded as
well, together with the English language which is now used on the archipelago.
40

C. Barker, Abarat, HarperCollins, London 2002, p. 31.
Idem, Abarat, trans. D. Górska, Amber, Warszawa 2003, p. 35–36.
42 Idem, Abarat. Days of Magic, Nights of War, HarperCollins, London 2004, p. 467.
43 Idem, Abarat. Dni magii, noce wojny, trans. D. Górska, Amber, Warszawa 2004, p. 355.
44 Idem, Abarat, HarperCollins, London 2002, p. 242.
45
Idem, Abarat. Absolute Midnight, HarperCollins, New York 2011, p. 386.
46 Idem, Abarat, , HarperCollins, London 2002, p. xxiii.
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Conclusions
Different translation strategies are used in different situations. Author-made
names are reproduced, as they cannot be translated. Even if the translator did not
decide to alter them, Polish declension forces modifications in grammar, spelling
and pronunciation. Such modification is inevitable, as it is a natural process
happening in the Polish language. When used consciously by the translator,
modification adjusts the spelling to the Polish writing norms, making it easier
to read and pronounce. Changes are minor and do not affect the reading
experience much.
Most of the toponyms underwent rendition. Some were translated only to
a certain degree: what qualified for translation was translated, and the rest was
reproduced. The translated parts mostly carry information about the type of
location (street, straits, etc.). Full translation was done wherever it was possible,
mostly using literal method. However, in most of the cases concerning the
Abaratian reality, the translation was needed as the names have meanings and/or
associations that are important to the story, characterise the place, or convey
information about the locations. Some of Abaratian names are based on existing
English words, their meaning is important for the same reasons. Sometimes the
translation is too literal, what results in omitting cultural references.
It is easily visible that most of the items were translated, but it is domestication?
The names that were translated 1. Mostly refer to a fantasy world and 2. Convey
important meanings and associations about the places they refer to. Leaving them
in English maybe could be more faithful to the original, and would reflect the fact
that English is the language of the Abarat archipelago, but the reader’s experience
would be vastly lacking the information in them, which was put there by the author
for the readers to understand. This is the case of the meaningful names, when the
translation is not only justified, but recommended, especially when younger
readers are among the recipients. What is more, leaving the original names would
create an effect of otherness for Polish readers, which the recipients of the original
do not have, and change the reading experience. On the other hand, however,
it can be said that the experience has to be different, as the audience is different,
and the text, being a product of a foreign culture, needs to feel foreign too.
In the case of Abarat, the translator kept a good balance between the foreign
element, and what is known to the target language audience. The readers are
perfectly aware of the foreign setting, and receive a healthy dose of foreign proper
names. At the same time, they can enjoy the full spectrum of the world presented,
knowing all the meanings hidden in names. This balance is not present in some
other translated versions of Abarat, e.g. German edition retains some of the proper
names, and Japanese edition retains all, only transcribing them. Decision to retain
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the names has its consequences: it either expects the reader to do the research on
their own, or to know English well enough to understand the hidden meanings.
Keeping in mind that the author himself considers Abarat to be an ‘all ages’ book,
neither of these expectations can possibly be met. Retaining meaningful proper
names automatically sets the age of the target group higher. The Polish edition was
directed to older children and teenagers, and thanks to the healthy balance in the
translation process, it can be now enjoyed by audiences of all ages, just like the
author intended it to be.
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Rendering Meaningful Names: Toponyms in Clive Barker’s Abarat
Summary
This article is concerned with proper names of locations – toponyms – in the Polish translation of
Abarat, a fantasy novel by Clive Barker. Due to the nature of fantasy texts, many of those names are
neologisms, often created on the basis of existing words, loaded with meanings and connotations that
are important for the story. In this article original names are compared to their Polish translations.
Chosen examples are scrutinised and described in detail. As a result, main translation methods and
strategies employed by the translator are uncovered, as well as their consequences for the target
readers.
Keywords: translation, proper names, toponyms, Clive Barker, fantasy, Abarat
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ABSTRAKT
Wpływ mediów na człowieka i społeczność jest wymiernym faktem empirycznym, z całym bogactwem
pozytywnych konsekwencji dla ludzkiej twórczości i postępu cywilizacyjnego, ale też z całym bagażem
negatywnych skutków ich oddziaływania. Nauki o komunikacji społecznej i mediach dostarczają nam
coraz więcej wyników badań ilościowych i jakościowych tego zjawiska. Trudności pojawiają się jednak
na poziomie interpretacji i analiz dotyczących skali tego zjawiska oraz skali konsekwencji wpływu
mediów na człowieka. We współczesnym dyskursie medialnym pojawia się coraz więcej ciekawych,
oryginalnych i często prowokujących analiz relacji człowieka do maszyny. Jedną z takich propozycji
prezentuje Norbert Bolz. Zasadnicze zręby jego wizji medialnej wyznaczają: koncepcja synergetyki
człowiek-maszyna, negacja hermeneutyki oraz „logika obrazów”. Celem artykułu jest próba
krytycznego spojrzenia na koncepcję Norberta Bolza z perspektywy paradygmatu tożsamości
człowieka jako osoby świadomej i wolnej, będącej odpowiedzialnym dysponentem i użytkownikiem
mediów. Przedmiotem naszych analiz są poglądy Bolza zawarte w wybranych jego publikacjach. Nasze
analizy prowadzone są przy pomocy metody analizy źródeł, metody analizy dyskursu teoretycznego
nad mediami oraz syntezującej metody komparatystycznej.
SŁOWA KLUCZOWE: synergia, korelacje człowiek − maszyna, media, teorie mediów, Norbert Bolz

Wstęp
We współczesnym dyskursie medialnym pojawia się coraz więcej ciekawych,
oryginalnych i często prowokujących analiz relacji człowieka do maszyny. Jedną
z takich propozycji prezentuje Norbert Bolz2. Krytyczne spojrzenie na jego wizję
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 9.02.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
Por. niektóre jego prace: N. Bolz, Estetyka cyfrowa, [w:] A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja,
wideo, komputer, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997, s. 343-359; N. Bolz, Theorie der neuen Medien, Raben
Verlag, München 1990; N. Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, Wilhelm Fink, München 1992; N. Bolz, Die Welt
als Chaos und Simulation, Wilhelm Fink, München 1992; N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen
2
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mediów jest warte uwagi nie dlatego, jakoby jego konstrukcja była nowym
projektem o wysokich walorach poznawczych, ale przede wszystkim z tej racji,
iż chcemy na jego przykładzie pokazać, jak w jego koncepcji uwidacznia się typowy
dla myślenia ponowoczesnego eklektyzm podglądów i wynikający z tego nowy
paradygmat racjonalności itp. W jego poglądach jak w zwierciadle odbijają
się podstawowe teoremy wyznaczające postracjonalny, teoretyczny dyskurs
nad mediami. W ten sposób również jego koncepcja nabiera charakteru
postmodernistycznego paradygmatu analiz medialnych. Zasadnicze zręby jego
wizji medialnej wyznaczają: koncepcja synergetyki3 człowiek − maszyna4, negacja
hermeneutyki oraz „logika obrazów”5. Wpływ mediów na człowieka i społeczność
jest wymiernym faktem empirycznym, z całym bogactwem pozytywnych
konsekwencji dla ludzkiej twórczości i postępu cywilizacyjnego, ale też z całym
bagażem negatywnych skutków ich oddziaływania. Nauki o komunikacji społecznej
i mediach dostarczają nam coraz więcej wyników badań ilościowych i jakościowych
tego zjawiska. Trudności pojawiają się jednak na poziomie interpretacji i analiz
dotyczących skali tego zjawiska oraz skali konsekwencji wpływu mediów na
człowieka. Celem artykułu jest próba krytycznego spojrzenia na koncepcję Norberta
Bolza z perspektywy paradygmatu tożsamości człowieka jako osoby świadomej
i wolnej, będącej odpowiedzialnym dysponentem i użytkownikiem mediów.
Przedmiotem naszych analiz są poglądy Bolza zawarte w wybranych jego
publikacjach. Nasze analizy prowadzone są przy pomocy metody analizy źródeł,
metody analizy dyskursu teoretycznego nad mediami oraz syntezującej metody
komparatystycznej. W naszych analizach, które są próbą krytycznego dyskursu
z koncepcją Bolza, staramy się pokazać i uzasadnić taki model korelacji człowieka
i mediów, według którego człowiek, doceniając wartość mediów jako coraz
doskonalszych narzędzi komunikacji i informacji, nie traci pod ich wpływem
swojej godności i osobowej wartości, ale jako istota wolna i myśląca posiada
możliwość wzbogacania dzięki nim swojego człowieczeństwa, swojej twórczości,
urzeczywistniając w ten sposób dobro własne i dobro wspólne.

Kommunikationsverhältnisse, Wilhelm Fink, München 1993, N. Bolz, F. Kittler, G. Ch. Tholen (red.), Computer
als Medium, Wilhelm Fink, München 1993; N. Bolz, Mensch-Maschine-Synergetik unter neuen
Medienbedingungen, „Symptome”, 11 (1993), s. 34-37; N. Bolz, Weltkommunikation. Über die Öffentlichkeit der
Werbung, [w:] R. Maresch (red.), Medien und Öffentlichkeit. Positionierungen Symptome Simulationsbrüche, Boer
Verlag, München 1996, s. 77-88; N. Bolz, Weltkommunikation, Wilhelm Fink, München 2001; N. Bolz, Das
konsumistische Manifest, Wilhelm Fink, München 2002; N. Bolz, Das ABC der Medien, Wilhelm Fink, Paderborn
2007; N. Bolz, Profit für Alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken, Murmann, Hamburg 2009; N. Bolz, Das richtige
Leben, Wilhelm Fink, Paderborn 2014.
3 Por. H. Haken, Synergetics: an Introduction, Springer, Heidelberg, Berlin, New York 1978; J. Hubert,
Społeczeństwo synergetyczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 16-17.
4 Por. N. Bolz, Mensch-Maschine-Synergetik unter neuen Medienbedingungen…, op. cit., s. 34-37.
5
Por. A. Wittwer, Verwirklichungen. Eine Kritik der Medientheorie, Rombach, Freiburg im Breisgau 2001, s. 187214.
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Konwergencja mediów jako warunek doskonalenia systemu
synergicznego
Człowiek wchodzi w relację z coraz doskonalszymi narzędziami, które są dziełem
ludzkiej twórczości i wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. Doskonalsze
narzędzia stanowią z kolei istotny czynnik postępu w twórczości człowieka
i rozwoju społecznym. Jednym z ważnych współczesnych zjawisk, określających
jakość mediów jako narzędzi komunikacji, jest zjawisko konwergencji mediów.
Zjawisko konwergencji, najogólniej mówiąc, określa cały kompleks zjawisk
wieloaspektowego upodobniania się urządzeń medialnych i komunikacyjnych,
które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze sobą
technicznie spokrewnione. Konwergencja jest zatem rezultatem cyfrowej rewolucji
i przenikania się różnych sektorów informacji, komunikacji i informatyki,
prowadząc do uniformizacji i integracji różnych technik oraz środków przekazu6.
Konwergencja mediów umożliwia interaktywność komunikowania, dzięki daleko
idącemu sprzężeniu i komplementarności mediów elektronicznych, informatyki
i telekomunikacji. Konwergencja nie dotyczy jedynie płaszczyzny technologicznej.
Podobnie jak w tzw. procesach hybrydowych w naukach przyrodniczych
(np. biotechnologii), procesy konwergencji w mediach otwierają nowe perspektywy
ich rozwoju.
Konwergencja mediów i struktur informatyczno-komunikacyjnych powoduje
wiele zmian w przestrzeni medialnej, np.: powstanie usług medialnych
ukierunkowanych na specyficzne, indywidualne potrzeby użytkowników; zmianę
charakteru komunikacji interpersonalnej (przekaz głosu wraz z obrazem), zmianę
charakteru interaktywności komunikacyjnej (komunikacja teleinformatyczna
dominująca nad komunikacją telefoniczną), zmianę formatów przekazów
medialnych itp. Integracja mediów na różnych poziomach daje nowe możliwości
ludzkiej twórczości, ze względu na możliwość specyficznej zamiany ról w procesie
komunikowania. Odbiorcy zintegrowanych systemów medialnych nie dają się
jednoznacznie zdefiniować, ponieważ status i rola nadawcy i odbiorcy ulegają
dyfuzji czy wręcz zamianie7.
Istnieje wiele teoretycznych prób analizy miejsca i roli człowieka w świecie
nowych konwergentnych mediów oraz konsekwencji relacji człowiek-media dla
jakości ludzkich działań, w tym także ludzkiej twórczości. Większość z tych ujęć
ukazuje nie tylko nową jakość mediosfery tworzonej przez konwergentne media,
ale pokazuje przede wszystkim nową płaszczyznę konwergencji: związek człowieka
z przedmiotowym światem mediów i maszyn, poszerzający i rozwijający ludzkie
6

Zob. szerzej: M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze –
Media Studies”, 2008, 3, s. 84-103.
7 Por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Biblos, Tarnów 2005, s. 265-364.
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możliwości twórcze8. Jako przykład takich czytelnych i oryginalnych koncepcji,
nawiązujących do myśli Marshalla McLuhana, możemy uznać koncepcje
Norberta Bolza9, Michela Serresa10 czy Vilema Flussera11. Wszystkie te koncepcje,
ukazując rozwój mediów i ich wpływ na człowieka, pokazują z różnych
perspektyw pola podstawowych dążeń człowieka: tendencje do komunikowania
i wymiany oraz tendencję zachowawczą własnych dóbr, immanentną projekcję
i transcendencję12. Wiele teorii medialnych, szczególnie tych o orientacji
strukturalistycznej, konstruktywistycznej, psychoanalitycznej, postmodernistycznej
postrzega człowieka jako produkt medialny, jako produkt medialnych interakcji,
twór zewnętrznych systemów symboli czy też jako „symboliczną projekcję, którą
jednostka ciągle tworzy”13. Wiegerling, przykładowo, przenosi założenia i tezy
metodycznego operacjonizmu do przestrzeni medialnej, czyniąc z nich podstawę
analiz medialnej kondycji człowieka. Człowieka ujmuje jedynie jako funkcjonalną
jedność, sprzężoną z historią wyrażającą się przez formy medialnej komunikacji
i w nich tylko ujawniającą siebie w pełni swojego bycia człowiekiem14. Thompson
uważa człowieka za symboliczną projekcję medialną, konstytuowaną przez niego
samego w polu oddziaływania symboli medialnych oraz w trakcie procesów
interakcji pośredniej lub quasi-interakcji medialnej. „Jednostka tworzy ‘ja’
z materiałów symbolicznych, jakie znajdują się w jej zasięgu, z materiałów będących
jej osobistym wkładem w to, jak siebie widzi, oraz w narrację własnej tożsamości.
Narracja ta u większości osób zmienia się w miarę, jak czerpią one z materiałów
symbolicznych i doświadczeń, krocząc po szlaku życia i stopniowo przekształcając
definicję własnej tożsamości”15.
Przedstawione wyżej niektóre poglądy pokazują szerszą tendencję ujmowania
mediów nie tylko jako narzędzi poszerzających twórcze możliwości człowieka, ale
także jako czynników kształtujących i determinujących tożsamość człowieka.
Niewątpliwie wraz z postępem technologicznym w dziedzinie mediów zmieniły się
uwarunkowania życia człowieka. Człowiek żyje w epoce mediów elektronicznych,
w „zmediatyzowanym świecie”, doświadczając siebie i świat poprzez pryzmat
mediów, kształtując i rozwijając siebie, swoją osobowość, urzeczywistniając swoje
8

Por. Z. Vetulani, Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej,
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004; M. Sikorski, Interakcja człowiek-komputer, Wydawnictwo
Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2010; J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp,
Interaction design, Wiley, New York 2002; A. Dix, J. Finlay, G. D. Abowd, R. Beale, Human-computer Interaction,
Pearson Education, Harlow 2004.
9 Por. M. Drożdż, Filozoficzne aspekty synergii człowieka i maszyny. Polemika z synergetyką medialną Norberta
Bolza, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, XXIV/2 (2005), s. 39-52.
10 Zob. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Jedność, Kielce 2005, s. 143-148.
11 Ibidem, s. 107-124.
12 Por. K. Wiegerling, Medienethik, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 1998, s. 234.
13 J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001, s. 212.
14
K. Wiegerling, Medienethik…, op. cit., s. 233 i n.
15 J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów…, op. cit., s. 212.
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potencjalne ludzkie możliwości lub degradując się w swoim człowieczeństwie
pod znaczącym wpływem medialnym16. Ten wpływ mediów na człowieka
i społeczność jest już wymiernym faktem empirycznym, z całym bogactwem
pozytywnych konsekwencji dla ludzkiej twórczości i postępu cywilizacyjnego.
Skuteczność oddziaływania mediów w tym zakresie powinna być zasadniczo faktem
niekwestionowalnym. Trudności pojawiają się jednak na poziomie interpretacji
i analiz dotyczących skali tego zjawiska oraz skali konsekwencji wpływu mediów
na człowieka. W takim kontekście interpretacyjnym rozpiętość teoretycznych
refleksji jest bardzo duża, począwszy od twierdzeń podkreślających niezależność
i tożsamość strukturalną człowieka wobec mediów, a skończywszy na wizjach
deterministycznych, upatrujących w mediach główny czynnik kształtujący
tożsamość człowieka w ciągle zmieniającym się strumieniu medialnego
oddziaływania. Jednym z uczestników tego dyskursu nad konsekwencjami wpływu
mediów na człowieka jest Norbert Bolz, którego koncepcję poddamy krytycznej
analizie.

Synergia człowieka i maszyny
Koncepcja elektronicznych mediów Norberta Bolza odwołuje się do
cybernetycznego modelu człowieka Norberta Wienera17 oraz opiera się
bezpośrednio na poglądach determinizmu technologicznego McLuhana,
uznających media m.in. za „przedłużenie” człowieka, wzmacniające i poszerzające
jego możliwości poznawcze. Media i maszyny są również, według Bolza,
„technologicznym przedłużeniem centralnego systemu nerwowego”18,
technicznym przedłużeniem ludzkich zmysłów, sztuczną protezą wzmacniającą
funkcje ciała, zmysłów i rozumu. „Wobec komputera McLuhanowska definicja
mediów jako ‘przedłużenia człowieka’ zyskuje nowy wyraz”19. Bolz rozszerza
tezę McLuhana, twierdząc, że cała „elektronika jest globalnym przedłużeniem
naszego centralnego systemu nerwowego, który sam może być rozumiany jako
elektroniczna sieć koordynująca nasze zmysły”20. Same media stanowią również
organiczną strukturę obejmującą całego człowieka. „W przestrzeni uwarunkowań
nowych mediów człowiek staje się nie tyle użytkownikiem narzędzi i aparatów,
ale integralnym elementem, organiczną częścią medialnej struktury”21.

16

Ibidem, s. 229.
Por. N. Wiener, Cybernetics, MIT Press, New York, London 1948, s. 14 (cyt. za: N. Bolz, Estetyka cyfrowa…,
op. cit., s. 349).
18 N. Bolz, Theorie der neuen Medien…, op. cit., s. 113 (wszystkie tłum. własne).
19 N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 353.
20
N. Bolz, Theorie der neuen Medien…, op. cit., s. 116.
21 N. Bolz, Die Welt als Chaos und Simulation…, op. cit., s. 134.
17
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Takie rozumienie mediów i elektroniki implikuje mechanistycznodeterministyczne rozumienie człowieka. Człowiek nie dysponuje możliwością
skutecznego oddziaływania na media i pełnego sterowania tym systemem,
podobnie jak dysponuje możliwością jedynie ograniczonego wpływu na swój
system nerwowy, który jest również systemem zamkniętym. Metaforyczny
język Bolza pozwala dostrzec wyraźne odniesienia jego koncepcji do nowożytnego
materializmu mechanicystycznego La Mettrie, czy też do mechanicyzmu
o proweniencji kartezjańskiej, gdzie „res cogitans” zostało zastąpione przez
„mechanikę asocjacji ducha”22. Ten mechanistyczny obraz człowieka przenosi
Bolz do współczesności jako epoki immaterialnej digitalizacji, umieszczając go
w świecie elektronicznego „chaosu i symulacji”23. W ten sposób tworzy podstawy
swojej koncepcji synergetyki człowiek-maszyna na bazie materialistycznomechanicystycznej antropologii, behawioryzmu i postmodernistycznego
rozumienia racjonalizmu. W takiej wizji człowiek traci swoją podmiotowość,
funkcjonując w przedmiotowej przestrzeni maszyn, poddając się ich
deterministycznym oddziaływaniom. Postępująca, coraz powszechniejsza
technicyzacja życia, postęp technologiczny w dziedzinie komunikacji i mediów
wywołują i wzmacniają proces coraz większej identyfikacji człowieka z maszyną,
wyzwalając przy tym szereg efektów synergetycznych24. Media, wzmacniając
możliwości poznawcze człowieka, jednocześnie określają jego stosunek do
rzeczywistości, determinują kształt jego życia i działania. Media nie tylko rozszerzają
nasz zasięg i zwiększają skuteczność, lecz także działają jako filtr, który pozwala
zorganizować i zinterpretować naszą społeczną egzystencję. Działanie człowieka
jest definiowane i wyjaśniane poprzez analogie do funkcjonowania maszyn, np.
myślenie człowieka można wyjaśnić, według Bolza, procesami symulacji
komputerowych. Bolz nawiązuje tutaj wyraźnie do słynnego testu Turinga, gry
symulacji, rozstrzygając jednoznacznie spór i dyskusję na ten temat apodyktyczną
tezą, że istnieje możliwość technicznej symulacji ludzkiego myślenia. Człowiek
jednak przegrywa konkurencję z maszyną.
„Wobec doskonałości nowych technologii medialnych i komputerowych humanistyczna wizja
człowieka zawstydza tym, że traktuje go jako istotę niedoskonałą. Każde porównanie indywiduum
ludzkiego z sieciami elektronicznymi ukazuje człowieka jako kiepską, niedbale zrobioną sieć

22

N. Bolz, Theorie der neuen Medien…, op. cit., s. 22.
N. Bolz, Die Welt als Chaos und Simulation…, op. cit.
24 Efekty synergetyczne są efektami wzajemnego wzmocnienia. Jeżeli poszczególne elementy wzmacniają
się nawzajem w swoim działaniu, to mówimy o zjawisku synergii. Synergia objawia się więc w trakcie
zsynchronizowanego, harmonijnego działania elementów wchodzących w skład danego systemu, co daje globalny
efekt większy niż wynikałoby to z sumy działania dawanego przez każdy element z osobna. W koncepcji synergetyki
Bolza maszyna wzmacnia możliwości człowieka, który jest w stanie konstruować i programować coraz lepsze
maszyny.
23
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z zawodnym układem przełączającym i niestabilnymi sprzężeniami zwrotnymi”25.

W tym kontekście konieczna jest, według Bolza, synergia człowieka i maszyny,
by wzmocnić możliwości poznawcze człowieka. Człowiek i maszyna funkcjonują
również analogicznie na poziomie uwarunkowań poznawczych, tzn. zarówno
człowiek, jak i program komputerowy mają charakter transcendentalny, ponieważ
umożliwiają doświadczenie. Media elektroniczne w społeczeństwie informacyjnym
są dla przykładu warunkiem a priori naszego poznania świata i działania26.
W jego koncepcji media depersonalizują procesy komunikacji. Komunikacja
przestaje tu być relacją podmiotów i zaczyna pełnić funkcję łącznika między
„umaszynowionymi konceptami”. W tej sytuacji człowiek mówiący staje się
nadajnikiem, a człowiek słuchający odbiornikiem, natomiast treść przekazu czerpie
realność już tylko z własnej struktury − te dwa aspekty są znaczącymi elementami
zachodzącej zmiany. Ten proces widoczny jest chociażby w powszechnie
akceptowanej terminologii, w której język nauk technicznych kontynuuje podbój
codzienności27. Komunikacja medialna nie jest już tylko rozumiana w tradycyjnym
ujęciu semantycznym jako komunia, wymiana, transmisja czy dyfuzja, ale coraz
bardziej w terminologii technicznej, jako komutacja28.
Synergia człowieka i maszyny eliminuje różnicę między podmiotem a przedmiotem,
znosi konieczność, potrzebę i sensowność takiej relacji, ponieważ człowiek został
zredukowany do poziomu funkcjonowania przedmiotowego. W konsekwencji,
pomiędzy człowiekiem a mediami nie funkcjonuje relacja podmiotowoprzedmiotowa, ponieważ media nie funkcjonują poza człowiekiem. Dlatego też
człowiek pozbawiony jest możliwości jakiegokolwiek krytycznego spojrzenia na
media, gdyż media funkcjonują w nim i przez niego.

Cybernetyczna wizja człowieka i społeczeństwa
Bolz traktuje tradycyjny spór filozoficzny dotyczący relacji podmiot − przedmiot
w sposób sarkastyczny, uznając go za relikt filozoficznej przeszłości, ostatecznie
rozwiązany przez cybernetyczną wizję człowieka. „Cybernetyczny projekt świata
jako obwodu regulacji pozwala wyjaśnić to, co kiedyś filozofowie nazwali relacją
podmiotowo-przedmiotową. Rozumiejąc przez to sprzężenie zwrotne obwodu
regulacji człowiek-świat, wskutek czego człowiek tradycyjnej formacji europejskiej
staje się przeżytkiem, a bycie-w-świecie kształtuje jako in-formację”29.
25

N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 350.
N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse…, op. cit., s. 33.
27 Por. J. Lohisse, Przyszłość kultury zinformatyzowanej, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów,
G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (opr.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 659.
28 J. Lohisse, Przyszłość kultury zinformatyzowanej…, op. cit., s. 659.
29
N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 350. Warto tu zwrócić uwagę na pewną grę słów widoczną w oryginalnym
niemieckim tekście: „in-der-Welt-Sein” („bycie w świecie”) oraz „In-Formation” („in-formacja”) To drugie złożenie
26

157

Michał Drożdż

Synergetyczny, medialno-materialistyczny monizm Bolza, znoszący kartezjański
dualizm, zanegował podmiotową tożsamość człowieka w relacji do świata
przedmiotowego. Mimo tej, poważnej w negatywnych skutkach, monistycznej
negacji relacji podmiot − przedmiot, Bolz operuje dalej przekształconą przez siebie
dualistyczną metafizyką. Friedrich Kittler, do którego twierdzeń Bolz chętnie się
odwołuje i z nimi identyfikuje, przenosi podmiotowe cechy konstytuujące
tożsamość człowieka na maszyny, uznając np. komputer za podmiot techniczny30.
Człowiek traci swoją podmiotowość na rzecz maszyn, tracąc w ten sposób swoją
tożsamość i podmiotową odrębność w stosunku do świata przedmiotowego.
Bolz rozszerza i aplikuje również swoją metaforę człowieka-maszyny
na społeczeństwo jako całość, uznając je za „autonomiczną maszynę
komunikacyjną”31. Mechanizmy informatyczne implikują pojawienie się interfejsu
technicznego w relacjach interpersonalnych oraz w relacjach człowieka do maszyn.
Interfejs oznacza dynamiczne połączenie o charakterze informatycznym między
maszynami. Zakres znaczeniowy tego słowa rozszerzył się na sferę konwersacji
między człowiekiem a urządzeniami technicznymi. Połączenie maszyna-maszyna
stało się modelem komunikacji między człowiekiem a maszyną. Według opinii
Bolza model ten można rozszerzyć na całe społeczeństwo podległe oddziaływaniom
mechanizmów informatycznych. Interfejs jako model techniczny może
zdeterminować charakter komunikacji interpersonalnej, czyniąc z niej „relację
syntetyczną”, a całokształt tych relacji „autonomiczną maszyną komunikacyjną”32.
„Czy nie dojdzie do tego, że człowiek jutra, na co dzień posługujący się
programami, zacznie widzieć w innym człowieku już tylko program? Być może
będzie to program nieco bardziej krnąbrny, ale przecież opór zawsze można
zredukować, jeśli tylko zostanie on dobrze zanalizowany. (…) Człowiek, wpatrzony
w swój ekran z programem, nawiązuje dialog ze światem już tylko dzięki manipulacji
technologicznej”33.
Ta próba poszukiwania i pokazywania paralelności, analogii i synergii między
człowiekiem a maszyną, między społecznością a techniką prowadzi w konsekwencji
do zakwestionowania podstawowych wyznaczników podmiotowości człowieka:
słów może oznaczać dosłownie „informację”, ale także „bycie w procesie formacji” i o takie rozumienie bardziej
Bolzowi chodzi: o pokazanie formacyjnej roli informacji, czyli kształtowanie się człowieka poprzez informacje
przetwarzane przez maszyny i media.
30 Por. F. A. Kittler, Grammophon Film Typewriter, Brinkmann & Bose, Berlin 1986, s. 373; F. A. Kittler, Hardware,
das unbekannte Wesen, [w:] S. Krämer (red.), Medien, Computer, Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue
Medien, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, s. 119-132.
31 N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse…, op. cit., s. 7.
32 Ibidem.
33 J. Lohisse, Przyszłość kultury zinformatyzowanej…, op. cit., s. 664-665; por. J. Tidwell, Projektowanie interfejsów.
Sprawdzone wzorce projektowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012; J. Nielsen, H. Loranger, Optymalizacja
funkcjonalności serwisów internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007; J. Spolsky, Projektowanie interfejsu
użytkownika. Poradnik dla programistów, Mikom, Warszawa 2001; S. Fowler, L. Stanwick, The GUI style guide,
AP Professional, New York 1995.
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jego rozumności i wolności, czego Bolz nie ukrywa w swoich tekstach. Mimo iż język
Bolza operuje bogatymi metaforami, to jednak za próbą metaforycznego
utożsamiania człowieka i maszyny, komputera i ducha, nie kryją się tylko fikcyjne
konsekwencje. Język Bolza ma charakter performatywny. Bolz chce nie tylko opisać
przy pomocy metafor nowe relacje między człowiekiem a maszyną, ale dokonuje
faktycznej dekonstrukcji fundamentów ludzkiej racjonalności: myślenia i wolności.
„Stawanie się człowiekiem − pisze Bolz − jest programowaniem [człowiekamaszyny]. Jedno jest przy tym rozstrzygające: komputer może modyfikować swoje
oprogramowanie dzięki łączom zewnętrznym (output). Człowiek nazywa taką
modyfikację autonomią. (…) Wolność jest tylko statystyczną emergencją
zewnętrznych zachowań”34, a myślenie można zredukować − według Bolza − do
procesów symulacji. „W świecie, w którym umysł został odczarowany, okazując się
być jedynie programem, idee takie jak ‘wolna wola’ czy ‘własne ja’, robią wrażenie
przeżytków zamierzchłych czasów. Tak rozumiana historia wyznacza kres
narcystycznym zmartwieniom człowieka. ‘Podmiot psychoanalityczny ulega
zdecentrowaniu w sieci nieświadomości; podmiot dekonstrukcjonistyczny jest
decentrowany w języku; podmiot obliczeniowy zostaje zdecentrowany w idei
programu i może faktycznie zaniknąć’”35.

Od synergetyki do posthermeneutyki medialnej
Koncepcja synergetyki człowiek − maszyna neguje tradycyjną hermeneutykę,
prowadząc do tzw. posthermeneutyki. Maszyny i programy komputerowe stają się
substytutem ducha, z jednym wszelako ograniczeniem. Maszyny mogą tworzyć
i opracowywać informacje, ale nie tworzą znaczeń, operują doskonałą syntaktyką,
ale nie dysponują semantyką36. W takiej sytuacji jawi się potrzeba stworzenia nowej
hermeneutyki. Konieczność tę wyjaśnia Bolz nie tylko deskryptywnie, uznając
negację tradycyjnej, realistycznej hermeneutyki jako zwyczajny skutek „technomedialnego walca”, ale powołując się na antyhermeneutyczny sens tezy McLuhana,
iż samo medium jest już informacją (the medium is the message), odwołuje się do
założeń antyhermeutycznych, wyraźnie taką negację nobilitując37.
„Dla techniki przetwarzania danych semantyka komunikacji jest mało istotna.
Chodzi o to, by nie pomylić informacji ze znaczeniem (…). Przetwarzanie danych nie
34

N. Bolz, Computer als Medium − Einleitung, w: N. Bolz, F. Kittler; G.Ch. Tholen (red.), Computer als Medium…,
op. cit., s. 12.
35 N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 350.
36 Bolz wspierał się w swojej argumentacji negującej hermeneutykę na koncepcjach Searle’a i Shannona.
„John Searle wskazywał na dwuznaczność pojęcia danych, która polega na tym, że komputer dysponuje wprawdzie
syntaktyką, ale nie dysponuje semantyką. Jest mu też obca wszelka intencjonalność. Dlatego właśnie
cybernetyczna teoria informacji Claude’a Shannona systematycznie wyklucza semantyczny wymiar
komunikowanego” (N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 351).
37 Por. A. Wittwer, Verwirklichungen. Eine Kritik der Medientheorie…, op. cit., s. 202 i n.
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jest dziedziną teorii języka, lecz dokonuje się poprzez algorytmy. I rzeczywiście,
w przypadku komputerów − podobnie jak w przypadku wszystkich nowych mediów
− nie chodzi o wyobrażony świat intencjonalności i o znaczenia, lecz o przetwarzanie
rzeczywistej kontyngencji (…). Tu kończą się funkcje zmyślenia, a symulacja staje się
triumfalną drogą sensu rzeczywistości”38.
Odczytywanie znaczenia jest zatem kwestią możliwości symulacji. Totalizacja
pojęcia symulacji, która doczekała się swojej postmodernistycznej apoteozy
w myśli Baudrillarda, zaowocowała negacją tradycyjnej hermeneutyki. Możliwość
symulowania rzeczywistości otwiera drogę dla nowej hermeneutyki. Symulacja,
którą uznaje Bolz za przestrzeń odkrywania sensu rzeczywistości, znosi zasadę
realności, redefiniując pojęcie rozumienia i znaczenia. „W tym względzie symulacja
komputerowa okazuje się jednak dokładną implementacją techniczną rozwoju
ludzkiej motoryki i aktywności zmysłowej. (…) To właśnie fantazje i czyste
wyobrażenia są istotnym sposobem naszego odniesienia do rzeczywistości”39.
„Rzeczywistość medialna staje się warunkiem a priori naszego postrzegania świata.
Rozumieć jakąś rzecz to znaczy w komputerowych uwarunkowaniach móc tę rzecz
przy pomocy komputera symulować”40. Semantyka symulowanych obrazów
medialnych nie potrzebuje semantyki realnej rzeczywistości, ponieważ między
obrazem medialnym a rzeczywistością świata nie istnieje żadna korelacja. Medialna
rzeczywistość jest tylko semantyczno-narratywną konstrukcją, stając się
substytutem realnego świata, a nie jego reprezentacją.
Bolz w sposób krytyczny odnosi się do uzasadnionej praktyki rezerwowania
sobie przez człowieka prawa do wyłączności semantycznego dekodowania
medialnych przekazów, uważając tę postawę za rodzaj narcyzmu, któremu jego
koncepcja chce się przeciwstawić. „To najnowsze znieważenie narcyzmu wciąż
wywołuje typowy dla tradycji europejskiej sprzeciw, który głosi, iż zakodowane
i zgromadzone dane dla komputera wcale nie mają charakteru informacji.
Informację uzyskuje się dopiero dzięki interpretacji danych przez człowieka”41.

Fenomenologia obrazów medialnych
Medialna koncepcja Bolza mówi również o nadchodzącej erze obrazu, o
„nadejściu nowego wieku wizualności, w którym obrazy obliczeniowe symulacji komputerowej
będą zaopatrywać nas w dwu- i trójwymiarowe informacje. (…) Wizualizacja zwiększa jednak nie
tylko szybkość i pojemność przetwarzania danych, ale też zrywa okowy, w jakich tkwił system
opisu języka werbalnego: pętle, rekurencje, sprzężenia zwrotne i sieci można sobie łatwiej
wyobrazić wskutek ich wizualizacji. Dzięki swym reprezentacjom graficzno-komputerowym
38

N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 351.
Ibidem, s. 353.
40
N. Bolz, Die Welt als Chaos und Simulation…, op. cit., s. 362.
41 N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 350.
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równania matematyczne staną się teraz niemalże namacalne, a procesy naturalne zrozumiałe
intuicyjnie w całej swej złożoności”42.

Nowe media, a szczególnie elektroniczne media wizualne oparte na technologii
komputerowej, można pojmować jako uniwersalne media wizualizacji43. Bolz
podkreśla prymat i dominację obrazu nad słowem i mową. Uzasadnieniem tej
dominacji technicznie symulowanych obrazów w epoce mediów elektronicznych
jest, według niego, antymetafizyczny i antyracjonalny charakter współczesnej
cywilizacji medialnej. Wizualizacja jest, według Bolza, z natury antymetafizyczna.
Bolz uznaje całą historię filozofii aż do Nietzschego − którego z uzasadnionych racji
oszczędza44 − jako przedsięwzięcie deprecjacji obrazu45. Pierwotna epoka obrazu
została zdominowana i zastąpiona przez epokę racjonalizacji i racjonalności,
która, w rozumieniu Bolza, zniszczyła „obraz pojęcia”, „mit logosu” i „metaforę
metafizyki”46. Współczesne procesy wizualizacji na nowo mają przywrócić wartość
i znaczenie obrazu i zdetronizować racjonalność, zastępując pojęcie obrazem,
logos mitem i metafizykę metaforą. Bolz uważa, że dominacja mitu, obrazu
i metafory, ich decydująca rola i znaczenie w procesach komunikowania się
człowieka, wypływają z podstawowego pragnienia i dążenia człowieka jako istoty
„potrzebującej obrazów, uzależnionej od obrazów, poznającej świat nie inaczej, jak
tylko przez obraz, projekcję rzeczywistości”47. Empiryczne badania różnych
dyscyplin nauk pokazują wyraźnie, że mimo tego, iż człowiek żyje w różnego typu
przestrzeniach obrazu, ikonosferach, to jednak nie stanowią one dla niego jedynej
przestrzeni komunikacji i poznania, dlatego nie można przeceniać ich roli i wartości.
Nadmiar obrazu prowadzi do marginalizacji, a nawet całkowitego usunięcia słowa
jako środka przekazu oraz myślenia abstrakcyjnego jako metody poznawczej.
Obraz i pojęcie są komplementarnymi nośnikami znaczeń ze swoją odrębną
rolą i specyfiką w poznawaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości i jako takie,
w pewnych obszarach, są wzajemnie nieredukowalne i niewymienne. Historia
filozofii i nauki pokazuje nie do przecenienia wysiłki ludzkiego rozumu
i doświadczenia w dociekaniu tajemnic świata i człowieka oraz próbach
ich racjonalnego wyjaśnienia, bez odwoływania się do obrazów mitycznych.
Negacja tego ogromnego pozytywnego dorobku pokoleń, tylko na podstawie
subiektywnych diagnoz, wydaje się być przedsięwzięciem niepokornie
ryzykownym. Filozoficzne poszukiwania europejskiej cywilizacji rozpoczęły się od
odważnych prób racjonalnego spojrzenia na przyrodę. Wraz z nimi „rozpoczęła się
− jak pisze Michał Heller − jedna z największych przygód ludzkości − proces
42

Ibidem, s. 352.
Ibidem, s. 357.
44 Nietzsche, ze swoją filozofią negacji, jest uważany za „ojca chrzestnego”, prekursora postmodernizmu.
45 N. Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins…, op. cit., s. 19.
46
Ibidem.
47 Ibidem, s. 99.
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poznawania świata przy pomocy myślenia i doświadczania”48. Przygoda ta trwa
i będzie trwać. Myślimy, że nie jest jej w stanie przerwać ani przekreślić jej dobrych
owoców żaden kierunek, który odrzuca myślenie racjonalne i lekceważy
doświadczenie.
Psychologia mediów dowodzi również, że dominacja obrazów w kulturze
masowej, a szczególnie obrazów manipulowanych, fałszywych i negatywnych
w treści, wywołuje negatywne skutki w psychice człowieka i jego zdolnościach
postrzegania i wartościowania. Znany specjalista w dziedzinie kultury masowej
A. Woodrow postawił tezę, że mass media wtedy, gdy dokonują manipulacji
za pośrednictwem obrazów, stają się w stosunku do człowieka i jego kultury –
bardziej „piątą kolumną” niż „czwartą władzą”. Są zatem wyjątkowo szkodliwym
elementem, zagrażającym rozwojowi człowieka w sferze jego kultury49.

Medialna próba
przedmiot

przezwyciężenia

dualizmu:

podmiot

−

Oceniając krytycznie wizję mediów oraz sposób ich badania, zaprezentowane
przez Bolza, możemy powiedzieć, że jest to efektowna, performatywna retoryka
metafor. Siła efektownej retoryki nie przeważy nigdy w nauce i filozofii racjonalnej
i empirycznej argumentacji. Koncepcja Bolza jest kolejną grą językową wokół
mediów i problemów medialnych, opartą na dowolnych regułach. Fenomenologia
nowych mediów Bolza podobna jest do diagnozy Neila Postmana i jego
„technokultury” i „technopolu”50, z jedną wszelako różnicą, mianowicie taką, iż
Bolz kreśli raczej optymistyczną wizję świata dominacji maszyn i synergii człowiekamaszyny51, w przeciwieństwie do katastroficznych wizji przyszłości konstruowanych
przez „techno-pesymistę” Neila Postmana.
Medialno-materialistyczne założenia antropologii Bolza nie korespondują
w pełni z cyfrowym światem mediów elektronicznych. Sfera wirtualności,
cyfrowych obrazów, fenomenów wymyka się spod mechanicystycznych wyjaśnień
i nie poddaje się kontroli czy sterowaniu przez substytut rozumności, czyli
„mechanikę asocjacji ducha”. Cyberprzestrzeń domaga się nowej ontologii, jak
twierdzi Hartmann52. Mechanistyczna redukcja przedmiotowa nie rozwiązuje
48

M. Heller, Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992,
s. 15.
49 Por. A. Woodrow, Information, manipulation, Le Félin, Paris 1990; A. Woodrow, Les médias. Quatrième pouvoir
ou cinquième colonne?, Le Félin, Paris 1996; A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo
Łódzkie, Łódź 2000, s. 182; S. Krug, Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron
internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006; D. Bolter, Człowiek Turinga, PIW, Warszawa 1990.
50 Por. N. Postman, Technopol. Tryumf techniki nad kulturą, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1992.
51 Por. N. Bolz, Mensch-Maschine-Synergetik unter neuen Medienbedingungen…, op. cit.
52
Por. F. Hartmann, Cyber. Philosophy.[sic!] Medientheoretische Auslotungen, Passagen-Verlag, Wien 1999, s. 107
i n; R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, Warszawskie Wydawnictwo
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bowiem dylematu relacji podmiot − przedmiot, który w tej przestrzeni odzyskuje
swój metafizyczny charakter. Media elektroniczne postrzegane są jako maszyny
przekazu, mechanizmy syntezy i symulacyjnego urzeczywistniania. Stają się
polem, w którym Bolz i inni teoretycy mediów próbują przezwyciężyć lub
w nowym świetle tradycyjne dualizmy: podmiot − przedmiot, res cogitans – res
extensa, materia – duch, uniwersalność – partykularyzm, jedność – wielość,
całość – część, społeczność – wspólnota, kolektywność – indywidualność,
początek – koniec historii53. Proponowane przez nich rozwiązania preferują
zasadniczo przedmiotowość, materię, partykularyzm, fragmentaryczność, wielość,
kolektywność oraz wizje końca.
Poglądy Bolza − zarówno w swoich założeniach, jak i w konsekwencjach − są
tworzeniem nowego paradygmatu racjonalności. Pożegnanie z galaktyką
Gutenberga54 oznacza bowiem odejście od arystotelesowskiego i kartezjańskiego
paradygmatu racjonalności i związanych z nim pojęć: podmiotu, tożsamości,
identyczności, i wejście w wirtualny świat gier, fenomenów i obrazów, które Bolz
uznaje za jedyną możliwą rzeczywistość.
„To właśnie fantazje i czyste wyobrażenia są istotnym sposobem naszego
odniesienia do rzeczywistości. W podobny sposób komputery konstruują
rzeczywistość z obrazów obliczeniowych. ‘Być może, iluzja jest prawdziwą formą
historyczną realności, tak często napędzającej strachu w dotychczasowych dziejach.
Pewnego dnia, w niedalekiej przyszłości, realność stanie się czystym medium
wyobrażeń, fantazji i iluzji’”55.
Projekt cyfrowej estetyki Bolza, czyli jego subiektywna wizja natury i roli
obrazów komputerowych, jest apoteozą pozoru, symulacji, świata fantomów,
traktowanych jako jedyna możliwa rzeczywistość. „W ten sposób estetyka cyfrowa
wiedzie nas po nici Ariadny znaczenia możliwego ku zaświatom znaczenia znaku,
sensu i przedmiotu. Jednakże ta nić Ariadny nie wyprowadza z labiryntu tego,
co możliwe, lecz wprowadza zawsze głębiej w świat kombinatoryczności,
wielokrotności i zdarzeń permutacyjnych (…), w których bez trudu i na zasadzie
zabawy wprawiamy się w rzeczywistość pozoru”56.

Literackie Muza SA, Warszawa 2009; A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale, Human Computer Interaction, 3rd Edition,
Prentice Hall, New Jersey 2004; A. Cooper, Wariaci rządzą domem wariatów. Dlaczego produkty wysokich
technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
53 Por. A. Wittwer, Verwirklichungen. Eine Kritik der Medientheorie…, op. cit., s. 360.
54 N. Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse…, op. cit.
55 N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 353; por. H. van den Boom, Digitale Ästhetik. Zu einer Bildungstheorie des
Computers, J. B. Metzler, Stuttgart 1987, s. 185; J. Nielsen, R. Budiu, Funkcjonalność aplikacji mobilnych.
Nowoczesne standardy UX i UI, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013; H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece, Interaction
Design. Beyond Human-Computer Interaction, Wiley, New York 2005.
56 N. Bolz, Estetyka cyfrowa…, op. cit., s. 358.
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Mechanicystyczna depersonalizacja ludzkiego działania
Niektóre twierdzenia Bolza niosą z sobą taką siłę polemiki i ironii, że pozwalają,
na zasadzie przeciwieństwa, docenić logiczną racjonalność. Wydaje się, że
z perspektywy naszego krytycznego spojrzenia na jego poglądy są one swoistą
promocją „ontologii pozoru” i ironizowaniem racjonalności.
„To, że większość ludzi − pisze Bolz − (a zwłaszcza nastawieni krytycznie
intelektualiści) wciąż jeszcze nie wykorzystuje cyfrowej estetyki symulacji
komputerowej jako przestrzeni gry z tym, co możliwe, lecz odrzuca ją, uznając za
świat fantomów, stanowi ostatnią w historii formę głębokiego lęku przed pozorem.
Odwoływanie się do ‘rzeczywistości’ funkcjonuje przy tym jak fetysz, za pomocą
którego czarownicy krytycznej świadomości odczyniają świat obrazów
obliczeniowych. Klonowanie tego rodzaju ‘wyjaśnień’ pokazywałoby jednak, że
w zakresie wiedzy o świecie rzeczywistość i pozór nie stanowią żadnej koniecznej
dysfunkcji. Co najwyżej operacjonalizowaną w określonych kontekstach różnicę.
Rzeczywistość jest całością jej symulacji: rozumienie świata oznacza dziś możliwość
symulowania go w przedstawieniach komputerowych”57.
Konstrukcja myślowa operująca tendencjami do eksternalizacji typowo ludzkich
funkcji na świat maszyn, do synergii człowieka i maszyny, do mechanicystycznej
depersonalizacji ludzkiego działania, stanowi rdzeń myśli Bolza, podobnie
do koncepcji McLuhana czy Flussera. Konstrukcja ta, mimo łatwości operowania
tymi tezami, ma poważne ontologiczne i epistemologiczne konsekwencje,
prowadzące do wielowymiarowej destrukcji i „końca człowieka” jako podmiotu
wolnego i odpowiedzialnego działania, twórcy i konstruktora maszyn, użytkownika
i operatora mediów. Proces synergii człowieka i maszyny, wzmacniający
i optymalizujący możliwości człowieka, prowadzi paradoksalnie do przeciwnych
skutków, do deprecjacji człowieka jako istoty racjonalnej, czyli rozumnej
i wolnej. Bolz dostrzega chyba te zjawiska, podkreślając z jednej strony
teleologiczny charakter rozwoju techniki medialnej, mającej ułatwić i uprzyjemnić
życie człowieka, ale, z drugiej strony, zgadzając się również z tezą McLuhana,
iż media czynią z człowieka serwo-mechanizm. „Wszystkie nowe media są
przedłużeniem człowieka, i tak dalece go narkotyzują, aż się stanie on serwomechanizmem”58. Media uzyskują w ten sposób charakter transcendentalny, stając
się warunkiem poznania i istnienia rzeczywistości. Maszyny stają się również
warunkiem urzeczywistniania tożsamości człowieka. Człowiek jako black box,
za pośrednictwem maszyn, odkrywa własną tożsamość, wnosi światło do własnej
ciemności59.
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Zakończenie
Reasumując nasze krytyczne spojrzenie na postmodernistyczne koncepcje
mediów Bolza, warto zauważyć jeszcze jedną tendencję postmodernizmu.
Atrakcyjność podejmowanej w jego analizach problematyki medialnej, efektywność
używanych metafor, przekonujące wizje przyszłości, zakrywają często totalizującodestrukcyjny i negatywno-ontologizujący charakter postmodernistycznych teorii
medialnych. Paradygmat postmodernistyczny w teorii mediów stworzył bowiem
nową ontologię medialną, której podstawowym principium jest zasada medialnej
konstrukcji i kreatywnej symulacji rzeczywistości, zgodnie z którą „rzeczywistość
i pozór nie stanowią żadnej koniecznej dysfunkcji”60, a „realność jest czystym
medium wyobrażeń, fantazji i iluzji”61.
Bardzo czytelnym podpisem wydaje się być w tym kontekście myśl Bolza, iż tej
postmodernistycznej tendencji dekonstrukcji metafizyki filozofia racjonalna nie jest
w stanie się już przeciwstawić, ponieważ „filozofia jest już u kresu, gdyż jej
irracjonalność stała się zasadą rzeczywistości. Ironicznie można by powiedzieć, że
w końcu sama się zrealizowała. Dzięki symulacji rzeczy nabierają charakteru
metafizycznego”62. Te słowa można by z powodzeniem uznać za przejaw nowej
postmodernistycznej „metafizyki”.
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Synergy of Man and Machine from the Perspective
of Media Convergence - Attempted Critical Analysis
Summary
The influence of media on people and community is a measurable empirical fact, with all the wealth
of positive consequences for human creativity and civilization progress, but also with a whole bag of
negative effects of their impact. The sciences of social communication and media provide us with
more and more quantitative and qualitative research results. However, difficulties arise at the level
of interpretation and analysis regarding the scale of this phenomenon and the scale of the
consequences of the impact that the media have on humans. In the contemporary media discourse
appear more and more interesting, original and often provocative analyzes of the relationship
between man and machine. One such proposal is presented by Norbert Bolz. The basic foundations
of his media vision are: human-machine synergy concept, negation of hermeneutics and “image logic”.
The aim of the article is an attempt to look critically at Norbert Bolz’s concept from the perspective of
the paradigm of human identity as a conscious and free person, being a responsible administrator and
user of the media. The subject of our analyzes are the views of Bolz contained in selected publications.
Our analyzes are carried out using the method of source analysis, the method of theoretical discourse
analysis on media and the synthesizing comparative method.
Keywords: synergy, human-machine correlations, media, media theories, Norbert Bolz
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Cyfrowa emigracja – próba konceptualizacji zjawiska

ABSTRAKT
Rozwój internetu wymusił zmiany w obrębie kompetencji informacyjnych, a także przyczynił się do
wyewoluowania kompetencji cyfrowych. Ekspansja nowoczesnych technologii pociągnęła za sobą
także różne niepożądane zjawiska, które skutkują rezygnacją z korzystania m.in. z cyfrowego świata.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy można mówić o zjawisku cyfrowego
emigranctwa. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodologię mieszaną, a same badania
podzielone zostały na trzy etapy: przegląd literatury, badania ankietowe oraz eksplorację metody
Sense-making. W efekcie przedstawiono czynniki decydujące o cyfrowej emigracji, podjęto także
próbę określenia jej cech charakterystycznych na podstawie ocen respondentów, a także
uwzględniono możliwe kierunki dalszych badań nad tym zjawiskiem.
SŁOWA KLUCZOWE: cyfrowy emigrant, kompetencje cyfrowe, kompetencje informacyjne, alienacja
cyfrowa, cyfrowy tubylec, cyfrowy imigrant

Wprowadzenie
Powszechność internetu i wielorakie zastosowanie nowoczesnych technologii
sprawiają, że życie bez nich wydaje się wręcz niemożliwe, a one same są
przedmiotem licznych badań i opracowań. Przykładowo, tylko baza Google Scholar
rejestruje ponad 5 milionów publikacji dotyczących internetu, zaś Web of Science
ponad 730 tysięcy (stan na dzień 26.07.2020). Rozwój internetu wymusił zmiany
w obrębie kompetencji informacyjnych, a także przyczynił się do wyewoluowania
kompetencji cyfrowych. Ekspansja nowoczesnych technologii pociągnęła za sobą
różne, w tym także negatywne zjawiska, które spowodowały ‘zmęczenie’ siecią.
Początkowy ‘zachwyt’ nad cyfrowym światem zaczął ustępować, a człowiek stanął
przed koniecznością przystosowania się do nowego cyfrowego porządku
w analogowym świecie. Ci, którzy nie potrafią się dostosować, zasilają szeregi
1
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‘generacji offline’.
Co prawda nie ma opracowania, które wprost definiowałoby cyfrową
emigrację, ale problem „wyłączania się” ze świata cyfrowego jest zagadnieniem
wieloaspektowym. Analiza piśmiennictwa naukowego pokazuje, że jest
on współcześnie utożsamiany głównie z czasową izolacją od mediów
społecznościowych, o czym świadczą chociażby publikacje Lorny Brown i Darii
J. Kuss2, Ofira Turela i Daniela R. Cavagnaro3, Jeffreya A. Halla i in.4 Drugi nurt
rozszerza perspektywę cyfrowego wyłączenia o urządzenia. Można zaliczyć do
niego np. publikację Thomasa D. Wilcocksona i in.5
Kolejnym obszarem, dla którego cyfrowa izolacja może być istotna, są
uzależnienia od internetu i technologii. Do tej grupy zaliczają się chociażby artykuły
Narendra Vaidyi i in.6, Kimberly S. Young7, a na gruncie polskim np. raporty FOMO.
Polacy a lęk przed odłączeniem z 20188 i 20199 roku. Przywołane przykłady
publikacji oczywiście nie wyczerpują stanu badań na temat cyfrowego wyłączenia,
dowodzą jednak, jak bardzo złożone jest to zagadnienie.
Swoistym impulsem do stworzenia niniejszego tekstu były dwa przywołane
wyżej raporty: FOMO oraz FOMO 2019, w których autorzy opisali zjawisko strachu
przed odłączeniem od sieci oraz zaprezentowali dane statystyczne dotyczące tego
zjawiska. Przedstawione w powyższych publikacjach tezy zainspirowały autorkę
artykułu do poszukiwań odpowiedzi na pytanie o to, czy można mówić o zjawisku
cyfrowego emigranctwa. Na kanwie przeprowadzonych za pomocą ankiety
i metody sense-making badań zaproponowała także własną definicję cyfrowego
emigranta, wskazała możliwe przyczyny, które wpływają na decyzję o rezygnacji
z korzystania z internetu i nowoczesnych technologii.
Ponadto w artykule uwzględnione zostały także niezbędne rozważania
teoretyczne na temat koncepcji cyfrowych tubylców oraz imigrantów, jak również
kompetencji cyfrowych i informacyjnych.
2

L. Brown, D. J. Kuss, Fear of Missing Out, Mental Wellbeing, and Social Connectedness: A Seven-Day Social Media
Abstinence Trial, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2020, nr 17.12.
3 O. Turel, D. R. Cavagnaro. Effect of abstinence from social media on time perception: Differences between lowand at-risk for social media “addiction” groups, „Psychiatric Quarterly”, 2019, nr 90 (1).
4
J. A. Hall i in., Experimentally manipulating social media abstinence: results of a four-week diary study, „Media
Psychology”, 2019.
5 T. DW Wilcockson i in., Digital detox: The effect of smartphone abstinence on mood, anxiety, and craving,
„Addictive behaviors”, 2019, nr 99.
6 N. Vaydya i in., Prevalence of Internet addiction and its impact on the physiological balance of mental health,
„National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology”, 2016, nr 6.1.
7 K. S. Young, Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment, „Innovations in clinical practice: A source
book”, 1999, nr 17.17.
8 A. Jupowicz-Ginalska i in., FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem – raport z badań, https://www.wdib.uw.edu.pl/
attachments/article/1992/FOMO.%20Polacy%20a%20l%C4%99k%20przed%20od%C5%82%C4%85czeniem%20%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf (10.06.2020).
9
A. Jupowicz-Ginalska i in., FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem – raport z badań,
https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/2535/FOMO%202019_Raport.pdf (10.06.2020).
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Cyfrowy tubylec, cyfrowy imigrant, kompetencje cyfrowe
i informacyjne
W 2001 r. ukazał się artykuł, w którym Marc Prensky, znawca nowych mediów,
zaprezentował innowacyjną jak na tamte czasy koncepcję. Główną rolę odgrywali
w niej Digital Natives (cyfrowi tubylcy) oraz Digital Immigrants (cyfrowi imigranci).
Jedną z kluczowych różnic między tymi grupami użytkowników był sposób
przetwarzania informacji i konsumpcji treści. W przypadku tubylców dochodziło
do nich znaczniej szybciej i były one dużo bardziej efektywne10. Co więcej, wśród
tubylców wykształciła się specyficzna grupa konsumentów, która
„jest już przyzwyczajona do korzystania z wyszukiwarek i porównywarek cenowych, aukcji
internetowych, platform sharingowych oraz recenzenckich. Dla niej inne są już układy odniesienia,
jeśli chodzi o podejmowanie decyzji konsumenckich”11.

Kontekst, w którym konsument odgrywa ważną rolę, jest ważny również z
innego powodu. Stanowi on znak rozpoznawczy dokonującej się transformacji
cyfrowej zorientowanej na takie czynniki, jak: tempo zachodzących zmian, działanie
rynku, świadomość wartości, możliwości technologiczne, świadomość potrzeb
różnych graczy rynkowych12.
Koncepcja Prensky’ego była chętnie wykorzystywana przez innych naukowców.
Za swego rodzaju ‘kontynuację’ zaproponowanej przez niego dychotomii
w kontekście użytkowników sieci i technologii można uznać podział na generacje
online i offline Marty R. Jabłońskiej. Tę pierwszą tworzą osoby, które miały kontakt
z siecią od zawsze. Z kolei generacja offline odnosi się do tych użytkowników,
których kontakt z internetem trwał dość krótko, gdyż późno się z nim zetknęli13.
Istotne dla funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości zarówno cyfrowych
tubylców (generacji online), jak i cyfrowych imigrantów (generacji offline) są
kompetencje cyfrowe (Digital Literacy, dalej: DL), często łączone w triadę
z kompetencjami informacyjnymi (Information Literacy, dalej: IL) i medialnymi
(Media Literacy, dalej: ML). DL często używa się w ograniczonym kontekście

10

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20
Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (20.07.2020).
11 B. Mróz, Zrozumieć
duszę konsumenta, „Badania marketingowe – rocznik PTBRiO”, 2015/16,
https://www.ptbrio.pl/files/rocznik2015.pdf (21.07.2020).
12 S. Nadkarni, R. Prügl, Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research,
Management Review Quarterly, 2020, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11301-020-00185-7.pdf
(23.07.2020).
13
M. R. Jabłońska, Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 20.
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jako efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych14 15.
Tymczasem kompetencje cyfrowe
„obejmują zdolność do korzystania z treści cyfrowych, uzyskiwania do nich dostępu, ich
filtrowania, oceny, tworzenia, programowania i udostępniania. Niezbędna jest zdolność do
zarządzania informacjami, treściami, danymi i tożsamościami cyfrowymi oraz do ich ochrony,
a także do rozpoznawania i skutecznego wykorzystywania oprogramowania, urządzeń, sztucznej
inteligencji lub robotów16.

Kluczowe w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych są zatem nie tyle narzędzia ICT,
ale krytyczne myślenie, ocena i takie wykorzystanie informacji, które jest uznawane
za optymalne w danej sytuacji17. Z tego też powodu w dyskursie na temat DL
funkcjonuje podział zakładający istnienie trzech rodzajów kompetencji cyfrowych:
operacyjnych (informatycznych, odnoszących się do posługiwania się urządzeniami
elektronicznymi), informacyjnych (np. selekcja, przetwarzanie, wykorzystanie itd.)
oraz strategicznych (ICT jako narzędzie realizacji celu użytkownika18.
Kompetencje cyfrowe nie są ‘dane’ raz na zawsze, co oznacza, że można
je kształtować. Do najistotniejszych działań można zaliczyć: samoobserwację,
samokontrolę w odniesieniu do mediów społecznościowych, dbałość
o cyberbezpieczeństwo, poszerzanie wiedzy softwarowej i hardwarowej,
ograniczenie korzystania z sieci i sprzętu19.
Jeśli zaś chodzi o kompetencje informacyjne, to ich funkcjonowanie jest
osadzone na trzech filarach: I – pozyskiwanie informacji (proces efektywny
i sprawny), II – ocena informacji (kompetentna i krytyczna) i III – wykorzystanie
informacji (twórczo i adekwatnie)20. Co więcej, Association of College and Research
Libraries (ACRL) opracowało standardy kształcenia, które pokazują, na czym
powinna koncentrować się dbałość o rozwój IL. W dokumencie zostały
zaakcentowane następujące umiejętności: konkretyzacja zakresu potrzeby
14

T. Koltay, The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy, „Media, Culture
& Society”, 2011, nr 33(2), s. 216.
15
D. Batorski, A. Płoszaj, Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020,
http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfro
we_2014-2020.pdf (16.07.2020).
16 Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (19.07.2020).
17 A. Tarkowski i in., Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu
funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/
document/45651/ssoar-2015-tarkowski_et_al-Taksonomia_funkcjonalnych_kompetencji_cyfrowych_oraz.pdf
?sequence=1 (20.07.2020).
18 A. Ogonowska, Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji, „Studia de Cultura”, 2016, nr 8, s. 19-20.
19 A. Jupowicz-Ginalska i in., FOMO…, op. cit.
20 J. Lau, Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie Wytyczne. Wydawnictwo SBP,
Warszawa 2011, s. 26, http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/
Wytyczne.pdf (21.07.2020).
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informacyjnej, skuteczne pozyskiwanie informacji, krytyczna ocena informacji
i źródła, wykorzystanie informacji do poszerzenia wiedzy, wykorzystanie informacji
w konkretnym celu, znajomość zagadnień związanych z ochroną prawną danej
informacji, etyczność podejmowanych działań informacyjnych21. Widać zatem
wyraźnie podobieństwa i wzajemne powiązania pomiędzy DL i IL.

Kompetencje cyfrowe studentów i zjawisko cyfrowej emigracji
– badania ankietowe
Jak zaznaczono na wstępie, w ramach przyjętej metodologii przeprowadzono
badania ankietowe, w których wzięli udział studenci uczestniczący w zajęciach
prowadzonych przez autorkę artykułu w dwóch krakowskich uczelniach:
Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym. Wybór respondentów
nie był przypadkowy – główne kryterium stanowiły kompetencje informacyjne,
które ze względu na obszar realizowanych studiów są z reguły bardziej
wyspecjalizowane. Udział w ankiecie był dobrowolny i całkowicie anonimowy.
Ze względu na charakter badań oraz liczebność respondentów należy traktować je
jedynie jako swego rodzaju pilotaż.
W badaniu wzięło udział 78 osób: 63 studentów na kierunku zarządzanie
informacją (UJ) oraz 15 na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją
i infobrokerstwo (UP). Spośród wszystkich respondentów 88,5% (69) stanowili
studenci I stopnia, zaś pozostałe 11,5% (9) uczestnicy studiów magisterskich.
Jeśli chodzi o płeć, to 70,5% (55) stanowiły kobiety, zaś 29,5% (23) mężczyźni.
Kwestionariusz składał się z 4 pytań metryczkowych oraz 17 o charakterze
merytorycznym, z przewagą zamkniętych wielokrotnego wyboru. Utworzyły
one trzy obszary tematyczne. Pierwszy odnosił się do korzystania z internetu
i mediów społecznościowych, drugi dotyczył kompetencji cyfrowych i ich relacji
z kompetencjami informacyjnymi oraz komputerowymi, zaś trzeci nawiązywał
już bezpośrednio do zjawiska cyfrowej emigracji. Dokładniejsze brzmienie pytań
zostało zaprezentowane poniżej wraz z uzyskanymi odpowiedziami.

Korzystanie z internetu i mediów społecznościowych
Na pytanie o to, czy respondenci korzystają z internetu, wszyscy badani
odpowiedzieli twierdząco. Większe zróżnicowanie można dostrzec, jeśli chodzi o to,
z jakich zasobów internetowych korzystają najczęściej (można było wybrać
21

Information Literacy Competency Standards for Higher Education, The Association of College and
Research Libraries, Chicago 2000, s. 2-3, https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20
Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y (23.07.2020).
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maksymalnie 3 opcje), por. Il. 1.
Rys. 1. Wykorzystanie internetu

Źródło: Opracowanie własne.

Największym zainteresowaniem cieszą się media społecznościowe, na które
wskazało 99% (77) respondentów. Na drugim miejscu znalazły się wyszukiwarki
(43,5% – 43), następnie sklepy internetowe (30,7% –24), bankowość elektroniczna
(27% – 21), zasoby multimedialne (24% – 19), narzędzia komunikacyjne (21,8% –
17). Na zasoby gamingowe (w tym także strony oferujące gry) zagląda 19% (15)
respondentów, a na portale informacyjne, takie jak np. Onet lub Interia 16,7% (13).
Jeśli chodzi o portale tematyczne różnego typu, to korzystanie z nich zadeklarowało
13% (10) studentów. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się zasoby naukowe
9% (7) oraz strony zawierające opinie na temat np. produktów lub usług – na te
ostatnie wskazało jedynie 3% (2) respondentów.
Jeśli chodzi o media społecznościowe, to spośród 77 respondentów, którzy
zadeklarowali korzystanie z nich, aż 92% (72) wskazało na Facebooka. Na drugim
miejscu znalazł się serwis You Tube – 73% (56), następnie Instagram – 70% (54)
i Snapchat – 44% (34). Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się pozostałe
media społecznościowe. Pinteresta używa 21 osób (27%), Twittera 14 (18%), zaś
Tumblr 9 (11,7%). Ponadto 6,4% (5) respondentów wskazało na inne serwisy.
Korzystanie z Reddit i Twitch zadeklarowało po 2,5% (2) studentów. Jedna osoba
(1,25%) odpowiedziała, że używa także serwisu TikTok.
Na pytanie o to, co jest największym zagrożeniem podczas korzystania
z internetu, respondenci wskazywali najczęściej na wyłudzenie danych (55% – 43).
Na drugim miejscu znalazło się śledzenie aktywności użytkownika – wybrało je 28%
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(22) ankietowanych. Pobieranie wirusów i złośliwego oprogramowania ‘przy okazji’
stanowi problem dla 17% (13) studentów. Nikt z respondentów nie wskazał na
nieaktualne certyfikaty zabezpieczeń czy też nieaktualne oprogramowanie
antywirusowe.
W grupie pytań dotyczących korzystania z internetu i mediów
społecznościowych znalazło się także to odnoszące się do czynnika afektywnego.
Większość ankietowanych, bo aż 63% (49) stwierdziła, że jest zupełnie obojętna,
a eksplorowanie sieci nie wzbudza w nich żadnych emocji lub są one raczej
pozytywne. U 46% (36) występuje radość, a u 36% (28) podekscytowanie. Poczucie
bezsilności zadeklarowało z kolei 14% (11) respondentów. Wśród negatywnych
emocji na drugim miejscu znalazł się stres, na który wskazało 12,8% (10) studentów,
następnie złość – 6,4% (5) czy wręcz wściekłość – 3,8% (3). Strach odczuwa 5,1% (4)
ankietowanych.

Kompetencje cyfrowe, informacyjne i komputerowe
Do zagadnienia związanego z kompetencjami cyfrowymi, informacyjnymi
i komputerowymi odnosiły się trzy pytania. Pierwsze dotyczyło subiektywnych
odczuć względem umiejętności korzystania z internetu. 56,4% (44) ankietowanych
oceniło poziom swoich kompetencji jako wysoki. 24,3% (19) stwierdziło, że jest on
bardzo wysoki. Z kolei 19,3% (15) zadeklarowało, że jest on dostateczny.
W tym obszarze tematycznym respondentów poproszono także o wybór
stwierdzeń, z którymi się zgadzają. Dotyczyły one kompetencji cyfrowych i ich relacji
z innymi typami kompetencji. Aż 82% (64) ankietowanych stwierdziło, że
z kompetencjami cyfrowymi są związane kompetencje informacyjne. Dla 9% (7)
kompetencje cyfrowe i komputerowe oznaczają to samo. Połowa studentów
zadeklarowała, że kompetencje cyfrowe powinny podlegać standaryzacji i być
przedmiotem dokumentów opracowywanych przez określone instytucje. 13% (10)
respondentów jest zdania, że kompetencje cyfrowe mają od zawsze, nie nabywają
ich w trakcie edukacji formalnej. Dla 5% (4) osób biorących udział w badaniu
kompetencje cyfrowe potrzebne są tylko do korzystania z komputera i smartfona,
a z internetu już nie.
W ostatnim z tego zakresu pytaniu studenci zostali poproszeni o ocenę
znaczenia poszczególnych kompetencji informacyjnych podczas korzystania
z internetu. Każdej spośród pięciu opcji mogli przyznać od 1 do 5 punktów.
Znalazły się wśród nich takie umiejętności, jak: znajomość strategii wyszukiwania
informacji, znajomość źródeł, umiejętność selekcji informacji, ocena jakości
informacji i źródeł oraz rozpoznawanie niepożądanych sytuacji i zjawisk
informacyjnych.
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Największą liczbę punktów (339) otrzymały kompetencje informacyjne związane
z oceną jakości informacji i źródeł. Ponad połowa, bo aż 40 respondentów (51%)
przyznała jej maksymalną liczbę punktów (5). Dokładny rozkład punktacji
prezentuje tabela 1:
Tabela 1. Ocena jakości informacji i źródeł

Liczba przyznanych
punktów (1-5)

Liczba respondentów

% respondentów

Łączna liczba punktów
dla danej cechy
(liczba punktów x liczba
respondentów)

5

40

51

200

4

30

38

120

3

3

4,5

9

2

5

6,5

10

1

0

0

0

SUMA

78

100

339

Źródło: opracowanie własne.

Druga pod względem znaczenia podczas korzystania z internetu okazała się
umiejętność selekcji informacji. Uzyskała łącznie 335 punktów. Najwyższą ocenę
przyznało jej 50% (39) respondentów, por. tabela 2:
Tabela 2. Selekcja informacji

Liczba przyznanych
punktów (1-5)

Liczba respondentów

% respondentów

Łączna liczba punktów dla danej
cechy
(liczba punktów x liczba
respondentów)

5

39

50

195

4

25

32

100

3

12

15

36

2

2

3

4

1

0

0

0

SUMA

78

100

335

Źródło: Opracowanie własne.

Wysoko oceniono także umiejętności związane z rozpoznawaniem
niepożądanych sytuacji i zjawisk informacyjnych (310 pkt.). Najwyższą liczbę
punktów przyznało im 40% (31) ankietowanych. Najmniejsze znaczenie miała dla
5% (4) ankietowanych, którzy przypisali jej zaledwie 1 punkt, por. tabela 3:
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Tabela 3. Rozpoznawanie niepożądanych sytuacji i zjawisk informacyjnych

Liczba przyznanych
punktów (1-5)

Liczba respondentów

% respondentów

Łączna liczba punktów
dla danej cechy
(liczba punktów x liczba
respondentów)

5

31

40

155

4

26

33

104

3

13

17

39

2

4

5

8

1

4

5

4

SUMA

78

100

310

Źródło: Opracowanie własne.

Mniejsze znaczenie dla respondentów mają takie kompetencje informacyjne, jak
znajomość strategii wyszukiwania informacji (298 pkt.) oraz znajomość źródeł (290
pkt.). Maksymalne oceny przyznał im znacznie mniejszy odsetek ankietowanych niż
w przypadku wcześniej wspomnianych umiejętności. Jeśli chodzi o znajomość
strategii, było to 29% (23) respondentów, zaś źródeł – 23% (18). Zwiększyła się
jednocześnie liczba studentów, którzy przyznali niższą liczbę punktów. Znajomość
strategii otrzymała 4 punkty od 31% (24) ankietowanych, 3 – od 32% (25), 2 – od
8% (6). Z kolei znajomość źródeł została oceniona na 4 punkty przez 36% (28) osób,
3 – 31% (24) i 2 – 10% (8). Widać zatem wyraźnie, że większe znaczenie dla
studentów, którzy uczestniczyli w badaniu, mają bardziej ‘zaawansowane’
kompetencje informacyjne.

Cyfrowa emigracja
Ostatnia, kluczowa część ankiety dotyczyła już bezpośrednio rezygnacji
z internetu. W tym obszarze tematycznym uwzględniono 10 pytań. Na pytanie o to,
czy respondentom zdarzyło się świadomie zrezygnować z korzystania z jakichś
zasobów internetowych, aż 78% (61) z nich odpowiedziało twierdząco. Jako główny
powód wskazywali najczęściej brak czasu (31% – 19), następnie poczucie zagrożenia
(28% – 17) lub ograniczenie dostępności internetu (24,5% – 15). Ponadto 16,5% (10)
przyznało, że ich decyzja była podyktowana przez inne czynniki, takie jak: znudzenie
i utrata zainteresowania (5 osób), treści słabej jakości (2), zrezygnowanie (1), natłok
informacji (1) czy też presja otoczenia (1).
Kolejne pytania były związane z czasem trwania izolacji od internetu. 46% (36)
ankietowanych zadeklarowało, że ich świadoma rezygnacja miała raczej
krótkotrwały charakter. W przypadku blisko połowy respondentów (47% – 17) było
to kilka dni. 17% (6) wskazały dwa tygodnie, a 15% (5) okres powyżej miesiąca.
176

Dorota Rak

Trzy osoby (8%) stwierdziły, że ich przerwa wynosiła dobę. Tyle samo zadeklarowało
miesięczną izolację. Najniższy odsetek (5% – 2) odpowiedział, że były to trzy
tygodnie.
Aż 85% (66) studentów stwierdziło, że nie byłoby w stanie w ogóle zaprzestać
korzystania z internetu i technologii cyfrowych. Największe obawy budzi brak
kontaktu ze znajomymi i współpracownikami (42,5% – 28), brak dostępu do
informacji (33,5% – 22), ograniczenia w korzystaniu z usług różnego typu (9% – 6),
brak dostępu do dorobku kultury (6% – 4), wyobcowanie edukacyjne i naukowe
(6% – 4), ograniczenie zaangażowania społecznego (1,5% – 1) oraz inne kwestie,
jak np. przeszkody w realizowaniu hobby związanym właśnie z internetem
i technologią (1,5% – 1).
15% (12) respondentów odpowiedziało, że byliby w stanie zrezygnować
z internetu, a jako główną przyczynę podaliby to, że internet pochłania zbyt dużo
czasu (75% – 9), nie jest bezpieczny 17% (2) lub korzystanie z niego już ich znudziło
(9% –1). Zamiast internetu wybraliby w pierwszej kolejności biblioteki i książki
drukowane (41% – 5), media tradycyjne (25% – 3), spotkania ze znajomymi (17% –
2) lub inne aktywności (17% – 2).
Ponad połowa osób (51% – 40) odpowiedziała, że nie zna osób, które świadomie
zrezygnowały z internetu i nowoczesnych technologii. Co więcej, aż 92% (72)
ankietowanych stwierdziło, że w obecnym porządku społeczno-gospodarczym nie
można z nich całkowicie zrezygnować.

Kim jest cyfrowy emigrant?
Ponieważ nie istnieje jednoznaczna definicja cyfrowego emigranta, a ankieta
miała na celu dostarczyć odpowiedzi w szerszym kontekście badanego zjawiska,
postępowanie badawcze uzupełniła metoda sense-making B. Dervin. W przypadku
niniejszego artykułu wykorzystano ją do pozyskania elementów pomocnych
w utworzeniu definicji cyfrowego emigranta. W tej części badań wzięli udział
wyłącznie studenci UJ podczas jednego z laboratoriów z przedmiotu Zachowania
informacyjne poświęconego koncepcjom Information i Digital Literacy. Studenci
zostali poproszeni o stworzenie własnego, subiektywnego i nieograniczonego opisu
sylwetki cyfrowego emigranta. Ich praca odbywała się w grupach. Z pozyskanych
odpowiedzi zostały wyodrębnione poszczególne elementy oraz treści naddane –
słowa kluczowe (atrybuty), które składają się na jeden z obszarów definicyjnych
badanego zjawiska.
Przemyślenia studentów odnośnie do cyfrowego emigranta pozwalają
wyodrębnić kilka wspólnych punktów. Po pierwsze, wyróżnia go świadomość
podejmowanej decyzji, która wiąże się z rezygnacją z internetu oraz kontaktu ze
światem cyfrowym:
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„Z powodu siły przyzwyczajenia do starych nawyków świadomie rezygnuje z Internetu”; (G1)
„Świadomie, celowo opuszcza środowisko cyfrowe, wracając do systemu analogowego”;(G5)
„Dobrowolnie, nieraz z powodu własnych przekonań, rezygnuje z kontaktu ze światem cyfrowym”;
(G8)
„Wyróżnia go (…) świadomość podejmowanych decyzji”; (G9)
„Człowiek wolny od technologii”. (G10)

Po drugie, jest to ktoś taki, kogo korzystanie z technologii przytłoczyło i znudziło,
przy czym technologia może być rozumiana tylko w kontekście mediów, w tym
serwisów społecznościowych:
„On żył uprzednio w świecie przesyconym technologią, zdecydował się na zmianę swojego
środowiska, odrzucając technologię”; (G2)
„Ktoś, kto poczuł się przytłoczony i zrezygnował z mediów społecznościowych oraz streamingu”;
(G4)
„Osoba, która jest (…) tradycjonalistą przytłoczonym mediami”. (G11)

To, że ktoś decyduje się na cyfrową emigrację, może być spowodowane tym, że
nie potrafił pojąć, na czym tak naprawdę polega aktywność w środowisku
cyfrowym. Co oczywiste, taka osoba nie ma problemu z uzależnieniem od internetu:
„Osoba, która nie rozumie nowych technologii i zmarnowała dużo czasu na ich zrozumienie”; (G7)
„Nie jest uzależniony od internetu, zarządza informacją”. (G9)

Poza powyższymi aspektami na uwagę zasługują także sugestie dotyczące cech
charakteru oraz fizycznych cyfrowego emigranta. Jeśli chodzi o pierwsze, to
studenci wskazywali głównie na indywidualizm, wolność, samowystarczalność,
inteligencję czy też swego rodzaju ‘metafizyczność’:
„Osoba charakteryzująca się indywidualnością, ceniąca wolność i brak ograniczeń”; (G3)
„Osoba otwarta na realne życie, która codziennie patrzy na świat, jakby oglądała go po raz
pierwszy”; (G6)
„Potrafi wyobrażać sobie i rozumieć treść długiego linearnego tekstu. Przedkłada tekst nad obraz
i dźwięk”; (G8)
„Osoba, którą wyróżnia zdyscyplinowanie, silna wola, nonkonformizm, samowystarczalność,
inteligencja życiowa”; (G9)
„Jest outsiderem, samotnikiem, introwertykiem”.(G11)

Z drugiej strony cyfrowy emigrant ma również pewne wady:
„Wyróżnia go także ograniczenie oraz staromodność”. (G9)
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W kontekście cech fizycznych zwrócono z kolei uwagę na dobre zdrowie:
„Lepsze zdrowie, zdrowe oczy”. (G9)

Cyfrowa emigracja implikuje pewne następstwa, związane z koniecznością
wypełnienia ‘pustki’ po internecie i nowoczesnych technologiach. Jak okazało się
w trakcie badań, cyfrowy emigrant nie powinien jednak narzekać na brak zajęć
i zainteresowań:
„Uprawia sztukę, podróżuje”; (G3)
„Wyróżnia się aktywnym trybem życia; (G8)
„Ma dużo wolnego czasu”; (G9)
„Woli książki drukowane”. (G11)

Z przytoczonymi wyżej wypowiedziami pokrywają się również atrybuty,
z którymi może (powinien) się kojarzyć cyfrowy emigrant (por. rys. 2).
Rys. 2. Atrybuty cyfrowego emigranta

Źródło: Opracowanie własne.

Wielkość fontu jest odzwierciedleniem częstotliwości, z jaką występowały słowa
kluczowe w wypowiedziach studentów. Na pierwszy plan wysuwają się zatem dwa
słowa kluczowe – książka i kalendarz. Pierwszy z nich jest zbieżny zarówno
z wynikami ankiety, jak i przywołanymi wyżej wypowiedziami studentów. Jeśli
chodzi o kalendarz, może on symbolizować dwie kwestie – z jednej strony
analogową wersję popularnej aplikacji, z drugiej – czas, jakim cyfrowy emigrant
dysponuje.
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Pozostałe atrybuty są ze sobą równoważne i odnoszą się do: analogowych
‘zamienników’ zasobów internetowych (np. radio, encyklopedia itd.), odczuć
towarzyszących cyfrowej emigracji (np. przerażenie, poczucie, że coś się kończy, coś
staje się legendą) czy też cech osoby, która przestaje korzystać z internetu
(np. zdrowie, życie w zgodzie z ekologią). Niezależnie od wagi i znaczenia, jakie
można im przypisać, niepodważalnie uzupełniają analizę wypowiedzi studentów,
a także badań ankietowych.

Wnioski
Powyższe rozważania i zaprezentowane wyniki badań oczywiście nie wyczerpują
kwestii związanych ze zjawiskiem cyfrowej emigracji. Jest to zagadnienie, które ma
niewątpliwie duży potencjał naukowy szczególnie w kontekście kompetencji
cyfrowych i ich związku z IL. Być może znaczenie poszczególnych umiejętności
zmieniłoby się i ocena jakości informacji oraz źródeł, a także ich selekcja zostałyby
wyprzedzone przez inne kompetencje.
Większość przeanalizowanych na potrzeby niniejszego artykułu badań (w tym
także badania własne) została przeprowadzona wśród studentów (osób młodych),
które mogą być – ale nie są – cyfrowymi emigrantami, mimo że zdarza im się
rezygnować z internetu najczęściej na kilka dni. Prawdziwym wyzwaniem
naukowym może okazać się zetknięcie z osobą (osobami), która całkowicie zmieniła
swój tryb życia na ‘analogowy’.
Osoby biorące udział w badaniu są przedstawicielami cyfrowych tubylców,
o czym świadczy ich przekonanie o wysokim poziomie własnych kompetencji
cyfrowych. Ich zdaniem mają je od zawsze, nie zdobywają ich w toku
formalnej edukacji. Dla studentów internet jest równoważny z mediami
społecznościowymi (co jest zgodne z przywołanymi we wprowadzeniu
publikacjami). Mają też świadomość, że DL są powiązane z IL, a jednocześnie
utożsamiają je z kompetencjami komputerowymi.
Czy jest zatem możliwe, aby po blisko 20 latach od ‘narodzin’ cyfrowego tubylca
i imigranta dołączył do nich cyfrowy emigrant? To, że nastąpiło już pewne
‘przesycenie’ technologią i niektórzy – choć to przy obecnym porządku społecznogospodarczym bardzo trudne – rzeczywiście świadomie rezygnują z jej
dobrodziejstw, jest faktem. Jak zatem może kształtować się zestaw cech, które
charakteryzowałyby cyfrowego emigranta? Może to być osoba, która:
1. była zakorzeniona w świecie cyfrowym od samego początku lub dołączyła
do niego później, ale z określonych przyczyn postanowiła zmienić styl życia
i pozostać jedynie w świecie analogowym;
2. jej decyzja jest świadoma i odnosi się do wirtualnej przestrzeni oraz
technologii cyfrowych;
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3. zmiana ta ma trwały charakter;
4. osoba jest gotowa na rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych,
aby była zorientowana w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej poprzez
wykorzystanie innych źródeł i zasobów niż internet.
Co więcej, cyfrowej emigracji nie powinno się utożsamiać z cyfrową alienacją, która
odnosi się do sytuacji, w których z różnych względów ktoś nie miał styczności
z technologią lub nie mógł z niej w pełni korzystać (‘utrudniona konsumpcja’), bo
napotkał obiektywne ograniczenia22 23. Cyfrowa emigracja nie jest też tym samym,
co cyfrowa izolacja, z którą mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś nie ma dostępu
do internetu (mediów cyfrowych) w takim stopniu, w jakim mieli go inni (np. różne
przejawy e-wykluczenia)24. Ponadto, cyfrowa izolacja może być definiowana jako
nadmierne zaangażowanie w korzystaniu z technologii kosztem życia w realnym
świecie25.
Znacznie trudniejsze do uchwycenia pozostają dokładniejsze, subiektywne
powody cyfrowej emigracji. Jako najbardziej prawdopodobne przyczyny można
wskazać:
1. słabo rozwinięte kompetencje informacyjne – np. brak umiejętności
podstawowej selekcji źródeł i informacji, trudności w definiowaniu potrzeb
informacyjnych;
2. patologie informacyjne – np. nadmiar informacji (przeładowanie
informacyjne) wywołujące niejednokrotnie stres, poczucie bezradności,
zniechęcenie; nieprawdziwe informacje (fake news); bańki informacyjne,
które wynikają z przeładowania i ograniczają możliwości poznawcze;
3. niedostatecznie rozwinięte kompetencje informatyczne – np. nieumiejętne
posługiwanie się wyszukiwarką, aplikacjami itp.;
4. niski poziom kompetencji cyfrowych – np. strach przed korzystaniem
z internetu;
5. wykluczenie cyfrowe – np. bariery fizyczne, czasowe, materialne.
Badanie zjawiska cyfrowej emigracji może być pasjonujące, ale jednocześnie
trudne z kilku powodów. Główną barierą dla naukowca będzie przede wszystkim
dotarcie do potencjalnych emigrantów. Ponadto, ze względu na różnorodność
metod badawczych, zaprojektowania wymaga postępowanie badawcze. Co więcej,
problematyczny może okazać się także brak unifikacji terminologicznej. Jak
wykazano powyżej, terminy takie jak ‘cyfrowa alienacja’, ‘cyfrowa izolacja’
i ‘cyfrowa emigracja’ są ze sobą ściśle powiązane. Nie oznaczają jednak tego
22

R. Hassan, The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life, London: University
of Westminster Press, s. 159–189, DOI: https://doi. org/10.16997/book44.g. (21.07.2020).
23 Comor E., Digital Prosumption and Alienation, „Ephemera”, 2010, Vol. 10 No.3, s. 439-454.
24 B. Reisdorf, Digital isolation: The vulnerable people left behind, 2019, https://www.bbc.com/news/uk-englandcornwall-50812576#:~:text=%22Digital%20isolation%20is%20when%20people,of%20North%20Carolina%20at
%20Charlotte. (21.07.2020).
25 E. Pickersgill, Removed, https://www.ericpickersgill.com/removed (21.07.2020).
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samego, w związku z czym w dyskursie naukowym nie powinny być używane
zamiennie, co dla pewnego ułatwienia może być kuszące. Co istotne, cyfrowa
emigracja nie powinna być traktowana jedynie jako kaprys równoznaczny
z chwilową rezygnacją z internetu i szybkim do niego powrotem, lecz jako
długotrwała zmiana, która – jak każda decyzja, jaką podejmuje człowiek – pociągnie
za sobą różne konsekwencje.
Niezależnie jednak od wymienionych trudności i mając na uwadze potencjał
badawczy zagadnienia, warto rozwijać badania nad zjawiskiem cyfrowej emigracji.
Być może okaże się, że ustanowią one nurt nieco ‘na przekór’ analizom naukowym
podejmowanym współcześnie w celu rozwijania technologii i doskonalenia
kompetencji umożliwiających jej pełne wykorzystanie, a także pozwolą na
integrację z innymi obszarami, jak np. socjologia czy neuropsychologia.
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Digital Emigration – an Attempt to Conceptualize the Phenomenon
Summary
The development of the Internet forced changes in the area of information competences, and also
contributed to the evolution of digital competences. The expansion of modern technologies has also
led to various undesirable phenomena that result in the opting out of using, among others, the
Internet. The aim of the article is to attempt an answer to the question of whether we can talk about
the phenomenon of digital emigration. In this study, a mixed methodology was used, and the research
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itself was divided into three stages: literature review, survey research and exploration of the Sensemaking method. As a result, the factors determining digital emigration were presented, its definition
was proposed, and possible directions for further research on this phenomenon were taken into
account.
Keywords: digital emigrant, digital competences, information competences, digital alienation
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Nowe wspólnoty religijne na Instagramie.
Studium przypadku wybranych profili

ABSTRAKT
Media społecznościowe dla wielu osób są nieodłącznym elementem życia. Dzięki nim można zawierać
znajomości, tworzyć grupy, a nawet wspólnoty. Kanałem, który przyciąga coraz więcej osób, jest
Instagram, a treści religijnych jest coraz więcej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy
Instagram jest miejscem tworzenia się nowych wspólnot religijnych. Część teoretyczna dotyczy
problematyki definicyjnej słowa kluczowego – wspólnota oraz nauczanie Kościoła katolickiego
o relacyjnym wymiarze social mediów dało fundament analizie zawartości polskich profili na
Instagramie, wokół których tworzone są wspólnoty.
SŁOWA KLUCZOWE: Instagram, media społecznościowe, religia, sieć, wspólnota

Wstęp
Za pomocą mediów społecznościowych komunikuje się prawie połowa globalnej
populacji2. Twórcy aplikacji służących poznawaniu i parowaniu osób przedstawiają
coraz nowsze możliwości, m.in. dopasowują ludzi na podstawie zawartości
lodówki3. Programy i portale umożliwiają tworzenie stron, grup dyskusyjnych,
konwersacji grupowych, a społeczność skupiona wokół danego medium nawiązuje
ze sobą relacje o różnym stopniu zaangażowania.
W tym miejscu warto zadać sobie pytanie o rolę social mediów w tworzeniu
i kształtowaniu społeczności, a szczególnie Instagrama, z którego aktywnie korzysta
miliard użytkowników miesięcznie4. Skupiają się oni wokół wielu zainteresowań:
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
https://wearesocial.com/global-digital-report-20109 (10.06.2020).
3 J. Gugniewicz, Znajdź drugą połówkę na podstawie tego, co masz w lodówce, „Nowy Marketing”, 30.01.2019,
https://nowymarketing.pl/a/21027,znajdz-druga-polowke-na-podstawie-tego-co-masz-w-lodowce (29.02.2020).
4 https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics (9.06.2020).
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mody, sportu, zdrowego stylu życia, celebrytów, polityki, ale też religii. Powstaje
coraz więcej kont o charakterze ewangelizacyjnym, dlatego jednym z kluczowych
pytań postawionych w tym artykule jest pytanie o możliwość tworzenia nowych
wspólnot religijnych na Instagramie. Problem ten będzie przedmiotem analizy
zawartości treści wybranych profili o charakterze religijnym, wokół których tworzą
się wspólnoty.

Od społeczeństwa do wirtualnej wspólnoty religijnej
Wspólnoty wirtualne są specyficzną formą nawiązywania relacji, które wyrastają
ze społeczności organicznych, dlatego na początku należy spojrzeć na rozważany
problem od strony definicyjnej, wskazującej szerszą perspektywę omawianego
zagadnienia.
Społeczeństwo i wspólnota to pojęcia, które bywają stosowane zamiennie,
jednak jak zauważa Cezary Kalita, nawet celowo traktując te zagadnienia jako jedno,
należy pamiętać o tym, iż nie są synonimami5. Dyskusję na temat rozróżnienia tych
dwóch definicji zapoczątkował Ferdynard Tönnies, opierając swoje rozważania na
systematyzowaniu terminologii, co w efekcie przyniosło klarowne rozumienie
wspólnoty, jednak nadal pozostał problem wieloznaczności społeczeństwa6. Kalita
interpretując próby definiowania przez Marksa, Hobbesa, Smitha, Plessnera
i Tönniesa podaje, że ontologicznie wspólnota jest pierwotna w stosunku do
społeczeństwa i bez jej właściwego rozumienia nie można mówić o społeczeństwie,
gdyż w oparciu o nią budowane są następne formy zbiorowości7.
Definiowanie wspólnoty od wieków powoduje konsternację wśród naukowców,
a kolejne próby wyjaśniania pokazują, jak trudno jest uchwycić istotę rozumienia
tego słowa8. Wynika to głównie ze względów etymologicznych oraz różnicy
znaczenia w językach, w których powstają prace na ten temat9. Angielskie
community w rozumieniu polskim może być zarówno wspólnotą, jak i społecznością,
co budzi kolejne pytania o rozróżnienie tych pojęć10. Słownik języka polskiego
podaje, że wspólnotą jest „grupa osób związana wspólnym pochodzeniem, wspólną
kulturą lub wspólnymi interesami, wspólną własnością”11, a społeczność to „ludzie
mieszkający na jakimś terenie lub należący do jakiejś grupy zawodowej,

5

C. Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa
z perspektywy filozofii społecznej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2018, s. 319.
6 Ibidem, s.320.
7 Ibidem, s. 320-324.
8 B. Mikołajewska, Zjawisko wspólnoty, The Lintons’ Video Press , New Haven 1999, s.11-13.
9 M. Kołodziejska, Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych, Uniwersytet Warszawski,
Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii, Warszawa 2016, s.35.
10
Ibidem.
11 Hasło: wspólnota, Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/wspolnota;2537996.html (29.02.2020).
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społecznej”12, co nie wskazuje wyraźnej różnicy między tymi dwoma terminami,
a opracowania na temat wirtualnych społeczności traktują zamiennie wspólnotę
i społeczność.
Tönnies, reprezentant klasycznych teorii o wspólnotach, charakteryzuje ją
jako zbiorowość opierającą się na połączeniu członków więzami krwi, sąsiedztwem
czy też podobnym myśleniem, a jednocześnie obejmującą całą sytuację życiową13.
Kalita rozważając tę koncepcję zauważył, że wg niej wspólnota jest zbiorowością
zamkniętą i ma charakter pasywny, a proces przekształcania jest uznawany
za kryzys14. Koncepcja ta stoi w opozycji do poglądu Jana Chrapka, który wskazuje,
że „wspólnota musi się rozwijać w konkretnej rzeczywistości i ją dynamizować”15.
„Wzajemne rozumienie się wszystkich jej członków”16 to podejście Zygmunta
Baumana, mówiące, że porozumienie konstytuuje istnienie wspólnoty.
Jednocześnie w swoich wywodach ma podejście sceptyczne do twierdzeń
odnoszących się do wspólnoty sugerując, że większość z nich to postulaty, ideały
czy nawet mity17.
Cechy wyróżniające wspólnotę na tle innych zbiorowości społecznych to: silna
więź emocjonalna wiążąca dane osoby, wspólnie spędzony czas oraz wspólny cel18.
Wspólnotę nieraz opisuje się jako grupę szczególną dysponującą niemal
nieograniczoną otwartością i zaufaniem, co wskazuje, iż nie wystarczy, aby spotkało
się trzech nieznajomych mieszkańców danego miasta, by zaistniała wspólnota
w ścisłym znaczeniu tego słowa19. Wyczerpującą definicję podaje Maciej Stolarski
mówiąc, że „to grupa osób, pozostających w pogłębionej relacji otwartości
i zaufania, posiadających wspólne, zinternalizowane cele, postrzegających siebie
w kategorii my oraz dostrzegających wyjątkowość i znaczenie tej sieci relacji
interpersonalnych dla rozwoju osobowości i urzeczywistniania potencjału własnego
i innych jej członków”20, i to założenie jest zbieżne ze stanowiskiem przyjętym na
potrzeby analizy w tej pracy.
Nauczanie Kościoła katolickiego o wspólnocie jest istotne, gdyż wspólnoty
katolickie na Instagramie są przedmiotem badań. Samo słowo jest bardzo często
używane w kontekście religijnym. Wspólnota Kościoła, ludzi wierzących, parafialna,
małżeńska, czy też wspólnota jako grupa formacyjna, to najczęściej spotykane
12

Hasło: społeczność, Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/spolecznosc;2523111.html (10.06.2020).
A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica”, 2011,
nr 28, s. 138.
14 C. Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo…, op. cit., s. 88-89.
15 W. Piwowarski, J. Chrapek, Biuletyn socjologii religii, „Collectanea Theologica” 49/1, s. 147.
16 Z. Bauman, Wspólnota, za: C. Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo…, op. cit., s. 261.
17 C. Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo…, op. cit., s. 262.
18 M. Stolarski, Małe grupy formacyjne jako środowisko wspierania rozwoju osobowości, [w:] E. Kotłowska,
J. Moskałyk, M. Wiertlewska, Ja-wspólnota wspólnota-ja, Wydawnictwo UAM Wydział Teologiczny, Poznań 2009,
s. 35.
19
Ibidem, s.39.
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określenia. Katechizm Kościoła Katolickiego wielokrotnie posługuje się słowem
„wspólnota”, jednak nie podaje dokładnej definicji, a konteksty, w których zostaje
przywołana, wskazują na rozumienie ogólne i intuicyjne. W jednym z punktów
zostało scharakteryzowane, że „każdą wspólnotę określa jej cel, a zatem kieruje się
ona własnymi regułami”21, co jest analogiczne z przywołanymi ogólnymi ujęciami
definicyjnymi. Teologia podkreśla rolę wspólnoty w powołaniu człowieka, gdyż
człowiek jest przedstawiany jako partner samego Boga, który „swoją osobową
niepowtarzalność musi realizować we wspólnocie wszystkich ludzi i w służbie dla
niej”22; określa to wagę wspólnoty w kontekście wyznania katolickiego.
Specyficznym rodzajem jest wspólnota religijna, którą Paweł Załęcki określa
jako „typ zbiorowości społecznej, której członkowie odczuwają silną więź
interpersonalną istniejącą w jej obrębie oraz która stanowi także, przynajmniej
w niektórych aspektach, grupę samowystarczalną i zaspokajającą szeroki wachlarz
potrzeb jej członków, podzielających poczucie wzajemnej przynależności, bazujące
głównie na wspólnocie doznań, praktyk oraz przekonań dotyczących zjawisk
i rzeczywistości natury religijnej”23. Klarowność tej definicji pozwala na oparcie na
niej kolejnych rozważań teoretycznych na temat religijnych wspólnot wirtualnych.
Po określeniu fundamentu definicyjnego wspólnoty w ujęciu ogólnym,
katolickim oraz wspólnoty religijnej można przejść do rozważań nad wspólnotami
wirtualnymi. Mając na uwadze przywołaną wcześniej rozbieżność między
tłumaczeniami słowa community przyjęto stosowanie słowa wspólnota
i społeczność zamiennie. Stwierdzenie virtual community zostało spopularyzowane
przez Howarda Rheingolda, który w swojej pracy The virtual community przedstawił
definicję wirtualnej wspólnoty jako społecznej zbiorowości kształtującej się w sieci,
kiedy wystarczająca liczba osób publicznie dyskutuje tak długo i z emocjonalnym
zaangażowaniem, że w cyberprzestrzeni tworzy się sieć wzajemnych relacji24.
Manuel Castells, kontynuując myśl Rheingolda, stwierdził, iż „przez wspólnotę
wirtualną na ogół rozumie się samodefiniującą się, elektroniczną sieć interaktywnej
komunikacji, zorganizowaną wokół podzielanych zainteresowań lub celów, chociaż
niekiedy komunikacja jest celem sama w sobie”25. Zaznaczył, że mogą one mieć
charakter sformalizowany, jak i spontaniczny26. Głównym zarzutem wobec
entuzjastycznego podejścia do kreowania wirtualnych wspólnot są słabe więzy,
jednak można zaobserwować wspieranie się użytkowników połączonych słabymi
więzami27. Jan van Dijk zauważa, że pierwsi użytkownicy sieci widzieli we
21

KKK p. 1881, Pallotinum, Poznań 1994.
K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, s. 555.
23 P. Załęcki, Wspólnota religijna jako grupa pierwotna, Nomos, Kraków 1997, s. 23.
24 H. Rheingold, The virtual community: Homesteading on the Electronic Frontier, Addison-Wesley publishing
company, Boston 1993, s. 3-16.
25 M. Castelss, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 362.
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Ibidem.
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wspólnotach wirtualnych szansę na odbudowanie utraconych wspólnot realnych28,
co po części może okazać się słuszne, jednak Castells podkreśla ich odrębność od
wspólnot realnych, gdzie są inne wzorce interakcji i komunikacji, co wskazuje,
iż wspólnota wirtualna nie odbudowuje fizycznej, jedynie może wspomóc proces
odradzania, co dzięki specyfice komunikacji wirtualnej kształtuje nowy twór.
Wspólnoty wirtualne cechuje brak wymiaru czasowego i przestrzennego29.
Mark Smith wyróżnił pięć ogólnych cech wspólnot wirtualnych: aprzestrzenność,
asynchroniczność, acielesność, astygmatyczność, anonimowość30. Społeczności
wirtualne powstają w środowisku cyfrowym, dzięki komunikacji pośredniej, która
opiera się prawie wyłącznie na przekazie werbalnym, a niewerbalne formy
komunikacji próbują być zastępowane emotikonami, gifami czy też innymi
wizualnymi rodzajami wyrazu emocji. Van Dijk zaobserwował, że brak komunikacji
bezpośredniej powoduje trudności organizacyjne i koordynacyjne takich grup31.
Płynność członków mogących w każdej chwili opuścić dyskusję nie ułatwia kwestii
strukturalnej, gdyż koordynatorzy nie są w stanie zatrzymać użytkownika, nad
którym nie widnieją żadne fizyczne bariery. Należy pamiętać, iż świat cyfrowy nie
jest odseparowany od rzeczywistego, a użytkownik do wspólnoty wirtualnej wnosi
bagaż doświadczeń nabyty w fizycznym wymiarze świata, czyli stan psychiczny,
umysłowy, środowisko, w którym żyje, co warunkuje jego zachowania w danej
grupie cyfrowej.
Członków wspólnot wirtualnych zwykle łączy jedno, wspólne zainteresowanie32.
W definicjach nie jest uwzględniony sprecyzowany cel, czy też zażyłe relacje, jednak
mając na uwadze to, że wywodzą się one z grup organicznych, należy włączyć
przynajmniej te dwie kwestie, aby mówić o wspólnocie wirtualnej.
Przywołane wcześniej definicje wspólnoty, wspólnoty religijnej, wspólnoty
wirtualnej pozwalają skupić ostatnią część rozważań terminologicznych wokół
religijnych wspólnot wirtualnych, które są przedmiotem analizy w tej pracy.
Powszechność internetu, który według Castellsa tworzy tkankę naszego życia,
pozwala na tworzenie sieci relacji międzyludzkich, w tym tworzenie wirtualnych
wspólnot religijnych33. Piotr Siuda wyróżnił dwa wymiary: religia w sieci jako
„formalne i zinstytucjonalizowane oblicze religii, czyli wszelkie serwisy, które
informują, ale nie dają możliwości partycypacji”34 oraz religia sieciowa, czyli
„miejsca, które oferują użytkownikom interakcje oraz partycypację, a więc
społeczności wirtualne, ale również inne zakątki e-sieci, o których internauta
28

J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 232.
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów…, op. cit., s. 232.
30 M. Smith, Voicesfrom the Well: The Logic of the Virtual Common, Los Angeles 1992, s. 12-15.
31 Ibidem, s. 233.
32 Ibidem.
33 M. Castells, Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 2003, s. 11.
34 P. Siuda, Religia a Internet, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 17.
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stwierdzić może, że pozwalają na praktykowanie danej religii”35. Według tego
założenia wirtualne wspólnoty religijne należą do wymiaru religii sieciowej, gdyż
możliwość aktywności i uczestnictwa jest podstawą interakcji będącej nieodłącznym
elementem budowania wspólnoty religijnej. Siuda zaproponował też podział
na wirtualne wspólnoty będące przedłużeniem wspólnot fizycznych oraz te
istniejące wyłącznie wirtualnie36. Warto podkreślić, że nie wystarczy sama
interakcja, aby mówić o istnieniu wirtualnych wspólnot religijnych. Spełnione
powinny zostać takie warunki, jak: stałość oraz powtarzalność, które pozwalają na
tworzenie relacji, głębsze poznawanie się członków, wypracowanie norm i reguł37.
Argumentem negującym budowanie religijnych społeczności wirtualnych jest fakt
sporadycznego uczestnictwa, jednak Siuda odwołuje się do cechy szczególnej
realnych wspólnot istniejących w szerszym kontekście, czego przykładem są różne
kongregacje chrześcijańskie, w tym same parafie, do których formalnie należą
tysiące osób, a angażuje się tylko część i ta zaangażowana część decyduje o kształcie
wspólnoty. Podobnie może być w przypadku wirtualnych wspólnot, gdzie naturalnie
są użytkownicy bierni oraz czynni, a ci drudzy, mając bardziej decydujący wkład
w formę społeczności, tworzą miejsce, do którego użytkownik bierny będzie mógł
wrócić38.
Uporządkowanie definicyjne pozwala przejść do dalszych rozważań nad tematem
wirtualnych wspólnot religijnych, a szczególnie do rozwinięcia tematu relacyjności
i wspólnotowości mediów społecznościowych, ze szczególnym wyróżnieniem
Instagrama będącego przedmiotem analizy zawartej w dalszej części pracy.

Sieć niezliczonych relacji
Aspekt społeczny social mediów to niekiedy zapomniany czynnik działań
marketingowych w sieci, jednak to potrzeba podtrzymywania i nawiązywania relacji
stała się czynnikiem napędowym powstania mediów społecznościowych, które na
samym początku były kierowane do małych grup uniwersyteckich, tak jak Facebook
powstały w murach Harvardu. Niezaprzeczalne są liczby mówiące o udziale portali
społecznościowych w rynku reklamowym, ale twórcy treści w social mediach coraz
częściej dostrzegają, jak ważna jest potrzeba relacji w internecie, czego przykładem
są działania oparte na współpracy z influencerami, czyli popularnymi liderami opinii,
którzy poprzez wiarygodne działania wzbudzają zaufanie, zaangażowanie oraz
przekonują odbiorców do podjęcia konkretnego wyboru39. Dzięki codziennym
35

Ibidem.
Ibidem, s. 126.
37 Ibidem, s. 130.
38 Ibidem, s. 138.
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działaniom oraz zaangażowaniu odbiorców influencerzy tworzą swoje marki
osobiste będące dobrym narzędziem komunikacji między firmą a klientem40.
Taka aktywność wymaga poświęcenia czasu, co powoduje, że niejednokrotnie staje
się pracą na pełen etat41. Od kilku lat zainteresowanie takim typem marketingu
rośnie, a ceny współpracy z roku na rok są coraz większe42.
Medium społecznościowym, dzięki któremu rozwija się infulencer marketing,
jest Instagram. Z badań przeprowadzonych wśród polskich marketerów przez
Whitepress jasno wynika, że kampanie reklamowe prowadzone na tym serwisie
cieszą się największym powodzeniem43. Został on założony w 2010 roku przez Kevina
Systorma, który postanowił odejść od modelu social mediów oferujących różne
opcje i na początku skupił się na komunikacji wizualnej poprzez publikowanie
natychmiast zrobionego zdjęcia44. Z czasem zaczęły być dostępne kolejne funkcje,
w 2012 r. wprowadzono możliwość publikowania wideo, a w sierpniu 2016 roku
uruchomiono Instagram stories45. W styczniu 2020 roku zanotowano miliard
zarejestrowanych użytkowników, z czego najwięcej z nich mieści się w przedziale
wiekowym 18-34 lat46. 500 mln aktywnych użytkowników publikuje codziennie
ponad 100 mln zdjęć47, a funkcja Instagram stories przyciąga 500 mln osób48.
Te liczby pokazują potencjał medium, dzięki któremu ludzie codziennie się
komunikują. Statystyki mogą robić wrażenie, jednak należy pamiętać o społecznym
wymiarze zawartym w misji portalu widniejącej na początku strony głównej:
„Zbliżamy Cię do ludzi i rzeczy, które kochasz” 49, co wskazuje na to, iż mimo
rosnącego udziału Instagrama w rynku reklamowym poprzez zbliżanie się ludzi do
siebie, pod względem upodobań, wieku, narodowości i wielu innych czynników,
tworzone są relacje będące podstawą skutecznych działań na Instagramie.
Aby zrozumieć społeczny aspekt social mediów, należy sięgnąć do ich początków,
czyli do końca lat 80. XX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze komunikatory
będące ówcześnie tańszym zamiennikiem rozmów telefonicznych, a cel komunikacji
40
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41 A. Chęcińska-Kopiec, R. Ochoa-Dąderska, Lider opinii, trendsetter, influencer, czyli blog pracą na pełny etat,
[w:] M. Dąsala, E. Sadowska, Problemy nowoczesnej edukacji, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2018, s. 100.
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43 Ibidem, s. 25.
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https://www.academia.edu/8365558/How_Instagram_can_be_used_as_a_tool_in_social_network_marketing
(29.02.2020).
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za ich pośrednictwem był identyczny jak drogą listową czy telefoniczną50. Następnie
tworzono serwisy społecznościowe, takie jak Classmates.com, służące do
odnajdowania znajomych ze szkoły51 czy SixDegress.com opierające się na teorii
sześciu stopni oddalenia, według której każdy człowiek połączony jest z drugą osobą
łańcuchem złożonym z maksymalnie sześciu osób52. Pierwotne kanały social
mediów, mimo że w porównaniu do obecnych są dużo uboższe w możliwości
i funkcje, jasno zarysowują motywy ich powstawania, a Paul Levinson opisując
powstawanie tych nowych form porozumiewania się stwierdził, iż „media mogą
przetrwać, tylko jeśli w jedyny swojego rodzaju sposób odpowiedzą na ludzką
potrzebę komunikacji”53. Najpopularniejszy serwis, jaki funkcjonuje do dzisiaj, czyli
Facebook, swoją misję również skupia wokół społeczności „Wspieramy ludzi
w budowaniu społeczności i zbliżamy do siebie mieszkańców całego świata”54
i mimo wielu głosów mówiących o tym, jak daleka jest ona od rzeczywistości, nie
można zanegować społecznego aspektu tego serwisu, gdyż jest on właściwie istotą
działań.
Monika Przybysz, dokonując opisu portali społecznościowych, podkreśla, że
„głęboka potrzeba przynależności człowieka do grupy, społeczności, wspólnoty
i uczestnictwa w życiu grupy powoduje, że w Internecie sukces można osiągnąć,
tworząc poczucie wspólnoty wśród użytkowników”55, co jest sednem rozważań
o społecznym wymiarze social mediów, a zarazem punktem wyjścia do opisania tego
tematu w kontekście nauczania Kościoła katolickiego.

Relacyjność i wspólnotowość w sieci
O relacjach na poziomie Kościół katolicki – media debatuje się od początku
powstania mediów. Stanowisko hierarchów w tym temacie przez wieki ewoluowało,
a skutki zmiany podejścia można obserwować obecnie m.in. w działaniach Kościoła
instytucjonalnego w mediach, social mediach, a także w aktywności świeckich
katolików, którzy chętnie dzielą się wiarą w sieci.
Józef Kloch podkreślił, że Kościół bardzo szybko zaczął analizować Web 2.0, a do
tych badań dołączyły różne ośrodki akademickie z całego świata, co daje możliwość
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52 Ibidem.
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jeszcze lepszego poznania narzędzi mogących przysłużyć do szerzenia Ewangelii56.
Relacyjny charakter mediów społecznościowych Kościół katolicki zauważył
już w 1990 roku, kiedy Jan Paweł II w orędziu na 24. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu podkreślił możliwość przyczyniania się nowoczesnych
technologii do zacieśniania więzów, a tym samym do jedności57. W 2002 roku
ogłoszono kolejne orędzie, gdzie papież zwraca uwagę na konieczność
wypracowania form mogących pomóc osobom poznającym chrześcijaństwo w sieci
„przejść z wirtualnego świata cyberprzestrzeni do rzeczywistego świata wspólnoty
chrześcijańskiej”58. Podobne wskazania podaje Papieska Rada ds. Środków
Społecznego Przekazu w dokumencie „Kościół a Internet” wyszczególniając, że
doświadczenia religijne możliwe w sieci „nie są wystarczające w oderwaniu od
współdziałania z innymi wiernymi w świecie rzeczywistym”59.
O tworzeniu wirtualnych wspólnot pierwszy raz w nauczaniu Kościoła
wspomniał Benedykt XVI w orędziu na 43. ŚDŚSP, w którym zwrócił uwagę na
zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych
mogących przyczynić się do spłycania relacji i samego pojęcia przyjaźń60. Benedykt
XVI obserwując postęp technologiczny, chętnie poruszał temat relacji w sieci.
W następnych orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu
przypomniał o tym, jak ważne są relacje bezpośrednie i zwrócił uwagę na istotę
milczenia w świecie przepełnionym komunikatami, bo dzięki niemu „otwiera się
przestrzeń wzajemnego słuchania i staje się możliwa pełniejsza relacja
międzyludzka”61, co wskazuje na to, że we wspólnotach wirtualnych konieczny jest
balans między słowem a milczeniem. Nieustanna dyskusja nie buduje wspólnoty,
lecz z upływem czasu może przyczynić się do jej rozpadu. W ostatnim orędziu
na ŚDŚSP Benedykt XVI w całości skupił się na social mediach i ich roli w dziele
ewangelizacji. Na początku papież przypomina, że dzięki nim mogą powstawać
nowe więzi oraz formy wspólnoty, a następnie mówi o tym, jak połączenia
wirtualne przyczyniają się do tworzenia wspólnot. Benedykt podkreślał też
potrzebę rozumienia istoty sieci i interakcji zachodzących w niej, gdyż do wspólnoty
wirtualnej dołączają użytkownicy, używają zmienionych mechanizmów
komunikacyjnych, poruszają się w środowisku cyfrowym, będącym specyficznym
środowiskiem, dynamika nieraz wydaje się być niedościgniona, a mimo to nadal
56
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tworzą relacje, które dzięki tym wszystkim czynnikom są modyfikowane. Dlatego
zrozumienie tych mechanizmów jest konieczne, aby móc nie tylko badać, ale też
posługiwać w takich środowiskach62.
Franciszek, który w social mediach jest aktywnie obecny, niejednokrotnie
w orędziach na ŚDŚSP przywoływał ich relacyjny i wspólnotowy charakter. W 2014
roku zwrócił uwagę, iż nie wystarczy samo połączenie, czyli w przypadku
wspólnoty wirtualnej dołączenie do grupy, obserwowanie jej działań z boku, ale
niezbędne jest spotkanie, zaangażowanie, autentyczna obecność, nie bierne
trwanie63. Sedno rozważań nad wspólnotami cyfrowymi znajdziemy w orędziu na
53. ŚDŚSP „«Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od wirtualnych wspólnot
społecznościowych do wspólnot ludzkich” z 2019 roku. W tym dokumencie papież
przybliżył rozumienie wspólnoty jako sieci solidarnej wymagającej «wzajemnego
słuchania i dialogu opartego na odpowiedzialnym używaniu języka«”64 i podkreślił,
że wspólnoty wirtualne nie mogą być synonimem wspólnoty, gdyż często są
skupiskami osób, zebranymi wokół interesów i charakteryzują się słabymi więzami.
Franciszek nie neguje istnienia wspólnot wirtualnych, które będą miały znamiona
prawdziwej wspólnoty, jedynie zauważa, że są one rzadkością. Próbuje również
odpowiedzieć, jak w cyfrowości nastawionej na indywidualizm jednostek odnaleźć
tożsamość wspólnotową. Wskazuje na metaforę ciała i członków, które razem
tworzą jedność. Podkreśla istotę wiary rozumianej jako relację i spotkanie. Zachęca
chrześcijan, aby właśnie z taką perspektywą podchodzili do sieci, bo wtedy będą
mogli z niej czerpać prawdziwe bogactwo, tworzyć głębokie relacje, budować
wspólnoty.
Podsumowując powyższe zestawienie nauczania Kościoła katolickiego
o relacyjnym i wspólnotowym charakterze social mediów, można stwierdzić, że od
samego początku ich istnienia kolejni papieże z nadzieją oraz zaufaniem przyglądali
się tej tematyce, jednocześnie udzielając rad i wskazań. Piotr Wajs zauważa, że
troska o głoszenie Słowa Bożego w sieci wyrażana w dokumentach Kościoła
wskazuje na to, że powinny być one w pełni profesjonalne, także jeśli mowa
o ewangelizacyjnych działaniach świeckich na Instagramie, gdyż nawet jeśli są to
inicjatywy oddolne, to są częścią ogólnych działań całej wspólnoty Kościoła65.
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Założenia metodologiczne
Analiza przedstawia 6 wybranych profili na Instagramie, na których można
zaobserwować zachowania i treści mające elementy wspólnototwórcze. Pod uwagę
wzięto zachowania nadawców i odbiorców podzielonych na typy:
1. zaangażowanie odbiorców:
─ obserwowanie profilu
─ lajki i komentarze
─ dołączanie do relacji live
─ używanie hashtagów dot. profilu
─ odpowiedzi na Instagram stories
2. zaangażowanie nadawców:
─ posty i story zachęcające do interakcji
─ komunikacja w wiadomościach prywatnych
─ odpisywanie na komentarze
oraz określenie celu profilu.

Analiza zachowań odbiorców i nadawców
Użytkownicy zazwyczaj wyrażają swoje zaangażowanie poprzez obserwowanie
profilu. Najbardziej popularnym kontem wśród analizowanej szóstki jest konto
„Langusta na palmie” prowadzone przez o. Adama Szustaka. Poczynania
dominikanina obserwuje 122 tysiące osób, przez pięć lat działalności opublikował
95 postów66. Drugim najpopularniejszym jest profil „Początek wieczności”
obserwowany przez 70,5 tysiąca osób67, trzecim profil „Ubogacona” obserwowany
przez 9044 osoby68.
Drugim zachowaniem użytkowników świadczącym o przywiązaniu są
komentarze pod publikowanymi postami. Dobrze obrazują to komentarze pod
postem o. Szustaka, informującym o zakończeniu kilkumiesięcznej pieszej
pielgrzymki do Ziemi Świętej, w których użytkownicy wyrażali wielką radość
z dojścia do celu, dziękowali Bogu, wspierali dobrym słowem, gratulowali. Innym
przykładem są reakcje odbiorców na wiadomość o oczekiwaniu na kolejne dziecko
przez Monikę Gomułkę. Ponad 25 tysięcy polubień zdjęcia oraz 3051 komentarzy
pokazują, jak bardzo użytkownicy ucieszyli się z tej wiadomości. Zaangażowanie
w komentarzach jest obecne na każdym z sześciu profili. Ciekawa zależność
występuje na profilu „Z Bogiem sprawa” czy „Ubogacona”, gdzie mimo dużo
mniejszej popularności komentarze są bardziej nacechowane znajomością profilu,
66
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użytkownicy dzielą się swoim życiem, na świadectwo autora profilu odpowiadają
swoim świadectwem, co pokazuje, że liczbowo mniejsze zaangażowanie faktycznie
staje się większe poprzez zawartość.
Trzecim zachowaniem jest dołączanie do relacji live prowadzonej przez profil.
Ponownie najbardziej popularne są na profilu „Langusta na palmie”. O tym, że
odbędzie się taka forma komunikacji, o. Szustak informuje zazwyczaj tego samego
dnia, a podczas nich modli się z odbiorcami na różańcu. Profilem, na którym można
zaobserwować częste live, jest „Z Bogiem sprawa” prowadzony przez Weronikę.
Od poniedziałku do piątku, przez okres Adwentu 2019, prowadziła modlitwę
różańcową na żywo, do której zapraszała innych przez opcję dołączenia do live.
Codziennie brało w niej udział prawie 20 osób.
Czwarty typ zachowań użytkowników skupia się wokół używania hasthagów
tworzonych przez dany profil. Szustak w Wielkim Poście 2018 razem ze
swoimi odbiorcami przeżywał post Daniela, oprócz materiałów na pozostałych
kanałach społecznościowych powstał znacznik na Instagramie, pod którym
dotychczas zostało opublikowanych 2576 postów. Na profilu „Ubogacona”
prowadzonym przez Kasię Marcinkowską znajdziemy #ubogacona, gdzie można
odnaleźć ponad 2 tysiące postów, gdzie użytkowniczki dzielą się materiałami
formacyjnymi tworzonymi przez Kasię, relacjami z rekolekcji, świadectwami.
Kolejnym przykładem jest profil „Infulencerka nieba”. Autorka stosując
#pompejankawprezencie zaprasza użytkowników do podjęcia modlitwy – Nowenny
Pompejańskiej jako prezentu na święta Bożego Narodzenia. Postów pod nim
jest stosunkowo niewiele, bo 29, ale w czasie trwania akcji każdego dnia pojawiały
się również na Instagram stories i były dostępne pod hashtagiem przez 24 godziny.
Piąty typ aktywności użytkowników to zaangażowanie w Instagram story będący
najmniej widocznym publicznie, jednak jeśli osoba tworząca relację udostępni
wyniki ankiety czy odpowiedzi na naklejkę z opcją zadawania pytań, to można
ocenić, jak duże jest zaangażowanie. Jednym z przykładów są użytkownicy
z profilu „Cudnowa”, gdzie autorka często korzysta z funkcji „zadaj mi pytanie”,
a następnie odpowiada na pytania, tym samym pokazując, jak wiele osób jest
zainteresowanych69.
Kolejną kategorią braną pod uwagę w analizie są zachowania autorów profili.
Wyróżnione zostały trzy typy świadczące o tym, że nadawca chce nawiązać
z odbiorcami relację, zachęca ich do interakcji, a tym samym przyczynia się do
formowania wspólnoty wokół swojego profilu.
Pierwszym typem aktywności są posty i story zachęcające do interakcji, które
przez opis, pytania, poruszanie konkretnych tematów mających wywołać dyskusję,
stosowane hashtagi przyczyniają się do tego, że użytkownicy angażują się.
Najczęstszą formą są: świadectwa, relacje z codziennego życia, rozważania,
69
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fragmenty Pisma Świętego z komentarzem. Opisy są nasycone emocjonalnie,
co potęguje zaangażowanie odbiorców. Takie formy znajdziemy na każdym
z sześciu profili, jednak należy wyróżnić działania „Cudownej”, „Początku
wieczności”, „Z Bogiem sprawa” oraz „Infulencerki nieba”, gdyż na tych profilach
aktywność jest najczęstsza. Właściwie każdego dnia na story pojawia się relacja
i zwykle są to relacje z życia, czasami dzielenie się przemyśleniami.
Drugim typem aktywności twórców jest komunikacja w wiadomościach
prywatnych. Te dane nie są publicznie dostępne, jednak dzięki temu, że autor
wiadomości wyraża zgodę na upublicznianie, na części profili znajdziemy informację
o tym, że takie działania są podejmowane. Jedyną osobą nie odpisującą na
wiadomości jest o. Adam Szustak. Ciekawe rozwiązanie można zaobserwować na
profilu „Z Bogiem sprawa”, gdzie autorka publikuje świadectwa przesyłane
prywatnie70.
Trzeci typ to odpisywanie na komentarze pod postami. Najlepiej tę aktywność
widać na kontach o mniejszej popularności. Komentarzy jest mniej, ale użytkownicy
stają się bardziej otwarci, a prowadzący konto może skupić się na nawiązywaniu
relacji właśnie przez tę formę komunikacji internetowej. Przykładem jest profil
„Ubogacona”, gdzie pod postami jest od kilku do kilkunastu komentarzy, a na każdy
jest rozbudowana odpowiedź.
Ostatnią kategorią braną pod uwagę w analizie jest odpowiedź na pytanie o cel
wspólnoty tworzonej wokół danego konta. Wśród sześciu analizowanych kont
tylko dwa: „Ubogacona” oraz „Cudowna_pl” w opisie mają zarysowany cel
i skupiają się wokół formacji kobiet. Na pozostałych, mimo braku określenia w tej
podstawowej części profilu, można zaobserwować cel na podstawie charakteru
wpisów i relacji. „Początek wieczności” skupia się na promowaniu wartości rodziny,
„Z Bogiem sprawa” na dzieleniu się świadectwem wiary, „Influencerka nieba”
wsparcie w wierze i życiu, „Langusta na palmie” ewangelizacja w sieci. Oczywiście
celowość wypływa z działań twórców i należałoby zadać pytanie, czy ten sam cel
mają odbiorcy będący członkami poszczególnych społeczności. O ile w przypadku
kont skupiających się na formacji kobiet jest to jasne, gdyż w komentarzach pod
postami jest to główny temat, to pozostałe budzą wątpliwości.

Wnioski
Instagram jako jedno z najpopularniejszych mediów społecznościowych skupia
wokół siebie ludzi o różnych zainteresowaniach, nie brakuje też osób szukających
treści dotyczących wiary i religii katolickiej. W polskiej przestrzeni odnajdziemy
wiele kont o charakterze ewangelizacyjnym. Powstają nowe, a użytkownicy chętnie
je obserwują i zaczynają tworzyć społeczności.
70
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Nauczanie Magisterium Kościoła o wspólnocie i mediach społecznościowych,
głównie zawarte w Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu,
zarysowuje problematykę tworzenia się nowych relacji i wirtualnych wspólnot.
Zauważono potencjał tych nowych środków komunikowania, a jednocześnie
przestrzega się przed tym, aby nie traktować ich jako cel, ale jako narzędzie mogące
pomóc w tworzeniu jedności i wspólnoty.
Przeprowadzona analiza zawartości profili, wokół których tworzą się
instagramowe wspólnoty religijne, pokazuje, że najczęstszymi zachowaniami
użytkowników są reakcje i komentarze pod wpisami, a twórcy budują relację ze
społecznością głównie poprzez angażujący kontent. Czynnikiem wspólnym dla
wszystkich sześciu profili jest gromadzenie się wokół lidera, dzięki jego
autentycznym przekazom odbiorcy stają się bardziej otwarci i dzielą się swoimi
doświadczeniami.
Jeden profil wyróżnia się na tle pozostałych zaangażowaniem twórcy,
odbiorców, określonym celem oraz wyjściem z cyfrowości do świata realnego.
Jest to konto „Ubogacona” prowadzone przez Kasię Marcinkowską, która tworzy
materiały formacyjne dla kobiet, wchodzi w komunikację w komentarzach,
odbiorcy angażują się poprzez stosowanie hashtagów oraz dzielenie się
doświadczeniem. Niewątpliwie cenne jest to, że ta wspólnota wychodzi poza
wirtualny świat i autorka organizuje rekolekcje dla kobiet oraz fizyczne materiały
formacyjne w postaci kalendarzy czy gadżetów mających pomóc w codziennym
rozwijaniu wiary.
Podsumowując Instagram jest miejscem, gdzie możemy zaobserwować
elementy wspólnototwórcze, jednak aby mogły one przybrać właściwą formę
i rozwijać się, konieczny jest fundament nauczania Kościoła, który mówi o tym, że
social media mogą być skutecznym narzędziem, o ile człowiek z nich korzystający
będzie potrafił robić to we właściwy sposób, nie zapominając, że „Sam Kościół
jest siecią utkaną przez komunię eucharystyczną, w której jedność nie opiera się
na >polubieniach<, lecz na prawdzie, na >amen<, z którym każdy przylgnął do Ciała
Chrystusa, przyjmując innych”71.
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New Religious Communities on Instagram. A Study of Selected Profiles
Summary
Social media are an integral part of life for many people. Thanks to them you can make friends, create
groups and even communities. The channel that attracts more and more people is Instagram, and
there is more and more religious content there. The purpose of the article is to answer the question
of whether Instagram is a place for the creation of new religious communities. The theoretical part
regards the definition of the keyword - the community and the teaching of the Catholic Church about
the relational dimension of social media laid the foundation for analyzing the content of Polish
Instagram profiles around which communities are created.
Keywords: community, Instagram, network, religion, social media

201

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

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 13/2020

Marta Woźniak1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ORCID ID: 0000-0003-3991-8153
e-mail: martawozniak2308@gmail.com

Zaangażowanie czy obojętność?
Telewizja wobec problemów społecznych w Polsce

ABSTRAKT
Artykuł ten jest próbą przedstawienia stosunku telewizji do problemów społecznych w Polsce
na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej i jakościowej materiałów prezentowanych
w głównych programach informacyjnych i interwencyjnych telewizji publicznej i telewizji komercyjnej.
Dla TVP są to: Wiadomości i Alarm!, natomiast dla TVN Fakty i Uwaga!. Dodatkowo, w celu ukazania
prezentacji problemów społecznych w programach o charakterze bardziej rozrywkowym, autorka
niniejszego wywodu przeanalizowała jakościowo również programy śniadaniowe: Pytanie na
śniadanie oraz Dzień dobry TVN. Przyjęty okres to jeden miesiąc: listopad 2019 roku. Analiza
wszystkich wymienionych programów pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy telewizja jest
zaangażowana, czy też pozostaje obojętna wobec problemów społecznych dotykających polskie
społeczeństwo.
SŁOWA KLUCZOWE: problemy społeczne, telewizja, TVN, TVP

Wstęp
Telewizja niezmiennie od wielu lat pozostaje jednym z głównych źródeł
informacji, zarówno o życiu politycznym, obywatelskim, jak i społecznym. Ma ona
duży wpływ na sposób postrzegania przez nas świata. Jak zaznaczał pod koniec XX
wieku Wiesław Godzic:
„telewizja jest jednym z głównych elementów tworzących kulturę, jak i pozostaje (często
niespełnionym) wehikułem tejże kultury (jej innych wymiarów). Telewizja jest główną maszynerią
kultury konsumpcjonistycznej. Jednakże promuje w jej obrębie kulturę, w której te produkty
posiadają wartość, a nie są jedynie produktami do kupienia. Telewizja jest nieuchronna: oznacza
to, że zapewnia obraz świata zmiennego, ciągle nowego i możliwego do wykraczania poza
niego – tworzy ponadto środowisko, w obrębie którego nasze życie codzienne wypełnia się
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 28.02.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
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i jest przez nas świadomie wypełniane”2.

Odbiorcy poprzez materiały emitowane w programach informacyjnych,
interwencyjnych i śniadaniowych często emocjonalnie podchodzą do życia
bohatera w nich przedstawionego. Starają się postawić na jego miejscu, zrozumieć
go, a nawet mu pomóc. Jednak częściej ze względu na coraz większą znieczulicę
społeczną przechodzą obojętnie wobec przedstawionego problemu, bardzo szybko
o nim zapominając. Trzeba również dodać, że obecnie to internet tworzy pewnego
rodzaju kulturę i jest głównym źródłem informacji.
Celem tego artykułu nie jest jednak próba stwierdzenia, czy społeczeństwo
polskie jest aktywne i wyraża chęć pomocy osobom pokrzywdzonym przez los,
czy też pozostaje obojętne. Celem jest przedstawienie stosunku telewizji do
problemów społecznych w Polsce na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej
i jakościowej programów informacyjnych: Wiadomości i Faktów, programów
interwencyjnych: Alarmu! i Uwagi! oraz programów śniadaniowych: Pytanie na
śniadanie i Dzień dobry TVN. Autorka wybrała te właśnie programy ze względu na
przeciwstawny charakter ich nadawcy: publiczny (TVP) i komercyjny (TVN, którego
obecnym właścicielem jest koncern Discovery), jak również ze względu na
alternatywność tychże programów. Są one bowiem do siebie podobne pod
względem formatu i czasu emisji, przez co między nimi bezpośrednio toczy się walka
o widownię.
Analiza wszystkich wyemitowanych w listopadzie 2019 roku materiałów
w głównych wydaniach Wiadomości i Faktów oraz w programach interwencyjnych
i śniadaniowych oparta została na dwóch etapach. Pierwszym z nich było
przygotowanie przez autorkę po obejrzeniu materiałów podziału na kategorie
tematyczne. Natomiast drugim było przygotowanie pytań zastosowanych do
każdego materiału: jakie są sposoby przedstawiania problemów społecznych,
jak pokazane są osoby zmagające się z danym problemem, czy w materiale zostaje
przedstawiona próba pomocy takim osobom, czy jest to materiał ściśle
informacyjny czy mający na celu wpływ na odczucia odbiorcy? Całościowa analiza
ukaże stosunek telewizji do problemów, z którymi zmaga się znaczna część
polskiego społeczeństwa.

Wokół problemów społecznych
Rozważania warto rozpocząć od definicji problemu społecznego. Ronald Maris
definiuje problemy społeczne jako:
„ogólne wzory zachowania ludzkiego lub warunków społecznych, które są postrzegane jako
zagrożenia dla społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy, bądź przez
2

W. Godzic, Telewizja jako kultura, Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 1999, s. 227.
203

Zaangażowanie czy obojętność? Telewizja wobec problemów społecznych w Polsce

charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też którym można jakoś zaradzić”3.

Jak dodaje Janusz Sztumski, problem społeczny może zostać rozwiązany „tylko
przez zbiorowe działanie; nie da się go rozwiązać samodzielnie nawet, jeżeli byłaby
to jednostka wybitna np. reformator; do rozwikłania problemu niezbędne jest
masowe poparcie społeczeństwa”4. Niezwykle przydatna jest również definicja
patologii społecznej zaproponowana przez Jana Malca, traktująca, że:
„patologią społeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu moralnego, pogorszenia
samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych,
moralnych i prawnych oraz postępowaniem autodestruktywnym”5.

Wiele problemów społecznych, jak bezrobocie czy bieda, prowadzi do rozwoju
patologii społecznych, takich jak: narkomania, alkoholizm, przestępczość czy
przemoc, a jednocześnie do wykluczenia z życia społecznego. Natomiast do
patologii struktur organizacyjnych można zaliczyć korupcję czy nepotyzm6. Obecnie
jednym z największych problemów są nowe uzależnienia: od internetu, od gier
komputerowych i tzw. fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego.
Z problemami tymi boryka się społeczeństwo na co dzień. Nie są to pojedyncze
przypadki w danym miejscu.
W celu nakreślenia skali problemów społecznych należy posłużyć się
statystykami z 2019 roku. Według nich ponad 2 mln Polaków żyło w skrajnym
ubóstwie, w tym prawie pół miliona dzieci. Na policję zgłoszono 30 136 wypadków,
a śmierć w ich wyniku poniosło 2 887 osób. W porównaniu do 2018 roku nastąpił
wzrost liczby zatrzymanych osób kierujących pod wpływem alkoholu – było ich
ponad 111 tys. Ofiarami przemocy padły 88 032 osoby, 12 161 małoletnich, w tym
42 583 zostały zaatakowane przez sprawcę pod wpływem alkoholu. Rocznie Polak
spożywa średnio 11,6 litrów alkoholu, 1,5 mln dzieci żyje w rodzinach z problemem
alkoholowym. Natomiast 4% Polaków w wieku 15-34 korzysta z narkotyków7. Liczby
te pokazują, że społeczeństwo polskie mierzy się z wieloma problemami
społecznymi, które wpływają nie tylko na dane osoby, ale także na jego otoczenie.
Mamy do czynienia z wpływem jednostki na życie innych osób. W celu zapobieżenia
problemom, walki z nimi i wsparcia pokrzywdzonych działają różnego rodzaju
organizacje. Jedną z nich jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA). Jednak aby rozwiązać problem społeczny, konieczne jest
poparcie społeczeństwa, nie tylko poszczególnych jego członków czy grup
i instytucji. To właśnie telewizja powinna w zasadniczej części starać się o takie
3

R. Maris, Social Problems, Dorsey Press, Chicago 1988, s. 6.
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010, s. 49.
5 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 17.
6 Por. M. Duda, Bieda i bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w]: Przeciw wykluczeniu
społecznemu, M. Duda, B. Gulla (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 53.
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Dane pochodzą z raportu o biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę, raportu policji za 2019 rok oraz
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4

204

Marta Woźniak

wsparcie.

Telewizyjna misja społeczna
Bezpośrednio po 1989 roku, a więc po czasie wielkich przemian w Polsce,
to telewizja, według wielu badaczy, najszybciej reagowała na wszystkie obyczajowe
i społeczno-kulturowe zmiany8. Przedstawiając treści społeczne, stworzyła swój
własny mit medium zaangażowanego, nie unikającego tematów trudnych
i niewygodnych. Telewizja Polska, wypełniając misję społeczną, dbała jednocześnie
o wizerunek, stojąc po stronie zwykłych ludzi, którzy borykają się z wieloma
problemami, w tym przede wszystkim z marginalizacją i wykluczeniem. Jak zaznacza
Małgorzata Bogunia-Borowska, w latach modelu paleotelewizji widzowi
przekazywano pewną wiedzę, którą później mógł wykorzystać do zrozumienia
zarówno swojej sytuacji życiowej, jak również sytuacji innych. Natomiast
w neotelewizji rozpatruje się jego konkretne problemy. Prywatność nie jest już
tematem tabu, a wszelkie problemy i sytuacje kryzysowe w życiu codziennym
zostały zindywidualizowane i zyskują na znaczeniu. Telewizja odkryła bowiem, że
tematykę społeczną można z łatwością dramatyzować, estetyzować i inscenizować,
co było jedną z przyczyn pojawienia się programów interwencyjnych9. Również
warto zwrócić uwagę na fakt, że telewizja miała duży wpływ na zyskiwanie nowego
poczucia wspólnoty, na kontakt z innymi, a widzowie dzięki niej zyskali poczucie
uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym. Obecnie ma ona także najlepsze
warunki, z jednej strony do prowadzenia dialogu społecznego, a z drugiej do
podsycania konfliktów społecznych i napięć10. Mimo że społeczeństwo coraz
częściej treści odnajduje w internecie, to jednak nie zmienia to faktu, że telewizja
nadal pozostaje jednym z głównych źródeł informacji, a główne programy
informacyjne stacji TVP (powstała w 1952), TVN (założony w 1997) i Polsat
(założony w 1992) dziennie ogląda średnio ponad 2 miliony widzów.
Warto zaznaczyć, że przedstawienie różnej tematyki w programach
telewizyjnych, w tym problemów społecznych, związane jest z połączeniem
interesów różnych grup, m.in. odbiorców, wydawców i dziennikarzy. Dla
wydawców ważna jest strona komercyjna, natomiast dla odbiorców atrakcyjność
przekazu. Dziennikarz często musi stworzyć materiał, który zaspokoi oczekiwania
zarówno wydawcy, jak i odbiorcy. Taki materiał musi być w dużym stopniu
przesiąknięty emocjonalnością i ciekawą audiowizualnością przekazu, która
8

Zob. T. Mielczarek, W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015.
9 Por. M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 184-187.
10
Por. M. Brigss, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 93-94.
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przyciągnie uwagę odbiorców.
Materiały nacechowane emocjonalnie pojawiają się zarówno w programach
informacyjnych, jak i interwencyjnych. Dziennikarstwo śledcze, jak i tematy
ukazujące problemy, z którymi zmagają się ludzie, cieszy się dużą popularnością.
W Polsce do dwóch wiodących programów interwencyjnych należą Uwaga!
emitowana w TVN i Alarm! w TVP1. Uwaga to opiniotwórczy program
interwencyjno-śledczy powstały w 2002 roku. „Ujawniamy ogólnopolskie afery, nie
boimy się tematów kontrowersyjnych, rozpoczynamy społeczne debaty”11 –
widnieje na stronie internetowej programu. Natomiast Alarm! to program
reporterski, w którym pojawiają się dziennikarskie interwencje, śledztwa,
opowieści o realnych problemach Polski i jej obywateli. Po raz pierwszy
wyemitowany został w lutym 2018 roku.
Historie różnych ludzi są także tematami rozmów i materiałów realizowanych
na potrzeby programów śniadaniowych. Po raz pierwszy telewizja śniadaniowa
pojawiła się w 1952 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych telewizja NBC
wyemitowała program The Today Show. Ikoną telewizji śniadaniowej stał się jednak
nadany przez ABC w 1975 roku program Good Morning America12. W Polsce
prekursorem formatu był program TVP1 Kawa czy herbata? z 1992 roku, dopiero
po 10 lat w 2002 roku rozpoczęto wydawanie Pytania na śniadanie (PnŚ)
w telewizyjnej Dwójce, a w 2005 roku – Dzień dobry TVN (DDTVN).Obecnie oba te
programy przyciągają przed telewizor o poranku średnio 400 tys. osób dziennie.
Odbiorcy są skoncentrowani na poszukiwaniu rozrywki w telewizji, ale także szukają
w niej informacji na bieżące tematy. Takie właśnie połączenie odnajdują zarówno
w DDTVN, jak i w PnŚ13. Oprócz luźnych materiałów dotyczących życia celebrytów
czy kącika kulinarnego spotykają się z licznymi reportażami ukazującymi życie
zwykłych ludzi, ich problemy. Kwestie te są szeroko omawiane podczas rozmowy
z ekspertami w danej dziedzinie, a także bardzo często z bohaterami danego
reportażu. Telewizja stanowi bowiem siłę napędową, jest pewnego rodzaju
przekaźnikiem – ludzie apelują o pomoc, którą dzięki rozpowszechnieniu w telewizji
mogą uzyskać.

Problemy społeczne w programach informacyjnych
Dla potrzeb niniejszego artykułu autorka przeanalizowała główne wydania
Wiadomości TVP i Faktów TVN w okresie jednego miesiąca – listopada 2019 roku.
11

O programie Uwaga!, https://uwaga.tvn.pl/o-uwadze (01.02.2020).
Por. A. Kostelecka, „Nowa” telewizja śniadaniowa – charakterystyka gatunku i odbiorcy, „Forum Myśli Wolnej”
2010, nr 44/45, s. 30-31.
13 Zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie
programów „Dzień Dobry TVN” i „Pytanie na Śniadanie”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014; M. Sankiewicz,
Poetyka telewizyjnych programów porannych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
12
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W tym czasie w obu programach informacyjnych wyemitowano 553 materiały: 288
w Wiadomościach i 265 w Faktach. Prezentowane materiały autorka podzieliła ze
względu na tematykę na: polityczne, sportowe, kulturalno-rozrywkowe,
historyczne, kościelne oraz społeczne.
Tabela 1. Podział materiałów ze względu na treść w Wiadomościach i Faktach
Materiały
polityczne

sportowe

kulturalnorozrywkowe

historyczne

kościelne

społeczne

Wiadomości

115

15

38

26

10

84

Fakty

145

4

5

6

7

98

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z tabeli 1, najwięcej materiałów zarówno w Wiadomościach, jak
i Faktach miało charakter polityczny. Najmniej czasu w Wiadomościach poświęcono
tematyce kościelnej, natomiast w Faktach sportowi. Duża rozbieżność występuje
w tematyce kulturalno-rozrywkowej i historycznej. Wynika to z emisji wielu
materiałów poświęconych Eurowizji Junior i Sylwestrowi z Dwójką w TVP, a także
materiałów historycznych poświęconych kwestii Holocaustu i bohaterom
powstania styczniowego. W Wiadomościach tematy społeczne stanowiły 40%
wszystkich materiałów, natomiast w Faktach 37%.
Tematy społeczne autorka podzieliła na: ekologię i środowisko, bezpieczeństwo
na drogach (uwzględniając wypadki), choroby i niepełnosprawność, biedę wraz
z bezdomnością, bezrobocie, alkoholizm i inne używki, przemoc (w tym
molestowanie oraz pedofilia), sprawy rodzinne oraz korupcję. W kategorii: Inne
znalazły się takie tematy, jak edukacja, turystyka i migracje. Podział ten pokazuje
tabela nr 2.
Tabela 2. Podział materiałów o tematyce społecznej w Wiadomościach i Faktach
Kategoria

Wiadomości

Fakty

Ekologia i środowisko

13

22

Bezpieczeństwo

12

8

Choroby

6

21

Bieda

4

2
0

Bezrobocie

2

Alkoholizm i inne używki

3

1

Przemoc

9

15

Sprawy rodzinne

3

4

Korupcja

2

1

Inne

30

24

Źródło: opracowanie własne
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W liczbie materiałów dotyczących bezpieczeństwa, biedy, alkoholizmu i innych
używek oraz korupcji przeważały Wiadomości. W tematyce przemocy, chorób
i spraw rodzinnych – Fakty.
W Wiadomościach materiały zaliczające się do kategorii ekologia i środowisko
dotyczyły głównie niszczycielskiej siły żywiołów, oczyszczalni ścieków „Czajka” czy
tzw. kopciuchów, natomiast w Faktach mowa była głównie o losie zwierząt.
W Faktach ukazał się także materiał traktujący o stosunku papieża Franciszka do
ekologii.
Najwięcej uwagi w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze
zarówno w Wiadomościach, jak i Faktach zwrócono na coroczną akcję „Znicz”, która
obejmuje początkowe dni listopada związane ze świętem Wszystkich Świętych.
W materiałach podawano wiele przykładów ucieczki kierowców po spowodowaniu
wypadku, pokazywano zdjęcia z miejsca zdarzenia, przedstawiano statystyki. Jako
najczęstszą przyczynę wypadków podawano brawurę i nierozważność na drodze,
jak również jazdę pod wpływem alkoholu. Ku przestrodze pokazywano
niebezpieczne zdarzenia z jezdni. Dodatkowo, w Wiadomościach 17 listopada –
w Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych zaprezentowano materiał, na który
składały się relacje osób, które straciły swoich bliskich. Pojawiła się tutaj także
kampania społeczna prowadzona na Podkarpaciu. Miała ona szokować i skłaniać
do refleksji poprzez dużą czarną klepsydrę na białym tle i ukazanie miesięcznych
statystyk. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że w materiale tym zostało
zaznaczone, że sytuacja na polskich drogach ulega poprawie, dzięki dobrej zmianie,
którą przechodzi infrastruktura za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Komentarz ten pojawił się również w innych materiałach dotyczących tej kwestii.
28 materiałów w obydwóch programach dotyczyło różnego rodzaju chorób.
Zarówno w Wiadomościach, jak i Faktach ukazały się materiały dotyczące cukrzycy
i sposobów radzenia sobie z tą chorobą (14 listopada obchodzony jest Światowy
Dzień Cukrzycy). W obu materiałach nazwana została „epidemią”, na którą choruje
3,5 mln ludzi, ale ponad milion o tym nie wie. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt,
że wzrasta liczba zachorowań wśród dzieci. Apelowano o to, aby nie lekceważyć
objawów. 17 listopada wyemitowano również materiały z okazji Światowego
Dnia Wcześniaka. Dzięki wielu ludziom i nowoczesnym sprzętom udaje się
przeżyć coraz większej liczbie wcześniaków – co zostało ukazane w obu materiałach.
Mówiono także o profilaktyce i leczeniu nowotworów urologicznych.
W Wiadomościach przedstawiono również materiały o pomocy jurorów jednego
z programów rozrywkowych Mai, która od urodzenia walczy z zagrażającym jej życiu
skrzywieniem kręgosłupa, jak również o powstaniu „Budzika” dla dorosłych.
Przedstawiano także nagrodę „Dobra Wspólnego” m.in. dla klubokawiarni, gdzie
pracują osoby z niepełnosprawnością. Pokazano, że takie osoby mają wiele
energii i chęci do życia, a ograniczenia im w tym nie przeszkadzają. W Faktach
przedstawiano m.in. nowe technologie, które pozwalają na rozwój w dziedzinie
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medycyny, jak dron Hermes, który będzie dostarczał krew, czy kamerę,
która wpływa na nowe perspektywy w chirurgii kolana. Ukazano także
niepełnosprawnego, który pomimo wielu trudności, ale dzięki swojej motywacji
otworzył własny kiosk. Podano również informację, że w Polsce spada liczba
przeszczepów, ponieważ szpitale nie zgłaszają zmarłych dawców.
Zarówno w Wiadomościach, jak i Faktach kilka razy omówiono kwestię biedy.
W materiałach przedstawiono akcję „Szlachetna Paczka”, namawiano do pomocy,
do złożenia podarunku, zachęcano, że każdy może do akcji dołączyć. Ukazywano,
jak akcja zmieniała się na przestrzeni lat i ilu już osobom i rodzinom udzielono
pomocy. W Wiadomościach ukazało się także m.in. ostrzeżenie przed zimą,
w którym opisano niebezpieczeństwo mrozów grożące osobom bezdomnym.
Stwierdzono, że działają już noclegownie i przedstawiono inne formy pomocy
osobom, które nie posiadają swojego lokum. Natomiast w Faktach ukazano m.in.
niezwykły gest policjanta, który podarował buty bezdomnemu. „Piękny gest został
uwieczniony na zdjęciu i niech będzie dla państwa inspiracją” – zapowiadała
materiał prowadząca. W wątku tym pojawiła się wypowiedź byłego bezdomnego,
który stwierdził, że: „taki gest człowieczeństwa może dla człowieka bezdomnego
znaczyć więcej niż te buty. To oznacza, że ktoś się nim zainteresował”14.
Zastanawiający może być fakt, że w programach informacyjnych nie wyemitowano
materiałów dotyczących Światowego Dnia Ubogich, który był obchodzony 17
listopada jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, mimo że w lokalnych
mediach temat ten był szeroko poruszany. Jak można zauważyć, ludzie bezdomni
i ubodzy nieczęsto goszczą w materiałach telewizyjnych. Bieda nie jest bowiem
zjawiskiem pożądanym w świecie konsumpcjonizmu.
Materiały odnoszące się do przemocy dotyczyły zabójstw, często
w najbliższej rodzinie czy ataku terrorystycznego na Tower Bridge w Londynie.
W Wiadomościach ukazał się dodatkowo materiał „Wirtualna przemoc rodzi realną
agresję”. Opisano patostreamy, czyli wulgarne treści w sieci, po które sięgają
głównie najmłodsi użytkownicy internetu. Według badań – dzieci coraz więcej czasu
spędzają nad smartfonami czy tabletami. Skutkiem jest agresja, która z sieci
przenosi się do prawdziwego życia. TVP mówiła także m.in. o odwołanym spotkaniu
z Romanem Polańskim, na którym ciążą zarzuty dotyczące przemocy seksualnej.
O tym nie można było usłyszeć w TVN, mówiono natomiast o skandalu w teatrze
Bagatela w Krakowie, w którym pracownice oskarżyły dyrektora o molestowanie
seksualne. W Faktach informowano także o marszach przeciwko przemocy, które
odbywają się w różnych krajach, ale nie w Polsce. Zarzucono obecnemu rządowi, że
nie pomaga kobietom, które padły ofiarami przemocy domowej. Zaprezentowano
kampanię „Przemoc–reagujesz–zatrzymujesz”. Wydźwięk materiału brzmiał:
14

Wyjątkowy gest policjanta. Oddał bezdomnemu swoje zimowe buty, https://fakty.tvn24.pl/ogladajonline,60/policjant-z-katowic-oddal-bezdomnemu-swoje-zimowe-buty,989390.html (02.02.2020).
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chodzi o to, żeby wobec przemocy nie przechodzić obojętnie, nie udawać, że nic się
nie dzieje. Nie można pozostać obojętnym na krzywdzę innych.
W pozostałych kategoriach, tj. tych odnoszących się do alkoholizmu, korupcji,
bezrobocia i sytuacji rodzinnych, w Wiadomościach tematem był pijany sędzia,
zatrzymanie na lotnisku Chopina Anglika z bagażem pełnym heroiny, aresztowanie
samorządowca przez CBA podejrzanego o korupcję oraz kobieta, która chce zmienić
płeć swojego dziecka. Wszystkie te materiały miały charakter informacyjny.
Dwukrotnie ukazał się także materiał dotyczący bezrobocia – nie był on jednak
formą przedstawienia tego zjawiska, ale pochwałą rządu, dzięki któremu (według
reporterów) Polacy mogą cieszyć się rekordowo niskim bezrobociem. W Faktach
pojawił się m.in. temat pijanego sędziego i porzuconej przez rodziców dziewczynki.
Warto zaznaczyć także, że temat alkoholizmu w obu programach informacyjnych
przewijał się również w wielu materiałach dotyczących przemocy. Wielokrotnie
podkreślano, że napastnik był pod wpływem alkoholu, a sytuacja miała miejsce
w rodzinie.
Resumując tę część artykułu, należy stwierdzić, że kwestia problemów
społecznych była wielokrotnie poruszana w głównych programach informacyjnych.
Zarówno w Wiadomościach, jak i Faktach materiały dotyczące problemów, z jakimi
boryka się społeczeństwo, pod względem liczebności plasowały się na drugim
miejscu, za materiałami politycznymi. Reporterzy niejednokrotnie przedstawiali
nie tylko statystyki, suche fakty, ale podawali formy pomocy głównym bohaterom.
Materiały nie miały tylko i wyłącznie charakteru informacyjnego, ale w znacznym
stopniu nacechowane były emocjonalnie głównie poprzez wypowiedzi osób, które
opowiadały o swoim problemie, nierzadko powstrzymując łzy. Programy
informacyjne nie pozostawały obojętne na los osób chorych czy dotkniętych
przemocą.

Problemy społeczne
i śniadaniowych

w

programach

interwencyjnych

Podział tematów, które zostały zaprezentowane odbiorcom w programach
interwencyjnych: Alarm! i Uwaga!, ukazuje tabela nr 3.
Tabela 3. Podział tematów w Alarmie! i Uwadze!
Alarm!

Uwaga!

Choroba

8

5

Przemoc

13

17

Alkoholizm

1

1

Bezdomność

1

0

Bezpieczeństwo

1

0
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Sprawy rodzinne

4

Korupcja

3

1
1

Inne

20

10

Źródło: opracowanie własne

W analizowanym okresie w programie Alarm! wyemitowano 51 materiałów,
natomiast w Uwadze! 35.
W Alarmie! aż 13 materiałów dotyczyło przemocy, w tym 1 przemocy wirtualnej.
Ofiarami ataku stalkera padli studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. 8
materiałów dotyczyło choroby nowotworowej, w tym akcji oddawania włosów na
peruki, dzięki której „kobiety, które często zmieniają fryzury robią również
coś dobrego. <Daj włos> to akcja Fundacji Rak’n’Roll, która od lat ma rzeszę
wiernych fanek” – zapowiadano reportaż. Jeden materiał dotyczył alkoholizmu
w kręgach władz gminnych, bezdomności oraz bezpieczeństwa. „Za sprawą
urzędników, którzy zasłaniali się przepisami, mężczyzna koczował w samochodzie
przed cmentarzem. Historię Zbigniewa Zaborowskiego pokazaliśmy we wrześniu
i poruszyliśmy urzędnicze sumienia”15 – tak brzmiała zapowiedź materiału.
Wielokrotnie bowiem w analizowanym programie reportażyści przedstawiali swoje
sukcesy w rozwiązaniu danego problemu. W programie tym ostrzegano także
starszych ludzi przed złodziejami i różnego rodzaju nieuczciwymi działaniami
oszustów.
W Uwadze! jeden materiał dotyczył alkoholizmu, 5 chorób: autyzmu, poparzenia
przełyku, zespołu Retta, powikłań po operacji plastycznej i zespołu mnogich
wad wrodzonych. Zapowiedzi materiałów brzmiały m.in.: 80 placówek odmówiło
przyjęcia autystycznego Dominika. Ale w końcu nastąpił przełom; 6-letni Tymek
połknął tabletki do udrażniania ról. Chłopcu można pomóc oraz Milczące anioły.
Dziewczynki porażone chorobą Retta chcą żyć! Aż 17 materiałów dotyczyło
przemocy – pobić, morderstw, nękania psychicznego, molestowania seksualnego,
m.in.: Bili i kopali 50-latkę. Potem wrzucili jej ciało pod płot; Wkładanie
języka w ucho, niechciane pocałunki. Aktorki oskarżają dyrektora teatru
o molestowanie; Aleksander P. zatrzymany. Od ponad roku nękał studentów.
W większości przypadków w reportażu brały udział osoby pokrzywdzone, z płaczem
opowiadające swoją historię, i ich najbliżsi. Opisywano sytuację, często jej
przyczyny i skutki. Próbowano także skontaktować się z osobami, które zawiniły
w danej sprawie. Co ważne, wielokrotnie powtarzano, że przemoc nie oznacza tylko
bicia, a coraz więcej przestępstw zostaje popełnionych przy użyciu przemocy
psychicznej. Na temat wypadków i bezdomności nie wyemitowano żadnego
materiału.

15

Alarm! 23.11.2019, https://vod.tvp.pl/video/alarm,23112019,45158712 (07.12.2019).
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Zarówno w Alarmie!, jak i w Uwadze! materiały zapowiadane były drastycznymi
zdaniami. Rzadko miały one charakter informacyjny i nie zawierały słownictwa
nacechowanego.
W programach śniadaniowych: w Pytaniu na śniadanie, jak i w Dzień dobry TVN
kwestia problemów społecznych była bardzo często poruszana, jednak głównie
w kontekście zdrowia. Po przedstawieniu krótkiego reportażu dotyczącego danego
zagadnienia w studiu odbywała się dyskusja, w której brali udział eksperci z danej
dziedziny i często osoby, które w przeszłości dotknięte były danym problemem lub
obecnie się z nim zmagają. Najczęściej w rozmowach poruszano kwestię, jak żyć
i funkcjonować z daną chorobą.
W analizowanym miesiącu w PnŚ ukazało się najwięcej materiałów dotyczących
chorób. Tematy rozmów brzmiały m.in.: Czy drżenie rąk to objaw choroby?,
Dlaczego lekarze często nie dają skierowań na badania diagnostyczne?, Jak nie
zachorować na raka?, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Cytologia – badanie, które
może uratować życie, Dzieci ratunkowe – rodzą się dla śmiertelnie chorego
rodzeństwa oraz Od czego uzależnieni są Polacy? W kwestiach społecznych
dyskutowano także na temat porzucania małych dzieci przez rodziców, ekologii
w ujęciu papieża Franciszka czy o wpływie smartfonów i tabletów na mózg
przedszkolaków.
W Dzień dobry TVN omawiane tematy to m.in.: Syndrom uzależnienia – dlaczego
żony alkoholików trwają przy swoich mężach?, Szlachetna Paczka – jak pomaga
osobom w potrzebie?, Chcą zbudować pierwszy w Polsce dom dla osób
onkologicznie chorych, Movember, czyli wąsy dla zdrowia, Depresja może kryć się
za uśmiechem oraz Złodziej na ulicy – jak reagować? Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że szerokim echem odbiło się zachowanie prezentera telewizyjnego
Filipa Chajzera, który podczas porannego programu DDTVN symulował atak paniki.
Na antenie poruszano właśnie problemy ludzi, którzy takie ataki miewają.
Dodatkowo, psycholog zaproszona w roli ekspertki zareagowała na sytuację
śmiechem. Zachowanie prezentera, jak i psycholog spotkało się z wielką krytyką
i oburzeniem społeczeństwa, co szczególnie było widoczne w internetowych
komentarzach.
Zarówno w programach interwencyjnych, jak i śniadaniowych stacji TVP i TVN
prezentowane materiały zachęcały telewidzów do pomocy osobom chorym.
Bardziej niż w programach informacyjnych epatowano emocjami i dramatyzmem,
szczególnie podczas zapowiedzi danego fragmentu. W samych reportażach również
na pierwszym planie stawiano emocje.

212

Marta Woźniak

Podsumowanie
Przedstawione w artykule statystyki pokazują, że telewizja nie pozostaje
obojętna na kwestie problemów społecznych w Polsce, jednak nie można mówić o
jej całkowitym zaangażowaniu ze względu na treść prezentowanych materiałów.
Są one często, mimo że mają charakter informacyjny, przepełnione sensacyjnością
i dramatyzmem. Telewizja nasycona jest informacjami negatywnymi. Duża
liczba materiałów dotyczy brutalnych zjawisk, agresji, morderstw czy patologii
społecznych. Wszystkie materiały poprzez nacechowanie słów wpływają na emocje
odbiorców. Jak zauważa Matt Brigss:
„stałe oglądanie scen przemocy w tv wyrabia pewne przyzwyczajenie, które z kolei zwiększa
dystans psychiczny wobec tego rodzaju scen w rzeczywistości, a także dystans wobec ofiar.
Zwiększa to gruboskórność i prowadzi do całkowitej znieczulicy społecznej. Człowiek staje się
obserwatorem, nie spieszy z pomocą. Jest to znany mechanizm biologiczny: pod wpływem stałości
bodźców występuje stępienie wrażliwości”16.

Znieczulica społeczna, desentyzacja prowadzi do coraz większej przemocy
w życiu realnym. Przemoc wirtualna prezentowana w telewizji przenosi się
do rzeczywistości. Telewizja świadomie lub mniej świadomie ma w tym swój udział.
Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż w medium tym emitowane są reportaże
lub materiały informacyjne ostrzegające przed uzależnieniem od komputera,
tabletów, smartfonów, przed agresją wypływającą z internetu.
W analizowanych kanałach telewizyjnych bardzo często poruszane były
także tematy związane z chorobami, sposobami walki z nimi, a przede
wszystkim z pomocą osobom borykającym się z danym problemem zdrowotnym –
głównie działo się to w programach śniadaniowych i interwencyjnych. Osoby
niepełnosprawne w analizowanych materiałach zostały przedstawione jako ludzie,
którzy radzą sobie ze swoją niepełnosprawnością i dokonują rzeczy niezwykłych,
zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym, emanując przy tym wielką radością.
Ich niepełnosprawność nie jest ukazana jako ciężar, co z jednej strony ma na celu
zerwanie ze stereotypami, ale z drugiej – niestety – może być odbierane jako
przejaw ich samodzielności oraz braku oczekiwań pomocy.
Wybrane przez autorkę artykułu programy telewizyjne pozostają jednak
obojętne na problemy bezdomnych, co pokazały, nie emitując materiału
dotyczącego Światowego Dnia Ubogich, chociaż w lokalnych mediach temat był ten
szeroko poruszany. Bieda nie jest tematem pożądanym przez odbiorców. Mówi się
o niej w kontekście np. surowej zimy. Osoby pokrzywdzone przez los (chore) nie
są przedstawione jako wykluczone przez społeczeństwo, natomiast osoby
bezdomne są ukazywane jako obcy, którym ludzie, w tym głównie urzędnicy, nie

16

M. Brigss, Telewizja i jej odbiorcy…, op. cit., s. 113.
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chcą udzielić pomocy. Dziennikarze przygotowujący materiał o biedzie popełniają
kilka błędów. Związane są one z populizmem, który opiera się na krzywdzeniu
zwykłego człowieka przez elity, sztucznym współczuciem, eksperckim dystansem
czy protekcjonizmem przejawiającym się w używaniu zdrobniałych imion przy
mówieniu o dorosłych osobach. Ekspercki sposób polega na używaniu argumentacji
naukowej, przez co wyczuwalny jest brak empatii dla bohatera reportażu17. Jednak
w analizowanych materiałach trudno dostrzec te cechy. W niektórych materiałach
można wyczuć empatię i współczucie, szczególnie w tych dotyczących rodzin,
którym udzielana jest pomoc w ramach Szlachetnej Paczki.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w materiałach dotyczących kwestii
społecznych TVN często atakuje PiS, sugerując, że partia nie podejmuje żadnych
działań, aby dane problemy rozwiązać, a nawet milczy na ich temat. Natomiast
TVP w znacznej części materiałów zaznacza dobrą zmianę i kreuje propagandę
sukcesu, np. mówiąc o zwiększanej liczbie tanich leków refundowanych i lepszej
infrastrukturze, dzięki której jest coraz mniej wypadków.
W analizowanych programach dziennikarze w niektórych materiałach próbują
przedstawić rozwiązanie danych problemów i to, jak sobie z nimi radzić.
Dzieje się tak jednak głównie w materiałach reportażowych, nie informacyjnych.
W większości wypowiadają się eksperci w danej dziedzinie, bardzo często dla
zwiększenia poczucia wagi problemu podawane są statystyki. Telewizja zachęca
do profilaktyki w kwestii naszego zdrowia oraz promuje akcje charytatywne, jak
np. Szlachetna Paczka, czy przedstawia kampanie społeczne (Przemoc – reagujesz
– zatrzymujesz), co należy uznać za jej zaletę.
Resumując, w programach informacyjnych problemy społeczne, takie jak
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie czy alkoholizm nie są mocno eksponowane.
Przez większość roku w głównych serwisach informacyjnych tematy te są na
dalszym planie, ale częściej występują w programach interwencyjnych. Bardziej
pożądane są tematy pełne dramatyzmu i sensacyjności, które przyciągną uwagę
widzów: wypadki czy choroby. Przemoc ukazywana jest głównie w programach
interwencyjnych, natomiast kwestii zdrowia najwięcej czasu poświęca się
w programach śniadaniowych. Zatem na podstawie przeprowadzonej analizy
newsów w Wiadomościach i Faktach oraz reportaży w Alarmie!, Uwadze!, Pytaniu
na śniadanie i w Dzień dobry TVN należy stwierdzić, że zarówno TVP, jak i TVN
nie pozostają obojętne na problemy społeczne i można mówić o ich częściowym,
ale nie całkowitym zaangażowaniu.

17

Por. T. Kanasz, Media masowe wobec biedy w Polsce, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.
element.ojs-doi-10_11649_a_1509 (12.11.2019).
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Commitment or Indifference? The Television with Regard to Social Problems in Poland
Summary
This article is an attempt to present the attitude of television towards social problems in Poland on
the basis of a quantitative and qualitative analysis of materials presented in the main information and
intervention programs of public television (TVP) and commercial television (TVN). For TVP they are:
Wiadomości and Alarm!, while for TVN they are: Fakty and Uwaga!. In addition, in order to show the
presentation of social problems in more entertaining programs, the author of this article has also
qualitatively analyzed breakfast television programs: Pytanie na śniadanie and Dzień dobry TVN.
The selected period is one month: November 2019. An analysis of all these programs will answer the
question of whether television is involved or remains indifferent to social problems affecting Polish
society.
Keywords: social problems, television, TVN, TVP
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Współczesne kwizy radiowe – popularny gatunek
towarzyszącego medium w perspektywie genologicznej

ABSTRAKT
W niniejszym artykule przedmiotem szczegółowej analizy są kwizy radiowe nadawane
w wybranych polskich rozgłośniach radiowych. Wnikliwy ogląd zebranego materiału źródłowego
pozwolił scharakteryzować ten popularny dziś gatunek oraz wskazać jego rozmaite realizacje.
W genologicznym opisie uwaga została zwrócona na cztery aspekty wzorca gatunkowego. Zauważone
w tym polu prawidłowości bądź odstępstwa od kanonicznego wzorca pogłębiają wiedzę na temat
kwizów radiowych oraz pozwalają uchwycić to, co wpływa na ich atrakcyjny przekaz.
SŁOWA KLUCZOWE: kwiz radiowy, gatunek, genologia lingwistyczna, perswazja

Radio – potęga dźwięku
Oddziaływające zaledwie na jeden zmysł radio towarzyszy człowiekowi przeszło
od stu lat, czyniąc z oralności niebywałe narzędzie porozumiewania się
z potencjalnymi słuchaczami. Mimo wyraźnej konkurencji ze strony nowoczesnych
środków masowego przekazu głos awizualnego medium zdaje się nie tracić na sile
w walce o uwagę wymagających odbiorców2. Specyfiką radia jest bowiem
wyrazistość, która zostaje osiągnięta za sprawą umiejętnego operowania
dźwiękiem. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sono- i galenosfery w przestrzeni
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 07.04.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 26.05.2020 r.
Zob. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-codziennie-dociera-do-72-proc-polakow-sredni-czas-slucha
nia-wynosi-268-minut-raport-za-i-polrocze (26.02.2020).
2
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tego medium powstają plastyczne obrazy pozwalające niemal na synestetyczny
odbiór gatunków wyłaniających się z jego wartkiego strumienia. W ten sposób za
sprawą „wyobraźni wzrokowej”3odbiorca jest w stanie nie tylko odtworzyć
pojedynczą audycję, lecz także niemal natychmiast przenieść się do świata
słuchowisk, burzliwych rozmów czy barwnych kwizów oferowanych przez
poszczególne stacje radiowe. Dzieje się tak za sprawą konglomeratu dźwięków
przywodzących na myśl znane miejsca i codzienne zdarzenia, w których uczestniczy
odbiorca. Radio nie dostarcza jednak wyłącznie wrażeń estetycznych. Za pomocą
dostępnych środków pełni również szereg funkcji, w tym funkcję fatyczną –
eksponowaną niemal od początku kształtowania się pierwszych audycji radiowych.
Bez względu na swoją orientację nadawczą poszczególne rozgłośnie pobudzają
i utrzymują bowiem uwagę odbiorców za sprawą odpowiednio dobranych
gatunków. Utkany z nich czas antenowy zostaje więc wypełniony nie tylko
formami łatwo rozpoznawalnymi przez słuchaczy, lecz także kompozycjami
otwartymi, stanowiącymi każdorazowo swoistą kolekcję gatunków4. Wśród
wymienionych konstrukcji dostrzec można elementy stanowiące zbiór audycji
towarzyszących, istotnych z punktu widzenia mobilności omawianego tu medium.
W przeciwieństwie do prasy, telewizji czy internetu radio nie wymaga od odbiorców
zaangażowanego uczestnictwa, dlatego też uobecnia się w codzienności słuchaczy
bez względu na czas i miejsce, w którym dochodzi do odbioru treści. Wspomniane
audycje towarzyszące przyjmują więc postać rezerwuaru gatunków, których
„dominantę stanowi muzyka lub publicystyka, zaś z kolekcji form gatunkotwórczych
są obecne przede wszystkim wejścia antenowe oraz nierozbudowane game show,
phone-ins, phone-outs i reklamy”5.
Spośród wyszczególnionych przez Grażynę Stachyrę gatunków wchodzących
w skład audycji towarzyszących postanowiłyśmy baczniej przyjrzeć się kwizom
radiowym. Niezwykła złożoność tego typu zabaw, ich atrakcyjna forma, i co
najważniejsze, czynny udział słuchaczy sprawiają, że prezentowane w polskich
rozgłośniach radiowych konkursy zyskują na znaczeniu, zajmując coraz więcej czasu
antenowego. Analiza kwizów najbardziej medialnych stacji radiowych w Polsce,
wzbogacona o rozgłośnie o wysokim współczynniku słuchalności6, pozwoli przyjrzeć
3

A. Wójciszyn-Wasil, Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018,
nr 1 (241), s. 375.
4 M. Wojtak, Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2006, t. 15,
Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), s. 143–152.
5 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 145.
6 W badaniu uwzględniłyśmy zarówno rozgłośnie, które według rankingu czasopisma „Press” znalazły się wśród
najbardziej medialnych stacji radiowych 2018 roku, jak i te, które odnotowały wysoki wynik słuchalności.
W skład analizowanych weszły więc: RMF FM, Radio Zet, Program III PR, Złote Przeboje, Meloradio, a także cieszące
się dużą popularnością lokalne Radio Bielsko i Radio Wawa.
Wybrane stacje radiowe uwzględniają przegląd ich oferty kwizowej prowadzony od lutego do października 2019
roku. Analizowany materiał stanowi zbiór siedmiu kwizów radiowych emitowanych w wymienionych rozgłośniach.
Ze względu na jego obszerność w artykule zostaną przytoczone wybrane fragmenty zabaw.
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się warstwie genologicznej przywołanego gatunku. Za sprawą narzędzi
wypracowanych na gruncie genologii lingwistycznej i mediolingwistyki spróbujemy
więc zrekonstruować swoiste zdarzenie komunikacyjne, jakie zachodzi podczas
zabawy radiowej w poszczególnych stacjach. Istotne będzie również ustalenie tego,
czy omawiany gatunek występuje wyłącznie jako forma gatunkotwórcza, czy też
funkcjonuje jako niezależny byt gatunkowy. Biorąc pod uwagę wysoki stopień
uczestnictwa odbiorców w tego rodzaju audycjach, warto przeanalizować środki
językowe wpływające na wyrazistość i perswazyjność radiowych przekazów, a tym
samym ustalić, co sprawia, że bez względu na wartość wygranej rozgrywki radiowe
nieprzerwanie cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy.

Kwiz radiowy jako gatunek
W celu odtworzenia „kodu genologicznego” omawianego gatunku posłużymy się
narzędziami wypracowanymi przez Marię Wojtak7, a ściślej płaszczyznami:
strukturalną, pragmatyczną, stylistyczną i poznawczą. Przywołane aspekty pozwolą
nie tylko na kompleksowe ujęcie wzorca gatunkowego zabawy radiowej, lecz także
umożliwią uchwycenie ewentualnych odstępstw od jego prototypowej formy.
Należy jednak zaznaczyć, że schemat badaczki został zaprojektowany z myślą
o gatunkach prasowych, dlatego w niniejszym artykule zostanie on nieco
zmodyfikowany. Pod uwagę zostanie bowiem wzięta również warstwa dźwiękowa
audialnego medium.
Wiele komunikatów konkursowych w radiu pojawia się często, jednak nie
sposób mówić o ich regularności. Nie da się precyzyjnie określić częstotliwości,
z jaką występują po sobie poszczególne odsłony radiowych zabaw, a tym samym
tekstów je okalających. Inaczej rzecz ma się z prognozą pogody czy serwisem
informacyjnym, których cykliczność (co 15–30 minut) wprowadza do medium
pewną przewidywalność. W zapowiedziach kwizów nadawcy wykorzystują raczej
przedziały czasowe (od–do), pory dnia (np. rano, w południe) czy przybliżone
godziny emisji (ok. 16.00), co sprawia, że pojedyncza zabawa w poczuciu odbiorcy
znajduje swoje rozstrzygnięcie za chwilę, już za moment. Brak precyzji w określaniu
czasu emitowania kwizów jest także obecny w komunikatach zamieszczanych na
stronach internetowych poszczególnych stacji:

Zob. https://topmarka.press.pl/wp-content/uploads/2016/08/TopMarka-2018.pdf.
Zob. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sluchalnosc-radia-w-i-polroczu-2018-jaki-zasieg-stacji-radiowych-wpolsce (26.02.2020).
7
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 29–39.
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Graj z nami od poniedziałku do soboty! Wielkie nagrody, niezwykłe emocje i dobra zabawa czekają
na Ciebie codziennie w Loterii RMF. W każdym dniu zabawy masz szansę na nagrodę główną – nie
przegap okazji8.

Nadawca nie podaje więc dokładnego czasu emisji przywołanego konkursu,
co niewątpliwie uznać należy za pewną formę strategii wykorzystywaną w grach
radiowych. Wprowadzanie za pomocą przywołanych metatekstów narracji
o nieuchwytności kwizów służy intensyfikowaniu emocji, co może mieć realny
wpływ na aktywny udział słuchaczy w danym konkursie. Szczególnie ma to
znaczenie podczas realizacji gier o wymiarze wieloetapowym, gdzie pojedyncze
elementy zagadki są prezentowane w czasie trwania innego programu radiowego:
Prowadząca audycję „Teraz Kpop!” przedstawi na antenie 3 podpowiedzi. Waszym zadaniem
będzie odgadnąć, o jakiego idola chodzi9.

Analizowane rozgłośnie radiowe cechuje w miarę ujednolicona ramówka
programowa, z której wynika, że największe zagęszczenie konkursów, a tym
samym częstotliwość ich zapowiedzi, występuje od rana do popołudnia.
Z rzadka pojawiające się w wieczornym paśmie konkursy często mają charakter
muzyczny, a oferowane w nich nagrody, w przeciwieństwie do zabaw emitowanych
w radiowym prime timie, to drobne upominki (płyty, kubki, książki). Zabawy
kwizowe wpisują się w program ramowy determinowany cyklem dnia przeciętnego
słuchacza. Nic więc dziwnego, że audycje w godzinach pracy mają charakter
muzyczno-rozrywkowy – z wyraźnym nachyleniem ku rozmaitym konkursom,
z kolei późnym popołudniem na antenie pojawiają się bloki informacyjno-publicystyczne oraz audycje muzyczne10.
Mimo że kwizy w wymiarze temporalnym wprowadzane są niemiarowo,
a przynajmniej takie wrażenie kreują współcześni nadawcy, to na płaszczyźnie
struktury charakteryzują się wyraźną sekwencyjnością. W pierwszej kolejności gry
zostają wielokrotnie zapowiedziane:
Marcin Sońta: Dziś jednego SMS-a za 2,46 zamieniamy na 21 tysięcy złotych, za samo odebranie
telefonu od Radia Zet.
Mateusz Ptaszyński: A może być tego jeszcze więcej.
Marcin Sońta: Może być nawet 100 tysięcy złotych żywej gotówki albo japońskie auto Mitsubishi
Outlander. Tylko najpierw zgłaszamy się tak, jak zrobił to wczoraj Grzegorz. Wysłał swoje imię pod
7223, i udało się.
Lektor: Loteria marzeń Radia Zet. Tylko teraz gwarantowana wygrana to aż 21 tysięcy złotych.
Wyślij swoje imię pod 7223.

8

Źródło: https://www.rmf.fm/f/szczesliwa-13.html (26.02.2020).
Źródło: https://www.polskieradio.pl/10/1365/Artykul/2336146,Konkurs-w-audycji-Teraz-Kpop (26.02.2020).
10
G. Stachyra, Drugie dno komunikacji radiowej, [w:] Teorie komunikacji i mediów, t. 4, M. Graszewicz,
J. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Libron, Wrocław 2011, s. 114.
9
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Lektor: Ale o co chodzi? Ale o co chodzi?
Damian Michałowski: Jak co wtorek chodzi o to, że mamy odpowiedź, ale nie mamy do niej
pytania. To jest konkurs odwrócony, to jest konkurs pokićkany. Dzisiejszą odpowiedzią jest słowo
„tapczan”. Proszę dzwonić z pytaniami do odpowiedzi „tapczan” – 321321321. Najbardziej szalone
pytania wygrywają oczywiście nagrody. W sensie autorzy wygrywają nagrody. „Tapczan”,
321321321.Czekam na wasze pytania.
Lektor: Ale o co chodzi? Ale o co chodzi?
[Radio ZET, 27 lutego 2019 r.]

Domeną zapowiedzi konkursowych jest ich zwięzłość. Dzięki swojej krótkiej
formie oraz miejscu występowania sprawiają wrażenie wypowiedzi
spontanicznych, wynikających z kontekstu utworu muzycznego lub tematu
podejmowanego na antenie. Cyklicznie występujące kwizy mają swoje tytuły
i charakterystyczne dżingle, co pozwala również na ich wykorzystanie
w postaci linera danego konkursu, wielokrotnie przywoływanego w czasie bloków
autopromocyjnych. Do budowy zajawek turniejów radiowych wykorzystywane są
także fragmenty konkursowych dialogów, uprzednio prezentowanych na antenie
danej rozgłośni. Wysoka częstotliwość zapowiedzi podyktowana jest zmienną
publicznością radia, co wynika z charakteru tego medium. Częste przywoływanie
zabaw zwiększa więc zasięg, a tym samym potencjalną liczbę uczestników. W tym
miejscu należy również odróżnić konkursy o duże nagrody od tych, w których
wygraną stanowią drobne upominki. Różnica między oboma typami gier
podyktowana jest czasem ich realizacji (w przypadku dłuższych zabaw rozgrywka
może osiągnąć nawet 4 minuty), co ma bezpośredni wpływ na przebieg sytuacji
komunikacyjnej zachodzącej między prowadzącymi a graczami:
Ewelina Pacyna: 12 marca to jest data, którą ktoś z was na pewno zapisze sobie w kalendarzu,
bo to będzie data wielkiej wygranej w Radiu Zet. Właśnie dzwonimy do osoby, która wysłała imię
pod 7223, a za moment wygra naprawdę niezłą kasę. Oby tylko odebrała, bo taka kasa nie może
przejść koło nosa. Halo, halo, dzień dobry. Halo?
Damian Michałowski: Dzień dobry, Radio Zet z tej strony. Ewelina, Damian i „Loteria marzeń”.
Jak masz na imię?
Uczestnik: Piotr.
Damian Michałowski: Piotr. Drogi Piotrze, co porabiasz obecnie?
Uczestnik: Yyy…Odpoczywam.
Damian Michałowski: Bardzo dobrze! Za 14 minut godzina 17:00, a to jest idealny moment na
odpoczynek. Piotrek, słuchaj, ja teraz taki głęboki oddech wezmę, bo Ewelina coś ci będzie mówiła.
Ewelina Pacyna: Drogi Piotrze, mam nadzieję, że jesteś w pozycji leżącej, żebyś nie zemdlał.
Wygrywasz 20 tysięcy złotych w Radiu Zet!
[Oklaski i owacje w tle]
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Uczestnik: Nie wierzę. Naprawdę?
Damian Michałowski: No pewnie. Czy się stoi, czy się leży 20 tysiaków się należy. Piotrek!
[…]
Ewelina Pacyna: Piotrek, ściskamy, gratulujemy. Jesteś dowodem na to, że marzenia się spełniają
i że można odebrać naprawdę fajny telefon, leżąc sobie na sofie w najmniej oczekiwanym
momencie. Kto chciałby zarobić trochę grosza i też odsapnąć, nie mieć zmartwień, z niezłą
gotówką na koncie, ten wysyła swoje imię pod 7223,bo jutro do wygrania aż 50 tysięcy złotych za
samo odebranie telefonu.
Damian Michałowski: No cóż, już teraz wchodzimy do zabawy. Imię pod 7223. 50 tysięcy złotych
to jest pewna kasa. A teraz gramy dalej w Radiu Zet.
[Radio ZET, 12 marca 2019 r.]

Inaczej jest w przypadku nagród o mniejszej wartości – te można bowiem
wygrywać nawet kilka razy dziennie. Rozstrzygnięcie trwa zdecydowanie
krócej (nawet ok. 30 sekund) i często jest podawane w formie odpowiedzi,
zarejestrowanej wcześniej poza anteną stacji, a następnie odtwarzanej
w odpowiednim momencie.
Pojawiające się sekwencyjnie poszczególne elementy warstwy strukturalnej
kwizów tworzą zamkniętą całość, co szczególnie uwydatnia się w konkursach o duże
nagrody. Pierwszą warstwę tekstu stanowią więc sygnały zapowiadające
rozpoczęcie danej gry. W dalszej kolejności słuchacze zapoznają się z regułami
proponowanej zabawy, a następnie z uczestnikami wybranymi drogą losowania.
Z wyłonionymi graczami kontaktuje się prowadzący, by na antenie, w realnym
czasie emitowania audycji, poprowadzić rozgrywkę, a więc uzyskać odpowiedź na
zadane wcześniej pytanie konkursowe czy dowiedzieć się, którą z ukrytych nagród
– w postaci kuferka czy koperty – wybiera uczestnik. Na końcu następuje ogłoszenie
wygranej, gratulacje lub wyrażenie żalu z powodu ewentualnej porażki,
a także podziękowania za wspólną grę. Tuż po finalnej formule rozpoczyna się
inicjacja kolejnego konkursu, którego rozstrzygnięcie zostaje zapowiedziane na
kolejny dzień.
Komunikaty konkursowe są z jednej strony metatekstowe, ponieważ pojawiają
się w nich cytaty z utworów muzycznych lub rozmów telefonicznych prowadzonych
ze słuchaczami, anegdoty zaczerpnięte z prasy i internetu (kickers), treści SMS-ów
czy e-maili wysłanych do radia, z drugiej zaś te same przekazy pełnią funkcję
autopromocyjną. Za ich pomocą nadawca promuje bowiem ofertę własnej stacji,
pokazując materialne korzyści płynące z aktywnego udziału w rozmaitych
konkursach. W ten sposób wyłania się swoisty obraz danej rozgłośni, która jest
blisko słuchaczy, dba o nich, a w konsekwencji hojnie nagradza.
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Intencja i cel sytuacji komunikacyjnych w kwizach radiowych
Aby móc zrozumieć niezwykle złożoną sytuację komunikacyjną zachodzącą
na antenie danej stacji radiowej, w pierwszej kolejności należy uwzględnić cel
oraz intencję komunikatów kierowanych do słuchaczy, a w dalszej kolejności
uczestników zabaw kwizowych. Pojawiające się zapowiedzi typu: Zgłoś się do nas.
Nie czekaj. Wystarczy tylko jeden telefon. Za podniesienie słuchawki dajemy ćwierć
miliona złotych, są nośnikami wielu informacji. O ile więc intencją nadawcy jest
dążenie do tego, aby odbiorca poprawnie zinterpretował przekaz, o tyle samym
celem pozostaje skupienie uwagi na osiągnięciu własnych korzyści11. Możemy
zatem w następujący sposób zdefiniować intencję nadawcy przywołanej wcześniej
zapowiedzi radiowej:
Chcę, żebyś wziął udział w zabawie X.
Chcę, żebyś wygrał nagrodę oferowaną w zabawie X.

Oprócz wyraźnej zachęty do uczestniczenia w konkretnej rozgrywce pojawiają
się także swoiste komunikaty nie wprost. Dochodzi do ich ujawnienia w momencie
osiągnięcia przez nadawcę określonego celu komunikacyjnego. Ten bowiem,
jak podkreśla Habrajska, jest skierowany na odbiorcę i za pomocą odpowiednio
dobranych strategii ma za zadanie wpłynąć na niego tak, by wykonał konkretne
działanie zaplanowane przez nadawcę. Teksty okalające tekst właściwy kwizu
radiowego posługują się trzema strategiami komunikacyjnymi. Pierwsza,
behawioralna, ma za zadanie nakłonić słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie.
Druga, aksjologiczna, służy wywołaniu emocji lub zmianie konkretnych przekonań12,
czego następstwem jest ostateczne podjęcie decyzji o przystąpieniu do jednego
z etapów kwizu. Trzecia, w przeciwieństwie do pozostałych, kieruje uwagę na
samego nadawcę13. Poszczególne stacje radiowe próbują więc wyróżnić się nie tylko
na tle innych rozgłośni, regularnie aktualizując ofertę proponowanych zabaw, lecz
także na antenie własnego radia, dbając o wyrazistość ukazujących się przekazów.
Za sprawą komunikatów o funkcji magicznej przybliżają odbiorcom świat małych
wielkich wygranych, tym samym roztaczając przed nimi wizje łatwo zarobionych
pieniędzy czy samospełniających się marzeń. Jak się więc okazuje, jeszcze zanim
odbiorca stanie się realnym uczestnikiem zabawy kwizowej, zostaje uwiedziony
przepisem na sukces podanym w postaci imperatywów: dzwoń, graj, wygrywaj.
Właściwy odbiór radiowych komunikatów, a więc pomyślna ich realizacja, przybliża
11

G. Habrajska, Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo Primum Verbum,
Łódź 2012, s.100.
12 Ibidem, s. 101.
13 A. Małyska, Wpływ sytuacji komunikacyjnej na wybór strategii językowych we współczesnych programach
publicystycznych, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje – Komunikacja –
Konteksty, G. Sawicka (red.), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010, s. 254.
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nadawcę do konkretnego celu, którym, oprócz pozyskania wiernego grona
słuchaczy, nieprzerwanie pozostaje zysk.
Rola, jaką odgrywa odbiorca kwizów radiowych, jest niezwykle złożona.
Z jednej strony w sposób bierny uczestniczy w poszczególnych rozgrywkach,
czerpiąc przyjemność z samego słuchania towarzyszącego medium, z drugiej zaś
za sprawą elementów zapośredniczonych – telefonu czy internetu – staje się
ich graczem. Bez wątpienia więc przebieg poszczególnych rozgrywek zależy od
gotowości odbiorców do wzięcia udziału w radiowym kwizie. Jednak hipotetyczny
brak zainteresowania ze strony słuchaczy wszelkimi konkursami – co w dobie
zaawansowanej autopromocji wydaje się niemożliwe – nie przesądza o losach
finałowego konkursu czy jego pojedynczego etapu. Za sprawą umiejętnie
poprowadzonej narracji nadawcy rozgłośni radiowych budują opowieść
o zwycięskich bohaterach, co bez wątpienia działa na wyobraźnię innych słuchaczy,
przyciągając uwagę odbiorców o rozmaitym poczuciu estetyki. Balansowanie
na granicy tego, co uchwytne, w zasięgu ręki, a niedostępne, ekskluzywne, podnosi
bowiem atrakcyjność rozgrywek, czyniąc je produktem wysoce pożądanym.
Nie do zweryfikowania pozostaje natomiast liczba realnych uczestników
proponowanych zabaw.
Wkład danego gracza w zdarzenie komunikacyjne jest w dużej mierze
uzależniony od rodzaju konkursu, w jakim bierze udział. Zwykle bywa tak, że im
mniejsza wartość nagród, tym rzadsza obecność uczestnika na antenie danej stacji
radiowej. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie kontakt telefoniczny sprzyja
realizowaniu się omawianego tu gatunku. Zaangażowanie ze strony słuchaczy może
ujawniać się innymi drogami zapośredniczenia, czego dowodzą zabawy
wymagające od uczestników tworzenia treści za pomocą rozmaitych nowoczesnych
form komunikacji, prezentowanych następnie na antenie radiowej przez
prowadzących daną audycję. Przykładem takiego działania mogą być konkursy
przygotowywane przez stację Meloradio, polegające na dokończeniu zdania,
mającego zwykle charakter okolicznościowy. Poszczególne realizacje, czy to
w formie nagrania, czy krótkiej wiadomości tekstowej, zostają zaprezentowane na
antenie radia, stając się zachętą dla potencjalnych graczy do innych, bardziej
wymagających wyzwań. Konkursy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy zbliżających
się wakacji ujawniają więź łączącą słuchaczy z wybraną rozgłośnią, tym samym
potwierdzając istnienie sfery liminalnej, dostrzeżonej w przestrzeni radia przez
Grażynę Stachyrę14. Ów stan przejściowy między zakończeniem jednego rytuału
a rozpoczęciem kolejnego w rozmaitych momentach dnia łagodzi obecność
audialnego medium, a ściślej audycji towarzyszących, do których bez wątpienia
14

G. Stachyra, Liminalne tropy językowej komunikacji w radiowej audycji towarzyszącej. Perspektywa
mediolingwistyczna radia w pracy, [w:] Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane profesor Małgorzacie
Kicie, M. Czempka-Wewióra, A. Kalisz, M. Ślawska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019,
s. 85-98.
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zaliczymy zabawy kwizowe.
„Upraszczając, możemy powiedzieć, że człowiek pracujący i jednocześnie słuchający radia,
poddaje się swoistemu złagodzeniu uciążliwości związanych z wykonywaną pracą, ponieważ może
słuchać muzyki, wysyłać SMS-y do stacji, udzielać się na portalu społecznościowym konkretnej
audycji, czy nawet zadzwonić i ujawnić się na antenie głosowo. Jednocześnie wciąż jest w pracy” 15.

Nieodłącznym elementem kwizów jest rywalizacja16. W przypadku zabaw
radiowych kwestię współzawodnictwa można rozpatrywać z dwóch perspektyw –
gracza stającego do walki niejako w izolacji z anonimowymi uczestnikami oraz
zawodnika, który poznaje swojego konkurenta w trakcie danej rozgrywki, na
antenie radia. Obie formy mają nie tylko za zadanie wyzwolić emocje w obu
typach zawodników, lecz także uczynić z biernych odbiorców zaangażowanych
uczestników kwizów.
Wojtek Babiarczyk: Witam naszych słuchaczy. Przywitajcie się.
Uczestnicy: Maria, Krzysztof.
Wojtek Babiarczyk: Mario i Krzysztofie, rozpoczynamy naszą zabawę. Będziecie musieli w ciągu 5
sekund wymienić jak najwięcej tytułów piosenek poznanych za chwilę zespołów. Czy jesteście
gotowi?
Uczestnicy: Tak. Tak.
Wojtek Babiarczyk: Rozpoczynamy od Marii. Wymień tytuły piosenek grupy „Perfect”.
[po 5 sekundach]
Maria: Chyba dopadł mnie stres. Pustka w głowie.
[…]
Wojtek Babiarczyk: Krzysztofie, przed tobą szansa na wygraną. Maria nie wymieniła żadnego
tytułu. Może tobie się poszczęści. Czy jesteś gotowy?
Krzysztof: Tak, jestem.
Wojtek Babiarczyk: Podaj tytuły zespołu „Lady Pank”.
Krzysztof: „Kryzysowa narzeczona”, „Zawsze tam, gdzie ty”...
Wojtek Babiarczyk: Dobrze! Składanka Złotych Przebojów wędruje do ciebie.
Krzysztof: Bardzo dziękuję! Ale się cieszę! Nigdy wcześniej niczego nie wygrałem. Na pewno się
przyda.
[Radio Złote Przeboje, 20 maja 2019]

15

G. Stachyra, Liminalne tropy językowej komunikacji w radiowej audycji towarzyszącej. Perspektywa
mediolingwistyczna radia w pracy.., op. cit., s. 86-87.
16
A. Kalisz, E. Tyc, Chwyty retoryczne w bitwie o uczestnika The Voice of Poland, [w:] Badanie komunikacji, vol. 2,
A. Siemes, M. Grech, M. Wszołek (red.), Wydawnictwo Libron, Wrocław 2019, s. 169-191.
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Styl kwizów radiowych
Kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu komunikacyjnego jest niewątpliwie
sposób przekazu. Specyfika kwizów radiowych przejawia się w ich warstwie
językowej. To, za pomocą jakich środków zostanie skonstruowany tekst właściwy
czy swoiste metateksty go okalające, będzie miało wpływ na odbiór danego
przekazu, a w dalszej kolejności podjęcie określonego działania ze strony słuchaczy.
O aktywnym uczestniczeniu odbiorców w rozmaitych audycjach bez wątpienia
decyduje coraz śmielsza forma wyrazu pojedynczych gatunków zawieszonych
w radiowym strumieniu. Chcąc oswoić słuchaczy i uczestników poszczególnych
konkurencji z audialną przestrzenią radia, nadawcy chętnie przekraczają granice
ich prywatności. Sposób komunikowania się z odbiorcami najczęściej przyjmuje
więc postać potocznej odmiany języka. Wśród wyraźnych sygnałów przełamywania
oficjalności odnajdziemy zarówno bezpośrednie zwroty do adresata, jak i gesty
foniczne wyrażane za pomocą rozmaitych środków ekspresji – stanowiących
domenę przywoływanego gatunku. Do nich z pewnością zaliczyć można
wszelkie oznaki radości (jeeeee!, aaaaa!, ha,ha!) oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze
towarzyszące wygrywającym, często prowokowane przez prowadzących
tego rodzaju zabawy (No to teraz możesz zawyć ze szczęścia). Oprócz
wszechobecnego skracania dystansu przy użyciu form na ty, zwrotów o silnym
ładunku emocjonalnym (kochani, drodzy) czy spieszczeń imion17 przeanalizowanym
komunikatom radiowym towarzyszą również specyficzne użycia wyrazów
świadczące o ich wyraźnym zanurzeniu w język familijny. Przykładem tego
rodzaju działań są pojawiające się innowacje słowotwórcze (pichconko –
o przygotowywaniu jedzenia, ptaszolub – o kimś, kto lubi ptaki, obiboczyć się –
o sposobie odpoczywania) wypływające na kanwie rozmów z uczestnikami zabaw
kwizowych. Zarówno te, jak i wiele innych neologizmów jest świadectwem stylizacji
językowych mających na celu nie tylko sprawiać przyjemność (delectare), lecz także
poruszać, a w konsekwencji „naginać” (movere, flectere), przyczyniając się do
wzięcia udziału w grze.
Innym sposobem przenikania do świata odbiorców konkursów radiowych, a tym
samym przekonywania do aktywnego uczestniczenia (persuadere), jest budowanie
wypowiedzi przy użyciu metafor. Pojawiające się w zapowiedziach czy podczas
rozstrzygnięć konkursów formy typu: czas ucieka, czas to pieniądz, sięgnij po
marzenia, zgarniasz worek kasy, rozbiłeś nasz bank, płyta z przebojami Radia Złote
Przeboje wędruje do ciebie, stanowią doskonały środek wyzwalania emocji, „który
jest w stanie oddziałać na adresata zbiorowego, sprowokować oczekiwane

17

B. Boniecka, Językowe świadectwa zażyłości i familiarności na antenie radiowej i telewizyjnej, [w:] Język
w mediach. Antologia, M. Kita, I. Loewe (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 144-145.
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reakcje”18. Mentalne ujęcie abstrakcyjnego doświadczenia, jakim w tym przypadku
może być wygrana, staje się możliwe za sprawą wspólnoty doświadczeń określonej
grupy. Dzięki temu wykorzystywane przez kwizy metafory pobudzają masową
wyobraźnię.

Punkt widzenia zawarty w radiowych kwizach
Uobecniające się niemal w każdym momencie dnia awizualne medium asystuje
człowiekowi podczas rozmaitych aktywności – także w pracy. Dzięki możliwości
ruchomego odbioru19 radio tworzy akustyczne tło, rodzaj tapety dźwiękowej20, tym
samym doskonale wypełniając tę zwykłą i niezwykłą codzienność poszczególnych
słuchaczy.
Choć ramówka radiowa stanowi silnie zrytualizowany strumień kolejno
następujących po sobie audycji, swoista przewidywalność sporadycznie zostaje
przełamana sytuacjami okolicznościowymi. Okres największych metamorfoz stacje
radiowe przechodzą w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jednak
niemałe znaczenia dla poszczególnych programów, w tym także konkursów, mają
takie okazje, jak: mikołajki, walentynki, andrzejki, pierwszy dzień letnich wakacji,
powrót do szkoły, długie weekendy czy ostatki. Nagrodami w zabawach kwizowych
często więc stają się atrybuty rozmaitych wydarzeń wpisanych w kalendarz.
Nadawcy obdarowują uczestników drzewkami choinkowymi, parasolkami
plażowymi, a nawet pączkami czy faworkami, sięgając po te elementy kultury, które
doskonale wpisują się w polskie tradycje i obyczaje.
„Media tworząc własne obrazy świata, zawsze muszą opierać się na wspólnej dla wszystkich bazie.
Nie mogą uciec od obrazu świata zawartego w języku wspólnoty, obrazu, który jest pochodną
sposobu konceptualizacji świata obowiązującego w danej kulturze. Taka ucieczka byłaby wtedy
ucieczką od kultury”21.

Celebrowanie przez określoną wspólnotę komunikacyjną ważnych momentów
z życia przy współudziale radia sprzyja budowaniu wzajemnych relacji. Składanie
sobie życzeń, kolędowanie, dzielenie się doświadczeniami na antenie danej
rozgłośni czy wreszcie obdarowywanie prezentami wzmaga ludyczność, co
bez wątpienia znajduje swoje odzwierciedlenie w oferowanych nagrodach.
Poszczególne zabawy coraz częściej jednak przekraczają granice radiowego studia,
znajdując swoje ujście w rzeczywistości pozamedialnej. Przykład takiego działania
18

K. Stępnik, Filozofia metafory, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 177.
M. Kita, Dyskurs radiowy, [w:] Język w radiu. Antologia, M. Kita, I. Loewe (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2018, s. 19.
20 M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne
w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 94.
21
J. Bartmiński, Wartości i ich profile medialne, [w:] Oblicza Komunikacji, t. 1 Ideologie w słowach i obrazach,
I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 37.
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dostrzec można w lokalnej rozgłośni Radia Bielsko, której konkurs „Radiomania,
lodomania” gwarantuje nagrody w postaci kilku gałek lodów o smaku tejże stacji,
dostępnych przez cały rok w jednej z bielskich lodziarni. Regionalna rozgłośnia
podtrzymuje w ten sposób więzi z odbiorcami nie tylko na antenie radia, lecz także
poza nią. Pozorne wyjście poza ramy medium sprzyja jednoczesnemu wejściu
w kolejne. Nadawca zachęca bowiem słuchaczy do wysyłania zdjęć z miejsca
wygranej, które kolejno publikowane są na stronie internetowej stacji:
Spróbuj jak smakuje Radio BIELSKO!!!
Czekamy na Wasze opinie i zdjęcie dotyczące smaku lodów Radia BIELSKO :)22

Podany przykład jest dowodem haptyczności analizowanego medium, którego
nie tylko można doświadczać za pomocą zmysłu słuchu, lecz także smaku. Radiowi
nadawcy za sprawą rozmaitych audycji, w tym także kwizów, zapewniają więc
odbiorcom ciągłe doznania, wprowadzając ich w dobry nastrój, a tym samym
wzbudzając pozytywne emocje. Wywoływany stan ma z kolei niebagatelny wpływ
na postawę przyszłych uczestników względem proponowanych konkurencji.
Jak podkreśla Marek Tokarz: „człowiek wesoły jest bardziej podatny na perswazję
niż smutny”23, dlatego też słuchacze zachęcani do wzięcia udziału w danym
konkursie, bez względu na ponoszone koszty, stają się częścią radiowej gry. Mimo
że opłata za udział w niezobowiązującej zabawie niejednokrotnie jest wyższa niż
wartość proponowanych nagród, a przecież i tak włożony w konkurencję wysiłek
nie gwarantuje realnego udziału czy w konsekwencji pewnej wygranej, korzystający
z tego rodzaju rozrywki mają nie tylko satysfakcję ze zwycięstwa, jeśli stanie się ich
udziałem, lecz także poczucie przynależności do określonej grupy. Warto też
podkreślić, że znakomita większość kwizów nie wymaga od słuchaczy określonych
umiejętności. Znane z początków radia – kwizy wiedzowe – ustępują dziś miejsca
zręcznościowym rozgrywkom, w przypadku których wystarczy tylko się dodzwonić,
wysłać SMS, utworzyć pytanie do odpowiedzi wcześniej podanej na antenie radia.
Pomysłowość nadawców audialnego medium wykracza dalece poza ramy
tradycyjnych zręczności słuchaczy. Coraz częściej w zabawach oczekuje się od
uczestników pokonywania własnych słabości, szczególnie gdy regulamin konkursu
wymaga od nich naśladowania określonych dźwięków (konkurs „Odgłos paszczą”
w Radiu Wawa) czy nucenia znanych utworów muzycznych (w niektórych
rozgrywkach zabawy „Łowcy przebojów” w Radiu Złote Przeboje). Innym typem
kwizów są te, których schemat kompozycyjny opiera się na rywalizacji. Na antenie
poszczególnych stacji nie brak więc wspominanych konkurencji z udziałem dwóch
uczestników udzielających na czas poprawnych odpowiedzi czy też rozwiązujących
22

Zob. https://www.radiobielsko.pl/artykuly/radiomania-lodomania (29.10.2019).
M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo
Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 325.
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zagadki muzyczne. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy budujące
swoją narrację na stereotypach. Przykładem takiego kwizu jest „Wesele marzeń –
pojedynek par” w radiu VOX FM, w którym nagrodą jest koncert zespołu disco polo
grany na żywo podczas wesela zwycięskiego duetu czy też „Wenus kontra Mars”
Radia Zet, polegający na współzawodnictwie kobiet i mężczyzn. W przytoczonych
konkursach ważną funkcję pełnią sami prezenterzy, tworzący nastrój pojedynczej
rozgrywki. Za sprawą odpowiednio odegranych ról mogą na moment stać się
weselnymi wodzirejami, by kolejno wcielić się w postać podsycających rywalizację
w odwiecznej wojnie płci:
Wojna Światów w Radiu ZET!
Stań w pojedynku słuchaczy i wygraj ekskluzywną koszulkę ze specjalnej kolekcji Radia ZET!24

W celu uatrakcyjnienia oferowanych rozgrywek poszczególne rozgłośnie
radiowe sygnują swoje konkursy nazwiskami osobowości medialnych. Taki zabieg
staje się dla słuchaczy, szczególnie związanych z daną stacją, wyraźnym sygnałem
uwiarygadniającym możliwość wygranej. Znane postacie mogą również odgrywać
rolę autorytetu25, wzbudzając dobre skojarzenia, tym samym zachęcając odbiorców
do udziału w rozmaitych zabawach26:
Czekaj na nasz telefon. Gdy do Ciebie zadzwoni Maciej Dowbor, po prostu odbierz, a wejdziesz do
finału loterii i zagrasz o nagrodę główną!
[„Szczęśliwa 13” Radio RMF FM]
Spełniamy marzenia. Tomasz Kammel.
[„Loteria marzeń” Radia ZET]

Obecność celebrytów w kwizach przykuwa uwagę i w pewien sposób podnosi
prestiż tego gatunku. Oprócz wykorzystania autorytetu czy lubianych osobowości
w celu uczynienia ze zwykłych słuchaczy aktywnych uczestników zabaw kwizowych
nadawcy posługują się także regułą wzajemności27. Uwydatnia się ona w sposób
szczególny w czasie obchodów wszelkiego rodzaju jubileuszów, podczas których
dane rozgłośnie obdarowują graczy rozmaitymi upominkami:
Marcin Łukawski: Przypominam o numerze SMS-owym. W związku z tym, że mamy urodziny,
my państwu prezent chcemy sprezentować. Taka specjalna karta podarunkowa do realizacji
w ramach oferty dostępnej. „Prezent marzeń” – można sobie wybrać, co państwo sobie życzą,
a trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie życzenia sam bym sobie złożył. Takie osobiste, od serca,
szczere. Do 8:00 czekamy na państwa odpowiedzi w tej sprawie. A tam do wygrania lot balonem…
Aha wartość 1500 złotych.

24

Zob. https://konkursy.radiozet.pl/Wenus-kontra-Mars-konkurs-w-Radiu-ZET (09.11.2019).
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2011,
s. 234.
26
Ibidem, s. 185.
27 Ibidem, s. 34.
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[Program Trzeci Polskiego Radia (Trójka), 1 kwietnia 2019]

Przywołana zasada silnie wiąże się z kolejną – zaangażowaniem i konsekwencją.
Reguła ta przejawia się nie tyle w pojedynczym konkursie, co poszczególnych
audycjach towarzyszących danej rozgłośni. Programy radiowe uczestniczą
bowiem w codzienności słuchaczy, dodając otuchy w pracy czy uobecniając się
w momentach poza nią. W zamian oczekują od odbiorców, aby w późniejszym
czasie podjęli odpowiednie działanie – wzięli udział w radiowym kwizie, odsuwając
niejako na drugi plan koszty, jakie trzeba będzie w konsekwencji ponieść w zamian
za uczestniczenie w rozgrywce:
Marcin Sońta: Dziś jednego SMS-a za 2,46 zamieniamy na 21 tysięcy złotych za samo odebranie
telefonu od Radia Zet.
Ewelina Pacyna: Ale tak to właśnie jest i codziennie ktoś wygrywa w Radiu Zet. Jak nie samochód,
to pieniądze. Dzisiaj tych pieniędzy też mamy sporo, bo 100 tysięcy złotych. No samochód – cóż –
9 głośników w środku, bezkluczykowy system odpalania tego samochodu, tempomat ze
sterowaniem z kierownicy, kamera cofania, kierownica i to w dodatku skórzana. No zobaczcie ten
piękny samochód na radiozet.pl i zagrajcie o niego. Imię pod 7223 SMS-em. 2,46 to cena SMS-a.
Regulamin zabawy na radiozet.pl. Powodzenia życzę.
[Radio Zet, 12 marca 2019]

Wykorzystywane w kwizach zabiegi odwołują się do emocji i potrzeb
konsumpcyjnych współczesnych odbiorców. Wyraźnie pobrzmiewające
w analizowanym gatunku metody socjotechniczne przyczyniają się jednak
do spadku racjonalności komunikatów, czyli retorycznego logosu, co podnosi
rangę czynników odwołujących się do emocji i woli – ethosu i pathosu. Dominacja
tych dwóch uruchamia tak zwany tor peryferyczny, gdzie na ludzkie opinie
i postawy mają wpływ czynniki emocjonalne, nie zaś racjonalne28. Nic więc
dziwnego, że słuchaczowi przywiązanemu do konkretnej rozgłośni radiowej z dużą
łatwością przychodzi podjęcie decyzji o wejściu do wybranej przez siebie gry.

Zakończenie
Bez wątpienia zabawy radiowe stanowią oś rozrywki audialnego medium.
Świadczy o tym zarówno częstotliwość, z jaką ukazują się na antenie poszczególnych
rozgłośni, jak i sama różnorodność prezentowanej oferty. Mimo przynależności
do audycji towarzyszących analizowany gatunek ugruntował sobie mocną pozycję
wśród innych konstrukcji zanurzonych w radiowym strumieniu programowym. Jego
wyrazistość, przejawiająca się w potencjale illokucyjnym oraz sztuce kreowania
świata małych wielkich wygranych za niewielką cenę, pozwala bowiem na
28

M. Barłowska, M. Załęska, Emocje w perswazji, [w:] Ćwiczenia z retoryki, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca,
M. Załęska (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 129.
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oderwanie się od zestawu gatunków tworzących audycje w poszczególnych
pasmach dnia i swobodne występowanie w formie niezależnego bytu. Nie oznacza
to jednak, że wraz z uzyskaniem swoistej autonomii kwiz radiowy stał się
samowystarczalnym gatunkiem. Dzięki konstrukcjom metatekstowym, do których
należą zapowiedź, tekst autopromocyjny czy pogawędka, przywołany gatunek
ma jeszcze większą siłę oddziaływania na słuchaczy. Fenomen kwizu polega więc
nie tylko na nieustannie rysującej się perspektywie wygranej, lecz także
umiejętności budowania bliskich relacji z odbiorcą niezależnie od wartości
przewidzianych nagród. Zdolność zjednywania sobie słuchaczy swoje
odzwierciedlenie znajduje w języku. To za sprawą różnego rodzaju stylizacji
językowych, w tym także opierającym się na podsystemie języka potocznego –
familiolekcie29, odpowiednich środków perswazyjnych oraz strategii odbiorca
z jeszcze większym zaangażowaniem wchodzi do świata zabaw, doświadczając
emocji towarzyszących poszczególnym rozgrywkom. Uobecniająca się we
wszystkich analizowanych przypadkach strategia skierowana na samego nadawcę
niewątpliwie ma wpływ na kształt współczesnych kwizów. Silne działania
autopromocyjne i chęć zysku przyczyniają się bowiem do zaniku konkursów
o proweniencji wiedzowej, a tym samym gwałtownego wzrostu zabaw
zręcznościowych. Rozgłośnie radiowe coraz częściej więc poszukują łatwych
rozwiązań, by jak najprostszymi sposobami przyciągnąć uwagę słuchaczy i na
dłuższą chwilę zatrzymać ich przy sobie. Snując opowieść o szybko zarobionych
pieniądzach, czy po prostu wiążąc ze sobą słuchacza za sprawą drobnych
upominków, budują medialny obraz świata pełen biesiady i ludyczności.
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Modern Radio Quizzes – a Popular Species of a Background Medium
in the Genre-oriented Perspective
Summary
In this article radio quizzes broadcast in selected Polish radio stations are the subject of detailed
analysis. An insightful look at the collected source material allowed the author to characterize this
genre, which is popular today, and to indicate its various realizations. In the genre-oriented
description, attention was paid to four aspects of the genre pattern. The regularities or deviations
from the canonical pattern observed in this field deepen the knowledge about radio quizzes and allow
us to capture what affects their attractive message.
Keywords: radio quiz, genre, linguistic genology, persuasion
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Prasa prowincjonalna jako trop rzeczywistości minionej

ABSTRAKT
W artykule poruszono problematykę dotyczącą znaczenia prasy prowincjonalnej dla prowadzenia
różnego typu badań: historycznych, kulturoznawczych, regionalistycznych, literaturoznawczych etc.
Analizie poddano dwa czasopisma: „Gońca Częstochowskiego” i „Gazetę Kielecką”, by na ich
przykładzie pokazać, jak kwerenda prasy prowincjonalnej może wspomóc proces odtwarzania
rzeczywistości minionej. Prasa prowincjonalna opisując szczegółowo wydarzenia bieżące, dotyczące
konkretnego miasta, pozwala na uzupełnienie wiedzy o tym miejscu, na lepsze i głębsze poznanie jego
charakteru i panującej w nim atmosfery.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa prowincjonalna, aktualności, „Gazeta Kielecka”, „Goniec Częstochowski”,
Kielce, Częstochowa

Pod pojęciem prasy zarówno słownikowo, jak i potocznie, rozumie się ogół
wychodzących w danym kraju czasopism i periodyków. Zdobycze cywilizacyjne,
takie jak internet czy telewizja, współczesnemu człowiekowi ułatwiają szybkie
dotarcie do informacji czy wyrobienie sobie opinii na dany temat. Bardzo
często jednak do tego typu przekazów nie przywiązuje się zbytniej uwagi – ich
szybkość, duży stopień nasycenia obrazem i pewnego typu skrótowość i częsta
przypadkowość wyboru, mogą powodować pobieżny odbiór przekazywanych
treści. Wydaje się, że zakup i wcześniejsza selekcja konkretnego tytułu prasowego
z góry zakładają pewnego rodzaju uwagę przykładaną do zapoznania się
z zawartością czasopisma. I chociaż coraz częściej we współczesnym świecie można
zetknąć z elektronicznymi wersjami gazet, to jednak jest to tradycyjne, papierowe
medium od dawna dość mocno zakorzenione w naszej świadomości i nadal
stanowiące jedno z ważniejszych źródeł wiedzy o otaczającej rzeczywistości.
Dla badacza (historyka, kulturoznawcy, socjologa, regionalisty, ale także
literaturoznawcy) prasa może mieć niebagatelne znaczenie dla odtwarzania
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 19.11.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
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i budowania wiedzy o rzeczywistości minionej, przede wszystkim dlatego, że często
pozwala na dotarcie do informacji, do których ze względu na upływ czasu
i rozproszenie materiału nie ma możliwości innego dotarcia. Gazeta, szczególnie ta
prowincjonalna, niczym w soczewce skupia w sobie te sprawy i problemy, które dla
czytelnika sprzed lat były ważne, a które dzisiejszemu odbiorcy pozwalają na
odtwarzanie życia codziennego i dopełnianie obrazu przeszłości2. Prasa
prowincjonalna nie pełniła raczej funkcji opiniotwórczej, a i jej poziom nie zawsze
należał do najwyższych. Jak pisze Zenon Kmiecik:
„Dawało się już w tych czasach zaobserwować zapełnianie gazet nie tylko materiałem możliwie
atrakcyjnym, lecz robionym pod gust publiczności. Wyraźnie się również ujawniły w prasie
skomercjalizowanej pewne zjawiska, które wpływały na upadek jej autorytetu. Redakcje
niektórych dzienników starając się zdobyć jak największą liczbę czytelników podejmowały wątki o
posmaku skandali, dawały materiały o tematyce sensacyjnej”3.

Kmiecik odnosi to do prasy warszawskiej, ale zaobserwowane przez niego
zjawisko tym bardziej mogło odnosić się do prasy na prowincji, której odbiorcy nie
mieli raczej możliwości wyboru źródła informacji i opierali się na dostępnych na
lokalnym rynku tytułach.
Co warto zauważyć, prasa codzienna, szczególnie ta na prowincji, mogła pełnić
także funkcję promotora literatury. Powieści drukowane w odcinkach dostarczały
czytelnikom rozrywki (najczęściej była to bowiem literatura popularna: romanse czy
historie kryminalne), a dzisiejszemu badaczowi nie tylko dostarczają wiedzy
o gustach odbiorców, ale też mogą pomóc w budowaniu obrazu życia literackiego
danego miejsca czy okresu4. I chociaż w prasie prowincjonalnej nie debiutował
żaden z wielkich pisarzy, to pojawiały się przedruki utworów zarówno znanych
i lubianych, jak i lokalnych twórców. Dla literaturoznawcy-regionalisty szczególnie
te drugie utwory mogą stanowić interesujący punkt wyjścia do dalszych badań5.
Poniżej chciałabym przyjrzeć się bliżej dwóm wybranym czasopismom –
„Gazecie Kieleckiej” i „Gońcowi Częstochowskiemu” – by na ich podstawie pokazać,
jak wiele wiedzy o rzeczywistości minionej może dać kwerenda archiwalnych
numerów prasy prowincjonalnej.
Pojęcie prasy prowincjonalnej rozumiem zgodnie z definicją zaproponowaną
przez Andrzeja Notkowskiego, który pisząc o gazetach w okresie Drugiej
Rzeczpospolitej wyodrębnił ją z ogółu prasy krajowej, ze względu na jej specyficzną
rolę. Jak pisze Notkowski:
2

Warto podkreślić, że wiele z gazet prowincjonalnych zostało zdigitalizowanych i dostępne są on-line dzięki
Bibliotekom Cyfrowym, co zdecydowanie ułatwia ich kwerendę.
3 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1971, s. 19.
4 Zob. np. O. S. Czarnik, Literatura w prasie codziennej: wzorce fabularne sensacyjnych powieści w odcinkach z lat
1918-1926, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr XVIII/3.
5
Zob. np. K. Wodniak, Powieść w odcinkach na łamach żnińskiej gazety „Pałucznin” (1927-1939), „Acta
Universitatis Wratislaviensis” 2018, nr 3869.
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„Dla istnienia prasy prowincjonalnej podstawowe znaczenie miał fakt, że w swym serwisie
informacyjno-publicystycznym sięgała ona wydarzeń i przykładów znajdujących się w polu
bezpośredniego widzenia odbiorców, odwołując się przy tym nieraz do ciągle żywego tzw.
patriotyzmu lokalnego. Prasa prowincjonalna posiadała dzięki temu na swoim terenie
nieporównanie większe od docierającej na prowincję prasy ośrodków centralnych możliwości
mobilizacji miejscowej opinii publicznej wokół różnego rodzaju lokalnych akcji o charakterze
politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym6”.

Podobnie możemy rozumieć pojęcie prasy prowincjonalnej w okresie
poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. Warto też podkreślić, że
wychodziła ona w języku polskim, zatem skupienie na sprawach bliskich
i przekazanych w rodzimym języku pozwalało na lepsze dotarcie do wybranej grupy
czytelników. Ze względu na ograniczenia związane z cenzurą jej przekaz polityczny
był albo zredukowany do minimum, albo też ograniczał się do przedruków z gazet
ogólnokrajowych. Tym cenniejsze dla współczesnego badacza wydają się działy
poświęcone sprawom miejscowym.
Jak dalej pisze Notkowski, prasa prowincjonalna w latach 1918-1939 pełniła
ważne funkcje:
„1. stanowiła dla społeczności lokalnych najaktualniejsze źródło informacji o wydarzeniach
w danym mieście i jego okolicach; 2. była narzędziem propagandy i agitacji politycznej w różnego
rodzaju akcjach o charakterze centralnym i lokalnym (wybory parlamentarne i samorządowe,
obchody świąt i rocznic itp.); 3. popularyzowała ideologie i programy partyjne oraz wyrażała
przekonania poszczególnych odłamów opinii publicznej swojego terenu; 4. grupując wokół siebie
lokalne środowiska polityczne i twórcze sprzyjała rozwijaniu różnych inicjatyw społecznych oraz
zaspokojeniu dążności kulturalnych miejscowej inteligencji; 5. aktywnie uczestniczyła w szerzeniu
oświaty i upowszechnianiu zainteresowania regionem (historia, kultura ludowa, krajoznawstwo);
6. zajmowała ważne miejsce w lokalnym życiu gospodarczym, otwierając swoje łamy dla reklamy
i informacji z tej dziedziny oraz sama w sobie, jako czynnik rozwoju przemysłu poligraficznego” 7.

Przed 1918 rokiem z oczywistych powodów prasa nie była raczej narzędziem
propagandy politycznej i nie popularyzowała określonych idei politycznych
(przynajmniej ta działająca oficjalnie), ale pozostałe jej funkcje były zbieżne z tymi
z okresu późniejszego.
O prężnym rozwoju prasy prowincjonalnej można mówić od okresu po
powstaniu styczniowym, choć brzmi nieco paradoksalnie ze względu na represje
i wzmożoną cenzurę w tamtym czasie8. Siedziby redakcji pierwszych pism
prowincjonalnych w zaborze rosyjskim mieściły się w miastach gubernialnych –
zarówno ze względów technicznych (drukarnie), jak i ze względu na zespoły
redakcyjne, rekrutujące się najczęściej z miejscowej inteligencji.
6

A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa-Łódź 1982, s. 29.
7 Ibidem, s. 30.
8 Więcej na ten temat: Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976 oraz H. Bałabuch, Nie tylko cenzura:
prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2001.
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Jako jedne z pierwszych ukazały się: „Kurier Lubelski” (1866), „Gazeta Kielecka”
(1870), „Kaliszanin” (1870), „Tydzień” (Piotrków, 1872) i „Korespondent Płocki”
(1876). Były to czasopisma, które najczęściej ukazywały się dwa-trzy razy
w tygodniu, a ich nakład oscylował wokół 400-500 egzemplarzy. Pierwszy numer
otwierał artykuł wstępny, w którym przedstawiano prospekt zawartości gazety,
plany na przyszłość, a przede wszystkim wyrażano nadzieję, że czasopismo zostanie
dobrze przyjęte przez miejscowych czytelników i prenumeratorów.
W artykule Od redakcji w pierwszym numerze „Gazety Kieleckiej” z dnia 2
października 1872 roku można m.in. przeczytać:
„(…) Otóż aby każdy mógł znaleźć odpowiedni dla siebie przedmiot postanawiamy pisać
o wszystkiem. Materiałów i faktów miejscowych rzeczywiście jest tak mało – i ulic w mieście tak
niewiele, że jeśli cokolwiek godnego uwagi zdarzy się na jednej z nich, za kwadrans już całe miasto
wie o tem zdarzeniu; trudnem więc byłoby zadaniem zadowolić w zupełności amatorów tak
zwanych brukowych nowinek miejscowych. (…) Prawda, że wiele tracimy na tem iż pismo nasze
nie może być codziennym, interes bardzo przez to zmniejsza się, bo oprócz, że tracimy wiele
faktów, które miałyby znaczenie jeśliby były ogłaszane natychmiast, a po upływie trzech dni już
tego znaczenia nie mają, ale nadto cokolwiek ogłosimy szczególniej w przedmiotach bieżących,
politycznych itp. będą to już rzeczy czytane w pismach codziennych. (…) Zresztą „Gazeta Kielecka”
nie ma pretensji bycia polityczną ani wyłącznie brukowym bieżącym wiadomościom poświęconą,
interes jej więc głównie zależeć będzie na treści takich artykułów, których wartość przetrwać
powinna czas potrzebny na dojście telegramu9”.

Założycielami i pierwszymi redaktorami „Gazety Kieleckiej” byli Michał Goldhaar
i Leon Gautier10. Ostatni numer został wydany 15 października 1939 roku i zawierał
głównie ogłoszenia niemieckich władz okupacyjnych. Co oczywiste, kształt
i zawartość czasopisma z biegiem lat ulegała zmianom, zmieniali się redaktorzy
i wydawcy, różna była również częstotliwość ukazywania się poszczególnych
numerów (od początku istnienia do odzyskania niepodległości wychodziły one dwa
razy w tygodniu, a w latach 1918-1920 od trzech do sześciu razy, a od 1921 raz
w tygodniu, by później znów dwa razy). Co równie oczywiste, na jej kształt miały
wpływ nie tylko osoby pracujące lub współpracujące z redakcją, ale także zmienna
sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.
Prawie niezmienne natomiast prezentował się układ graficzny „Gazety” – jej
szata graficzna była bardzo oszczędna, pionowe bloki tekstu rozdzielały linie,
poszczególne rubryki dzieliła większa interlinia i często powiększona, czasem
ozdobna czcionka tytułu. Gazeta początkowo miała układ dwuszpaltowy, ale szybko
zmieniono na go na trzyszpaltowy, by od 1878 roku zmienić go na czteroszpaltowy.
Numer codzienny liczył zwykle cztery strony, świąteczne sześć stron. Stały układ
rubryk pozwalał czytelnikowi na szybkie odnalezienie interesujących go informacji.

9

Od redakcji, „Gazeta Kielecka” 1872, nr 1, s. 1-2.
Szczegółowo dzieje „Gazety Kieleckiej” opisuje Marta Pawlina-Meducka w książce „Gazeta Kielecka” (18701939), Muzeum Historii Kielc, Kielce 2017.
10

237

Prasa prowincjonalna jako trop rzeczywistości minionej

Pierwsze numery składały się z takich rubryk, jak: wiadomości urzędowe,
wiadomości miejscowe i z okolicy, wiadomości bieżące (polityczne),
korespondencje oraz ogłoszenia. Wiadomości urzędowe i bieżące często stanowiły
przedruki z czasopism krajowych, pełniły funkcję typowo informacyjną. Z biegiem
lat starano się pozyskać zawodowych literatów, by wzorem pism warszawskich
drukowali oni swoje felietony czy krótkie formy literackie. Nie zawsze starania te
wieńczył sukces, chociaż kwerenda poszczególnych numerów wskazuje na to, że
redaktorzy starali się o jak najbardziej atrakcyjną formę przyciągnięcia czytelnika,
choćby poprzez druk powieści w odcinkach lub opowiadań11.
Równie problematyczna okazywała się rubryka korespondencji, którą
z założenia miały tworzyć teksty nadsyłane od mieszkańców Kielc i okolic i dotyczące
rozmaitych spraw, w tym także porad gospodarczych czy wiadomości historycznych
na temat ciekawych miejsc ziemi świętokrzyskiej. Nie zawsze jednak udawało się
zapełnić rubrykę stosownym materiałem.
Warto jednak podkreślić, że korespondencje z innych miast położonych na
terenie danej guberni w znaczący sposób ułatwiają dotarcie do informacji
o bieżących wydarzeniach tego miasta. Przykładowo Częstochowa do 1906 roku nie
ma stale wychodzącego periodyku, a dzięki działom korespondencji zarówno
w piotrkowskim „Tygodniu”, jak i właśnie w „Gazecie Kieleckiej” możliwe jest
stworzenie przynajmniej zarysu codzienności miasta końca XIX wieku12.
Najcenniejszy jednak z dzisiejszej perspektywy badawczej wydaje się dział
poświęcony sprawom miasta13. Jego zawartość była urozmaicona i dotycząca
wszystkiego, co działo się w mieście: od wizyt artystów do opisu bójek i narzekań
na stan dróg czy poziom higieny w mieście, i dlatego też najlepiej pomaga
odtworzyć rzeczywistość minioną. Tematyka tego działu, jak pisze Marta PawlinaMeducka w przypadku „Gazety Kieleckiej”, była mocno urozmaicona:
„Z czasem, czyli już w 1871 r., Wiadomości miejscowe wypracowały wspólną zresztą wszystkim
gazetom prowincjonalnym, formułę. Podejmowały więc tematy gospodarcze, zagadnienia
społeczne, zamieszczały informacje kulturalne i oświatowe, a szczególnie dbały o kronikę
miejscową, zapowiedzi imprez i ich kalendarz, wydarzenia z życia towarzyskiego, recenzje i opinie
o już odbytych wydarzeniach14”.

11

Zob. np. J. K. S. Anna. Obrazek z życia, „Gazeta Kielecka” 1871, nr 32 - 43; O. Feuillet, Złoty kluczyk, „Gazeta
Kielecka” 1895, nr 9-15.
12 W trakcie przygotowania publikacji dotyczącej życia kulturalnego Częstochowy na podstawie piotrkowskiego
„Tygodnia” i „Gazety Kieleckiej” udało mi się dość szczegółowo ustalić, jakie zespoły i artyści teatralni występowali
w Częstochowie. W ponad 160 numerach „Tygodnia” i ponad 60 numerach „Gazety Kieleckiej” odnalazłam
interesujące mnie informacje, więcej zob. A. Pobratyn, Aneks, [w:] Zjawiska kultury teatralnej i filmowej
w Częstochowie do 1939 roku, Częstochowa 2016, s. 229-331.
13 Przykładowo w numerze 23. „Gazety Kieleckiej” z 1890 roku można było przeczytać m.in. o: zakupie nowych
gruntów pod cmentarz, wygranej na loterii, benefisie pana Januszkiewicza, organizacji przez amatorów wieczoru
muzykalno-dramatycznego („Gazeta Kielecka” 1890, nr 23, s. 1-2).
14 M. Pawlina-Meducka, „Gazeta Kielecka”…, op. cit., s. 15.
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Nie było stałych zasad (być może poza aktualnością opisywanych wydarzeń)
dotyczących działu, jak dalej pisze Meducka:
„Długość tych komunikatów była mocno zróżnicowana, od całej (niekiedy) szpalty do kilku wierszy.
Objętość kroniki też podlegała wahaniom. Gazeta starała się pozyskiwać serwis z pierwszej ręki.
Materiały zbierała albo sama redakcja, albo korzystała z wywiadu i doniesień współpracowników,
anonimowych lub ukrytych pod kryptonimami. W niewielkim mieście występowanie pod
nazwiskiem mocno ograniczało swobodę wypowiedzi, które traciły na „pazurze”, a mogło też
wywoływać konflikty15”.

Przykładowo z 15. numeru z lutego 1904 roku czytelnicy mogli dowiedzieć się
m.in.:
„Dla ofiar wojny. Kółko dramatyczne urządziło w mieszkaniu pana Gubernatora kieleckiego
pracownię, celem przygotowania bielizny dla potrzeb szpitali armii czynnej. Inicjatorki
dobroczynnego dzieła udają się z prośbą do współczującego ogółu o nadsyłanie niezbędnego
materiału lub ofiar pieniężnych. (…)
Nowe towarzystwo. Na wzór miast sąsiednich czynione są obecnie starania o założenie w Kielcach
Towarzystwa Lekarskiego i łącznie z nim otworzenia Oddziału Warszawskiego Towarzystwa
Higienicznego.
Powrót z zagranicy. W tych dniach wielu wychodźców powróciło z zagranicy. Twierdzą oni, że
w skutek powracającego zastoju w fabrykach powymawiano im roboty.
Spółka włościańska. Dnia 9 lutego spisany został przed rejentem Zebrzaskiem z Jędrzejowa akt
spółki włościańskiej zawiązanej we wsi Konary, pow. jędrzejowskiego. (…)
Letnisko. Jeden z właścicieli folwareczku pod Kielcami, czyni starania o pozyskanie kolonii letniej
dla uczniów średnich zakładów naukowych, której założenie projektuje warszawski okręg
naukowy.
Repertuar teatralny. Dziś w niedziele w dniu 21 b. m. (po południu) Ligja, sztuka w 8 obrazach
na tle powieści H. Sienkiewicza pt. „Quo vadis”; wieczorem po raz drugi Stu diabłów, komedia
w 4 aktach ilustrowana muzyką przez Dominika Dorowskiego. Rzecz z czasów ks. Józefa
Poniatowskiego. We wtorek d. 23 b. m., po raz pierwszy, Lokaj za pana, wodewil ze śpiewami
i tańcami w 3 aktach Goudineta. W czwartek d. 25 b. m. benefis Wiktorii Arciszewskiej (po raz
pierwszy) Na kwaterze, farsa w 3 aktach Marsa. W sobotę d. 27 b. m. Wojna domowa
Z. Przybylskiego. (…)”16.

Kolejnym interesującym z dzisiejszej perspektywy działem „Gazety Kieleckiej”
jest część reklamowo-ogłoszeniowa. Meducka charakteryzuje ją tak:
„Atrakcyjny, bo użyteczny z punktu widzenia prenumeratorów, był dział reklamowoogłoszeniowy. Redakcja otaczała go szczególną troską, bo stanowił podstawę egzystencji pisma.
Reklamy, ogłoszenia, inseraty dawały dochód, zwłaszcza te, które zamieszczano w niedziele
(kosztowały wtedy więcej). (…) Dla przywabienia czytelnika stosowano tu wszystkie możliwości
techniczne, jakimi dysponowała drukarnia: rozmaite dostępne kroje czcionek, ozdobne ramki,

15
16

Ibidem, s. 15.
Wiadomości miejscowe, „Gazeta Kielecka” 1904, nr 15, s. 2-3.
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rysunki17”.

Ogłoszenia zamieszczały tam zarówno lokalne przedsiębiorstwa i punkty
usługowe, jak i te z dalszych miejsc – szczególnie w okresie przedświątecznym.
Początkowo ukazywały się one tylko na ostatniej stronie, z biegiem lat także na
pierwszej (tu przede wszystkim drukowano programy kin i zaproszenia na
wydarzenia artystyczne).
O wiele krócej na rynku wydawniczym funkcjonował „Goniec Częstochowski”,
bo jego pierwszy numer ukazał się 1 stycznia 1907 roku. Powstał więc już w zupełnie
innym czasie społecznym i politycznym niż „Gazeta Kielecka”, choć jeszcze na jego
wydanie zgodę musiała wydać rosyjska cenzura. Nie była to pierwsza
częstochowska gazeta, ale za to jedna z najdłużej działających, bowiem ostatni
polski numer ukazał się we wrześniu 1939 roku, a następnie aż do listopada 1939
roku zachował swoją nazwę i układ graficzny, jednak redakcja składała się
z proniemieckiego zespołu i część informacji drukowano w języku okupanta.
Od początku do końca istnienia polskiej edycji wydawcą „Gońca
Częstochowskiego” był Franciszek Dionizy Wilkoszewski, który już wcześniej
podejmował próby stworzenia lokalnego periodyku18 i który okresowo pełnił też
rolę redaktora. „Goniec Częstochowski” stał się mutacją wychodzących od 1 marca
1906 roku „Wiadomości Częstochowskich”, które dość szybko zostały
przemianowane na „Dziennik Częstochowski” (czerwiec 1906 roku). Periodyk
w latach 1909-1910 wychodził pod tytułem „Gazeta Częstochowska”, by od 1 lipca
1910 roku powrócić do tytułu „Goniec Częstochowski”. Ze względu jednak na fakt,
że nie zmieniał się właściwie skład redakcji i układ gazety, w literaturze przedmiotu
przyjęło się tratować wydawnictwo jako ciągłe.
Początkowo gazeta miała układ trzyszpaltowy, od 1910 roku czteroszpaltowy.
W pierwszych latach funkcjonowania nakład gazety oscylował wokół 2500 – 3000
egzemplarzy, zwiększając się nieco w okresach przedświątecznych, w latach
dwudziestych XX wieku wynosił już 6000 – 8000 egzemplarzy. Gazeta ukazywała się
codziennie, początkowo jako popołudniówka. Zwykle liczyła cztery strony,
a wydanie świąteczne sześć, choć zdarzały się numery tak przepełnione reklamami,
nie tylko lokalnych przedsiębiorstw, że liczyły po kilkanaście stron.
Podobnie jak w przypadku „Gazety Kieleckiej” szata graficzna „Gońca
Częstochowskiego” nie była szczególnie wyszukana: pionowe bloki tekstu,
poszczególne rubryki rozdzielone powiększoną, czasem ozdobną czcionką tytułu;
uwagę zwracały bogato zdobione reklamy, często z grafikami, w latach 30. XX wieku
coraz częściej wykorzystywano zdjęcia, by uatrakcyjnić przekaz.

17

Ibidem, s. 18.
Więcej na ten temat pisał Witold Mielczarek: Prasa i drukarnie Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego – wydawcy
„Gońca Częstochowskiego”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, t. 13, z. 1.
18
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Układ poszczególnych działów nie ulegał większym zmianom przez cały okres
ukazywania się dziennika. Pierwszą stronę wypełniały najczęściej reklamy
i zaproszenia do miejscowych kinoteatrów czy w latach późniejszych do kin,
następnie przedruki z pism warszawskich informacji krajowych i zagranicznych,
w latach późniejszych opierano się na doniesieniach agencyjnych, ale nie
decydowano się raczej na analizy opisywanych zjawisk, a jedynie na ich przekazanie.
Niewątpliwie znów najcenniejszym działem była Kronika, w której jak pisze Tomasz
Mielczarek:
„»Goniec« – na ile tylko pozwalała carska cenzura – informował o wszelkich przejawach życia
politycznego i społecznego Częstochowy. Szczególnie dużo miejsca poświęcano Jasnej Górze.
Omawiano przebieg ważniejszych uroczystości kościelnych i ruch pątniczy”19.

Podobną funkcję rubryka ta pełniła także w okresie niepodległości, jak dalej
pisze Mielczarek:
„Pismo redagowane było w formie popularnej i nie stroniło od sensacji. Często też schlebiało
niewybrednym gustom prowincjonalnych czytelników. Było niejako zwierciadłem Częstochowy –
miasta koncentrującego się na rozwoju produkcji przemysłowej, a zarazem żyjącego w cieniu
Jasnej Góry. (…) Informacje o „małej” i „wielkiej” ojczyźnie zajmowały w „Gońcu” najwięcej
miejsca. Bardzo dokładnie relacjonowano przejawy życia politycznego20”.

Najważniejsze jednak miejsce w Kronice zajmowały bieżące wiadomości
z miasta21: informacje o bójkach i rozbojach, liczbie chorych przebywających na
kuracji w miejscowym szpitalu, ale też o przybywających do miasta artystach,
programy kinowe czy zaproszenia na zabawy i spotkania organizowane na rzecz
ubogich czy poszkodowanych.
Przykładowo w numerze 207 „Gońca Częstochowskiego” z lipca 1913 roku
można było przeczytać m.in.:
„Osobiste. Wczoraj po południu bawił w Częstochowie wice-gubernator piotrkowski Fortvengier,
który zwiedził nowy lokal kasy powiatowej przy ulicy Teatralnej w domu Freunda nr 16.
Z Jasnej Góry. Onegdaj we wtorek 29 czerwca b. r. opuścił Jasną Górę przeniesiony na lat 5
do klasztoru oo. Reformatów we Włocławku o. Aleksy Łuczaj, paulin.
Powrót p. Gubernatora. Dowiadujemy się, że bawiący na urlopie zagranicą gubernator
piotrkowski szambelan Jaczewskij w sobotę 2 sierpnia powraca do Piotrkowa. (…)
Zebranie stolarzy. W niedziele 3 b. m. o g. 3 pp. odbędzie się gospodnie zebranie czeladników

19

T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994),
Wydawnictwo WSP, Kielce 1996, s. 22-23.
20 Ibidem, s. 75-76.
21 Przykładowo w 88. numerze z 1908 roku w Kronice „Gońca” donoszono m.in. o: wykładzie na temat sympatii
wygłoszonym w teatrze miejscowym, echach kradzieży w Towarzystwie Oszczędność, pobycie w mieście kuratora
okręgu naukowego, zabójstwie robotnika fabryki „Stradom”, narodzinach trzech chłopców i dwóch dziewczynek,
zgonie czterech mężczyzn i trzech kobiet w miejscowym szpitalu, koncercie w Lutni, przedstawieniu amatorskim
i występie Heleny Zimajer-Rapackiej („Goniec Częstochowski” 1908, nr 88, s. 2).
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stolarskich (I Al. 2).(…)
Wycieczka „Moniuszki” do Złotego Potoku. W niedzielę 3 sierpnia Stowarzyszenie im. Moniuszki
organizuje dla swych członków i ich rodzin wycieczkę do Złotego Potoka. Zapisy na wycieczkę
przyjmowane są codziennie w lokalu Stowarzyszenia od godziny 6 tej do 10 wiecz. do piątku
włącznie. Wyjazd ze stacji kolei H.K. o godzinie 6 i pół rano. Cena biletu uczestnictwa 80 kop.
Na miejscu przygrywać będzie orkiestra amatorska z Kamienicy Polskiej pod batutą p. Hofmana.
(…)
Z porządków miejskich. Od kilku miesięcy na chodniku z cegieł – u wylotu ulicy Aleksandrowskiej
(Wały) ku I Alei między mostem a hotelem Wiktoria utworzyła się olbrzymia dziura, formalny rów,
którego choćby zasypaniem dotychczas nikt się nie zajął. A nadmienić należy iż przepaść ta,
niebezpieczna zwłaszcza wieczorem, mieści się w dzielnicy nader ruchliwej, bo służy przęsłem
I Alei z Aleją II, a więc ze śródmieściem.
Orgie samochodowe. Notowaliśmy już kilkakrotnie wypadki nieodpowiedniej szybkiej jazdy
samochodów po mieście, zagrażające życiu przechodniów i mimo to kierowcy nadal bezkarnie
urządzają sobie formalne orgie w najruchliwszych dzielnicach Częstochowy. Czyżby dla jazdy
samochodami nie było żadnych przepisów obowiązujących? Sądzimy, że jest inaczej. (…)
Wycieczka „Lutni” rakowskiej. Wycieczka, którą ruchliwa „Lutnia” rakowska urządza w dn. 3 b. m.
pod nazwą „Sierpniówka” w lesie pod Rakowem w miejscowości Kręciwilk, zapowiada się świetnie.
Zarząd sekcji sportowej „Lutni” dokłada wszelkich starań, aby zabawa zadowoliła najbardziej
wybrednych. To też, sądząc z programu, na którego całość złożą się: chóry „Lutni”, tańce przy
dźwiękach miejscowej orkiestry fabrycznej, popisy gimnastyczne, wyścigi z nagrodami, confetti,
serpentyny, lustro czarodziejskie, poczta itp., można już z góry przewidzieć, że zabawa uda się
dobrze. Początek zabawy o godz. 1-ej po południu. (…)”22.

W „Gońcu” znalazło się też miejsce dla korespondencji z innych miast,
zdarzały się druki powieści w odcinkach23, a niekiedy i artykuły o charakterze
publicystycznym analizujące wybrane aspekty życia Częstochowy. Dość dokładnie
relacjonowano życie klasztoru jasnogórskiego – charakteryzowano przybywających
tam gości, ale też nie stroniono od sensacji, wiele uwagi poświęcając np. sprawie
Damazego Macocha24. Gazetę zamykały reklamy i drobne ogłoszenia.
Docelowym odbiorcą „Gońca Częstochowskiego” wydaje się być mieszkaniec
miasta, wprawdzie z założenia i zgodnie z podtytułem aż do wiosny 1916 roku był
to: dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki poświęcony sprawom
miejscowych i Zagłębia Dąbrowskiego, ale jednak od początku przewaga spraw
lokalnych świadczyła o kierowaniu gazety do częstochowian.
Warto też docenić fakt, że obie gazety aktywnie włączały się w propagowanie
akcji pomocowych na rzecz konkretnych osób, promowały, a niekiedy inicjowały
wydarzenia kulturalne. Krytykowały także szkodliwe społecznie postawy
i zachowania. Ważna była dla nich troska o dobro miasta, w tym także troska
22

Kronika, „Goniec Częstochowski” 1913, nr 207, s. 3.
Zob. np.: Szlachetne serca, „Goniec Częstochowski” 1913, nr 86-162; Za głosem serca, „Goniec Częstochowski”
1930, nr 28-91.
24
Np.: Wyznania Macocha, „Goniec Częstochowski” 1912, nr 263, s. 1-2; Sprawa Macocha, „Goniec
Częstochowski” 1912, nr 319, s. 2-3.
23
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o wygląd wspólnej przestrzeni publicznej (placów, ulic, parków etc.). Zarówno
Kronika w „Gońcu Częstochowskim”, jak i Wydarzenia z miasta w „Gazecie
Kieleckiej” nie miały charakteru opiniotwórczego, ich podstawowe zadanie
sprowadzało się do sprawozdawczości, ale dostarczając tak wielu, tak różnorodnych
informacji stawały się dla ówczesnych czytelników źródłem wiedzy, ale i impulsem
do działań.
Kwerenda działów poświęconych sprawom miasta zarówno w „Gońcu
Częstochowskim”, jak i „Gazecie Kieleckiej” jest wprawdzie procesem żmudnym,
ale też dającym dużo satysfakcji badawczej. Pozwala bowiem odkryć tę
rzeczywistość, która jest nieuchwytna, której na próżno szukać w oficjalnych
historiach tych miast. I chociaż wiele z tych informacji nie ma wartości dla wiedzy
o przeszłości, często opierając się na plotce i sensacji, to jednak pokazują miasto
jako realny byt, ze wszystkimi jego bolączkami, brudami i problemami, ale też
donosząc o jego radościach i sukcesach. Dla dzisiejszego badacza problemem może
być pewna familiarność – odwoływanie się do wydarzeń, zjawisk czy osób
powszechnie znanych w owym czasie, a dziś zupełnie zapomnianych, ale nawet i te
elementy w pewien sposób mogą przybliżyć czytelnika do rzeczywistości minionej.
Lektura „Gońca” czy „Gazety” dostarcza informacji „z pierwszej ręki”, bowiem
jak pisze Meducka, gazeta prowincjonalna była:
„Z racji swojej długowieczności była wiernym, choć najczęściej tylko biernym świadkiem
i kronikarzem dziejącej się na jej oczach historii miasta. Nieoceniona jest zwłaszcza jej rola jako
dokumentalistki i kronikarki życia kulturalnego i towarzyskiego Kielc i okolicy. Ulotna materia tego
życia bez zapisów, sprawozdań i notatek zamieszczanych w „Gazecie Kieleckiej” byłaby dziś
niemożliwa do zrekonstruowania. Ubożsi bylibyśmy bez niej w wiedzę o faktach, zdarzeniach,
emocjach, będących udziałem mieszkańców Kielc sprzed lat25”.

Meducka odnosi to do analizowanej przez siebie „Gazety Kieleckiej”, ale tę samą
rolę można przypisać każdej z prowincjonalnych gazet. Pozbawione najczęściej
komentarza, po prostu spisane bieżące wydarzenia stają świetnym tropem dla
każdego badacza, pozwalając spojrzeć na opisywane wydarzenia z perspektywy
bezpośredniego świadka bądź nawet uczestnika tamtych wydarzeń. I chociaż
wielokrotnie można odnieść wrażenie, że rubryka poświęcona sprawom miasta
pełna jest sensacji i ma nieco plotkarski charakter, to jednak daleko jej do
dzisiejszych tabloidów. Gazeta prowincjonalna daje możliwość odkrycia charakteru
i poczucia atmosfery rzeczywistości minionej, ale też jest doskonałym punktem
wyjścia do szeroko zakrojonych badań mieszczących się w ramach humanistyki.

25

M. Pawlina-Meducka, „Gazeta Kielecka”…, op. cit., s. 143.
243

Prasa prowincjonalna jako trop rzeczywistości minionej

Bibliografia
„Gazeta Kielecka” 1872-1939
„Goniec Częstochowski” 1907-1939
Bałabuch H., Nie tylko cenzura: prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie
prasowym w latach 1865-1915, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
Czarnik O.S., Literatura w prasie codziennej: wzorce fabularne sensacyjnych powieści w odcinkach z lat
1918-1926, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr XVIII/3.
Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1971.
Mielczarek T., Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994),
Wydawnictwo WSP, Kielce 1996.
Mielczarek W., Czasopisma redagowane i wydawane w Częstochowie w latach 1882-1939, „Ziemia
Częstochowska” t. 11, Częstochowa 1993.
Mielczarek W., Prasa i drukarnie Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego – wydawcy „Gońca
Częstochowskiego”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, t. 13, z. 1.
Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1982.
Pawlina-Meducka M., „Gazeta Kielecka” (1870-1939), Muzeum Historii Kielc, Kielce 2017.
A. Pobratyn, Zjawiska kultury teatralnej i filmowej w Częstochowie do 1939 roku, Wydawnictwo
Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2016.
Prasa polska w latach 1864-1918, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Wodniak K., Powieść w odcinkach na łamach żnińskiej gazety „Pałucznin” (1927-1939), „Acta
Universitatis Wratislaviensis” 2018, nr 3869.
Żmigrodzki Z., Nabiałek K., Czasopisma wydawane w Częstochowie. Materiały do bibliografii,
Częstochowa 1991.

The Provincial Press as a Trail of Past Reality
Summary
The article discusses the issue of the significance that the provincial press has for various types of
research: historical, cultural studies, regional studies, etc. Two magazines were analyzed: "Goniec
Częstochowski" and "Gazeta Kielecka", to show how a provincial press query can support the process
of recreating past reality. The provincial press, describing in detail current events concerning a specific
city, allows one to supplement the knowledge about this place, for a better and deeper knowledge of
its character and the atmosphere prevailing in it.
Keywords: provincial press, news, „Gazeta Kielecka”, „Goniec Częstochowski”, Kielce, Częstochowa
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Naruszenia praw człowieka
we współczesnych mediach

ABSTRAKT
Technologie, takie jak internet czy telefony komórkowe, dają nowe możliwości, ale też niosą ze
sobą nieznane wcześniej zagrożenia. Jakie prawa człowieka odnoszą się do mediów, a zwłaszcza do
komunikacji za pośrednictwem internetu? Które akty prawne odnoszą się do ochrony naszej
aktywności, a jednocześnie prywatności w mediach?
W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące tematu praw
człowieka, tj. pojęcie praw człowieka, klasyfikacja, generacje, a także praw człowieka, które odnoszą
się bezpośrednio do mediów i stanowią aktualne zagrożenia z tym związane.
Od czasu powstania głównych dokumentów dotyczących ochrony praw człowieka technologia
bardzo rozwinęła się i zmieniła życie ludzi na całym świecie. Chociaż większość istniejących już
dokumentów nie odnosi się bezpośrednio do istnienia nowych sposobów komunikacji, to należy
przyjąć, że te same prawa człowieka obowiązują także w internecie.
SŁOWA KLUCZOWE: prawa człowieka, media, łamanie praw człowieka, internet

Wprowadzenie
Współczesne prawa człowieka obejmują swym zakresem prawa osobiste
i polityczne – tj. pierwsza generacja, ekonomiczne, społeczne i kulturalne – tj. druga
generacja oraz prawa solidarności – tj. trzecia generacja2. Ogółem prawa człowieka
jest to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu
na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe
czy też społeczne, majątek itp. Są one prawami o charakterze moralnym, zbiorem
postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 01.03.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 16.06.2020 r.
A. Brodecka, Supradyscyplinarna analiza praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk 2016,
s.9.
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człowieka, takich jak życie, godność, wolność czy swobodny rozwój.
Według definicji autorstwawybitnego polskiego prawnika, specjalisty w zakresie
praw człowieka - Wiktora Osiatyńskiego, prawa człowieka to „powszechne
prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce
w jej kontaktach z państwem”3. To również „wolności, środki ochrony oraz
świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie
respektowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni się móc domagać od
społeczeństwa, w którym żyją”4. Biorąc pod uwagę arenę międzynarodową to
Jan Białocerkowicz podkreśla, iż występuje dychotomiczny podział praw człowieka
na prawa indywidualne oraz prawa kolektywne.5 Jeśli chodzi o te pierwsze to
odnoszą się one do praw jednostki, np. prawo do pracy, zaś te drugie do
określonych grup ludzi, np. prawo do zrzeszania się.6 Wiktor Osiatyński wskazuje na
3 funkcje praw człowieka, tj: ochrona wolności jednostki przed jej naruszeniem
przez państwo, konieczność stworzenia przez państwo możliwości realizacji praw
jednostki oraz ochrona przez państwo praw i wolności jednostki przed naruszeniami
przez inne osoby7.
W niniejszym artykule przedstawiono prawa człowieka, które należą do
1 generacji praw człowieka, tj. prawo do informacji, wolność słowa oraz prawo
do prywatności. oraz najbardziej widoczne w obecnych czasach ich naruszeniach
w mediach. W ostatnich latach, zarówno w mediach, jak i w publikacjach
naukowych zagadnienia prawa do informacji, wolności słowa oraz prawa
do prywatności pojawiają się z dużą częstotliwością, a to uwagi na fakt
nieustającego rozwoju mediów i łatwości zbierania oraz udostępniania danych.
Współczesne państwa oczywiście rozbudowują w znaczącym zakresie instrumenty
ochrony praw człowieka, ale jednocześnie znajdują powody, aby w te prawa
mocnoingerować.Punktem wyjścia omówienia uczyniono skrótowe wyjaśnienie
istoty tych praw oraz ich źródeł w prawodawstwie polskim.Przedstawiony problem
dotyczy coraz bardziej powszechnego zjawiska łamania podstawowych praw
człowieka w mediach, prawnych zapisów dotyczących ich ochrony i sposobów ich
omijania. Analiza dotyczy równieżprzykładów manipulacji w mediach, często
jeszcze pogłębianych przez zachowanie społeczeństwa, któreobecnie chętnie
3

W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła Praw Człowieka, Teksty wykładów, red.
E. Łabędzka, z. 1, Helsińska Fundacja Praw Czlowieka, Warszawa 1998, s. 3.
4 R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, vol. 8: Human Rights and the Individual in the
International Law. International Economic Relations, North Holland Publishig Company, Amsterdam–New York–
Oxford 1985, s. 268.
5 J. Białocerkowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 294.
6 E. Żywucka-Kozłowska, D. Czekan, K. Bronowska, Prawa człowieka. Wybrane teksty źródłowe oraz przykłady
łamania praw człowieka w świetle Amnesty International, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin
2010, s. 7.
7
W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła Praw Człowieka, Teksty wykładów, red.
E. Łabędzka, z. 1, Helsińska Fundacja Praw Czlowieka, Warszawa 1998, s. 8.
246

Naruszenia praw człowieka we współczesnych mediach

udostępnia swoje dane, przeważnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

Prawo do informacji – czym jest i czy jest w pełni realizowane
przez media?
Prawo do informacji jest naturalnym prawem człowieka. Ujęte jest ono
w podstawowych konwencjach międzynarodowych jak np. Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka, w której pośród praw podstawowych wskazywana jest „swoboda
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji”, ale również
w konstytucjach państw, także Polski – jest wartością określoną m.in. w art. 213
ust. 1, którą powinna się kierować KRRiT w swoim działaniu. Źródłem prawa do
informacji jest również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która według
brzmienia art. 61 określa, że: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu." Uznania
tej wartości jako konstytucyjnej znajduje poparcie również na zachodzie. Prawo do
informacji oczywiście powinno być realizowane w sposób rzetelny i obiektywny,
aby w ogólne mogło pełnić swoją funkcję jako prawo człowieka. Bez wątpliwości
można jednak stwierdzić, że nasze naturalne prawo do informacji byłoby bez
szeroko pojętych mediów praktycznie niemożliwo do zrealizowania tak na gruncie
krajowym, jak i międzynarodowym. Wynika z tego więc prosty wniosek – prawo do
informacji, które jest uwarunkowane przez konwencje międzynarodowe, a także
przez wiele krajowych konstytucji może być najlepiej realizowane przez niezależne
media oraz wolnych rzetelnych dziennikarzy. Należy zwrócić uwagę również na fakt
powiązania wolności słowa z prawem do informacji – nie byłoby bowiem wolności
słowa, gdyby blokowane czy też fałszowane były informacje8.
Obecnie media, pełnią niejako funkcję wzorcotwórczą, dlatego właśnie bardzo
ważne jest, aby wywiązywały się ze swoich obowiązków zgodnie z normami
prawnymi – różnicując to co prawidłowe i nie. Media jednak nie zawsze pełnią
swoją funkcję w sposób prawidłowy i nie zawsze służą prawdzie. Współczesny świat
jest mocno kontrolowany i kreowany przez środki masowego przekazu – zasadniczy
kształt rzeczywistości jest nadawany przez informacje, które to będąc w obiegu
8

M. Iłowiecki, Krzywe Zwierciadło, o manipulacji w mediach, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”,
Lublin 2003, s. 11.
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danej społeczności pochodzą właśnie z przekazów medialnych9. Wydaje się, że
podstawową zasadą etyki dziennikarskiej jest odróżnianie wiadomości od
komentarzy (newsów od viewsów) i ich przekazywanie w taki sposób, żeby odbiorca
w prosty sposób mógł odróżnić z czym ma do czynienia (faktem czy komentarzem
dziennikarza). Media jednak są dosyć mocno związane z interesem grup
społecznych określonych celach politycznych czy też ekonomicznych, tego powodu
muszą przekazywać informacji szybko i na gorąco dostarczać komentarzy, dlatego
też w takich sytuacjach możliwość selekcji informacji obiektywnych jest mocno
ograniczona.10 Dziennikarz (jeśli chodzi o prasę, odpowiednio wydawca jeśli mamy
do czynienia z np. dziennikiem telewizyjnym itd.) przez formę oraz odpowiednią
konstrukcję i formę przekazu decyduje w dużej mierze o odbiorze takiej informacji
przez społeczeństwo. Według badań przestawionych przez Macieja Iłowieckiego na
temat konstrukcji przekazu istnieje kilka cech, które „podstępnie” przyciągają
większe grono odbiorców i nie chodzi tu o samą treść przekazu, te cechy to m.in.:
krótkotrwałość (ułatwia to przyswajanie informacji, zaciekawia bardziej), zgodność
z oczekiwaniami odbiorcy (ludzie nie przepadają za tym, gdy przeczytana czy
usłyszana informacja nie jest zgodna z tym co już mają zakodowane jako
wyobrażenie o danym „fakcie”), ważność dla odbiorcy (informacja dotyczy danej
grupy społecznej, np. emerytów – wtedy jest chętniej przyswajalna), drastyczność
(ludzie chętniej interesują się wydarzeniami mocno naruszającymi obowiązujący
porządek prawny czy godzącymi w morale)11 To tylko niektóre z cech tzw, newsów,
które to cechy dziennikarze usiłują spełnić, aby zainteresować danego odbiorcę,
wartość newsów więc nie zależy od ich rzetelności, lecz niestety od konstrukcji
przekazu. Właściwy odbiór informacji jest więc trudnym zadaniem, gdyż niektóre
przekazy są z reguły nakierowane na wywołanie konkretnych emocji czy
ukształtowanie określonego zdania np. w kwestii poglądów politycznych. Ważne
jest więc, aby informacja, która jest przekazywana przez dziennikarza została
przekazana w zrozumiały sposób dla jej odbiorców12. Rzetelny przekaz informacji
niestety napotyka podczas całego procesu w drodze do odbiorcy wiele
niebezpieczeństw, które są obecne w kolejnych etapach powstawania tego
przekazu. W początkowej fazie to sam dziennikarz musi dotrzeć do prawdy
obiektywnej, następnie to on musi zachować obiektywność w przekazie takiej
informacji bez swojego własnego komentarza i naginania prawdy. W ostatniej fazie,
tj. techniki przekazu wszystko się może zmienić, bowiem obecnie praktycznie żaden
środek masowego przekazu nie jest całkowicie neutralny i formułuje tak przekaz,
9

Maria Miczyńska-Kowalska, Media w komunikacji społecznej. Informacja czy celowa manipulacja? [w] Media
w Polsce, Pierwsza władza IV RP?, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007, s. 204.
10 M. Iłowiecki, Uwagi o etyce dziennikarskiej, [w:] J. Puzynina (red.), Etyka międzyludzkiej komunikacji, Semper,
Warszawa 1993 s. 55.
11 M. Iłowiecki, Krzywe Zwierciadło…s. 176-177.
12
Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2002, s. 101.
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aby wywrzeć konkretne emocje czy zainteresować określoną społeczność13.
Obecnie, jak już wspomniano, faktem powszechnie znanym i wydaje się, że już
zaakceptowanym jest właśnie to, że media determinują sposób funkcjonowania
społeczeństwa. Media bowiem dzięki stałej obserwacji życia społecznego wpływają
na podejmowanie określonych działań i decyzji przez jednostki. O ile w tych
tradycyjnych mediach typu prasa, radio czy telewizja istnieją określone
mechanizmy kontrolne informacji, to po przekroczeniu granicy cyfryzacji informacja
wkracza w nowy świat, jest ona odsyłana do milionów kolejnych stron, źródeł - co
niesie za sobą automatycznie zmniejszony system kontroli i analizy czy informacja
jest prawdziwa czy już całkowicie odbiegająca od prawdy. Często nie jesteśmy
w stanie przede wszystkim zidentyfikować prawdziwego autora, gdyż obecnie
media, a zwłaszcza internet, w dużej mierze kładą nacisk na anonimowość.
W praktyce więc każdy sam przypisuje walor wiarygodności znalezionej rzez siebie
informacji, która została rozpowszechniona w sieci. Jedną z najbardziej istotnych
cech współczesnych mediów jest niestety możliwość manipulacji praktycznie
wszystkimi źródłami, można bowiem informacje filtrować, poprawiać i zmieniać.
Zamieszczane treści praktycznie w ogóle nie podlegają krytyce wydawców
i redaktorów. W internecie publikacje z reguły podlegają nadzorowi samych
internautów i są przez nich opiniowane. Komentarze do zamieszczanych treści
i krytyka nie zawsze jest obiektywna - nie mniej jednak wypowiadać w sieci może
się praktycznie każdy.
Obecnie można spotkać się z działaniami polegającymi na celowym
rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji co jest narzędziem do działania
niektórych grup społecznych, które mają na celu np. wykreowanie w ten sposób
określonych, zamierzonych przez siebie poglądów politycznych poprzez
np. manipulowanie statystykami, liczbami polubień czy udostępnień na portalach
społecznościowych, udostępnianie fake newsów, które na pozór wydają się być
obiektywne, tworzenie fałszywych kont na portalach, które mają na celu
przekazywanie określonych treści, które w połączeniu z generatorami statystyk
mają za zadanie wykształcić określone poglądy na dany temat.
Przed rozwojem opiniowania i komentowania produktów czy firm w Internecie
zadanie dotyczące rekomendacji określonych towarów spoczywało przede
wszystkim na tradycyjnych mediach. Przez rekomendację medialną oraz
komercyjną rozumiemy przede wszystkim systematyczną reklamę i regularne
działania promocyjne. Jak można się domyśleć - dominowały tam zdecydowanie
opinie pozytywne i trudno było poznać rzeczywistą opinię produktu czy usługi
przed zakupem. W sieci jest inaczej - internauci bardzo chętnie dzielą się własnymi
doświadczeniami - zarówno pozytywnymi, jak i tymi negatywnymi. Internauci
13

M. Mirczyńska-Kowalska, Media w komunikacji społecznej. Informacja czy celowa manipulacja? [w] Media
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zainteresowani sprawdzeniem rzetelności określonych produktów czy
przedsiębiorców dużą uwagę przykładają do tego co piszą o danej firmie inni.
Internet jest więc zarówno nośnikiem bardziej „realnych” danych poprzez
możliwość poznania faktycznych opinii społeczeństwa na dany temat, ale również
narzędziem do celowego błędnego przekazu wybranych informacji.
Jako podsumowanie wywodu na temat prawa do informacji oraz jego łamania
w mediach należałoby przytoczyć cytat: „Nie uznawaj za prawdę żadnego
twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane albo wypowiedziane w środkach
masowego przekazu”14 – innymi słowy należy używać zdrowego rozsądku oraz
weryfikować zdobyte informacje. J. Bocheński w swoich publikacjach poddaje
krytycznej analizie m.in. zjawisko wierzenia na ślepo w każdą informację
przekazywaną przez media. Wskazuje ponadto, że wiara, że tak ma być, że np.
dziennikarz ma prawo tak się zachowywać, że należy mu wierzyć, gdy nas poucza,
jest jednym z typowych zabobonów współczesnych. Dziennikarz nie ma,
a przynajmniej nie powinien mieć żadnego autorytetu. Nie jest specjalistą w żadnej
nauce, ani autorytetem moralnym.. Dziennikarz jest po prostu dobrym
obserwatorem, ale też musi pisać o najróżniejszych rzeczach, o których zwykle
niewiele wie albo też nie posiada głębszej wiedzy. Wypada więc przyznać że
wierzenie, że wszystko co drukowane jest prawdziwe — a zwłaszcza jeśli jest
drukowane pięknymi słowami jest ogromnym zagrożeniem, które sami na siebie
nakładamy.

Prawo do prywatności – czym jest i jak to wygląda w mediach?
Kolejnym aspektem rozważań na temat naruszeń praw będzie prawo do
prywatności, które jak już wspomniano również zalicza się do praw człowieka
pierwszej generacji, a sfera prywatności życia jako odrębne dobro prawne podlega
obecnie ochronie w większości współczesnych systemów prawnych. Prywatność
w ujęciu normatywnym zakłada uprawnienie jednostki do kształtowania sfery
prywatnej życia, aby była ona wolna od ingerencji i niedostępna dla innych.
Każda z definicji proponowanych przez różne dziedziny nauki wskazuje na inny
aspekt informacji. Informacją może być zatem zarówno przedmiot materialny, jak
i idea, myśl. Informację może przenosić gest, dźwięk, symbol – zarówno graficzny,
jak i słowny15. Informacją staje się obecnie dokument, usługa, umowa, pieniądz,
praca, rozrywka czy sztuka16. Prowadzi to do wniosku, że pojęcie informacji ma
bardzo szeroki zakres i posiada wiele nośników. W podejmowanych próbach
14

O. Innocenty Józef Maria Bocheński, Sto zabobonów, Warszawa 1987, s. 24.
B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją.
Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Kraków 2006, s. 9.
16 J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Difin 2009 s. 82.
15

250

Naruszenia praw człowieka we współczesnych mediach

definiowania pojęcia informacji istnieje obecnie wiele odrębnych założeń. W ujęciu
tradycyjnym, który jest charakterystyczny dla nauk społecznych i prawnych,
przyjmuje się, że w terminie „informacja” jest zawarta „redukcja niepewności” 17.
Informacja to zatem tylko taki przekaz, który może zostać wykorzystany przez jego
adresata. Słownik języka polskiego z kolei zwraca uwagę na znaczenie informacji
w procesie komunikowania i wyjaśnia pojęcie informacji jako „powiadomienie
o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, wskazówka pouczenie”18 Podobnie
definiuje informację J. Mikułowski-Pomorski, zauważając przy tym, że stanowi ona
treść ludzkiego porozumiewania się19. Z kolei B. Michalski przyjmuje, że informacja
stanowi „sumę wiadomości o sytuacjach, stanach rzeczy, wydarzeniach i osobach.20
Uwarunkowań konstytucyjnych ochrony tej sfery życia człowieka można
doszukiwać się w art. 47 Konstytucji, w którym zawarto między innymi, iż „każdy
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego”. Podstawę stanowią jednak
przepisy prawa cywilnego - katalog dóbr osobistych, zawarty w art. 23 Kodeksu
cywilnego co prawda nie zawiera expressis verbis prawa do prywatności, nie mniej
jednak należy pamiętać że ustawodawca, posługując się zwrotem „w szczególności”
wskazał jedynie na przykładowe dobra. Pozostałe prawa podmiotowe, przynależne
każdemu człowiekowi, rozszerzają ten otwarty katalog, wynikając z postanowień
konstytucji czy umów międzynarodowych (np. Międzynarodowy Pakt Praw
Politycznych i Obywatelskich), czy też zostały usankcjonowane przez judykaturę
i doktrynę prawniczą – tak jak w przypadku prawa do prywatności. Na prawo do
prywatności składa się wiele różnych wartości, takich np. jak dobre imię. Część tych
wartości ma również zastosowanie do internetu. Przykładem może być adres
poczty elektronicznej, który to może być powiązany z konkretną osobą, pozwalając
w ten sposób ją zidentyfikować. Prywatność obejmuje więc wiele wartości,
a naruszenie którejś z nich może być już traktowane jako naruszenie samej
prywatności.
Innym aspektem prywatności jest poszanowanie korespondencji, która to
obecnie może mieć bardzo zróżnicowane formy (listy tradycyjne, maile, smsy,
rozmowy na portalach społecznościowych, itd. Prawo do poszanowania
korespondencji oznacza prawo do zachowania w tajemnicy treści przekazu
wysyłanego do oznaczonego adresata, jeśli taka jest wola nadawcy. Nie ma
przy tym znaczenia w jaki sposób treść korespondencji jest przekazywana
(czy to za pomocą poczty, urządzeń komunikacyjnych czy teleinformatycznych)21.
17

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–
Kraków 1999, s. 190.
18 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, s. 1212.
19 J. Mikułowski-Pomorski, Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1988, s. 5.
20 B. Michalski, Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974, s. 9–10
21
K.W. Kubiński, Ochrona życia prywatnego człowieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1993, z. 1,
s. 65 i n.
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Prywatność jako jedno z podstawowych dóbr osobistych jest chroniona
również przez kodeksy etyki dziennikarskiej i medialnej. Jeśli chodzi o etykę mediów
– zgodnie z jej naturą – dotyczy ona sfer wewnętrznych i ściśle indywidualnych
wyborów, ukazując normy etyczne, które kierują człowieka do konkretnych
działań. Co do regulacji prawnych zaś – posiadają one siłę zewnętrznego
zobowiązania, którego respektowanie jest uwarunkowane zewnętrznymi sankcjami
prawnymi. W obszarze ochrony prywatności człowieka w mediach niezbędne
są oba sposoby uregulowania działań medialnych, te o charakterze wewnętrznych
norm i powinności, a także chroniące dobro osobiste człowieka w wymiarze
zewnętrznym22.
Jak słusznie również zauważa Joanna Braciak, literatura przedmiotu akcentuje
dwa główne podejścia do kategorii prywatności. Pierwsze akcentuje konieczność
zwiększenia form i zakresu poziomu ochrony prywatności. Wynika to
przede wszystkim z iberalnego poglądu, że istnieje różnie definiowana
sfera życia niepodlegająca kontroli ze strony państwa oraz innych osób.
Drugie podejście pragnie ograniczyć sferę prywatności, uzasadniając to
działalnością wyspecjalizowanych instytucji państwowych, zwalczających
zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo społeczeństwa i całego państwa23.
Prawo do prywatności z pozoru wydaje się dość oczywiste, każdy z nas bowiem
poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie
wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana.
Niestety, bardzo często jednak nie jesteśmy do końca świadomi tego, że np. poprzez
posiadanie kont w mediach społecznościowych – podlegamy ciągłej inwigilacji oraz
filtracji naszych danych osobowych.Warto również wspomnieć o tak prostych – jak
się z pozoru może wydawać – rzeczach jak: monitoring miejski, a także handlowy.
Poprzez takie działania możemy dojść do wniosku, że po pierwsze – samodzielnie
ograniczamy sobie naszą prywatność, właśnie poprzez korzystanie z mediów
społecznościowych i podawanie dobrowolnie na nich wiele swoich danych, a po
drugie, ta prywatność jest nam ograniczana samoistnie, poprzez prowadzenie
działań mających służyć bezpieczeństwu jednostek tak jak już przykładowo
wspomniany monitoring. Prywatność często odbieramy sobie sami, w momencie
kiedy np. robimy wpis na forum publicznym, gdzie wbrew pozorom nikt nie jest
anonimowy. Jest to o tyle istotne, gdyż bardzo często dochodzi do sytuacji, w której
mamy do czynienia z komentarzem lub wypowiedzią obrażającą drugiego
człowieka, nacechowaną określeniami obraźliwymi lub niecenzuralnymi – osoby
zamieszczające tego typu wpisy są pewne siebie i czują się bezkarnie, sądzą, iż nikt
nie zweryfikuje ich tożsamości - nic bardziej mylnego. Współczesne systemy dają
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M. Dróżdż, Prywatność na sprzedaż?, wydawnictwo Biblas, Tarnów 2016. s. 7.
J. Braciak, Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie
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bardzo wiele możliwości24. W dzisiejszych czasach nie ma praktycznie żadnego
problemu, aby kogoś zidentyfikować w sieci, choćby po adresie IP komputera.
Internet pod względem przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych,
z czym związana jest także szeroko pojmowana prywatność, pozostawia wiele do
życzenia. Chodzi tu nie tylko o „nieszczelne” bazy danych, dostępne online czy łatwe
do wychwycenia dane uzyskiwane bezpośrednio od użytkownika przy wypełnianiu
np. formularzy rejestracyjnych lub zamówienia, ale przede wszystkim o dane
uzyskiwane bez zgody i często wiedzy osób których dotyczą np. informacje
gromadzone przez przeglądarki internetowe, witryny25. W prywatność w internecie
godzą również zjawiska takie jak: spam i naruszenie tajemnicy korespondencji.
Spam znany jest dla większości internautów i oznacza niechcianą, wysyłaną
wielokrotnie korespondencję. Jaki jest związek tego typu działań z naruszeniem
prawa do prywatności? Już samo uzyskanie naszego adresu e-mail przez nadawcę
spamu, następuje najczęściej bez naszej wiedzy. Sposobami wykorzystywanymi
przez podmioty zajmujące się działaniami spamingu jest zbieranie adresów,
np uczestników grup dyskusyjnych, skanowanie przez różneprogramy zasobów sieci
w poszukiwaniu ciągu znaków, zbliżonego do adresu e-mail czy po prostu zakup
oferowanej do sprzedaż bazy danych z adresami. W konsekwencji spam
niewątpliwie naruszać może naszą prywatność, ale oczywiście nie można zajmować
stanowiska, że każda niechciana korespondencja automatycznie godzi w sferę
prywatności.
Warto pamiętać, że nie wolno korzystać ze swych praw i wolności, jeśli przy ich
realizacji naruszy się prywatność innej osoby26. Rozwój techniki, światowych
środków komunikacji i szeroko pojętych mediów rodzi zarówno plusyw związku
z wolnością procesów komunikacji, jak i uzasadnione obawy, czy tak pojęta wolność
nie stanie się w konsekwencji ograniczeniem prawa do poszanowania życia
prywatnego. Nasza prywatność jest niemal każdego dnia naruszana np. akcjami
marketingowymi, w postaci telefonów, sms-ów czy folderów reklamowych. Należy
na co dzień również pamiętać, że naturalnemu pragnieniu człowieka przebywania
i kontaktu z innymi ludźmi towarzyszy również potrzeba intymności, spokoju czy
odpoczynku w samotności. Zapewnienie odpowiedniej równowagi dla tych potrzeb
jednostki jest niewątpliwie nadal wyzwaniem dla kształtującego się systemu
ochrony praw człowieka, ale także dla współczesnego państwa.

24

Prawa Człowieka,Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa,
http://www.prawaczlowieka.edu.pl/wielozaleznosc.html (data pobrania: 24.02.2020r.).
25 Paweł Kępiński, Prywatność w internecie, http://prawo.vagla.pl/skrypts/prywatnosc_internet.htm (data
pobrania: 28.02.2020 r.).
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M. Mączyński Prawo do prywatności, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane
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Wolność słowa – jak należy je rozumieć i jaki ma związek
z mediami
Wolność słowajest jednym z fundamentalnych praw człowieka, chronionym
zarówno aktami prawa międzynarodowego, jak i krajowego27. Przede wszystkim
została ona unormowana w naszej Konstytucji, ale możemy również znaleźć
regulacje w tej kwestii w wielu innych aktach prawnych, np. Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, Prawie autorskim, Prawie prasowym28.
Oznacza ono, że państwo zasadniczo nie może naruszać praw swoich obywateli do
wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji29. Każdy
z nas ma prawo do wyrażania swoich przekonań, a także do pozyskiwania
i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Wolność słowa gwarantuje również
zakaz cenzury środków społecznego przekazu oraz koncesjonowania prasy. Jest to
także wolny dostęp do istniejących krajowych i zagranicznych źródeł informacji.
Polska Konstytucja przewiduje sytuacje, w których prawa i wolności
obywatelskie w tym swoboda wypowiedzi mogą być ograniczane. W art. 31 ust. 3
sformułowane są podstawowe zasady dopuszczające ustanawianie ograniczeń
w zakresie korzystania z praw i wolności. Wyjątkowo istotną wydaje się zasada
proporcjonalności, zawarta w art. 31 ust. 3 Konstytucji, stanowiąca, że ograniczenia
prawo i wolności mogą być stanowione tylko wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym państwie30.
Od czasu pojawienia się mediów społecznościowych prawa te zyskały nowy
wymiar, ale należy uznać, iż obowiązujące do tej pory dokumenty i zawarte w nich
prawa należy respektować również w szeroko pojętych mediach. Jako światowa
sieć służąca komunikacji, Internet nie może funkcjonować bez pełnego
respektowania międzynarodowej wolności słowa.Internet stanowi pod wieloma
względami największe forum służące komunikacji. Największe wyszukiwarki, takie
jak Google i Yahoo, odgrywają ważną rolę w umożliwianiu dostępu do informacji.
Powinny zatem korzystać ze swoich uprawnień w sposób rozsądny i w interesie
publicznym31.
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Wolność słowa nie ma jednak charakteru absolutnego, wbrew odczuciom wielu
ludzi którzy często o tym zapominają i posuwają się zbyt daleko w swoich
wypowiedziach godząc np. w dobre imię drugiej osoby. Trzeba pamiętać, że jest ona
ograniczona równie istotnym prawem do prywatności czy właśnie dobrego imienia
innych osób. W orzecznictwie zwraca się również uwagę, że Internet jako narzędzie
informacyjne rodzi większe zagrożenie dla prawa prywatności niż tradycyjna prasa
(Decyzja ETPC z 11 marca 2014 roku w sprawie Bartnik przeciwko Polsce, skarga nr
53628/10)32. Faktem jest nadal jednak, że sądy dopuszczają w sieci – w tym także
w mediach społecznościowych - dużo ostrzejszą polemikę, ostrzejsze spory słowne
i krytykę niż w mediach tradycyjnych. Nieliczne sprawy związane z problemem
nadużycia wolności słowa trafiają do sądów. Są to najczęściej sprawy związane
z naruszeniem dóbr osobistych (zwłaszcza czci, godności, wizerunku czy szeroko
pojętej prywatności- głównie w portalach plotkarskich). Oczywiście w Polsce
istniały przypadki, że stacje telewizyjne czy tytuły prasowe płaciły odszkodowania
osobom poszkodowanym wskutek naruszenia przez prasę wolności słowa.
Do sądów trafiają nieliczne sprawy, albowiem w znacznej części pokrzywdzeni przez
media nie mają pojęcia, że mogą tam szukać swoich racji albo w ogóle nie mają
świadomości, że stali się ofiarami nadużyć wolności słowa. Nierzadko też ludzie nie
wierzą w skuteczność dochodzenia spraw w sądach33.
Jeśli z kolei chodzi o wszechobecne serwisy społecznościowe to istotną rolę dla
zapewnienia równowagi pomiędzy wolnością wypowiedzi a poszanowaniem praw
innych osób, mają niewątpliwie administratorzy tych serwisów. Jest tak dlatego,
że to właśnie do nich w pierwszej kolejności należy reagowanie na przypadki
wkraczania w wolność innych osób lub propagowania dyskryminacji czy
nawoływania do przestępstwa. Do obowiązków administratora należy w przypadku
podejrzenia nadużycia zablokowanie dostępu do takich treści. RODO (tj. Ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)
nakłada na administratora danych generalny obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych. Istotną rolę
ponadto odgrywa w tym zakresie regulamin, w którym administrator jasno określa,
jakich wypowiedzi nie można zamieszczać. W przypadku zaś najpopularniejszego
portalu społecznościowego niejednokrotnie będą to nawet dwa regulaminy –
ogólne zasady Facebooka oraz szczególne zasady danej grupy dyskusyjnej, która
jest na nim wyodrębniona - określone przez jej założycieli. To administrator określa,
czy dopuszcza dyskusje na dany temat, hamuje ewentualne wyzwiska czy
wulgaryzmy.
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European Court of Human Rights, Internet: case-law of the European Court of Human Rights,czerwiec 2015
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Wolność słowa w internecie, mimo wielu prawnych regulacji, pozostaje bardzo
szeroka. Za jego pośrednictwem bowiem można swobodnie przedstawiać
własne poglądy, ale w przypadku nadużycia swoich praw internauta nie powinien
pozostawać bezkarny. Obowiązują go te same sankcje prawne, co w przypadku
prasy drukowanej, wbrew pozorom bardzo łatwo jest ustalić jego dane. Każdy
użytkownik sieci, również ten kryjący się pod pseudonimem, może trafić przed
sąd. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, gdyż zasięg internetu jest
nieograniczony. To tylko niektóre z licznych aspektów problematyki wolności
słowa. Przepisy prawa nie mogą literalnie odpowiedzieć na wszystkie. W wielu
przypadkach wystarczy jednak świadoma publiczna debata, która może wytyczyć
właściwe kierunki interpretacyjne. Warto jednak rozważyć, czy nie jest możliwe
doprecyzowanie przepisów dotyczących tej wolności, przede wszystkim w zakresie
internetu, który to na chwilę obecną nie jest jeszcze wystarczająco kontrolowany34.

Podsumowanie
Nadal jesteśmy w trakcie procesu kształtowania się regulacji w polskim prawie
dotyczących współczesnych mediów. Ten proces ma miejsce zarówno w zakresie
tworzenia się regulacji prawnych, ale także praktyki stosowania mediów,
a zwłaszcza internetu, który w ciągu ostatnich lat rozwija się z największą
prędkością. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie i rozwójtechnicznych
środków zbierania, gromadzenia i wyszukiwania informacji dotyczących innych
osób sprawia, że bardzo silnie wzrasta konieczność prawnej ochrony ludzkiego
prawa do prywatności, wolności słowa oraz prawa do informacji.W wielu aspektach
naszego życia media są ogromnym ułatwieniem i obecnie ciężko już wyobrazić sobie
codzienność bez ich istnienia. Ich rozwój jednak, a co za tym idzie również nowe
zagrożenia powstają na tyle dynamicznie, że przepisy prawa nie są w stanie na nie
w odpowiednim czasie reagować, dlatego czynnik ludzki odgrywa tutaj ogromną
rolę.
Warto się zastanowić jednak czy główną przyczyną wspomnianych naruszeń
w mediach nie jest fakt, iż to media zależą właściwie całkowicie od swoich
odbiorców a nie odwrotnie, to one są kreowane na potrzeby odbiorców - to właśnie
człowiek może się okazać najsłabszym ogniwem w procesie zapobiegania
nadużyciom praw w mediach.
Bez wątpienia prawo do prywatności, informacji czy wolność słowa jest
współcześnie dla każdego człowieka bardzo ważnym aspektem. Naruszenia tych
praw w mediach mogą być równie dotkliwe jak naruszenia z świecie fizycznym,
34

K. Szczucki, Problemy z wolnością słowa i jej ograniczeniami - wyzwania dla projektodawcy nowej konstytucji,
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/306169994-Problemy-z-wolnoscia-slowa-i-jej-ograniczeniami---wyzwania-dlaprojektodawcy-nowej-konstytucji.html (data pobrania 24.02.2020 r.).
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jednak właściwości obu światów są różne. Media cechują łatwość kopiowania,
trwałość i szybkość przekazu, a także szerokie grono odbiorców, dlatego też wydaje
się że naruszenia w świecie mediów mogą mieć o wiele poważniejsze skutki, a co za
tym idzie metody zapobiegania takim naruszeniom powinny być na wysokim
poziomie. Oczywiście wiele zależy od naszych indywidualnych decyzji i tego w jaki
sposób korzystamy z mediów oraz po jakie produkcje sięgamy.
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Human Rights Violations in Contemporary Media
Summary
Technologies, like internet or mobile phones, give us new capabilities. But they also bring previously
unknown threats. What kind of human rights apply to social media, especially to communication on
the internet? Which legal acts are related to protection of our activities and privacy in social media?
In this article wewill talk about the most important issues concerning the subject of human rights
such as: understanding human rights, classification, generations, as well as human rights as related
directly to social media and constituting current threats related to them.
Since the creation of the main documents regarding the protection of human rights, technology
has developed and changed the lives of people around the world. Although most of the documents
currently existing arenot related directly to new types of communication, it should be assumed that
the same human rights apply on the internet.
Keywords: human rights, media, violation of human rights, internet
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ABSTRAKT
Główną kwestią poruszoną w tekście jest zagadnienie zastosowania – w kontekście innowacji
pedagogicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju – technologii informacyjnej w sposób
wielowarstwowy, która zmusza do rozważań intelektualnych i etycznych. Do kompetencji należących
do wyobraźni technologii informacyjnej niewątpliwie należą umiejętności takie jak: przewidywanie
technologiczno-internetowych skutków podejmowanych działań oraz – w oparciu o ideę tzw. myślenia
komputacyjnego – projektowanie działań zgodnie z wymogami wiedzy technologicznej.
W artykule została podjęta problematyka edukacji dla zrównoważonego rozwoju, która nie jest
tożsama z edukacją ekologiczną, a obejmuje także prawa człowieka, rozwiązywanie konfliktów,
gospodarkę, kulturę i sztukę. Egzemplifikacją wzajemnego przenikania się duchowości (religii)
i światopoglądu ekologicznego będzie działalność powstałego na początku XXI wieku w Austrii Ruchu
PILGRIM.
W publikacji ukazane zostały innowacyjne metody aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju
w środowisku szkolnym polskim i austriackim.
SŁOWA KLUCZOWE: kompetencje cyfrowe, zrównoważony rozwój w edukacji, ruch PILGRIM, myślenie
komputacyjne

Wstęp
Temat artykułu dotyczy niezwykle ważnego zagadnienia, jakim jest koncepcja
zrównoważonego rozwoju w edukacji w dobie rozwoju technologii. Celem artykułu
jest przybliżenie praktycznych założeń edukacji dla zrównoważonego rozwoju
w edukacji i pokazanie stopnia ich implementacji w polskiej i austriackiej szkole
na podstawie projektu PILGRIM. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na
1
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znaczenie kształtowania i promowania technologii informatycznych, pomocnych
w projektach edukacyjnych, jak i podczas wszystkich zajęć szkolnych, w kontekście
wyzwań, jakie stawia komunikacja pomiędzy poszczególnymi placówkami
oświatowymi.
Ukazanie modernizacji edukacji jest niezmiennie związane z jej reformowaniem,
a potrzeba nowelizacji działań praktycznych jest na stałe wpisana w kondycję
szkoły. Pedagogika jako nauka pomaga w poznawaniu i rozumieniu świata,
dostarczając wiedzy, mądrości rozumienia życia, uczy wrażliwości na potrzeby
innych, prowadzi ku wartościom, a zarazem pokazuje potrzebne kompetencje
do działania na rzecz rozwoju indywidualnego i społecznego.
Od samego początku formowania się idei zrównoważonego rozwoju zwracano
uwagę na znaczącą rolę edukacji jako ważnego czynnika podjęcia działań
zwiększających obszar ludzkiej odpowiedzialności za przyszłość.
Zrównoważony rozwój człowieka stanowi sens edukacji w XXI wieku. Odwołując
się do badań i publikacji na temat zrównoważonego rozwoju2, można
wskazać na silne związki skuteczności uczenia się z miejscem zajęć w środowisku
zewnętrznym z udziałem technologii jako ważne elementy służące zdobywaniu
wiedzy. Edukacja medialna zapewnia nauczycielom większą swobodę w metodach
prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych. Obecnie kładzie się duży nacisk na
nowoczesne metody nauczania, oparte na wykorzystaniu środków technicznych,
a także różnych programów multimedialnych3.
Elastyczność systemu szkolnego oraz otwartość na nowe pomysły dydaktyczne
i wychowawcze sprawia, że kształtują się u uczniów kompetencje cywilizacyjne
(a wśród nich ekologiczne), kompetencje związane z wychowaniem do wartości,
kompetencje związane z etosem pracy, kompetencje związane z etosem nauki,
kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, jak również kompetencje
technologiczne4.
Podczas innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju następuje
również uczenie się, w którego skład wchodzą elementy:
─ rozumienie i dla rozumienia złożoności, paradoksów i konfliktów, wyboru
wartości;
─ konstruowanie znaczeń, podejmowania dyskusji i współpracy;

2

A. Kędzierska i in., Wybrane aspekty edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle niemieckiego
kontekstu. Niemiecki krajobraz edukacyjny w zapewnianiu jakości edukacji dla zrównoważonego rozwoju* (EZR),
„Debata Edukacyjna” 2013, nr 6, s. 28-32; J. Bałachowicz, Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka,
„PRIMA EDUCATIONE” 2017, s. 22-25, J. Bałachowicz, Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej,
[w:] Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, L. Tuszyńska (red.),
Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 24-25.
3 N. Hatalska, Multimedia w szkole. Nauka języków obcych, “Nowa Szkoła”, 2002, nr 4, s. 44-59.
4
A. Bogaj, Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Wyd. Instytut Badań Naukowych, Warszawa
2000, s. 78.
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─ uczenie się uczestniczące, partycypacyjne, uczestniczenie jako działanie
społeczne, tworzenie solidarności w przestrzeni, uczenie się w realiach
lokalnych;
─ uczenie się w interakcjach społecznych, uczenie się w kooperacji, tworzenia
relacji i sieci społecznych;
─ uczenie się kontekstowe, uczenie się w kontekście stosowania norm,
wzorów – nadawanie im treści w kontekście, wzbogacanie zasobów
kontekstu – środowiska, rozwiązywanie problemów globalnych w kontekście
– w najbliższym środowisku (myśl globalnie, działaj lokalnie);
─ uczenie się antycypacyjne, uczenie się dostrzegania alternatywnych układów
odniesienia, możliwości i alternatywnych projektów rozwiązań;
─ uczenie się twórcze, także poprzez nowinki technologiczne5.

Zrównoważony rozwój w edukacji – refleksje wstępne
Przekazywanie wiedzy o nowych zjawiskach zachodzących w otaczającej
nas rzeczywistości, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
i odpowiedzialności za świat, to wyzwania stojące dziś przed szkołą, która
powinna przygotowywać młodych ludzi do życia w nowoczesnym, globalnym
społeczeństwie. Idea zrównoważonego rozwoju została przedstawiona w raporcie
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED, 1987). Raport określa
zrównoważony rozwój jako proces, którego celem jest zaspokojenie aspiracji
rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych
dążeń następnym pokoleniom6.
Ewa Białek opisuje zrównoważony rozwój jako proces wzrostu, który jest
harmonijny oraz naturalny. Odnosi się on do: zmysłów, emocji, intelektu, intuicji,
etyki, fizyczności. Dąży to do stworzenia zdrowej osobowości dziecka, dorosłego,
rodziny, społeczności oraz środowiska. Dotyczy to każdego człowieka7.
Edukację dla zrównoważonego rozwoju (EZR, ang. Education for sustainable
development, ESD) określa się mianem edukacji holistycznej, gdyż uwzględnia
wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznoprzyrodniczej8.
Szczególną rolą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jest: umożliwianie

5

Zob. J. Bałachowicz, Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej, [w:] Koncepcja zrównoważonego
rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, L. Tuszyńska (red.), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Warszawa 2016, s. 23.
6 W. Sztumski, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju”, 2006,
nr 2/1, s. 73-76.
7 E. Białek, Zrównoważony rozwój jako proces wzrostu, „Problemy Ekorozwoju”, 2007, nr 1, s. 68.
8
A. Kuzior, Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 2014, nr 72,
nr kol. 1918, s. 93.
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osobom uczącym się zdobycia umiejętności wiedzy i przymiotów zapewniających
mu trwały rozwój; jednakowy dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach
i we wszelkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym,
w społeczności lokalnej); uświadamianie konieczności całożyciowego uczenia
się; kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej i promowanie demokracji;
wspieranie harmonijnego rozwoju jednostki9.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju oznacza multidyscyplinarne podejście
do reformy edukacji, oferujące wszystkim ludziom, we wszystkich kontekstach
edukacyjnych i we wszystkich fazach życia okazję do nauki takiego stylu życia,
który zapewni im trwały rozwój. Z doświadczenia wiadomo, że nie wystarczy
o zrównoważonym rozwoju – ta jest upowszechniana, i od wielu lat znajduje
miejsce w podstawie programowej współczesnej szkoły. Trzeba by zrównoważony
rozwój stał się wartością, którą będzie się człowiek kierował i czuł się
odpowiedzialny za jej umacnianie. A to już wymaga systematycznych,
konsekwentnych i starannych zabiegów wychowawczych, wiążących się
z kształtowaniem moralności i odpowiedzialności za swoje czyny i innych.
Dlatego formalna i nieformalna edukacja powinna podnosić i rozszerzać
świadomość skomplikowanych połączeń środowiskowych, społecznych i innych,
w których zawsze uczestniczy także każda placówka oświatowa10.
Międzynarodowa Sieć Pedagogiczna PILGRIM (Internationales Bildungsnetzwerk
PILGRIM) to pewien system wychowawczy, opierający się na czterech obszarach
działalności człowieka: ekologii, ekonomii, wolontariatu i duchowości.
W początkowej fazie był on skierowany jedynie do młodzieży mieszkającej
w Wiedniu. Z czasem, ożywcze działanie twórców ruchu przekroczyło granicę
Austrii i zakiełkowało w innych krajach Europy, w ostatnich latach również świata.
Cechą charakterystyczną Stowarzyszenia PILGRIM jest jego praktyczne podejście
do działań, przede wszystkim działań edukacyjnych. Inspiracje czerpane z czterech
obszarów wymienionych powyżej służą do tworzenia projektów edukacyjnych. Ten
projekt edukacyjny powstał dzięki działaniom dra Johana Hisha – twórcy programu
PILGRIM. Prezydentem honorowym Stowarzyszenia jest HR Mag. Heinrich Kribbel.
Idea PILGRIM inspiruje instytucje pedagogiczne do połączenia tych trzech
podstawowych wymiarów zrównoważonego rozwoju z duchowością wypływającą
z wyznawanej przez siebie religii czy też własnego światopoglądu.
Zrównoważony rozwój w rozumieniu twórców ruchu PILGRIM, to dostrzeżenie
człowieka i jego duchowości, zauważenie rodziny, społeczeństwa w procesie
ciągłej zmiany. To próba ewolucyjnego poszukiwania wzrostu wiedzy
i umiejętności, szukanie produktywności nie za wszelką cenę. To budowanie
organizacji na odpowiedzialności. W swoim haśle przewodnim „Żyjąc świadomie
9
10

J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej, Oﬁcyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 32-45.
J. Brożek, R. Gawlik, Ekologia wyzwaniem XXI wieku, PWN, Warszawa 2011, s. 10-33 .
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budujesz przyszłość” PILGRIM łączy kształcenie dla zrównoważonego rozwoju
z jego wymiarem religijno-etyczno-filozoficznym11. Taka forma kształcenia
skierowuje swoją uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do
przemieniającego działania w teraźniejszości, jak również wzmacnia zaufanie do
tej teraźniejszości. Zrównoważony rozwój w działaniach uczestników ruchu
PILGRIM to upodmiotowienie człowieka, jego wysiłków w poszukiwaniu talentów
i piękna. To pielgrzymowanie z myślą o przyszłych pokoleniach.

Cywilizacja cyfrowa - obszary kompetencji
Instytucje państwowe podejmują szereg inicjatyw, których celem jest
fundamentalna modernizacja polskich szkół i podniesienie „kompetencji
cyfrowych” polskiego społeczeństwa. Wśród tych inicjatyw szczególne miejsce
zajmuje projekt Cyfrowa Szkoła, którego celem jest kompleksowe wdrożenie
wykorzystania technologii informacyjnych i polepszenie dostępu do technologii
cyfrowych dla uczniów12.
Gwałtowny rozwój sieci komputerowych i wszechobecna komputeryzacja
różnych dziedzin życia społeczeństw odciska piętno także na edukacji13.
W 2017 r. uproszczono warunki prowadzenia tzw. innowacji edukacyjnej,
umieszczono w prawie oświatowym nowy cel: Działalność innowacyjna ma być
integralnym elementem działalności szkoły, a poprzez zniesienie wymogów
formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów,
realizację innowacji, ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.
„Kompetencje i kwalifikacje osób stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie
w warunkach globalnej konkurencji. Kompetencje i kwalifikacje muszą być stale doskonalone, aby
umożliwiały osobom sprostanie wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów
gospodarczych i społecznych. Tym samym uczenie się w różnych formach, miejscach i przez całe
życie, mające na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji, staje się kluczem do zrównoważonego
wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”14.

Termin „kompetencja” jest dosyć szeroki i podlega różnym typologiom, jednak
zdaniem dra Antoniego Ludwiczyńskiego oznacza on
„dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizację zadań zawodowych
na poziomie skutecznym i (lub) wyróżniającym, stosownie do standardów określonych przez
organizację dla danego stanowiska. Warto wspomnieć, że wielu autorów obok wymienionych

11

www.pilgrm.at (09.12.2019).
B. Siemieniecki, Media w pedagogice, [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. I, B. Siemieniecki
(red.), PWN, Warszawa 2007, s. 137.
13 A. Niemczyński, O autonomii rozwoju (Zarys problematyki), „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, 1994,
nr 2, s. 3–11.
14
Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września
2013 r.
12
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wyżej trzech komponentów kompetencji wyróżnia dodatkowo jeszcze doświadczenie, motywację,
czy też cechy osobowości, które mieszczą się w trzech podstawowych elementach kompetencji”15.

Pojęcie „kompetencji” rozumiemy jako kategorię obszerniejszą niż czysto
techniczną umiejętność posługiwania się daną technologią. Na kompetencję tę
składają się: postawa, wiedza i umiejętności, które wykorzystujemy w komunikacji
społecznej i tworzeniu współczesnej kultury. Takie ujęcie pozwala uniknąć
sprowadzania kompetencji jedynie do obszaru techniki, otwiera na społecznokulturowy kontekst jej stosowania. Zdaniem Krzysztofa Winnickiego
„we współczesnej dydaktyce musi znaleźć się miejsce na wykorzystanie środków technologii
informacyjnej. Zainteresowania, zdolności oraz możliwości poszczególnych jednostek są różne,
jednak system edukacji powinien zapewniać równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom oraz
stwarzać różnorodne możliwości uzupełnienia ewentualnych braków i rozwiązywania określonych
problemów”16.

Dużym wyzwaniem, dla szkoły, jest oparcie kształcenia informatycznego
wszystkich uczniów na idei tzw. myślenia komputacyjnego, czyli metodzie
rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z pomocą komputerów. Podejście do
rozwiązywania problemów bazujące na myśleniu komputacyjnym jest
poszerzeniem powszechnego w kraju podejścia algorytmicznego. Algorytmy można
przedstawiać w postaci: opisu słownego, listy kroków, schematu blokowego,
programu w wybranym języku programowania17.
Myślenie komputacyjne, można scharakteryzować następującymi cechami:
─ problem jest formułowany w postaci umożliwiającej posłużenie się w jego
rozwiązaniu komputerem lub innymi urządzeniami;
─ problem polega na logicznej organizacji danych i ich analizie, czemu mogą
służyć m.in. modele danych i symulacje modeli;
─ rozwiązanie problemu można otrzymać w wyniku zastosowania podejścia
algorytmicznego, ma więc postać ciągu kroków;
─ projektowanie, analiza i komputerowa implementacja (realizacja) możliwych
rozwiązań prowadzi do otrzymania najbardziej efektywnego rozwiązania
i wykorzystania możliwości i zasobów komputera;
─ nabyte doświadczenie przy rozwiązywaniu jednego problemu może zostać
wykorzystane przy rozwiązywaniu innych sytuacji problemowych.

15

https://www.cxo.pl/wywiad/Od-kompetencji-do-konkurencyjnosci,376933.html,
Od
kompetencji
do
konkurencyjności (11.12. 2019).
16 K. Winnicki, E-learning w gimnazjum, [w:] Szkoła w dobie Internetu, A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska
(red.), PWN, Warszawa 2009, s. 155.
17 Myślenie komputacyjne to pojęcie, które zostało wprowadzone przez Jeannette Wing w 2006 roku w pracy
opublikowanej w Communications of the ACM. Zob. A. Nowak, Wyzwania szkoły doby Internetu: perspektywa nauk
społecznych – wprowadzenie, [w:] Szkoła w dobie Internetu, A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska (red.),
PWN, Warszawa 2009, s. 8; http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/syslo.pdf (01.12.2019).
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Przestrzeganie tych etapów posługiwania się komputerem w różnych sytuacjach
problemowych ma zapewnić, by rozwiązania problemów czy realizacje projektów
były:
─ w dobrym stylu i czytelne dla wszystkich tych, którzy interesują się dziedziną,
do której należy rozwiązywany problem lub wykonywany projekt;
─ poprawne, czyli zgodne z przyjętymi w trakcie rozwiązywania założeniami
i wymaganiami;
─ efektywne, czyli bez potrzeby nie nadużywały zasobów komputera, czasu
działania, pamięci, oprogramowania, zasobów informacyjnych18.
Szkoła powinna kreować świadomych użytkowników technologii, a nie
biernych odbiorców cyfrowej rzeczywistości. W dobie rozwoju nowych technologii
kompetencja medialna i informacyjna stanowi podstawowe prawo człowieka
i jest niezbędnym warunkiem podnoszenia jakości życia oraz zrównoważonego
rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Nauczyciele, którzy chcą wypracowywać innowacyjne rozwiązania dla swojej
klasy, szkoły czy społeczności oraz wspierać i sprawniej organizować twórcze
działania uczniów na prowadzonych przez siebie lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych
oraz w ramach projektów edukacyjnych, powinni zapoznać się z metodologią
pracy projektowej - jedną z nich jest: myślenie projektowe (Design Thinking).
Jest to zorganizowany i zespołowy proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
akcentujący empatyczne zrozumienie potrzeb i motywacji Użytkownika. Wyzwanie
projektowe to problem lub jego element, dla którego szuka się rozwiązania19.
Obopólne korzyści z wdrażania myślenia projektowego w szkole:
Dla nauczyciela, edukatora, kierującego procesem myślenia projektowego:
─ kreatywne uczestnictwo w procesie rozwoju i ulepszania szkoły,
─ stymulowanie własnej twórczości,
─ doskonalenie umiejętności zarządzania projektem,
─ doskonalenie umiejętności współpracy.
Dla osób biorących udział w procesie myślenia projektowego:
─ dobra zabawa,
─ wzmocnienie zespołowych relacji poprzez praktykowanie pracy grupowej,
─ pogłębienie postawy empatii,
─ poznawanie nowoczesnych metod pracy,
─ stymulowanie kreatywności,
─ satysfakcja z możliwości wypracowania twórczych rozwiązań.
Dla Użytkowników (to odbiorca lub grupa odbiorców, dla których projektuje się
18

http://mmsyslo.pl/ Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich
uczniów. Zob. https://ecdl.pl/, http://exebook.pl/, http://kiss.pl. (01.12. 2019)
19 Z. Chyba, Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej, „Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2017, nr 48/3, s. 96-97; http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/pl (11.12. 2019)
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rozwiązanie. W środowisku lokalnym jest to np.: Świetlica socjoterapeutyczna,
Ośrodek terapii dla osób niepełnosprawnych):
─ satysfakcja z możliwości korzystania z twórczych rozwiązań,
─ poczucie podmiotowości.

Ogólne etapy działań uczniów w szkole polskiej i austriackiej,
wykonujących projekty edukacyjne PILGRIM według wyżej
wymienionych kompetencji:
ETAP 1:
Uczeń decyduje o takich obszarach, sytuacjach, usługach, w których - podczas
korzystania z nich - coś mu przeszkadza, nie pasuje. Upewnia się, że opracowywane
wyzwanie projektowe jest istotne dla Użytkowników i że członkowie jego zespołu
rozumieją je w ten sam sposób. Myślenie projektowe m.in.: pomaga szukać
odpowiedzi na pytania: w jaki sposób mogę zaprojektować coś, aby lepiej było
dopasowane do potrzeb użytkownika.
Zespołowe rozwiązywanie problemów przez nauczycieli:
─ służą pomocą do rozwiązywania konkretnego problemu,
─ diagnozowanie pracy ucznia,
─ stworzenia oferty zajęć dodatkowych,
─ pomoc w przygotowaniu planu stworzenia atrakcyjnej oferty.
Tworząc wspólnie z innymi nauczycielami, bardziej identyfikujemy się z uczniami,
a zarazem stajemy się ich mentorami.

ETAP 2:
Badanie Użytkownika – jeśli wyzwanie projektowe dotyczy zróżnicowanej grupy
Użytkowników, wybieramy ich typowych reprezentantów i opracowujemy profil
każdego z osobna. Obserwujemy, rozmawiamy, pytamy, by stworzyć profil
Użytkownika jak najbliższy rzeczywistości.
Technika pracy: PERSONA - Narzędzie do pracy zespołowej, które pozwala
utożsamić się z Użytkownikiem i zrozumieć, jakie są jego cele, wartości i potrzeby.
Opisujemy wspólnie Użytkownika w 5-7 zdaniach na kartce A4, opierając się na
pytaniach z planszy ‘Persona’ i przyklejamy ją w widocznym miejscu.
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ETAP 3:
Redefiniowanie wyzwania projektowego – na bazie zebranych informacji
upewniamy się, czy właściwie określiliśmy wyzwanie projektowe, czyli problem
który chcemy rozwiązać. Wprowadzamy zmiany, jeśli będą konieczne.
Technika pracy: WYWIAD PRZEZ INTERNET - Zebrane dane przez każdego
umożliwią wspólne wypracowanie rozwiązań bardziej dopasowanych do realnych
potrzeb. Notować spostrzeżenia, by wykorzystać je w trakcie dalszej pracy. Taki
wywiad może być przeprowadzony w kilku sytuacjach: kiedy chce się dookreślić,
kim jest dany Użytkownik, kiedy definiujemy problem i kiedy chcemy przetestować
swoje rozwiązanie.

ETAP 4:
Generowanie pomysłów – minimum 50 pomysłów, które odpowiadają
na wyzwanie projektowe, by odpowiadały one na potrzeby Użytkownika.
Uporządkowane przy pomocy Filtra Pomysłów, dobierając istotne kryteria.

ETAP 5:
Prototypowanie – czas, aby przemienić powstałe rozwiązanie w namacalny
projekt. Prototyp lub fizyczna reprezentacja danego konceptu pozwolą na dzielenie
się pomysłem z innymi, zbieranie informacji zwrotnych oraz odkrywanie nowych
sposobów na jego doskonalenie.
Technika pracy: FILTR POMYSŁÓW – pozwala uporządkować wygenerowane
pomysły w celu wyselekcjonowania tych, które złożą się na rozwiązanie wyzwania
projektowego. Wybiera się 2 pary kategorii, które są istotne z punktu widzenia
specyfiki wybranego obszaru i celów czy zasobów, jakie należy posiadać przy
realizowaniu nowych rozwiązań. Np.: nakłady: drogo – tanio/czas: długo – krótko.

ETAP 6:
Testowanie – zaprezentowanie prototypu wypracowanego rozwiązania
Użytkownikowi i innym osobom, które mogą dostarczyć użytecznych informacji,
prośba o opinię. Na podstawie zebranych danych poprawa, efektu swojej pracy,
jeśli zachodzi taka potrzeba. Warto na tym etapie zadać pytania:
─ Które aspekty prototypu uważa się za cenne?
─ Które aspekty prototypu uzna za cenne Użytkownik?
Technika pracy: PROPOZYCJA WARTOŚCI –pozwala zrozumieć, co przeszkadza
Użytkownikowi w danej ofercie, obszarze czy usłudze, jaką pracę musi wykonać, by
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jej sprostać i jakich korzyści oczekuje.
ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ - pozwala zrekonstruować obraz aktualnej sytuacji
z punktu widzenia Użytkownika, poprzez opisanie wszystkich punktów jego styku
z daną ofertą, obszarem, czy usługą.

ETAP 7:
Wdrożenie - to zastosowanie wypracowanego rozwiązania w realnym świecie
przez dłuższy czas. Nie oznacza to, że jest to ostateczne rozwiązanie. Można
kontynuować jego testowanie i ulepszanie, ale rozwiązanie może już zacząć
funkcjonować jako ukończony projekt. Należy być otwartym na ciągłe ulepszanie
i modyfikowanie wypracowanego rozwiązania.
W pierwszej kolejności należy się zastanowić, skąd Użytkownik czerpie
informacje o danej ofercie, obszarze, czy usłudze. Co o niej myśli? Jakie budzi w nim
skojarzenia? Jakie robi na nim wrażenie? Kolejny krok, to opis wszystkich kroków,
gdy Użytkownik korzysta z danej oferty, obszaru, czy usługi. W ostatniej fazie
wypisuje się, co Użytkownik opowie bliskim czy znajomym o ofercie, obszarze czy
usłudze, kiedy już z niej skorzysta20.

Praktyczne zastosowanie projektów PILGRIM w polskiej szkole
ponadpodstawowej
Przykładem może być historia działalności społeczności szkolnej w Powiatowym
Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie (PZS 2) w projekcie PILGRIM. Dzięki
niemu odbyło się utworzenie dla Liceum Ogólnokształcącego profilu kształcenia:
pedagog społeczny, a także otwarcie nowej sali/klasy lekcyjnej PILGRIM21.
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, uznając potrzebę
odejścia od wąskiego rozumienia edukacji, która kładzie nacisk tylko na stronę
„rozumową” (intelekt), nawiązał do UNESCO, do nowych paradygmatów rozwoju
na rzecz przejścia do edukacji dla zrównoważonego rozwoju, czyli szerokiego ujęcia
roli, zakresu i zadań edukacyjnych, łączących w spójną całość edukację ekologiczną,
edukację społeczną i edukację ekonomiczną. To konieczność integrowania edukacji,
która powinna obejmować różne wymiary jakości życia (materialne, psychiczne
i duchowego) w aspekcie jej ścisłych związków z szeroko pojętą kulturą. Istota
takiej edukacji wyrażona jest wprost w europejskiej Strategii Edukacji dla
20

T. Brown, Zmiana przez design: jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność , tłum.
M. Höffner, Wyd. Libron, Wrocław 2013, s. 15-16, http://designthinking.pl - polski portal wiedzy na temat myślenia
projektowego, www.pilgrim.at
21
N. M. Ruman, Kronika Szkoły w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, lata (2015-2019).
Autorka jest Ambasadorem PILGRIM na Śląsku, koordynuje projekty PILGRIM na Śląsku od 2015 r.
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Zrównoważonego Rozwoju, a także wynika z podstawowego przesłania ogłoszonej
przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005-2014.
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie jako jedna z bardziej
znaczących szkół w powiecie wychodzi naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom
alternatywności kształcenia i wychowania oraz z działań realizujących zamierzone
przedsięwzięcia wpisane w projekt PILGRIM, który zajmuje się tematyką
proekologiczną połączoną z wartościami duchowymi. Uczniowie i nauczyciele
podejmują się wielu działań, aby usprawnić funkcjonowanie szkoły i przyczynić się
do jej rozwoju. Szkoła stara się zapewnić wysoką efektywność kształcenia,
przygotować do dalszej edukacji, zapewnić warunki wszechstronnego rozwoju
każdego ucznia, dba o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Hasłem przewodnim
pszczyńskiej szkoły jest powiedzenie:
„O ile tworzenie programów można określić jako intelektualne kształtowanie „rzeczywistości
wirtualnej” lub „zagospodarowywanie przyszłości”, o tyle wdrażanie ich do praktyki pedagogicznej
w klasie szkolnej czy w grupie jest rzeczywistością realną.”

Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele: wykorzystują tablice interaktywne,
oprogramowania interaktywnego danego podręcznika, materiały DVD, filmy, a także
przygotowują bank dodatkowych ćwiczeń i materiałów do wykorzystania
w przypadku realizowania celów danej lekcji (co następuje w czasie krótszym niż
zakładany). Dzięki technologii w szkole: nauczyciele proponują z odpowiednim
wyprzedzeniem, chętnym uczniom przygotowanie w domu prezentacji medialnej
na zadany temat (indywidualnie lub grupowo); uczniowie zmuszeni są do
samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł wiedzy, dokonania selekcji
zebranego materiału i zaprezentowania na forum klasy efektów swojej pracy,
a zespół klasowy dokonuje oceny obejrzanej prezentacji. Podczas zajęć z działu
humanistycznego sami tworzą filmiki (np. ukazujące losy bohatera lektury we
współczesnej scenerii), rozwiązują na platformach edukacyjnych krzyżówki i quizy,
wymieniają się wiedzą.
Na lekcjach, w nauczaniu integracyjnym uczniów korzysta się ze sprzętu
i oprogramowania komputerowego samodzielnie, przygotowując materiały do
zajęć, korzystając z rzutnika/projektora ogląda się przygotowane materiały,
uczniowie prezentują swoje prace, oglądają filmy instruktażowe. Zapoznają się
z oprogramowaniem do tworzenia prezentacji (Prezi), podejmują debaty na tematy
związane z relacją człowieka z mediami w aspektach: społecznym - funkcjonowania
człowieka w świecie wirtualnym, społeczności internetowych, podręczników
cyfrowych w edukacji, potencjału gier komputerowych, ekologii mediów, zagrożeń
związanych z kulturą medialną, e- learningiem w edukacji.
Projektory wideo pozwalają na wyświetlanie filmów i prezentacji na dużym
ekranie. Pojawiły się programy do przesyłania obrazu z monitora nauczyciela do
komputerów uczniów. Doskonałym przykładem jest NetOp School. Uczniowie
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współtworzą pokaz wchodząc w interakcję z aplikacjami demonstrowanymi przez
nauczyciela. Nauczyciel ma podgląd wszystkich ekranów, może zdalnie blokować lub
wyłączać komputery, rozsyłać lub pobierać pliki oraz rejestrować działania
uczniów22.
Dyrekcja Szkoły podjęła się wyzwania, by wychowanie ekologiczne uczniów
złączyć z wychowaniem moralnym. Lata 2015-2019 są okresem jeszcze większych
zasadniczych zmian w systemie edukacji w tej Placówce. Jest ona jedyną
szkołą ponadgimnazjalną na Śląsku, która zdecydowała się na współpracę
z Międzynarodową Siecią Pedagogiczną PILGRIM. Głównym zadaniem było
wdrożenie programu edukacyjnego, promującego zrównoważony rozwój,
w działalność kół: pedagogicznego „EduCatOr” (łac. educator – pedagog; ECOekologiczny) oraz Koła Theatr(i)umReANIMAtion [theatrum – teatr; atrium –
główne pomieszczenie, przedsionek serca; anima – dusza; theatrumreanimation –
teatr reanimacji], których opiekunem jest Autorka tekstu.
Dnia 19.10.2015 r. odbyło się spotkanie w Powiatowym Zespole Szkół
nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie Przedstawicieli PILGRIM, którym rozpoczęto
oficjalnie projekt. Nastąpiło podpisanie listu intencyjnego o polsko-austriackiej
współpracy szkół: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie
i Bundesrealgymnasium Purkersdorf w Austrii oraz Wiedeńska Szkoła Biznesu
(Vienna Business School Akademiestrasse), a także Kościelną Pedagogiczną Wyższą
Szkołą w Wiedniu (Kirchliche Padagogische Hochschule Vienn/Krems)23.
Od tej pory, jako koordynator porozumienia i Ambasador PILGRIM na
Śląsku, Autorka tekstu organizuje międzynarodowe konferencje nt. "Idea
zrównoważonego rozwoju w edukacji XXI wieku - ekologia życia w idei PILGRIM",
„Ekologia życia – jesteśmy Pielgrzymami na Ziemi”, czy „Pedagogika i duchowość
PILGRIM”: Praktyczne działania ekologiczne w katechezie w idei PILGRIM,
na których uczniowie występują z prezentacją multimedialną, dając sprawozdanie
realizacji szkolnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – pt. Przedstawienie
projektów ekologicznych PILGRIM na Śląsk. O tematyce: ekologicznej,
charytatywno-ekologicznej, ekologicznej duchowości, ekologiczno-instytucjonalnej.
Efektem działań Uczniów była publikacja nt. „Dziedzictwo kulturowe Pszczyny –
tradycja i tożsamość. Udział Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki
w Międzynarodowym projekcie PILGRIM”, autorstwa dr Natalii Marii Ruman, która
została specjalnie przygotowana na Uroczyste Zakończenie Projektu PILGRIM:
Budowa ścieżki "Via sacra Pszczyny i okolic" jako forma edukacji katechetycznoekologicznej (który jest przewodnim projektem) oraz „KLASA w AKCJI: Przybyłem –
Zobaczyłem – Pomogłem (Veni, vidi, adiuvi)” na podstawie innowacji pedagogicznej
22

J. Jędryczkowski, Prezentacje multimedialne pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 59-83.
23
Osobami odpowiedzialnymi są po stronie polskiej: Autorka tekstu, po stronie austriackiej: mgr Stefan Sampt
i dr Piotr Kubiak.
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w Liceum Ogólnokształcącym: pedagog społeczny i wręczona Gościom na
I Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w tej Szkole 21 marca 2016 roku.
Dzięki swojej działalności Szkoła została pierwszym Ambasadorem PILGRIM na
Śląsku i została certyfikowana dnia 14 czerwca 2016 r. w Austrii. Za propagowanie
i wykonanie wielu projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, Powiatowy
Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie otrzymał wiele nagród lokalnych, wojewódzkich,
jak i ogólnopolskich min.: LIDER DOBROCZYNNOŚCI w Konkursie dla Liceów
Ogólnokształcących województwa śląskiego, za akcje charytatywne na przełomie
2015/20117,organizowanego przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Czeladzi, to LAUREACI VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Poszukiwany
Poszukiwana 2016” w kategorii ANIMATOR AKTYWNOŚCI MŁODYCH, jak również
WOLONTARIUSZE ROKU 2018 i 2019 – tytuł nadany przez Powiat Pszczyna. Liczne
przedsięwzięcia w idei PILGRIM zasługują na wymienienie tych najważniejszych
w ciągu ostatnich lat, a było ich sporo, które zostały opisane również w dalszych
publikacjach24.Docenienie działalności wskazuje na ich unikatowość, co zawsze
wiąże się z nowelizacją działań edukacyjnych.
Współpraca międzynarodowa szkół wymaga spotkań, które stanowią pomoc
i inspirację do podjęcia skutecznej realizacji edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju w szkołach. Podczas spotkań jest możliwość wymiany swoich poglądów
do reinterpretacji treści oraz ewaluacji warsztatu metodologicznego w pracy
nauczycieli. Są to różne sposoby rozumienia ekorozwoju, jako realizacji globalnej
koncepcji działań, na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie edukacji,
swojego warsztatu naukowego i dydaktycznego.
Ważne w tym procesie jest PARTNERSTWO, które charakteryzuje interakcja
i komunikacja. Społeczność edukacyjna jest ogromną przestrzenią komunikacji
POPRZEZ INTERNET, dzięki któremu nauczyciele, rodzice i dzieci przesyłają
wiadomości przez nieskończenie wiele kanałów. Dzięki temu tworzy się dogodne
źródło inspiracji i rozwinięć, wzajemnego oddziaływania, spotkania człowieka
24

Kolejne pozycje: N. M. Ruman: Neue Herausforderungen für die nachgymnasialen Bildung der ausgeglichenen
Entwicklungzugunsten. Das Handeln von Karol Miarka Kreisschulkomplex Nr.2 in Pszczyna in der Idee PILGRIM
(Nowe wyzwania w edukacji ponadgimnazjalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działalność Powiatowego
Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie w idei PILGRIM). Pszczyna 2017, Wyd. Scriptum, ss. 116; N. M. Ruman:
EKOLOGIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁE POKOLENIA. Twórczość Podmiotów współpracujących w idei
PILGRIM z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Pszczynie (ÖKOLOGIE – VERATWORTUNG FÜR DIE KÜNFTIGEN
GENERATIONEN. Tätigkeit der mit des Karol Miarka KreisschulkomplexNr.2 in Pszczyna zusammen arbeitenden
Subjekte). Pszczyna 2017, Wyd. Scriptum, ss. 195; N. M. Ruman: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w edukacji
ponadgimnazjalnej. Działania na rzecz ochrony oceanów - ekologiczne wytyczne Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
im. K. Miarki w Pszczynie. Pszczyna 2017, Wyd. Scriptum, ss. 103; N. M. Ruman: TRADYCJA I TOŻSAMOŚĆ NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Geniusloci wielokulturowej ziemi pszczyńskiej w przestrzeni sacrum i profanum.
Pszczyna 2017, Wyd. Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach,
ss. 205; N. M. Ruman (red.): Bildung fürn achhaltige Entwicklung in der Pädagogik der Oberstufe. Die Mitwirkung
des Karol-Miarka-Schulverbandes Nr 2 in Pszczyna im Internationalen Bildungsnetzwerk PILGRIM. (Idea
zrównoważonego rozwoju w edukacji ponadgimnazjalnej. Działalność Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki
w Pszczynie w Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM). Pszczyna 2017, ss. 129.
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z człowiekiem. Przygotowanie pedagogów, którzy ustawicznie dokształcają się na
poziomie technologii, jest przyszłością oświaty. Zrównoważony rozwój wymaga
od nas działań altruistycznych, które kładą nacisk na współpracę i partnerstwo.
Istota takich spotkań stanowi pomoc i inspirację do podjęcia skutecznej realizacji
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach ponadpodstawowych
i na wyższych uczelniach. Daje możliwość wymiany poglądów do reinterpretacji
treści rozumienia ekorozwoju, jako realizacji globalnej koncepcji działań oraz
ewaluacji warsztatu metodologicznego, naukowego i dydaktycznego na rzecz
zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

PRZYKŁADY projektowe działalności według Design Thinking
W dniach 28.04 - 01.05. 2017 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki
w Pszczynie przebywali uczniowie z Gimnazjum w Purkersdorfie. Spotkanie
zorganizowane było w ramach projektu PILGRIM, w tym czasie razem sadzili
drzewka (w części boiska szkolnego utworzono park zadumy rekreacyjnosportowej).
W dniach 17-21.10.2018 r. odbyła się wymiana, młodzież wybrana z klas Liceum
o innowacji: pedagog społeczny wyjechała do Purkersdorfu, w ramach współpracy
z Austriackim Stowarzyszeniem PILGRIM przy Zakładzie Zrównoważonego rozwoju
i duchowości w Kirchliche Pädagogische Hochschule w Vienn/Krems, w czasie
działań projektu pt. „72 Stundenohne Kompromiss“25, uczniowie razem wybudowali
w Parku miejsce dla spędzania wolnego czasu matek z dziećmi oraz zagajnik dla
zwierząt.
Wspólna akcja ukazała, że młodzi ludzie kierują się hasłem: „Czysta radość życia,
energia i pozytywne myślenie - tylko motywacja dla nas wszystkich!”.
Perspektywa ekologiczna stała się podstawą teorii kształcenia, priorytetem
wśród zadań nauczyciela stały się ścieżki edukacyjne, które wzbogacają wiedzę
o współczesnym świecie, przybliżają zjawiska i problemy teraźniejszości. Pragniemy
zwrócić szczególną uwagę na miejsce i funkcje Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
im. K. Miarki w Pszczynie, mającej na celu przybliżenie i rozpropagowanie założeń
ruchu PILGRIM.

25

www.72h.at to strona, która opisuje liczne działania i projekty społeczne, wykonane przez młodzież w ramach
wymian i współpracy międzynarodowej.
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B. Projekty Amicus Award i działania PILGRIM w procesie
dydaktyczno-wychowawczym na przykładzie Wiedeńskiej
Szkoły Biznesu26
Wiedeńska Szkoła Biznesu(Vienna Business School Akademiestrasse), od 2009 r.
jest szkołą PILGRIM. Każdego roku przeprowadza się w niej od 12 do 15
projektów dokonujących się w podstawowych obszarach zrównoważonego
rozwoju: społecznym, ekologicznym oraz ekonomicznym. PILGRIM zachęca
teologów, katechetów oraz pedagogów różnych dyscyplin do aktywnego włączania
się w projekty, które dotychczas były domeną wąskiej grupy ekologów. Wiedeńska
Szkoła Biznesu odpowiada na to wezwanie i równolegle do fachowego
wykształcenia ekonomicznego od kilkunastu lat podejmuje działania ekologicznocharytatywno-społeczne inicjowane głównie przez nauczycieli religii i ich
wychowanków. W ciągu czternastu lat pracy, w czasie której przeprowadzono
ponad 160 projektów, zdobyto wiele doświadczeń, z których wypracowana została
metoda pracy skupiona wokół Amicus Award.
Około trzy czwarte uczniów uczestniczących w lekcjach religii wybiera sposób
pracy metodą „learning by doing“. Jest to jedna z metod stosowanych w nauczaniu
religii, ciesząca się dużym uznaniem i szerokim poparciem na terenie szkoły.
Stosowanie jej w wiedeńskiej szkole ekonomicznej trwa od 2003 r. Metodyka tej
pracy stale modyfikowana jest przez grono nauczycieli różnych profesji, jak i przez
dyrekcję szkoły, z którą co roku szczegółowo omawiane są poszczególne projekty
i ich koordynacja na płaszczyźnie całej szkoły. W klasie pierwszej uczniowie nie
posiadają wystarczających umiejętności i potrzebują opieki tutorów. Są nimi na
początku nauczyciel przedmiotu, nauczyciele projekt managementu, uczniowie
klas starszych lub/oraz absolwenci szkoły. Stąd wypływa idea projektu,
wypracowanie celów i metod działania. Całość działań dokonuje się w trzech
wymiarach: 1. na płaszczyźnie pojedynczego projektu w dziedzinie socjalnocharytatywnej wykonywanego przez jedną grupę uczniów jednej klasy
uczestniczących w lekcjach religii, 2. na płaszczyźnie szeroko pojętej organizacji,
koordynacji, szkolenia oraz coachingu wszystkich projektów socjalnocharytatywnych na terenie szkoły oraz 3. na płaszczyźnie zakończeniowej gali
wszystkich projektów nazwanej Amicus Award, która jest dla Wiedeńskiej Szkoły
Biznesu instytucją, umożliwiającą uczniom zaprezentowanie ich projektów przed
szeroką publicznością. Tylko trzy z około 15 projektów w dziedzinie charytatywnosocjalnej mają szansę każdego roku na zdobycie nagrody - mosiężną statuetkę

26

Wywiad przeprowadzony przez Autorkę tekstu z dr Piotrem Kubiakiem, nauczycielem w Kirchlische
Pedagogische Hochschule, Vien/Krems.
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w formie przybliżonej do stylizowanego anioła. Przyznaje ją sześcioosobowa grupa
jurorów, z których każdy reprezentuje inną grupę społeczną.
W swoim dziele Grundlegung religioeses Lernen Burkard Porzelt zarysowuje
cztery podstawowe przestrzenie, na których odbywa się proces kształcenia
człowieka. Zalicza on do nich przestrzeń kognitywną, afektywną, akcjonalną
i socjalną27. Autor uzupełnia je o trzy dalsze komplementarne dziedziny, które
z jednej strony nie dają się sprowadzić do sumy czterech podstawowych a z drugiej
strony wspólnie z nimi stanowią istotną wartość dodaną (Mehrwert28) procesu
kształcenia człowieka. Są to kształcenie etyczne, kształcenie estetyczne i kształcenie
religijne29.Celem pracy z uczniami wiedeńskiej szkoły biznesu jest stworzenie
aktywnych sytuacji, w których tak podstawowe formy kształcenia jak i ich
komplementarne rozwinięcie stałyby się przeżywalne dla uczniów zajmujących się
projektami, gdzie większa grupa projektów dokonywana jest poza granicami
Austrii, nie są to projekty jednorazowe, lecz długotrwające. Przykładowo celem
danego projektu było wykonanie pomocy do lekcji religii dla niewidomej
dziewczynki. Miała ona przy ich pomocy zrozumieć takie pojęcia jak chrzest, kościół
czy modlitwa, znów najdłuższy z takich projektów trwał pięć lat i dotyczył
organizowania czasu wolnego dzieciom z Czernobyla. Zainteresowanie uczniów
intensywnie wzrasta, ich praca w grupach dokonywana jest z zapałem. Uczniowie
odkrywają przy okazji poszukiwań internetowych własne tematy, które chcą
dodatkowo poruszyć.
Jednym z bardziej istotnych doświadczeń stosowania tej metody jest fakt
przejęcia odpowiedzialności za projekt przez uczniów. Znaczy to, iż rola nauczyciela
ogranicza się tu do roli zleceniodawcy projektu (Projektauftraggeber), natomiast
za organizacyjne prowadzenie grupy, poszczególne zadania, kontakty z partnerami
projektu, organizację sponsoringu, planowanie i przeprowadzenie eventów
marketingowych odpowiedzialni są uczniowie. Świadomość, iż projekt spoczywa
w ich rękach daje uczniom poczucie intensywnej motywacji. Inaczej odczuwają,
gdy uczniowie prowadzą handel wirtualny, symulowany, metodami czysto
biznesowymi, a tutaj odbywa się np. przeprowadzanie realnych projektów,
mających do czynienia z odpowiedzialnością za finanse przy budowie np. szkoły
w Afryce daje to uczniom poczucie bycia realnymi partnerami tworzącymi
konkretne dzieła, mając przy tym poczucie sensowności wykonanej pracy.
Klasy muszą poinformować o swoich celach, przedstawić roboczą nazwę
projektu i wybrać lidera, który odpowiedzialny będzie za kontakty z grupą
koordynatorów drogą elektroniczną. Jednocześnie w sieci wewnętrznej szkoły
(INTERNET) zakładane zostają zakładki, w których można wprowadzać do pamięci

27

B. Porzelt, Grundlegung religioeses Lernen, Bad Heilbrunn 2009, s. 33-36.
Ibidem, s. 51
29 Ibidem, 37-42.
28
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potrzebne materiały. Klasy już na początku roku znają terminy poszczególnych
faz w harmonogramie zadań Amicusa. Równolegle do tego prowadzona jest
wymiana informacji w sieci internetowej i obsługiwana strona Amicus Award.
Klasa organizująca projekty Amicus czerpie z tej pracy wymierne korzyści. Należą
do nich specjalnie organizowane seminaria z zakresu event-management, kończące
się przyznaniem dyplomu uczestnictwa. Informatycy pomagają w programowaniu
strony internetowej Amicus Award. Opiekują się techniczną stroną Amicus Award,
nagrywając profesjonalne filmy, wykorzystywane podczas prezentacji projektów,
jak również współpracując z poszczególnymi klasami przy przeprowadzaniu ich
projektów.
Managerowie zatrudniający nowych pracowników niejednokrotnie podkreślają
w rozmowach z uczniami szkoły jak ważne jest posiadanie uwierzytelnionych
kwalifikacji charytatywno-socjalnych w procesie ubiegania się o pracę w szeroko
pojętym biznesie. Takie uznanie kwalifikacji bardzo pomaga w przyszłości w pracy
zawodowej i jest cenione przez uczniów.W taki sposób lekcje religii (i nie tylko)
w wiedeńskiej szkole biznesu pulsują życiem społecznie i charytatywnie
zaangażowanych uczniów i nauczycieli

Zakończenie
Zmienił się sposób życia i postrzegania rzeczywistości, która nas otacza.
Rewolucja w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy dziś każdego, zarówno
młodego, jak i dojrzałego członka społeczności, dlatego przed współczesną
edukacją stoi ogromne wyzwanie. Jej zadaniem jest przygotowanie do uczenia się
z wykorzystaniem technologii każdego, niezależnie od wieku.
Nieco inne jest zaangażowanie uczniów szkół polskich i austriackich w działania
na rzecz społeczności lokalnej i globalnej. Istotne różnice są w przypadku
zaangażowania w działania dodatkowe – wychodzące poza realizację podstawy
programowej, prowadzenia edukacji globalnej oraz innych działań. Uczniowie
polscy najczęściej angażują się w działania dodatkowe – nie wychodzące poza
realizację podstawy programowej, w działania na rzecz lokalnej społeczności, nieco
mniej angażują się w edukację globalną.
Z kolei uczniowie austriaccy i ich rodziny zachęcani do angażowania się
w działania na rzecz lokalnej społeczności, podejmują również inne działania oraz
angażują się w działania dodatkowe – wychodzące poza realizację podstawy
programowej, prowadzą edukację globalną, wyszukując w Internecie dodatkowych
informacji na temat pomocy Innym, a także współpracują z organizacjami
i instytucjami spoza szkoły, dzięki którym ich projekty są o wiele kosztowniejsze
i efektywniejsze, poprzez lepsze narzędzia technologiczne.
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Multimedia w bliżej określonej przyszłości nie zastąpią naturalnych środków
dydaktycznych. Istnieje jednak szereg sytuacji dydaktycznych, w przypadku, jakim są
projekty w idei PILGRIM o międzynarodowym zasięgu, których stosowanie
pośrednich form opisu rzeczywistości jest wskazane, a nawet konieczne.
Współczesne zastosowania komputeryzacji w szkołach stawiają przed uczniami
nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie
informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych,
wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji.
Należy stwierdzić, iż na polskim i światowym rynku potrzebne jest funkcjonowanie
„szkół cyfrowych”.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wykracza daleko poza formalne systemy
edukacyjne, powinna wywierać na nie wpływ, znajdując odzwierciedlenie
w podręcznikach, programach i metodach nauczania.
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Sustainable Development in Education in the Age of Technology Development. Competences
of Media Education Teachers in Polish and Austrian Schools
Summary
The main issue discussed in the text is the issue of application, in the context of pedagogical innovation
for sustainable development, information technology. It is approached in a multi-layered manner
that forces intellectual and ethical consideration. Competences that belong to the imagination of
information technology undoubtedly include skills such as: prediction of the technological and
internet effects of actions taken and – based on the ideas of the so-called computational
thinking – planning activities in a way that takes into account requirements of technological
knowledge.
The article also handles the problem of education for sustainable development, which is not the
same as educational policy, since it also includes human rights, conflict resolution, economy, culture
and art. The exemplification of the interpenetration of spirituality (religion) and ecological worldview
will be the work of the PILGRIM Movement, created at the beginning of the 21st century in Austria.
The publication features innovative methods of activity for sustainable development in Polish and
Austrian education.
Keywords: digitalcompetences, sustainable development in education, the PILGRIM movement,
computationalthinking
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Agresja językowa w komentarzach internetowych
przed i po śmierci prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza

ABSTRAKT
Przedmiotem artykułu jest opis językowych środków agresji jawnej i niejawnej w dyskursie publicznym
na przykładzie komentarzy internetowych na portalu Trojmiasto.pl. W kręgu analizy znalazły się
wypowiedzi internautów opublikowane pod artykułami dotyczącymi postaci prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza – jeden z nich po wybraniu go na kolejną kadencję (2018 r.), drugi – po jego
tragicznej śmierci (2019 r.).
Teksty te rozpatrywano w perspektywie pragmatycznej, z uwzględnieniem nadawcy, adresata
oraz obserwatora aktu, szczególnego miejsca, czasu i tła społecznego komunikacji, a przede wszystkim
funkcji zrekonstruowanej na podstawie analizy.
W toku badań starano się wskazać granicę pomiędzy wypowiedzią agresywną a zwykłą krytyką,
repertuar najczęściej używanych środków leksykalnych, mechanizm posługiwania się presupozycją
oraz ironią, i inne.
SŁOWA KLUCZOWE: agresja językowa, język nienawiści, hejting

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza językowa tekstów
funkcjonujących w przestrzeni medialnej, noszących znamiona agresji werbalnej.
By przejść do szczegółowego omówienia repertuaru środków językowych
wyekscerpowanych z materiału źródłowego, rozpatrywanych w ujęciu
pragmatycznym, należy na wstępie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań
definicyjnych. Czym są słowne zachowania agresywne? Co je różni od neutralnej
krytyki, a co od „mowy nienawiści”? Kto ma decydować o zakwalifikowaniu
danych wypowiedzi jako napastliwe, agresywne, by między innymi umożliwić
w konsekwencji przeciwdziałanie im – nadawca, odbiorca, a może osoba trzecia
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 26.11.2020 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 4.12.2020 r.
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(obserwator)?
Rozpoczynając od odpowiedzi na ostatnie z pytań – lingwiści, medioznawcy,
socjologowie czy prawnicy wspólnie przyznają, że granice pomiędzy wypowiedzią
neutralną a wrogą, deprecjonującą, obraźliwą, szkodzącą adresatowi nie są tak
łatwe do wytyczenia, bowiem nie istnieje żaden kompletny rejestr słów języka
nienawiści2, nie zawsze też agresja wyrażona jest w sposób jawny, na poziomie
tekstu, podejmowane są jednak próby dookreślenia tych granic. Decyzję o tym,
co jest wypowiedzią agresywną, a co nią nie jest, na podstawie wyznaczonych
kryteriów, badacze proponują oddać głównie w ręce osoby trzeciej, obserwatora
danego aktu komunikacji, choć oczywiście istotna jest też reakcja adresata czy
intencja nadawcy, ale nie jest ona w tej kwestii decydująca3.
Na potrzeby tej pracy przyjmuję rozumienie agresji werbalnej jako „takiego
działania językowego, w którym nadawca wyraża negatywne uczucia wobec
odbiorcy [uściślając: podmiotu ocenianego – przyp. mój K.B.] i zarazem go
deprecjonuje”4. Negatywna ocena nie dotyczy tu wyłącznie konkretnych działań czy
efektów działań adresata, co wskazywałoby na dopuszczalną przecież w ramach
dyskusji krytykę, przeciwnie – często wypowiedź wartościuje negatywnie wszystko,
co dotyczy danego podmiotu, całość działań, kompetencję, postawę, a nawet cechy
niezależne od samego adresata, np. wygląd, wiek, pochodzenie. Godzi w jego twarz
pozytywną, wizerunek publiczny. Celem tego typu wypowiedzi nie jest, jak
w przypadku krytyki niebędącej agresją, odniesienie się do działań, by można je było
na przykład poprawić również dla dobra adresata5. Krytyka, jeśli jest obecna,
stanowi tu zaledwie element wypowiedzi napastliwej, nieżyczliwej, przekraczającej
normy obyczajowo-grzecznościowe, silnie nacechowanej negatywną ekspresją
(zob. definicję „hejtingu”, anonimowej elektronicznej agresji słownej, często
wymierzonej w osobę bezpośrednio hejterowi nieznaną (publiczną) lub w zupełnie
przypadkowego, innego użytkownika sieci6). Agresja językowa jest też obecna
w „mowie nienawiści’, ale pojęcie to odnosi się do jej szczególnego rodzaju –
według definicji Rady Europy „mowa nienawiści” to „wypowiedzi, które szerzą,
propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz
2

Por. I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; hasła języka tzw. „dobrej zmiany” K. Kłosińska,
M. Rusinek, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.
3 H. Satkiewicz, Językowe przejawy agresji w mediach, [w:] Język w mediach masowych, J. Bralczyk, K. MosiołekKłosińska (red.), Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa 2000, s. 30.
4 E. Laskowska, Agresja językowa jako problem moralny,
http://www.etykaslowa.ukw.edu.pl/jednostka/
stowarzyszenie-etyki-slowa/eksperci-o-etyce-slowa (15.10.2020).
5 H. Satkiewicz, Językowe przejawy agresji w mediach…, op. cit. s. 30; M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej.
Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 111; Laskowska E., Przejawy
życzliwości i agresji w wypowiedziach publicznych (na przykładzie języka Rady Miejskiej Bydgoszczy), [w:] „Język
a Kultura”, t. 17, Wrocław 2005, s. 85, 88.
6
D. Zdunkiewicz-Jedynak. Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy,
[w:] „Język a Kultura”, t. 26, Wrocław 2016, s. 42.
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inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość
kulturową i pluralizm”7. W najnowszych badaniach opinii społecznej (CBOS 2019)
ankietowani wskazują, że z wypowiedziami obraźliwymi, odnoszącymi się do
czyichś poglądów najczęściej spotykają się w Internecie (65%) a poza tym w telewizji
(57%) i w miejscach publicznych (45%), nadawcami zaś są zazwyczaj użytkownicy
Internetu (55%), na drugim miejscu plasują się politycy (47%)8.
Materiał źródłowy moich badań stanowi blisko tysiąc krótkich komentarzy
internetowych zamieszczonych pod dwoma artykułami opublikowanymi na
popularnym w Trójmieście portalu informacyjno-społecznym Trojmiasto.pl
(w listopadzie 2018 r. oraz rok później w listopadzie 2019 r.). Bohaterem obu
tekstów jest postać prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, pełniącego tę funkcję
przez kilka kadencji nieprzerwanie od 1998 roku (w ostatnich wyborach 4 listopada
2018 wygrał olbrzymim poparciem 129 tysięcy głosów), aż do 14 stycznia 2019 roku,
kiedy to umiera wskutek wymierzonego w niego ataku nożownika (13 stycznia)
podczas koncertu finałowego corocznej imprezy charytatywnej fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, której od lat był wolontariuszem. Ugodzony na
scenie, zaraz po słowach, w których mówił o Gdańsku i jego mieszkańcach
z ogromną życzliwością: „[…] Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem,
Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo
– na ulicach, placach Gdańska – wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To
jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest
najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!”. Gdańsk i cała Polska (finał
był transmitowany w mediach ogólnopolskich) zamiera, oto bowiem w świetle
reflektorów, na scenie, zostaje śmiertelnie raniony prezydent miasta, a sprawca
bierze do rąk mikrofon, by się przedstawić i „wyjaśnić”, dlaczego to zrobił. Następne
dni to czas ogromnej solidarności w żałobie, szczególnie w Gdańsku, ale i w całym
kraju9 oraz próby zdiagnozowania tego, co się stało – zbrodni nazwanej szeroko
„zbrodnią z nienawiści”. Przez media przetacza się dyskusja na temat obecnego od
wielu lat w języku publicznym, szczególnie w dyskursie polityków, języka nienawiści.
Niejednokrotnie wcześniej sam Paweł Adamowicz był adresatem tego typu
agresywnych wypowiedzi, apelował o zaprzestanie niszczących ludzi działań, widząc
w nich ogromne jednostkowe i społeczne zagrożenie:
„Agresja, nienawiść, brak tolerancji. Te uczucia stale zagościły w naszym życiu. Przejrzałem
maile, jakie mieszkańcy naszego miasta wysłali (...). I przeżyłem szok” – pisze prezydent Paweł
Adamowicz.

7

Czym jest mowa nienawiści, https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci (15.10.2020).
CBOS, Mowa nienawiści. Komunikat z badań, Nr 139/2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/
K_139_19.PDF (15.11.2020) s. 6-7.
9 Por. M. Makowska, „Coś pękło, coś się skończyło”. O sposobach werbalizacji i wizualizacji żałoby w tekstach
medialnych powstałych po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, „Prace Językoznawcze”, t. 21, nr 3,
2019, s. 119-137.
8
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Ze smutkiem prezydent wnioskuje: "Grzęźniemy w agresji. Od zamachów w Oslo, poprzez
zakompleksionego bombiarza z Krakowa, po internetowe fora. Nienawiść i agresja stały się naszym
środowiskiem naturalnym. I, jesteśmy o tym przekonani, nic na to poradzić nie możemy. Oprócz
skonstatowania tego faktu”.
Dalej przytacza przykłady z maili i forów internetowych różnych trójmiejskich portali
informacyjnych. Dodajmy, że przykładów ostrych („osobę decyzyjną (…) ukarałbym publicznym
linczem"), wręcz wulgarnych („Przy czytaniu waszych komentarzy mam odruchy wymiotne, bando
nowobogackich kmiotów, z gnojówką przylepioną do gumofilców. (…) Gardzę wami"), czasami
o charakterze przestępczym („Obecny dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności nie jest
„rasowo czystym” Polakiem") i najczęściej anonimowych. Te ostatnie prezydent Gdańska piętnuje
w szczególności. Źródło największej agresji prezydent Adamowicz upatruje w internetowych
forach: „Tam dopiero nasi współobywatele dają upust swoim frustracjom, agresji i nienawiści”
(Gancarz, 17 sierpnia 2011).

Podobnie rzecz komentuje w mediach, już po śmierci Pawła Adamowicza,
prezydent Sopotu Jacek Karnowski, będący obserwatorem całego zjawiska:
„Muszę powiedzieć, że jak z nim rozmawiałem w ostatnim czasie, obaj ubolewaliśmy nad
wszechpotężnym hejtem i mową nienawiści w Polsce. Obawialiśmy się, że ta eskalacja konfliktu
doprowadzi do tragedii, pchnie kogoś do zbrodni. Paweł i jego rodzina też byli ofiarami nienawiści,
agresji, szczególnie ze strony telewizji publicznej. Choć był twardym człowiekiem i nie dawał po
sobie tego poznać, to te ataki bardzo go bolały” (Harczuk, 17 stycznia 2019).

W związku z tą tragedią rozmaite środowiska i osoby publiczne wzywały do
większej odpowiedzialności za słowo, do koniecznej zmiany w języku polityki,
w języku mediów.
Analizując wskazany materiał, próbuję odpowiedzieć na pytania: jakie środki
językowe i zabiegi stylistyczne stosują nadawcy agresywnych komentarzy? Czy są
jakieś rozpoznawalne schematy, powtarzające się środki i zabiegi, a może słowa –
klucze? Mając do dyspozycji materiał obejmujący czasowo okres sprzed tego
tragicznego wydarzenia i po nim, chcę także zbadać, czy zaznaczyła się postulowana
zmiana w charakterze publicznych wypowiedzi.
W związku z tym, że na odczytanie wypowiedzi jako agresji werbalnej niejawnej
(np. ironia, treści implikowane) wpływ ma często kontekst, sytuacja komunikacyjna,
tło społeczne, kulturowe, a w samym akcie istotną funkcję pełni odbiorca –
obserwator, poniżej przedstawię zaproponowany przeze mnie schemat obrazujący
elementy aktu komunikacji w agresywnym językowo komentarzu internetowym10.

10

O roli obserwatora jako narzędzia na forum publicznym zob. M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej…,
op. cit., s. 137.
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Rys. 1. Schemat komunikacyjny analizowanego w dalszej części agresywnego werbalnie komentarza
internetowego

adresat
(ofiara agresji, poddany
ocenie,obecny bądż nie
w dyskusji)

nadawca
(agresor, anonimowy,
uzewnętrzniony bądź nie
w tekście)

komentarz
zawierający elementy
agresji językowej

odbiorca
(obserwator, mniej lub
bardziej aktywny uczestnik
dyskursu)

miejsce: dyskurs publiczny,
Internet, portal trójmiejski
czas: tekst 1. po wyniku
wyborów, tekst 2.
po informacji o planowanym
upamiętnieniu prezydenta
Gdańska tablicą pamiątkową

Źródło: Opracowanie własne.

Zrekonstruowany nadawca jako element agresji werbalnej (anonimowy):
─ podpisany pod tekstem (pseudonimem: pyzdra, Czerwona Małpa, Beton,
Hayabusa, tito, Milus, Gdbuldog, Bareja, Rikooooo, Kisiel; zaimkiem osobowym:
onn, Ja; wymyślonym bądź prawdziwym imieniem: bolek, basia63, Tamara, aska,
kaja, tadek, hans, Grzegorz, Jasiek, Paweł A. (z kontekstu: podający się ironicznie za
Pawła Adamowicza); inicjałami, skrótowcami: GJO, wqsds, Tgk; nazwą odnoszącą
się do jego poglądów, stosunku do podejmowanego w komentowanym artykule
tematu, przynależnością do jakiejś grupy: zaniepokojony obserwator, Anty faszysta,
faszystowskie getto budynia, każdy to rozumie, Wyborca, Gdańszczanin,
antyszambiarz, Paweł rules, BezZmian (tytuł komentowanego artykułu to: „Paweł
Adamowicz: Szykuję zmiany w zarządzaniu Gdańskiem”), obywatel Gdańska, BBC,
naukowiec, Lud, Wolny temat, Lol, budyń o smaku szmalu, Sternik, Cycero, stefan
burczymucha orunia.
Już w samym podpisie dostrzec można elementy agresji językowej: Anty
faszysta to niejawna obelga poprzez odniesienie do rzeczownika prymarnie
wartościującego negatywnie, oznaczającego zwolennika ideologii faszyzmu, o którą
w opisowy sposób nadawca oskarża w swoim komentarzu adresata, tu zaś implikuje
dodatkowo „skoro ja jestem anty faszystą, to znaczy, że ty, o którym piszę w ten
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sposób, jesteś faszystą”:
(1) Z ostatniej chwili !!!
W ubiegłej kadencji prezydent Adamowicz nakazał przemalowanie gdańskich tramwajów
na kolorystykę z czasów Wolnego Miasta Gdańska. Głównie z powodu nie ukrywanego
sentymentu do tego pro Niemieckiego tworu w którym Adolf Hitler i jego NSDAP były
najpopularniejsze. Dosłownie przed momentem dowiedzieliśmy się że w nawiązaniu do tradycji
WMG w nowej kadencji co czwartek wszyscy urzędnicy maja przychodzić ubrani w brunatnej
kolorystyce i na ramionach maja mieć opaski z malutkimi nie rzucającymi się w oczy swastyczkami.
Zapraszamy co czwartek do urzędu. Kolorystyka najprawdopodobniej będzie też dotyczyć
kontrolerów w komunikacji miejskiej w Gdańsku również w czwartki.
Anty faszysta (2018) * [we wszystkich przykładach zachowano pisownię oryginalną – K.B.]

Autor komentarza w kontekście porównawczym, za pomocą mechanizmu
implikatury specyficznej, w której do odczytania właściwego znaczenia tekstu
niezbędna jest znajomość tła społecznego, kulturowego, historycznego, przywołuje
postać negatywnie wartościowanego Adolfa Hitlera, a dalej faszystowskiej partii
NSDAP, nawiązuje do symboli partii za pomocą przymiotnika brunatnej oraz
deminutiwu od podstawy niepodlegającej zdrobnieniom swastyczki, o wydźwięku
ironicznym.
Podobnie rzecz się ma w podpisie faszystowskie getto budynia – każdy z tych
elementów nosi cechy emocjonalnej, skrajnie wartościującej negatywnie oceny
osoby, budyń (złośliwie użyte przezwisko, szerzej o tym w dalszej części analizy),
który zarządza gettem, czyli znaną głównie z okresu wojennego zamkniętą
dzielnicą, w której odizolowana i wyniszczana była grupa ludności, a zarząd gett
był całkowicie zależny od władz niemieckich. Skojarzenie z negatywnie
wartościowanym stereotypem Niemca – wroga, nazisty, obecne jest w wielu
wypowiedziach, zarówno w tych przeze mnie analizowanych, jak i szerzej: w części
polskiej komunikacji publicznej, politycznej11.
Tym samym mechanizmem implikowania negatywnej oceny posługuje się autor
nazywający siebie antyszambiarzem (szambo – leksem konotujący znaczenie
związane z wydalaniem, objętym tabu w języku, w tym użyciu wulgarne, dodatkowo
czytelne w kontekście poprzednich zdań:
(2) Jak najszybciej w 1 kolejności posprzątaj po sobie!!! Smród za tobą się ciągnie...
Antyszambiarz (2018),

w których użyty jest kolokwialny frazem ciągnie się za kimś smród, tryb rozkazujący,
oraz składnia emocjonalna – zdanie wykrzyknikowe, ze zwielokrotnionym znakiem
interpunkcyjnym – graficznym środkiem wzmocnionej ekspresji, w tym kontekście
nacechowanej negatywnie jako ostry, dyrektywny ton, krzyk. Elipsa w postaci
wielokropka otwiera miejsce na domyślne rozwinięcie i tak już agresywnej
wypowiedzi:
11

K. Kłosińska, M. Rusinek, Dobra zmiana…, op. cit., s. 139-147.
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I dalej: obserwator jest zaniepokojony, przymiotnik systemowo wartościujący
negatywnie, w kontekście całego komentarza zyskuje dodatkowo wydźwięk
napastliwy i agresywny:
(3) frau dulczesa for her penetrator
Wykonam odpowiednią tablicę za 2 miliony, umieszczę tam paragrafy kk za które nie odpowiedział
przed sądem oraz podziękowania od mieszkańców Lipska za gpec i za blokowanie portu w Gdańsku
od mieszkancow Hamburga i Rotterdamu ktore rozkwitły . Jak można czcić złodzieja i aferzyste?
Zaniepokojony obserwator (2019).

Komentarz stylizowany na ogłoszenie usługodawcy ma charakter ironiczny:
odwołuje się do ogromnych kosztów upamiętnienia prezydenta miasta (w tej
funkcji rzeczownik nazywający dużą liczbę czegoś miliony) i proponuje umieszczenie
na tablicy negatywnie kontekstowo wartościowanych leksemów rzeczownikowych
paragrafy kk (które konotują konflikt z prawem, zapisany w Kodeksie karnym),
wzmacnia ten efekt konstatacją z użyciem frazemu czasownikowego nie
odpowiedział przed sądem, co stanowi już, w świetle znajomości kontekstu
pozajęzykowego, pomówienie, dodatkowo posługuje się etykietką prezydenta
nadmiernie oddanego stereotypowo negatywnie wartościowanym Niemcom oraz
podejmującego działania korzystne dla różnego obcego interesu podziękowania od
mieszkańców Lipska i od mieszkańców Hamburga i Rotterdamu (za gpec, czyli za
sprzedaż wielkiego, kluczowego dla regionu przedsiębiorstwa Niemcom oraz za
blokowanie portu w Gdańsku, podczas gdy inne miasta portowe rozkwitły –
wyraźna opozycja aksjologiczna czasowników blokować (-) – rozkwitać (+)).
Przysłowiową „kropką nad i” staje się środek składniowy – pytanie retoryczne,
zawierające systemowo wartościujące rzeczownikowe nazwy ludzi o niskim
poziomie moralnym złodziej, aferzysta odnoszące się do Pawła Adamowicza.
W podobnym tonie brzmią w kontekście całej wypowiedzi nazwy
rzeczownikowe Wyborca, Gdańszczanin, obywatel Gdańska, Lud – podkreślają
bowiem, że sądy te wypowiada człowiek uprawniony, kierujący się pozytywnie
wartościowanymi uczuciami patriotycznymi (nie tylko lokalnymi), stający w ich
obronie – w tej funkcji frazem wskazujący na utratę czci i dobrego imienia
przeciwników wstyd i hańba12 oraz leksem rzeczownikowy konotujący moralnie
naganne działanie – kłamca:
(4) Wstyd i hańba dla głosujących na tego kłamcę.
Lud (2018).

─ uwidoczniony w tekście; zaimkiem osobowym oraz dzierżawczym: mnie,
ja, moja, nie mój, my, nasze (z rozwinięciem w postaci rzeczowników: mieszkańcy
Gdańska), zaimkiem nieokreślonym upowszechniającym każdy normalny; częściej
czasownikiem w 1.os. l.p. lub rzadko w l.mn..: nie powiem, jestem przeciwna, bym
12

K. Kłosińska, M. Rusinek, Dobra zmiana…, op. cit., s. 81-82.
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zaproponował, nie będę pisał, bym chciał, będę się modlić, nie będę uczestniczył, nie
byłem, nie kwestionuję, nie wyrażam zgody, mogę się modlić, wykonam, umieszczę,
czytałem, zadaje pytanie, rozumiem, nie spodziewam się, przypominam, mam
nadzieję, głosowałem, nie wierze, wiem, zróbmy, uważam, sądzę, znam, jestem
konsekwentny, głosowałem, nie zagłosuję, mam dość, nie widze, wstyd mi, nie
kumam, dowiemy się. Część z tych czasowników, prymarnie neutralnych, zyskuje
charakter agresji językowej dopiero w kontekście:
(5) Mogę za niego się modlić bo nikt tak jak on tego potrzebuje ale z Bazyliki aus (2019).

Pozytywne nacechowanie czasownika modlić się zmienione zostało w obelgę
godzącą w pozytywną twarz adresata, rujnującą jego wizerunek, poprzez użycie
porównania nikt tak jak on, o charakterze hiperboli, sugerującego, że jest on
wielkim (czy nawet największym) grzesznikiem. W sposób agresywny i obcesowy
wyrażona jest także dyrektywna niezgoda nadawcy na złożenie ciała prezydenta
w Bazylice Mariackiej, miejscu spoczynku ludzi zasłużonych dla kraju – z Bazyliki aus
(błędnie zapisane, ponownie niemieckie „raus – „wynocha”, „won”).
Zrekonstruowany adresat (adresaci) agresji, uwidocznieni w tekście:
─ prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (o środkach językowych i zabiegach
stylistycznych budujących jego negatywny, deprecjonujący obraz – w dalszej
części),
─ żona prezydenta jako współwinna zatajenia jego stanu majątkowego (jeden
z zarzutów najczęściej wysuwanych w komentarzach na temat Pawła Adamowicza):
(6) To w końcu jego zona odda niewykazane dochody czy nic się nie stało? (2019).

Napastliwy, negatywny charakter wypowiedzi budują tu środki składniowe,
tekstowe środki wyrażania emocji – pytanie zawierające presupozycję, operator
leksykalny w funkcji emotywnej w końcu, ironia wniesiona za pomocą prymarnie
pozytywnie wartościującego frazemu: nic się nie stało, tu o wydźwięku
negatywnym.
─ współpracownicy prezydenta jako współodpowiedzialni w podejmowanych
decyzjach:
(7) Grzelak - Zderzak Adamowicza
Kpina. Ten człowiek nie nadaje się do sprawowania żadnej funkcji publicznej. Śliskością
w postępowaniu dorównuje swojemu przełożonemu Adamowiczowi. Proszę przyjrzeć się
jak zawiaduje gospodarką komunalną! Bije od niego buta, pycha właściwa Adamowiczowi i PO […]
Finansowanie swojej kampanii [o Adamowiczu – przyp. mój K.B.] z nagród dla urzędasów, którzy
chcąc zachować ciepłe stołki gorliwie współpracują (2018).
(8) […] Ludzie obudźcie - zróbmy wszystko żeby urzędasy nie trwoniły naszych pieniędzy! (2018).
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Jeden ze współpracowników scharakteryzowany został słownictwem
prymarnie wartościującym, negatywnym jako nosiciel cech: buta, pycha oraz
słownictwem pochodnym od podstaw o znaczeniu negatywnym, śliskość – nazwa
cechy odprzymiotnikowej abstrakcyjnej utworzonej od leksemu śliski w znaczeniu
nieuczciwy. Inni zostają określeni pejoratywnie za pomocą środków
morfologicznych, form wykorzystujących ekspresywne formanty urzędas czy też
deprecjatywnych form fleksyjnych rzeczownika i czasownika urzędasy nie trwoniły.
─ deweloperzy (budowlani) – pośrednio, ukazana jako grupa faworyzowana
niesłusznie przez Pawła Adamowicza, czerpiąca korzyści materialne ze współpracy
z nim, działająca na niekorzyść miasta i mieszkańców. Leksem prymarnie neutralny
oznaczający inwestora stał się w licznych komentarzach ganiącym słowem –
kluczem, sugerującym nieuczciwość prezydenta, podstawowym zarzutem wobec
jego działań:
(9) Teraz będzie nowa polityka władz miasta: developerzy nie będą dawali prezydentowi pod
stołem żadnych mieszkań! Teraz będą dawali nieruchomości komercyjne! (2018),
(10) Piekne
Żeby była droga ze złota i duże litery
Wielkiemu człowiekowi-developerzy
Beton (2019),
(11) Deweloperzy powinni mu wielki pomnik postawić w Gdańsku!
pyzdra
(12) Tak, był ich królem (dialog, 2019),
(13) a droga do tablicy wyremontowana
kostka brukowa wymieniona na całej ulicy, jeszcze tylko dywan położyć i developerzy mogą
miesięcznice robić!
Gdańsku! tu się robi biznes! (2019),
(14) Pawle będziemy zawsze o tobie pamiętać
trójmiejscy deweloperzy (2019),
(15) Pieniądze na tablice przekazali zaprzyjaznieni Deweloperzy.
W podziękowaniu za te lata wiernej posługi Pana Pawła (2019),
(16) patron deweloperów
o nowe lokalizacje w centrum będę się modlić ...
bolek (2019),
(17) Nie był aniołkiem
Z drugiej strony głupio zginął. Nie będę uczestniczył w dniach *pamięci*
fundatorami zostali wdzięczni deweloperzy (2019),
(18) Hahahahaha
Przecież Adamowicz ma akcje Robygu... Więc więcej deweloperki to dla niego czysty zysk […]
(2018),
(19) […] najlepiej prezentuje jego "dokonania" w zakresie robienia dobrze deweloperom kosztem
kilku tys. mieszkańców ok. osiedli, którym wespół w zespół zgotowali komunikacyjny horror […]
(2019),
(20) Już ma. Nawet kilka
Forum Gdańsk, ECS, Teatr Szekspirowski (ten to nawet wygląda na mauzoleum)
O setkach "pomników" postawionych przez deweloperkę nie mówiąc (2019),
(21) w tym tygodniu - coś na wiszący nad miastem od tygodnia smog. Jakieś skuteczne działanie
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władz miasta. ale trudnych pytań się cesarzowi deweloperów nie zadaje. Dziennikarz zna swoje
miejsce albo je traci (2018).

W powyższych przykładach autorzy posługują się najczęściej ironią (9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 20, 21), stosując między innymi leksemy prymarnie neutralne bądź
wartościujące pozytywnie: wielki człowiek, nowa polityka, patron deweloperów,
cesarz deweloperów, do wyrażenia oceny negatywnej, ironiczny cudzysłów
„dokonania”, „pomniki”, w połączeniu z presupozycją, formułując zdania jako
założenia, których nie można zanegować, przedstawiając swoje sądy jako
oczywiste, niemal obiektywne (9, 11, 12, 18, 19, 20, 21) – w tej funkcji tryb
oznajmujący czasowników nie będą dawali, będą dawali, był, ma, nie zadaje się
trudnych pytań, zna swoje miejsce, czasownik deontyczny powinni, kolokwialne
frazemy robić dobrze deweloperom, to dla niego czysty zysk czy wykorzystując
hiperbolę oraz intertekstualne odniesienie do tekstu piosenki Kabaretu Starszych
Panów wespół w zespół zgotowali komunikacyjny horror, implikują także ocenę
aktywizując znajomość kontekstu społecznego (11, 13). Powyższe tekstowe środki
wyrażania funkcji emotywnej są w wielu analizowanych komentarzach
internetowych jednym z głównych sposobów stosowania niejawnej agresji
werbalnej (o presupozycji i implikaturze w aktach deprecjonujących adresata zob.
Majewska 2005, 155-161).
─ gdańszczanie, wyborcy, którzy według nadawcy niewłaściwie wybrali:
(22) Proszę nie narzekać ,sami wybraliście !!! (3)
Proszę nie narzekać sami wybraliście ten syf który będzie kolejne 5 lat ,odwrotu nie ma i się zacznie
wolna amerykanka deweloperska , ale już tak jest że ludzie wolą stary kotlet ,pamiętajcie odwrotu
niema !!!
Tito (2018),
(23) kto nie rozumie, jak dziala ekonomia to glosuje na Adamowicza […] dalej wam kręci w głowach
(2018),
(24) Wasz wódz przemawia. Wasz bo nie mój. Głosowałem
na innego (2018),
(25) Kombinatorzy i złodzieje. Duża część Polaków to kombinatorzy i złodzieje. Nie widzą w tym
nic strasznego i dlatego Adamowicz wygrał (2018),
(26) Wiadomo kto w większoći głosował na Pawełka
Każdy normalny wie że Gdańsk to miasto mafii i różnych zbirów, ciągnie się to wszystko od
pokoleń,w międzyczasie dojechała smietanka z innych krańców Polski.
Czy to przypadek że takie silne poparcie było w siedzibie kurkowa ?
Oczywiście że nie,bo swój na swojego głosuje bo tak szczerze Gdańsk to miasto patologii (2018),
(27) A teraz POcałujta w d.....p,,,,,,,,,,,,ę wójta
Gdańszczanie POnownie okazaliście sie współwinnymi oszustwa i krętactwa (2018),
(28) Na zlosc PiS wybraliscie kretacza
Mieliscie okazje zmienic prezydenta. A teraz na forum mnostwo niezadowolonych. Teraz ogony
podkulic I uszy po sobie. Nastepna okazja za piec lat (2018),
(29) Trele morele dla naiwniaków
Wstyd i hańba dla głosujących na tego kłamcę.
Lud (2018),
(30) Adamowicz
289

Agresja językowa w komentarzach internetowych przed i po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Złodzieje popierają złodzieja (2018),
(31) A teraz drodzy wyborcy możecie mi wszyscy skoczyć .
Paweł A. (2018),
(32) Wincyj...
Wincyj betonu,wincyj kasy,wincyj budyniu.
Super wybór ,to pokazuj jacy idioti mieszkają w Gdańsku.
Lol (2018),
(33) Wasz wybór, chcecie wałków dalej to dostaniecie (2018).

Autorzy komentarzy nie kryją zawodu związanego z wynikiem wyborów
i obarczają winą mieszkańców Gdańska, którzy obrzuceni zostają wyzwiskami
za pomocą leksemów wartościujących negatywnie systemowo: kombinatorzy,
złodzieje, mafia, zbiry, patologia, współwinni oszustwa/krętactwa, wstyd
i hańba, idioci (25, 26, 27, 29, 30, 32) bądź peryfrastycznie z użyciem dosadnych
kolokwializmów wzmocnionych zwielokrotnionymi środkami graficznymi –
wykrzyknikami: sami wybraliście syf (22), kto nie rozumie, […] głosuje na (23), swój
na swojego głosuje (26) czy metaforycznie, dehumanizując: ogony podkulić i uszy
po sobie (28). Napastliwość wzmożona jest presupozycją (22, 23, 25 27, 28, 30, 33),
pytaniami pozornymi, na które sam autor odpowiada, wyrażając negatywną opinię
(26), implikaturą (26), ironią (31, 32), wulgaryzmami: syf, w d...p……e, możecie mi
skoczyć. Nadawca buduje dwubiegunową opozycję „ja – wy” (24), a „wy”
dookreślane jest za pomocą środków graficznych, celowego wykorzystania zapisu
dużymi i małymi literami dla zaznaczenia nielubianej opcji politycznej: POcałujta,
Ponownie przypisywanej prezydentowi i jego wyborcom (27).
Zrekonstruowany odbiorca (obserwator) i jego rola w wyznaczaniu granic
między krytyką a agresją werbalną:
(34) Trójmiasto.pl.
Czy Wy nie czytacie tych opinii? A może sianie zamętu jest Wam na rękę? (2019),
(35) nie na rękę chodzi o odsłony
Im większa zadyma w komentarzach tym więcej wejść. Przy takich artykułach powinna być
zablokowana możliwość komentowania
Ja (2019),
(36) tylko nie to! Według mnie on na to nie zasługuje!
Potem będziecie usuwać to tak jak pomnik pewnego księdza...
Onn

(2019).

Odbiorcą/obserwatorem jest każdy czytelnik komentarzy – ten bierny, który
ogranicza się do przeczytania wypowiedzi, niepozostawiający swojej reakcji na nią,
ale także ten, który swoje poparcie lub negację zapisanego komentarza zaznacza
wciśnięciem przycisku „lubię to”, „nie lubię” (36) – w tym przypadku on sam jest
także narzędziem, które może wzmocnić siłę publikowanego przekazu, oraz ten,
290

Katarzyna Borkowska

który wyraża swoją opinię dotyczącą treści komentarzy w postaci osobnego posta
(34, 3): nagromadzenie pytań sugerujących, modalność deontyczna. Wszyscy mają
też możliwość wskazania i zareagowania na wypowiedź, która według nich
w sposób rażący narusza zasady etyki słowa, zgłaszając ją moderatorowi do
usunięcia. Warto zaznaczyć, że w efekcie moderacji pierwszy z tekstów (632 opinie,
2018) posiada ponad 20 komentarzy zablokowanych, drugi (374 opinie, 2019)
ma ich już znacznie więcej – ponad 300. Trudno ustalić, czy ta zwielokrotniona
liczba wynika z większej wrażliwości czytelników na agresję werbalną,
co sugerowałoby postulowaną zmianę postawy wobec języka nienawiści, czy też
drugi artykuł wyzwolił silniejszą agresję językową wśród autorów komentarzy.
O zjawisku blokowania tego typu wypowiedzi pisze redaktor naczelny portalu
Michał Kaczorowski:
„Opinie łamiące nasz regulamin są blokowane od wielu lat. Niedawno jednak zdecydowaliśmy się
na wyświetlanie przy materiale, jaka to jest liczba. […] Niektóre są wulgarne, więc je automat sam
blokuje. Inne zostały kilkukrotnie „zgłoszone” przez czytelników” (Kaczorowski, korespondencja
mailowa z dnia 19.02.2019 r.),
„W ciągu ostatniego tygodnia czytelnicy Trojmiasto.pl zamieścili pod artykułami na temat śmierci
Pawła Adamowicza ponad 45 000 komentarzy. Przytłaczająca większość z nich odzwierciedlała ból
po stracie prezydenta, wyrażała współczucie dla jego krewnych i bliskich, nawoływała do godnego
uhonorowania jego i jego dorobku. Ale nie wszystkie opinie miały taki wydźwięk. W ciągu siedmiu
dni pracownicy działu moderacji zablokowali ponad 7 500 komentarzy (słownie: siedem i pół
tysiąca), czyli ponad tysiąc każdego dnia, które łamały prawo lub regulamin Portalu, były
klasycznym przykładem piętnowanej od dawna mowy nienawiści. […] Zrozumieliśmy, że szanując
wolność słowa, trzeba brać większą odpowiedzialność za efekty i konsekwencje tej wolności.
Dlatego dziś deklarujemy, że będziemy dokładali jeszcze większych starań, by komentarze
czytelników publikowane w Trojmiasto.pl mieściły się w kanonie wartości, w które wierzymy,
w którym wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się oszczerstwo, nienawiść i agresja”
(Kaczorowski, 21 stycznia 2019).

Podobną opinię na temat dopuszczalnej granicy wolności słowa wyraża 82%
respondentów Centrum Badań Opinii Społecznej: „wolność słowa gwarantuje
swobodę wypowiedzi, pod warunkiem, że wygłaszane opinie nie są dla innych ludzi
obraźliwe, wyszydzające lub krzywdzące”13.
Omówione powyżej środki językowe wraz z ich uzupełnieniem można zawrzeć
w pewnym stałym repertuarze14.
Najbardziej wyraziste środki językowej agresji zaczerpnięte z analizowanego
materiału pochodzą z zasobu leksykalnego, szczególnie słowa wartościujące
negatywnie prymarnie (systemowo):
─ nazwy osób (nosicieli cech, wykonawców czynności, w tym wyrazy pochodne
od podstaw o znaczeniu negatywnym systemowym) o niskim poziomie
13

CBOS, Mowa nienawiści…, op. cit., s. 13.
Por. repertuar językowych środków obrażania przeciwnika politycznego, I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa
w życiu publicznym…, op. cit., s. 62-69.
14
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moralnym: tchórz, złodziej, oszust, kłamca, aferzysta, kombinator,
karierowicz, arogant, cwaniak, cwaniaczek gdański, krętacz, przekręciarz,
dyktator, prostytutki, intelektualnym: idioci, o negatywnie wartościowanym
wyglądzie (wykorzystanie środków morfologicznych – ekspresywnych
formantów): grubas, brzydal, wieku: dziadu stary (tu kolokwialna forma
wołacza rzeczownika „dziad” w funkcji wyzwiska),
─ nazwy grup i ich członków, o znaczeniu negatywnym: mafia, zbiry, patologia,
mafiozo, metaforycznie: członek Sycylii, capo di tutti capi,
─ nazwy czynności i cech abstrakcyjnych: chuligaństwo, oszustwo,
wodolejstwo, krętactwo,
─ przymiotniki nazywające negatywnie wartościowane cechy: cyniczny, chciwy,
ohydny, głęboko zdemoralizowany, d**ilny (użycie wyrazu kolokwialnego
uznawanego za wulgarny, z zastosowaniem środków graficznych, które
w zamierzeniu miałyby osłabić wulgarność słowa, jednak tego nie czynią),
─ czasownik nazywający negatywnie wartościowaną czynność: kraść,
ale też sekundarnie wartościujące, konotacyjnie:
─ słowa neutralne zyskujące wartość negatywną kontekstowo: niejasne,
niewykazane dochody, zorganizował swój majątek;
─ odwołanie się do stereotypu narodowościowego i mniejszości seksualnych
oraz chorób na tle seksualnym, sklasyfikowanych przez nadawcę negatywnie,
etykietka: z dopiskiem wdzięczni Niemcy; Promocja Srodowiska LGBT stawia
tego czlowieka na marginesie mojej oceny; Najważniejszą zmianą będzie
ostateczne włączenie naszego Freie Lgbt Stadt Danzig bezpośrednio
do Reichu i wprowadzenie 6-barwnej tęczy do flagi i herbu Stadt Danzig;
Budyn to opcja niemiecka; gdyby nie został skazany, to nie potrzebowałby
tych LGBT, aby wyrobic sobie lądowanie w Brukseli; agent niemiecki; osadza
na stanowiska pedauf lesbijki i ta resztę zboczonego odpadu ludzkiego
bo sam jest pedofilem i pedauem; chce sprowadzić pedofili muzułmańskich
i ich prostytutki muzułmańskie, Rozumiem, że zakaz Marszu Niepodległości
w Gdańsku oznacza, że w tym mieście będzie się świętować już tylko święta
niemieckie? Może od razu przyłączyć do Reichu? Wymienione grupy osób
uznawane są obecnie, w języku „dobrej zmiany” za podstawowych wrogów
Polski: LGBT, tęczowa zaraza, tęczowa flaga15, Niemcy (tamże, 139-147),
z pewną antypatią postrzegane są też władze unijne, nazwane metonimicznie
Brukselą (tamże, 47-51);
─ porównywanie ze znanymi (szeroko bądź lokalnie) postaciami,
wartościowanymi negatywnie, implikatura: usuwać to tak jak pomnik
pewnego księdza... (pomnik gdańskiego księdza prałata Jankowskiego
oskarżanego o pedofilię – przyp. mój K.B.); Gorzej jak będą ją musieli
15

Zob. K. Kłosińska, M. Rusinek, Dobra zmiana…, op. cit., s. 115-123.
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pilnować (tablicę – przyp. mój K.B.) jak Jankowskiego (pomnik); Roznica
miedzy Nikosiem a Adamowiczem byla taka ze Adamowicz zalatwial sprawy
w bialych rekawiczkach a Nikos na zywca, skończyli tak samo...przed
terminem, w piachu (Nikoś to pseudonim znanego trójmiejskiego gangstera),
On ma gębę jak Lenin; z powodu nie ukrywanego sentymentu do tego pro
Niemieckiego tworu w którym Adolf Hitler i jego NSDAP; Tusek i Budyń to dwa
trutnie, intertekstualnie: Rodzina Soprano (tytuł filmu o rodzinie mafijnej);
─ używanie słownictwa ze świata zwierząt (metaforyzacja dehumanizująca):
Tusek i Budyń to dwa trutnie; Wygląda jak tchórzofretka; Ciężko się oderwać
od koryta; Teraz ogony podkulic I uszy po sobie; złote prosię; żebrał
o głosy z pyskiem jak zbity pies (tamże, 67-69). Każda z wymienionych
nazw zwierząt/owadów konotuje wartość negatywną: truteń to ktoś
niepożyteczny, tchórzofretka – wykorzystanie skojarzenia z podstawą tchórz,
prosię, zbity pies;
─ używanie przezwiska deprecjonującego przez porównanie do przedmiotu: do
roboty budowac dobrobyt i potege cesarza budynia; Budyn to opcja
niemiecka; Budyń ma silne postanowienie poprawy; Nie wierzę już
Budyniowi; wodolejstwo Budynia...; Wincyj betonu,wincyj kasy,wincyj
budyniu; budyń ma na was wywalone; to nie jest budyn, to jest bezwzgledny
karierowicz; budyń oszuście i cwaniaku; Podobno budyń obiecał,że nie chce
więcej mieszkań; Mafiozo budyń mafii nie ruszy. W Internecie krążyła
niepotwierdzona informacja, że Budyń to przezwisko z czasów szkolnych
Pawła Adamowicza. Nie jest to jednak prawdą. Zapytany o pochodzenie tego
przezwiska prezydent połączył go właśnie z wrogością swoich adwersarzy:
„Gdańszczanie przezwali pana Budyniem. Jak pan sądzi dlaczego? – Trudno powiedzieć. Budyń
bardzo lubię, od dziecka. To bardzo słodki, łagodny dla gardła i przełyku deser. Mówi się, że ten,
kto ma najwięcej przezwisk, ma najwięcej wrogów, a to oznacza, że jest silny, ma coś do
powiedzenia, coś znaczy. Nikt się nie interesuje ludźmi nijakimi. Ja widać wywołuję emocje, jestem
wyrazisty. Mam swoje zdanie, nie chowam się po kątach. Na przykład, kiedy związkowcy
wygwizdywali Bogdana Borusewicza czy Lecha Wałęsę, przeciwstawiłem się tłumowi w obecności
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taki jestem, mam swoje zdanie, którego nie dostosowuję do
trendów i mód. Może właśnie to irytuje niektórych, nie wiem” (Stanisławska, 19.11.2010 r.),

─ używanie form imienia, również jego zdrobnienia, w stosunku do osoby
nieznanej osobiście, osoby publicznej jako wyraz lekceważenia, kontekstowy
element szyderstwa: 5 lat rządów Pawła, ludzieeeee. Które zabytki
to wytrzymają; I tak Cię zamkną Pawełku; Wiadomo kto w większoći głosował
na Pawełka Każdy normalny wie że Gdańsk to miasto mafii i różnych zbirów;
brawo pawel, brawo, budyń o smaku szmalu;
─ używanie hiperonimu zamiast nazwania konkretnej osoby, w celu okazania
lekceważenia, negatywnego stosunku: ten człowiek, gość (potocznie), ten
pan, ów osobnik, ten facet;
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─ używanie kolokwializmów, wulgaryzmów, nietaktownej mowy: gęba, ma
prawo w d*pie, i tak Cię zamkną, posadzą cię, wałki, przewałki, prz.ieprzył
kasę, ohydny typie won, jeszcze nie siedzi, pitolony złodziej, wymiotować mi
się chce;
─ wykorzystywanie środków słowotwórczych, dodawanie sufiksów
deminutywnych: mieszkanko, posadka, formantów ekspresywnych: urzędas,
sługus, brzydal, złośliwe przekształcanie nazwisk: Tusek, tworzenie
ekspresywnych złożeń i zrostów: prawdofob, uczcifob, inteligencjofob,
naukofob, chrystianofob, życiofob, wolnościofob, lemingoholik, lgbtholik,
mainstreamholik.
Chętnie stosowane są także środki graficzne – ironiczny cudzysłów: „wielkiego
formatu” (człowiek), celowe operowanie dużymi i małymi literami: Lepiej zajmij
się zarządzaniem mieszkaniami. Nawet nie potrafisz ich POliczyć, składniowe
i prozodyczne – intonacja wykrzyknikowa: Co za obłuda!!!, pytania pozorne:
Kiedy My – mieszkańcy Gdańska, dowiemy się całej prawdy o działalności
adamowicza???, szereg pytań: A co zrobił takiego dobrego dla Gdańska?
Zalał betonem?, elipsa: Po co zmiany, ludzie głosowali za starym… oraz tekstowe
środki wyrażania emocji, treści negatywnych – ironia: Tylko patrzeć jak się cudownie
objawi nad bazyliką, hiperbola: […] ludzie z problemami stają się bohaterami choć
nigdy w życiu na to nie zasługiwali, generalizacja, całkowita negacja: ten pan
niczego dobrego nie zrobił dla mieszkańców, wręcz przeciwnie wielu wpedzil
w niezle problemy, Etyka tego pana nie istnieje, presupozycja: A czy na tablicy
będzie również 40 numerow kont bankowych do wglądu? czy implikatura: Nie będę
o nim pisał ale każdy wie jaki był i co zrobił dla Gdańska. Tablica nie będzie
szanowana [...].
Wszystkie omawiane środki stosowane są często w nagromadzeniu, a agresja
eskaluje nawet do podżegania do zbrodni z nienawiści:
(38) Ten pitolony złodziej pedofil znowu wygrał to hańba!!!!!!!!!! […] takich jak on powinno się
wieszać […] jego trzeba utopić w najgłębszym bagnie gdańszczanie obutcie się wami zadzi
chrześcijański zdrajca i pedofil
(2018).

Podsumowując, należy stwierdzić, że przedstawione komentarze stanowią
wyraźne przykłady agresji werbalnej. Zawierają elementy krytyki, ale również
sytuują się niejednokrotnie w niebezpiecznej bliskości penalizowanej „mowy
nienawiści”. Są naznaczone wysoką ekspresywnością, jak gdyby podstawową ich
funkcją było uwolnienie nagromadzonej złości, wylanie jadu, operują w tym celu
wulgaryzmami, wyzwiskami, przezwiskami, stereotypami, ekspresywnymi
zabiegami słowotwórczymi, intonacją wykrzyknikową. Znaczną część stanowią
także przykłady agresji niejawnej, autorzy swój atak i deprecjację adresata ukrywają
za ironią, presuponują i implikują negatywne treści, korzystają z uogólnień,
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niedomówień, hiperboli, neutralne z pozoru słowa zmieniają się w kontekście
w napastliwe i agresywne oceny. Adresaci są nieobecni, nie mogą zareagować,
wyręczają ich w tym w pewnym sensie obserwatorzy i moderatorzy „dyskusji”,
zgłaszając niezgodne z etyką słowa treści, blokując je. Czy widać jakąś zmianę
jakościową w komentarzach przed i po śmierci prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza? Czy poziom agresji jest niższy? Czy większy jest szacunek, choćby
dlatego, że tekst dotyczy już zmarłej osoby, a w naszej kulturze przyjęto, że
o zmarłych nie mówi się źle? Nie, poziom deprecjacji adresata pozostał ten sam.
Nie sposób nie odnieść się także w kilku słowach do aktualnych wydarzeń
społecznych w Polsce – Strajku Kobiet i niesionych podczas protestów,
publikowanych w mediach, wykrzykiwanych haseł: „wypierdalać” i „jebać pis”
w wersji graficznej „***** ***”. Stanowią one bezsprzecznie wulgaryzmy,
dla jednych jest to oznaka złego wychowania i agresji protestujących, oburzeni
obserwatorzy zdają się nie zauważać, że język ten obecny jest już w dyskursie
publicznym od dawna, co ilustruje choćby analiza przedstawiona w tym artykule,
dla drugich – jest to wyraz emocji powstałych po przekroczeniu granicy
poszanowania praw drugiego człowieka. Czy można ten problem postrzegania
zanalizować i rozstrzygnąć? Być może jest to zadanie postawione przed kolejnymi
badaczami języka publicznego.
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Linguistic Aggression in Internet Comments Before
and After the Death of Paweł Adamowicz, the Mayor of Gdańsk
Summary
The article describes the means of linguistic aggression, both open and covert, in public discourse with
reference to internet comments on the Trójmiasto.pl internet portal. The article examines internet
users’ statements published under two articles concerning Paweł Adamowicz, the Mayor of Gdańsk,
the first one after his re-election in 2018, the second one after his tragic death in 2019.
These texts are examined from the pragmatic point of view, considering their sender, addressee,
observer, location, time and social background, but above all their function, which is reconstructed
based on analysis.
In the course of research the author indicates the difference between aggressive statement and
common criticism, the repertoire of most commonly used vocabulary, the mode of using
presupposition and irony, etc..
Keywords: linguistic aggression, language of hatred, hejting
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Etyka mediów w perspektywie konferencyjnej.
O możliwościach pogłębiania dyskursu naukowego

ABSTRAKT
Etyka mediów pełni ważną rolę dla mediosfery, a także dla społeczeństwa. Dyskusja na temat etyki
mediów i etyki w mediach jest podejmowana i obecna w dyskursie naukowym, stanowiąc nie tylko
interesujący obszar badawczy, ale również fundament edukacji, komunikacji i dialogu. Analizując
obszar dyskursu konferencyjnego zidentyfikowano lukę badawczą dotyczącą opracowań dyskursu
konferencyjnego w kontekście etyki mediów.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o potrzebę etyki mediów w dyskursie naukowym oraz
zweryfikowanie możliwości pogłębiania dyskursu naukowego wokół etyki mediów. Postawiono dwie
hipotezy badawcze: Podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym jest
potrzebne oraz Dyskurs naukowy o etyce mediów jest pogłębiany podczas konferencji naukowych.
Prezentowane wnioski badawcze sformułowano na podstawie badań: wywiadu eksperckiego oraz
analizy zawartości programów konferencyjnych Konferencji Naukowej Etyki Mediów w latach 20092019.
Powyższe badania potwierdziły hipotezy badawcze i pozwalają uznać, że obecność etyki mediów
w dyskursie naukowym jest potrzebna, a nawet konieczna; oraz że konferencyjny dyskurs naukowy
nie tylko pogłębia refleksję o etyce mediów, ale także oddziałuje na przestrzeń naukową (poprzez
integrację i kształtowanie społeczności naukowej) oraz kształtuje obszary naukowe: ważne etycznie
i medialnie.
SŁOWA KLUCZOWE: etyka mediów, konferencyjny dyskurs naukowy, komunikacja, dialog, integracja
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Wprowadzenie
Jeśli mediosfera ma swój kod genetyczny, to z pewnością etyka jest w niego
wpisana. Od początku istnienia mediów etyczność była jednym z wymiarów
przekazu medialnego, dziennikarstwa czy zarządzania mediami, a obecnie u progu
rewolucji mediów cyfrowych: internetu i wdrażania rozwiązań z zakresu artificial
intelligence – kwestie etyczne nie są wcale mniejsze czy mniej ważne. Rola etyki
w mediach jest niezmienna i istotna dla dyskursu naukowego2. Środki społecznego
przekazu oddziałują na społeczeństwo, dlatego można wnioskować, że istnieje
ścisły związek pomiędzy etyką a komunikacją. Normy etyczne w środowisku
dziennikarskim określane są dzięki przepisom istniejącego prawa, jednak regulacja
środowiskowa oparta o normy prawne nie dzieje się samoistnie. Mimo
rozbudowanych przepisów w dalszym ciągu system samoregulacji etycznej mediów
postrzegany jest jako najskuteczniejszy regulator3. Na zasadzie wnioskowania
paralelnego można postawić hipotezę, że istnieje związek między etyką mediów
a dyskursem naukowym. Szczególnie istotne zdaje się kształtowanie i inicjowanie
przestrzeni wymiany myśli oraz prezentowania badań na polu etyki mediów na
konferencjach naukowych. Pojęcie dyskursu na potrzeby tej pracy i badań
rozumiane jest jako: dyskusja na tematy naukowe; proces rozumowania, który
polega na dążeniu do jakiegoś celu poznawczego poprzez pośrednie operacje
myślowe, różne od spostrzeżenia lub intuicji – w oparciu o wywodzące się z łaciny
pojęcie discursus, czyli: rozmowa, rozprawa, rozumowanie4. Warto nadmienić, że
pojęcie to zostało użyte celowo w kontekście konferencji naukowych, ponieważ
„dyskurs powstaje w grupie społecznej jako efekt interakcji jej członków, ale kiedy
już istnieje – wpływa na ich komunikacyjne zachowania5”.
W pierwszej kolejności poddano analizie obecność etyki mediów
w konferencyjnym dyskursie naukowym. Research przeprowadzono w oparciu
o dostępne dane internetowe. Wśród zagranicznych konferencji naukowych –
w całości poświęconych etyce mediów – należy wymienić: odbywającą się co dwa
lata międzynarodową konferencję w Hiszpanii (International Conference on Media
Ethics Seville: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019), międzynarodową konferencję
w Finlandii (ProCom International Communication, PR and Media Ethics Conference
in Helsinki: 2016, 2018, 2019, 2020), sympozjum w Austrii (Symposium of Media
Ethics at the St. Pölten UAS: 2016, 2019), międzynarodową konferencję w Kanadzie
2

Por. K. Konarska, Etyka mediów – czym jest i dlaczego jej nie ma? Rozważania o zagubionych wartościach
i zmarnowanych zależnościach, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2016, 9.
3 Por. M. Geryk, Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”,
nr 1–2/43–44/2014, s. 48.
4 Por. D. Brzozowska, Dyskurs i jego kolokacje, [w:] Dyskurs w perspektywie akademickiej, Komisja Lingwistyki
Dyskursu. Międzynarodowy Komitet Slawistów, Olsztyn 2014, s. 12.
5
Por. T. Piekot, Trzy sposoby rozumienia słowa dyskurs, [w:] Dyskurs w perspektywie akademickiej, Komisja
Lingwistyki Dyskursu. Międzynarodowy Komitet Slawistów, Olsztyn 2014, s. 16.
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(Media Ethics International Conference in Toronto: 2018-2020), międzynarodową
konferencję w Indiach (International Conference on ‘Media Ethics’ in India: 2019),
konferencję w Stanach Zjednoczonych (Ethics Conference, The University of
Central Oklahoma Department of Mass Communication: 2015, 2016, 2017, 2018,
2019), coroczne warsztaty etyki mediów w Stanach Zjednoczonych (Poynter
KSU Media Ethics Workshop in St. Petersburg, Florida, 2005-2019). Kwestia
wyzwań i powinności etycznych regularnie powraca jako temat główny podczas
wielu zagranicznych konferencji, dotyczących mediów, informacji, branży hightech, komunikacji czy dziennikarstwa. Zjawisko to sygnalizuje i potwierdza
ważność powyższego zagadnienia. W polskim dyskursie naukowym obecnym na
konferencjach na szczególną uwagę zasługuje Konferencja Naukowa Etyki Mediów
organizowana od 2007 roku w Krakowie6 i w całości poświęcona etyce i aksjologii
w mediosferze.
Obecność etyki mediów na konferencjach naukowych nie była dotychczas
przedmiotem badań naukowych7. Można więc uznać, że prezentowany artykuł
wypełnia lukę badawczą, oferując nowe spojrzenie na korelację etyki mediów
z nauką w przestrzeni konferencyjnej. Dokonano zawężenia obszaru badawczego,
na podstawie kryterium geograficznego, do dyskursu konferencyjnego o etyce
mediów w Polsce.

Metody badań i proces badawczy
Na podstawie obserwacji mediosfery i wyzwań etycznych, a także przeglądu
obecności tej tematyki w dyskursie konferencyjnym, sformułowano dwie hipotezy
badawcze:
h1: podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym
jest potrzebne.
h2: dyskurs naukowy o etyce mediów jest pogłębiany podczas konferencji
naukowych.
Aby zweryfikować postawione hipotezy przeprowadzono dwa rodzaje badań:
─ jakościowe, oparte o wywiad ekspercki, zakorzeniony w naukach
humanistycznych, doceniając wgląd w doświadczenie i wiedzę wybranego
respondenta. Badanie przeprowadziły dwie badaczki, które aktywnie
uczestniczyły w opracowaniu pytań, jak również i w samym wywiadzie;

6

Przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
7 Według wiedzy autorek, po przeprowadzeniu researchu materiałów źródłowych.
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─

ilościowe, które objęły swoim zakresem okres pełnych 10 lat
i skoncentrowane były na analizie zawartości programów konferencyjnych
z Konferencji Naukowej Etyki Mediów, organizowanej w Krakowie8.
Zdecydowano się na dwa rodzaje badań ze względu na przekonanie, że badania
ilościowe i jakościowe – o ile można je przeprowadzić równolegle – dają pełniejszy
wgląd w problematykę badawczą. Dyscyplina nauk o komunikacji społecznej
i mediach – jako że jest różnorodna i czerpie z bogatego dorobku metodologicznego
– umożliwia swobodne wykorzystywanie różnych metod i narzędzi badawczych.
W 2019 roku przeprowadzono wywiad ekspercki z ks. prof. dr. hab. Michałem
Drożdżem, inicjatorem i organizatorem corocznego naukowego przedsięwzięcia.
Po dokonaniu transkrypcji wyszczególniono obszar dotyczący etyki mediów
i konferencji naukowej – a następnie poddano go wnikliwej analizie w kontekście
sformułowanych hipotez. Przeprowadzono także analizę zawartości programów
konferencyjnych z Konferencji Naukowej Etyki Mediów z lat 2009-2019 pod kątem:
liczebności prelegentów, paneli tematycznych oraz podejmowanej tematyki
według przyjętego klucza kategoryzacyjnego.
Zgodnie z praktyką wykorzystania analizy zawartości, już na etapie preanalizy
określono poszczególne kategorie badawcze i opracowano klucz kategoryzacyjny9.
Wielość kategorii jest podyktowana tym, że na klucz powinny się składać kategorie
istotne, rozłączne, wyczerpujące oraz jednoznaczne, a więc uniemożliwiające
zaklasyfikowanie jednego tematu do więcej niż jednej kategorii10.
Z uwagi na zainteresowanie potencjałem konferencyjnego dyskursu
naukowego, jak również z powodu aktywnego zaangażowania i czynnego udziału
w Konferencji Naukowej Etyki Mediów – autorki zdecydowały się postawić hipotezy
badawcze oraz przeprowadzić badania weryfikujące.

a) Wywiad ekspercki
Wykorzystywanie wiedzy eksperckiej jest znaną metodą badawczą, osadzoną
głównie w naukach socjologicznych, ale także psychologicznych i pedagogicznych –
jednak nieco niedocenianą11. Wieloletnie doświadczenie i obserwacje danej
dziedziny (tutaj: mediosfery i etyki) dają podstawy do rozumienia mechanizmów,
8

www.etykamediow.pl/media/attachments/2018/05/05/ix-konferencja-etyki-mediw.pdf
Por. A. Hess, Dialog obywatelski w metodologii badań medioznawczych, [w:] Metody badań medioznawczych
i ich zastosowanie, (red.) Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess, Kraków 2018,
s. 263.
10 Por. R. Klepka, J. Idzik, O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata?, [w:] Medialne obrazy
świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 22-23.
11 Por. J. R. Stempień, W. A. Rostocki, Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości
i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, „Przegląd Socjologiczny” 2013, 62 (1),
s. 89-90.
9
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zjawisk i tendencji na dużo głębszym poziomie i w odniesieniu do szerszego
kontekstu. Eksperci w danej dziedzinie, otrzymując pytania o fakty i stosunek do
nich, mają możliwość
„ich wyjaśniania i przewidywania. Przyjmuje się zarazem, że respondenci cechujący się dużym
dorobkiem zawodowym lub dobrą quasi-profesjonalną wiedzą na dany temat, mogą prezentować
interesujące propozycje analityczne. Dzięki wiedzy fachowej i «wyobraźni osadzonej w realiach»
mogą również tworzyć wartościowe (realistyczne) prognozy rozwoju sytuacji w danym fragmencie
rzeczywistości społecznej12”.

Wywiad ekspercki, nazywany niekiedy wywiadem z respondentem,
przeprowadza się ze specjalistą (specjalistami) z danej branży. Na ogół wywiady
eksperckie przybierają formę wywiadów niestandaryzowanych, które w badaniach
rynkowych określane są pogłębionymi, natomiast w socjologii: wywiadami
swobodnymi, ukierunkowanymi13.
Wywiad ekspercki został przeprowadzony w 2019 roku z twórcą i pomysłodawcą
Konferencji Naukowej Etyki Mediów, ks. prof. dr. hab. Michałem Drożdżem.
W perspektywie wielu lat profesor obserwował i badał przestrzeń mediów, poprzez
zaangażowanie w działania promujące etykę mediów w Polsce. Wywiad miał
charakter niestandaryzowany, swobodny oraz nastawiony na dłuższe, narracyjne
odpowiedzi. Opierał się o starannie przygotowane pytania zawierające tezy,
hipotezy lub odwołania o charakterze naukowym, by skłonić respondenta do
dłuższych wypowiedzi z zakresu jego wiedzy eksperckiej14 lub polemiki. Zgodnie
z techniką wywiadu niestandaryzowanego pytania miały charakter otwarty,
następnie podzielono je na działy tematyczne (w każdym około 10). Prezentowane
wyniki badawcze odnoszą się tylko do fragmentu wywiadu: do działu poświęconego
etyce mediów, dyskursowi naukowemu oraz Konferencji Naukowej Etyki Mediów.
Po dokonaniu transkrypcji powstał bogaty materiał badawczy. Poniższa tabela
przedstawia – w kontekście celu badawczego – najważniejsze poruszone aspekty,
uwzględniając zagadnienia związane z etyką mediów w dyskursie konferencyjnym
poparte krótkim cytatem15:

12

Ibidem, s. 90-91.
Por. I. Przybyłowska, Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego
zastosowania w badaniach socjologicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1978,
s. 15.
14 Por. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000,
http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja2.html/#roz8 (1.03.2020).
15 Zapis słów ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża, 2019.
13
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Tabela nr 1: Zagadnienia związane z etyką mediów w dyskursie konferencyjnym
aspekty

cytat z wywiadu eksperckiego

korelacja etyki,
mediów i nauki

zasadna, potrzebna
„Media potrzebują etyki”;
„Bez etyki media są ślepe. Media nie mają orientacji, i zależą od ludzi, którzy są ich
twórcami i odbiorcami. Ci zaś zawsze posługują się świadomie bądź nieświadomie
jakimiś kryteriami aksjologicznymi”.

rola dyskursu
konferencyjnego

zakorzenienie, inspirowanie, rozwój
„Młodzi naukowcy przyjeżdżają do nas [na Konferencję Naukową Etyki Mediów]
i zakorzeniają się w tym środowisku, a być może i inspirują się myślami, które się tu
pojawiają, do tego, aby przekształcić lub przeformatować swoje pole badawcze, w które
włączają refleksję etyczną”;
„Konferencja jest dla szerokiego grona osób zainteresowanych światem wartości
w mediach, analizą aksjologiczną i etyczną współczesnej mediosfery”.

charakter
konferencyjnego
dyskursu
naukowego

różnorodny, różnicujący
„Poruszamy się w obszarze dyskursu naukowego, a dyskurs różnicujący i prezentowanie
poglądów etycznych jest możliwe, jeśli dyskutujemy w oparciu o argumenty i wiedzę
o podstawach etyki. (...) Nie chcemy i nie pozwolimy, by Konferencja Naukowa Etyki
Mediów stała się konferencją o charakterze światopoglądowo-ideologicznym”.

podejmowana
tematyka

aktualna, istotna
„Tematyka konferencji, odzwierciedla wartości ważne i aktualne, dlatego nie jest
przygotowywana z dużym wyprzedzeniem. (…) Tematyka rodzi się z aktualnej potrzeby,
możliwości czy sytuacji współczesnych mediów”;
„Dlatego podejmujemy tematy istotne i stają się one tematami naszych konferencji, ale
w sposób, który wyrasta z praktyki medialnej. Ta praktyka dotyka tendencji rozwoju
technologii medialnych i nowych form komunikowania społecznego, z których czerpiemy
inspiracje do tematów naszej Konferencji Naukowej Etyki Mediów”.

oczekiwane
efekty i potencjał
dyskursu
konferencyjnego

kreowanie i integrowanie środowiska naukowego
„Przyciągamy wielu znakomitych naukowców, zarówno już o utrwalonym,
jak i nieutrwalonym statusie naukowym. Młodzi naukowcy przyjeżdżają do nas
i zakorzeniają się w tym środowisku (...)”;
„Chcemy (...) pokazać wszystkie wartości ważne w dyskusjach współczesnych mediów.
Dlatego podejmujemy tematy istotne i stają się one tematami naszych konferencji,
ale w sposób, który wyrasta z praktyki medialnej”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

b) Analiza ilościowa zawartości programów konferencyjnych Konferencji
Naukowej Etyki Mediów w Krakowie w latach 2009-2019
Opracowany klucz kategoryzacyjny umożliwił dokonanie analizy ilościowej,
a następnie sformułowanie wniosków na temat liczebności prelegentów
(polskich i zagranicznych), ilości paneli tematycznych i liczby wystąpień
prelegentów w badanym okresie. Zebrane dane ilościowe – uzyskane z programów
konferencyjnych w latach 2009-2019 – przedstawiono graficznie: w formie
302

Etyka mediów w perspektywie konferencyjnej.O możliwościach pogłębiania dyskursu naukowego

diagramów, wykresów i tabel.
W kontekście liczebności prelegentów z Polski i zagranicy w latach 2009-2019
podkreślenia wymaga fakt, że w latach 2009-2016 Konferencja Naukowa Etyki
Mediów miała wymiar międzynarodowy, natomiast w latach 2017-2019 krajowy.
Ilustracją reprezentacji prelegentów jest wykres pierwszy:
Wykres nr 1: Liczebność prelegentów w latach 2009-2019

Źródło: Opracowanie własne.

Zaproponowano podział na: panele tematyczne oraz tematykę wystąpień
prelegentów. Panele tematyczne to założenia organizatorów konferencji,
natomiast tematyka wystąpień to inicjatywa prelegentów (w proponowanym
co roku obszarze tematycznym16). Z tego względu należy uznać zgłoszenia
prelegentów oraz tematykę paneli za niezupełnie zależne od siebie i poddać je
odrębnej analizie.
Diagram pierwszy ilustruje zsumowane kategorie oraz udział procentowy dla
paneli tematycznych, sformułowanych przez organizatorów konferencji w badanym
okresie.

16

Warto podkreślić, że co roku organizatorzy proponują temat przewodni, zgodnie z praktyką konferencyjną.
Przykładowo w 2019 roku hasło przewodnie brzmiało: Godność osoby w mediach – media godne osoby, w 2018 r.:
Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach, w 2017 r.: Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów.
Por. http://www.etykamediow.pl/index.php/archiwum.
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Diagram nr 1: Tematyka paneli w latach 2009-2019 (udział procentowy i liczbowy)

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres drugi ilustruje dokładny udział liczbowy paneli tematycznych,
sformułowanych przez organizatorów konferencji w poszczególnych latach
i kategoriach w badanym okresie.
Wykres nr 2: Tematyka paneli w latach 2009-2019

Źródło: Opracowanie własne.

304

Etyka mediów w perspektywie konferencyjnej.O możliwościach pogłębiania dyskursu naukowego

Za pomocą diagramu drugiego zaprezentowano zsumowane kategorie oraz
udział procentowy zgłoszeń prelegentów w kategoriach w badanym okresie.
Diagram nr 2: Tematyka wystąpień prelegentów w latach 2009-2019 (udział procentowy)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela trzecia ilustruje dokładny udział liczbowy zgłoszeń prelegentów
w poszczególnych latach i kategoriach w badanym okresie.
Tabela nr 3: Tematyka wystąpień prelegentów w latach 2009-2019 (liczbowo)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

medialna

14

12

22

24

23

24

27

34

48

28

38

społecznokulturowa

3

2

1

1

5

14

6

11

6

7

6

polityczno-prawna

8

2

3

3

3

4

7

6

4

5

10

marketingoworeklamowa

2

0

4

1

2

2

3

2

10

4

5

psychologicznowychowawcza

0

3

1

3

7

0

2

6

3

0

1

ekonomicznobiznesowa

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

kościelna

1

3

3

5

4

6

2

12

6

3

10

filozoficzna

4

2

2

2

1

5

2

3

0

2

2
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inne

4

0

0

0

3

3

5

4

4

0

4

łącznie

37

24

36

40

48

58

55

78

81

50

77

Źródło: Opracowanie własne.

c) Podsumowanie procesu badawczego
Zrealizowane badania czerpią z ugruntowanych metod badawczych, jakimi są
wywiad ekspercki oraz analiza zawartości. Badania dostarczyły danych
o charakterze ilościowym, a także o charakterze jakościowym. Dane zostały
zebrane, ujednolicone, opracowane, a następnie przedstawione graficznie –
zaprezentowano jedynie tę część wyników, która jest związana z celem badawczym
oraz postawionymi hipotezami. Przeprowadzenie różnych rodzajów badań miało na
celu poszerzenie perspektywy i umożliwiło sformułowanie różnorodnych
wniosków.

Wnioski badawcze
Obserwacja mediosfery i wyzwań etycznych (wywiad ekspercki) oraz przegląd
tematów podejmowanych w dyskursie konferencyjnym (analiza zawartości
ilościowa i jakościowa) umożliwiły weryfikację postawionych hipotez badawczych:
h1: podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym
jest potrzebne.
h2: dyskurs naukowy o etyce mediów jest pogłębiany podczas konferencji
naukowych.
Wyjaśnienia wymaga, czym jest pogłębianie dyskursu konferencyjnego. Autorki
uznają, że jest to nieustanna reinterpretacja rzeczywistości poparta opisem
i oceną względem przeszłości w wybranym obszarze. To miara subiektywna
i niepretendująca do wskaźnika liczbowego. Pogłębianie dyskursu przejawia się
w różnorodności tematyki, zróżnicowaniu perspektyw i powracaniu do tematów
najbardziej kluczowych podczas kolejnych edycji. W dalszej części pracy zostaną
omówione bardziej szczegółowe konkluzje. Przeprowadzone badania ujawniły, że
istotne w pogłębianiu dyskursu jest oferowanie różnych perspektyw: filozoficznych,
wychowawczych, psychologicznych czy społeczno-kulturowych, zaś krytyczne
ujęcia i analizy przyczyniają się do konfrontacji światopoglądowej i wychodzenia
poza stereotypy.
W toku badań hipotezy zostały uznane za prawdziwe. Autorki sformułowały
następujące wnioski:
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a) Wnioski z wywiadu eksperckiego
Pogłębiona refleksja naukowa na temat etyki mediów jest nie tylko potrzebna,
ale i konieczna. Ważne, by była obecna także w naukowym dyskursie
konferencyjnym.
Sformułowane tutaj wnioski nawiązują do tabeli pierwszej. Analiza i obserwacja
naukowego dyskursu konferencyjnego wokół etyki mediów ujawnia, że korelacja
etyki, mediów i nauki jest potrzebna. Zauważyć można, że spełnia on także rolę
zakorzeniania, inspirowania, rozwoju, przy jednoczesnej różnorodności
i różnicowaniu. Realizacja dyskursu ma aktualny i istotny wymiar, a w swoim
potencjale jawi się jako czynnik kreujący i integrujący środowisko naukowe.
Podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym
jest potrzebne (a nawet konieczne), a ponadto dyskurs naukowy o etyce mediów
jest pogłębiany podczas konferencji naukowych.
Można uznać, że Konferencja Naukowa Etyki Mediów kształtuje przestrzeń
naukową. Istnienie przestrzeni naukowej, w której zachodzi wymiana doświadczeń
oraz wiedzy, przyczynia się do integrowania środowiska i budowania dyskursu.
Wnioskować można, że Konferencja Naukowa Etyki Mediów naświetla, a nieraz
kształtuje również obszary naukowo, etycznie i medialnie ważne. Konferencja
akcentuje te obszary tematyczne, które wymagają szczegółowej analizy,
a następnie badań i wniosków, co skutkuje powstaniem literatury naukowej17
i pogłębianiem dyskursu naukowego. Audytorium Konferencji Naukowej Etyki
Mediów odgrywa ważną rolę: to ludzie tworzą miejsca, dialog buduje mosty,
a połączenie tych dwóch aspektów skutkuje powstaniem wspólnotowości. Jednym
z założeń konferencji, wielokrotnie podkreślanym przez organizatorów, jest fakt, że
audytorium i uczestnicy konferencji reprezentują środowisko akademickie.

b) Wnioski z analizy programów konferencyjnych Konferencji Naukowej
Etyki Mediów
Liczebność prelegentów
Prowadzone badania pod kątem liczebności prelegentów umożliwiły
zdiagnozowanie tendencji: wzrostu, spadku czy też stałości, oraz ustalenia, jakie są
proporcje zagranicznych prelegentów i polskich prelegentów. W latach 2010-2017
można zaobserwować tendencję wzrostową, którą prezentuje wykres pierwszy.
W 2018 roku odnotowano spadek do poziomu z lat 2013-2015. W 2019 roku
widoczny jest znaczący wzrost względem roku poprzedniego i powrót do poziomu

17

Każdego roku organizatorzy prowadzą nabór tekstów do monografii pokonferencyjnej.
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z lat 2016-2017. Liczebność prelegentów zagranicznych jest niewielka: nie
osiąga 10% liczby wszystkich uczestników. Trudno więc mówić o charakterze
międzynarodowym. Organizatorzy pierwotnie zakładali udział zagranicznych
przedstawicieli dziedzin naukowych18, stąd też konferencja początkowo uznawana
była za międzynarodową, włącznie do 2016 roku. Od 2017 roku Konferencja
Naukowa Etyki Mediów ma charakter ogólnopolski. Wyniki badań jednoznacznie
wykazują dominującą obecność prelegentów z Polski. Konferencja Naukowa Etyki
Mediów cechuje się cyklicznością i regularnością nieprzerwanie od 2007 roku.
Widoczna jest popularność konferencji wśród polskich prelegentów.
Zagraniczne konferencje oraz kongresy etyczno-medialne, które poddano
analizie na potrzeby powyższego artykułu, przejawiają podobną tendencję do
zrzeszania prelegentów lokalnych, rodzimych. Widoczne jest jednak, że prelegenci
w doborze tematów nie ograniczają się jedynie do badania polskiej mediosfery, ale
naturalnie wychodzą poza ramy geograficzne czy czasowe.
Zaobserwować można tendencję wzrostową (z jednorocznym spadkiem: 2015
rok) liczebności prelegentów zgłaszających swój udział w Konferencji Naukowej
Etyki Mediów. Przeważają prelegenci polskojęzyczni, rodzimi – co zdaje się być
korzystne, biorąc pod uwagę, że Konferencja Naukowa Etyki Mediów jest jedyną
konferencją poświęconą w całości etyce mediów w Polsce.

Panele tematyczne
W tej części badań zweryfikowano tematykę zaproponowaną przez
organizatorów konferencji jako panele tematyczne, która jest wiodąca, a która
marginalna. Sprawdzono, czy tematy paneli korespondują z treścią wystąpień
prelegentów oraz jakie tematy pojawią się w kategorii inne i o czym to świadczy.
Ze zrozumiałych przyczyn19 organizatorzy konferencji poruszają się po dużym
poziomie ogólności podczas planowania paneli tematycznych. Zwraca uwagę, że
klucz kategoryzacyjny nie został w pełni wykorzystany. Do kategorii ekonomicznobiznesowej i inne nie przydzielono żadnych tematów. Zaś propozycje tematyczne
wyróżniają się pojemnością i różnorodnością poprzez łączenie dziedzin od siebie
dość odległych, jak w przypadku dwóch paneli tematycznych: Etyczne, prawne
i psychologiczne aspekty prywatności w mediach (2015) czy Prawda w komunikacji
marketingowej oraz w filmie (2018).

18

Udział zagranicznych prelegentów prognozowano na podstawie deklaracji i wyrażania zainteresowania podczas
wspólnych międzyuczelnianych projektów, udziału w pokrewnych konferencjach naukowych, jak również poprzez
kontakty prywatne.
19
Panele tematyczne na konferencjach są z natury budowane na ogólnym poziomie, a zakres tematyczny jest
szeroki.
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Tematyka paneli w latach 2009-2019 zawarta na diagramie pierwszym ilustruje
udział procentowy kategorii tematycznych względem całości. Widoczna jest
znaczna przewaga tematyki o charakterze medialnym: ponad połowa dotyczy
zagadnień typowo medialnych (61,1%). Na kolejnej pozycji znajduje się kategoria
społeczno-kulturowa z przydziałem na poziomie 15,9%. Zarówno przestrzeń
społeczna, jak i kulturowa w kontekście mediów co roku wzbudza zainteresowanie
wśród prelegentów. Pozostały udział procentowy rozkłada się na tematy z obszaru
filozofii, w tym etyki (7,1%), polityki i zagadnień z obszaru prawa (6,2%)
oraz marketingu i reklamy (5,3%). Tematy dotyczące aspektów i zagadnień
psychologiczno-wychowawczych uzyskały 2,7%, zaś tematy kościelne: 1,8%.
W kontekście idei Konferencji Naukowej Etyki Mediów – którą jest naukowa
refleksja nad etyką mediów i etyką w mediach – można uznać, że organizatorzy nie
marginalizują tematów mniej popularnych, np. kościelnych czy politycznych,
a raczej dbają o różnorodność i wielowymiarowość konferencji w określonych
granicach. Zdaje się, że szczególnie wymiar społeczno-kulturowy i filozoficzny jest
powiązany z etyką i mediami.
Tematyka paneli w latach 2009-2019 zaprezentowana na wykresie drugim
umożliwia określenie tendencji układu tematycznego proponowanego przez
organizatorów. Widoczna jest tendencja wzrostowa w przypadku tematyki
medialnej. Z kolei tematyka społeczno-kulturowa do 2014 roku wykazywała
tendencję wzrostu, a od 2015 utrzymuje się na stałym poziomie. Tematyka
psychologiczno-wychowawcza oraz kościelna wykazują niezmiennie stałą
obecność, niemniej na niskim poziomie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
tematyki filozoficznej, polityczno-prawnej i marketingowo-reklamowej, które po
wzroście zaczęły utrzymywać tendencję stałą.
Tematy wystąpień prelegentów
W dalszej kolejności przebadano zgłoszone przez prelegentów wystąpienia.
Analizie poddano obecność dominującej oraz marginalnej tematyki w określonym
przedziale czasu, diagnozowano, czy koresponduje ona z panelami tematycznymi
proponowanymi przez organizatorów, a także wyciągnięto ogólne wnioski.
Diagram drugi ilustruje tematykę wystąpień prelegentów w latach 2009-2019,
ujawniając także udział procentowy względem całości badanego okresu.
W latach 2009-2019 dominuje tematyka medialna, w której znalazły się
wystąpienia związane z mediami tradycyjnymi, cyfrowymi, dziennikarstwem
i komunikacją społeczną, a także technologiami, formatami audiowizualnymi,
takimi jak: filmy, seriale, gry, treści rozrywkowe. Połowa podejmowanych tematów
zgłoszonych przez prelegentów dotyczyła zagadnień wprost medialnych (50,3%)
w kontekście etyki, powinności, wyzwań czy przemian mediosfery. Z widocznie
dużo niższym wynikiem na drugim miejscu co do popularności tematów
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uplasowała się kategoria społeczno-kulturowa (10,6%). Prelegenci podejmowali
kwestie społeczne, koncentrując się m.in. na migracji i uchodźcach, osobach
z niepełnosprawnościami, grupach etycznych, tabu, kwestiach międzykulturowych
czy współczesnej kondycji sfery publicznej. Na pozycji trzeciej znalazły się ex aequo
dwie kategorie tematyczne: polityczno-prawna (9,4%) oraz kościelna (9,4%).
Prelegenci poruszali szczególnie kwestie związane z prawem i ustawodawstwem,
które dotyczą obszaru medialnego, choćby w kontekście prawa prasowego, prawa
autorskiego, ochrony prawnej, legalności, prywatności itd. A także tematy z obszaru
zagadnień kościelnych – przeważająco dotyczyły kwestii związanych z nauczaniem
papieskim w kontekście mediów, społeczeństwa czy dziennikarstwa religijnego.
Widoczny jest wzrost zainteresowania tematyką kościelną w latach 2016 i 2019
i można tę sytuację odnieść do dwóch wydarzeń: (odpowiednio) organizacja
Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz ujawnienie skandali pedofilskich
i seksualnych nadużyć w Kościele w Polsce. Dalsze miejsce zajęła kategoria związana
z marketingiem i reklamą (6%), ukazując problematykę m.in. godności osoby
w komunikowaniu wizerunkowym, czy też paradoksy i zagrożenia współczesnego
marketingu i reklamy. Pozostałe kategorie tematyczne nie przekraczają poziomu
5%. W kategorii inne (4,6%) obecne były zagadnienia z obszarów literatury, kwestii
językowych, pamięci, zrozumienia, wyobraźni, dyplomacji czy nawet kwestii
medycznych. Wśród tematów psychologiczno-wychowawczych (4,5%) najczęściej
pojawiały się kwestie związane z rodziną, oddziaływaniem mediów na młodych
odbiorców (dzieci), psychologią mediów i potrzebą edukacji medialnej. Kategorie
dotyczące tematyki filozoficznej (4,3%) obejmowały propozycje wykorzystania
filozofii moralnej w profesji dziennikarskiej, utopijne spojrzenie na etykę mediów,
formułowanie traktatów o obłudzie, prezentowanie filozofii dialogu Karola Wojtyły
czy Józefa Tischnera, a także zwiastowanie końca filozofii w rzeczywistości
medialnie rozszerzonej. Najrzadziej zgłaszane tematy z obszaru ekonomicznobiznesowego (0,9%) odnosiły się do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej
oraz zarządzania kreatywnością i ludźmi w przedsiębiorstwach medialnych. Warto
jednak podkreślić, że choć nie jest to kategoria w sposób oczywisty atrakcyjna,
to jednak nosi w sobie ogromny potencjał, gdyż media mają wymiar nie tylko
społeczny, kulturowy czy polityczny, ale także gospodarczy, tj. realizują zadania
biznesowe – szczególnie naznaczone potrzebą orientacji etycznej.
Tabela trzecia dotyczy tematyki wystąpień prelegentów w latach 2009-2019
(liczbowo) z podziałem na poszczególne lata, a zarazem koresponduje z diagramem
drugim, tj. rocznym zestawieniem podejmowanych kategorii tematycznych.
Powyższe zestawienie obrazuje niezaprzeczalną popularność kategorii medialnej
przez całe dziesięć lat poddanych analizie. 2016, 2017 oraz 2019 rok to lata,
w których kategoria osiągnęła szczególnie wysokie wyniki. Kategoria społecznokulturowa największą popularnością cieszyła się w 2014 i w 2016 roku. Prelegenci
podejmowali badania m.in. w obszarze możliwości dialogu w świecie konsumpcji,
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dialogu międzykulturowego, pokoleniowego, czy też dialogu rodzinnego. Z kolei
kategoria polityczno-prawna największe zainteresowanie przejawiała w pierwszym
roku poddanym analizie (2009) oraz w ostatnim (2019), koncentrując się na
tematyce dotyczącej np.: analizy skarg do KRRiT, aspektów prawnych ustawy
o radiofonii i telewizji, czy też wolności prasy a ochrony prywatności osób
powszechnie znanych, jak również mediatyzacji w kontekście osób znanych itd.
Kategoria marketingowo-reklamowa popularna była w 2017 roku. Pozostałe
kategorie: ekonomiczno-biznesowa, filozoficzna oraz inne utrzymują się zazwyczaj
na stałym, lecz niskim poziomie.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że połowa zgłoszonych wystąpień dotyczy
tematów typowo medialnych, zaś druga połowa odnosi się do kwestii z pozostałych
kategorii klucza kategoryzacyjnego. Można zaobserwować wyraźne związki
proponowanej i omawianej tematyki konferencyjnej w konkretnych latach
z wydarzeniami w kraju czy nastrojami społecznymi. W ostatnich latach, tj. 20172019 prelegenci koncentrowali się na wartościach niezwykle aktualnych społecznie
i medialnie, takich jak: zaufanie, prawda oraz godność. Powyższa triada daje
szerokie perspektywy badawcze w kontekście nie tylko mediów, ale także
tematów społecznych i kulturowych. W roku 2018 tematem przewodnim była
prawda. Większość uczestników skupiła się na analizie mediów jako
komunikatorów prawdy, a także na weryfikowaniu i diagnozowaniu, czy media
społecznościowe oraz elektroniczne dostarczają prawdziwe informacje. Nie
brakowało konstruktywnych propozycji przeciwstawiania się manipulacji,
dezinformacji i fake newsom. Z kolei w 2019 roku poruszano zagadnienia z obszaru
godności, co ciekawe najczęściej w kontekście mediów i tematyki kościelnej.
W związku z wyborami do sejmu, jak również oburzeniem społecznym, związanym
z wyjściem na światło dzienne informacji o pedofili (m.in. w polskim Kościele
katolickim), wybór powyższej tematyki był częsty, bowiem skupiał wokół siebie
wiele aktualnych i kontrowersyjnych tematów.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów porusza zagadnienia typowo medialne
w kontekście etyki, a także pozostaje wyjątkowo różnorodna i aktualna względem
kwestii medialnych, społeczno-kulturowych, polityczno-prawnych, marketingoworeklamowych,
psychologiczno-wychowawczych,
ekonomiczno-biznesowych,
kościelnych, filozoficznych i innych. Koresponduje z proponowanymi przez
organizatorów panelami tematycznymi. Można odnotować wysoki poziom
różnorodności i szczegółowości zainteresowań prelegentów. Natomiast
organizatorzy, proponując panele tematyczne, wykazują się większą ogólnością
proponowanej tematyki.
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c) Wnioski ogólne
Wnioski z badań zdają się być nie tylko zbieżne, ale także komplementarne.
Badania ilościowe dostarczyły danych liczbowych, wskazując pewne tendencje
i kierunki – konieczna jest jednak interpretacja wyników, oparta o badania
jakościowe. W tym przypadku zdaje się, że przeprowadzenie dwóch rodzajów
badań było konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów i weryfikacji hipotez
naukowych oraz umożliwiło sformułowanie pełniejszych wniosków. Autorki
oceniają tę decyzję jako wartościową. Uzyskane wnioski z badań cząstkowych
ujednolicono do wniosków ogólnych.
Przeprowadzone badania wykazały, że podejmowanie tematu etyki mediów
w konferencyjnym dyskursie naukowym jest potrzebne. Tak jak media potrzebują
etyki, by móc dobrze służyć człowiekowi, tak człowiek potrzebuje mediów, by
egzystować we współczesnym świecie – jednak to media mają służyć człowiekowi,
a nie człowiek mediom.
Wnioski badawcze wyraźnie ukazują, że dyskurs naukowy wokół etyki mediów
jest pogłębiany podczas corocznych konferencji naukowych. Proces pogłębiania
dyskursu kształtuje się następująco:
1. Pogłębienie jako różnorodność: różne perspektywy światopoglądowe
i badawcze.
2. Pogłębienie jako cykliczność.
3. Pogłębienie jako różnicowanie: dyskusja, debata.
4. Pogłębienie jako analiza krytyczna.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów przyczynia się do rozwoju naukowego
dyskursu, a jego uczestnicy są zapraszani do zakorzeniania się w przestrzeni
etycznych propozycji wobec mediów. Grono uczestników co roku bada, odkrywa
i propaguje świat wartości, potrzebny we współczesnej mediosferze.
Tematyka konferencji odzwierciedla stan oraz aktualne potrzeby mediosfery20.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów współ-kształtuje przestrzeń, która pogłębia
rozumienie i opis praktyki medialnej, odnosi się nowatorskich badań i analiz, stawia
odważne diagnozy i nie unika ważnych pytań. Dyskurs naukowy jest różnorodny
oraz różnicujący, bowiem kluczowa staje się już sama polemika i dialog, oparte
o wiedzę i doświadczenie. Etyczne fundamenty, naukowy przekaz oraz
merytoryczna dyskusja stanowią podstawę funkcjonowania naukowych spotkań.
Konferencja nie stanowi bowiem przestrzeni do prezentowania treści
światopoglądowo-ideologicznych, zaś pełni rolę centrum komunikowania wartości
i dialogu. Badania pokazują także, że konferencja ta kreuje i integruje środowisko
20

Przez aktualne potrzeby mediosfery należy rozumieć tematy i kwestie związane z aktualnymi wydarzeniami
społecznymi, politycznymi, kościelnymi, ekonomicznymi itd., które nie tylko wybrzmiewają w przekazach
medialnych, ale także stanowią wyzwanie i casusy etyczne.
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naukowe. Nie tylko znani i cenieni naukowcy stanowią grono prelegentów, ale także
młodzi badacze, rozpoczynający swoją naukową karierę. Należy podkreślić, że
istnienie przestrzeni realnej wymiany myśli i poglądów w konwencji face-to-face ma
wymiar integrujący dla całego środowiska, umacnia poczucie wspólnoty, misji
i przekonanie, że media bez etyki nie są godne człowieka.
Zrealizowane badania oferują nowy wgląd w dyskurs naukowy oraz ukazują, że
istnieje silna potrzeba obecności aksjologii w dyskursie naukowym oraz
w konferencyjnym dyskursie naukowym, jak również w życiu ludzi. Etyka mediów
jest obszarem użytecznym, potrzebnym w dyskursie konferencyjnym, a nawet
koniecznym w kontekście naukowym.
Obecna w kluczu kategoryzacyjnym kategoria „inne” okazała się być niezwykle
interesująca. Dowodzi ona, że prelegenci umiejscawiają i identyfikują etykę
w różnorodnym i bogatym kontekście. Bogactwo tej kategorii uwidaczniają
przykładowe tytuły wystąpień prelegentów, tj. „Socjolożki, pedalstwo i bojownicy
o wolność”. Czy neutralność w języku jest w ogóle możliwa? (2009), Podmiotowość
i pamięć wobec mediów w późnej twórczości Alexa Grossa (2013), „Żeby ktoś
nas zrozumiał…” Koncepcja rozmowy zorientowanej na temat? (2013), Rola
wyobraźni w procesach racjonalnego myślenia na podstawie neurologicznych
badań nad uważnością (2014), Między światem starych mistrzów a współczesnością
– dialog według Sztucznych Fiołków (2014), Prywatność dyplomaty w mediach
społecznościowych: granica między nieoficjalną i oficjalną działalnością aktorów
dyplomacji (2015), Mroczna strona kreatywności – makiawelizm medyczny (2016),
Literacka i medialna wielojęzyczność w sferze publicznej jako kwestia zaufania
(2017), Odczłowieczenie uniwersytetu w metaforach produkcyjnych. Dyskurs
prasowy wokół tzw. reformy Kudryckiej (2011-2014) (2019). Widoczne w kategorii
„inne”: różnorodność, refleksyjność, krytyczność i stawianie pytań przez
prelegentów dotyczy również pozostałych kategorii tematycznych.
Prężny rozwój środków społecznego przekazu, technologiczny i cyfrowy świat
stwarzają wiele wyzwań przed odbiorcami treści medialnych, niezależnie od wieku.
Kategoria ta również zawiera szerokie spektrum tematów aktualnych i istotnych
w życiu człowieka, m.in. bada procesy komunikacyjne, narracyjne w kontekście
odbioru. Świadczy to o różnorodności tematów godnych analizy i badań,
dodatkowo wskazując przestrzenie warte przeanalizowania. Już sama mnogość
poruszanych zagadnień ukazuje szeroki obszar badawczy, wnoszący wiele istotnych
informacji i perspektyw do dyskursu naukowego. Analiza badań uwidacznia
rzeczywistą korelację pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi. Warto
zauważyć, że nauki o komunikacji społecznej i mediach wyróżniają się – na tle
innych dyscyplin – znaczącą interdyscyplinarnością, łączą w sobie różne
perspektywy, metodologie badań, pytania badawcze, a także oferują interpretacje
i diagnozy wychodzące poza ramy dyscyplinarne. Podobne właściwości
wykazuje dyskurs konferencyjny. Zatem praktykowanie nauki o komunikacji
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społecznej i mediach podczas konferencji ma wymiar synergicznej
różnorodności i metadyscyplinarności. Różnorodność tematyki obecnej
w dyskursie konferencyjnym ujawnia także skonstruowany przez autorki
klucz kategoryzacyjny. W toku badań zwracają uwagę związki mediów
z obszarem: społeczno-kulturowym, polityczno-prawnym, marketingoworeklamowym,
psychologiczno-wychowawczym,
ekonomiczno-biznesowym,
kościelnym, filozoficznym, a także innymi obszarami.
Badania również potwierdzają wszechobecność mediów i ich wpływ na
współczesnego człowieka. Analiza programów konferencyjnych Konferencji
Naukowej Etyki Mediów na przestrzeni lat 2009-2019 pozwala uznać, że
komunikowanie treści naukowych i merytorycznych nie jest zarezerwowane
(w przypadku etyki mediów) tylko dla doświadczonych naukowców, ale może
być praktykowane przez specjalistów dziedzin medialnych, a także młodych
naukowców, którzy wnoszą w dyskurs konferencyjny świeże spojrzenie
i perspektywę analizowania i rozumienia mediosfery, w której przyszło im
egzystować już od urodzenia.
Analiza zagranicznych konferencji naukowych w całości poświęconych etyce
mediów ujawniła pewną nieregularność w organizacji spotkań oraz – co pozytywne
– podejmowanie działań przez ośrodki naukowe (Uniwersytet w Sewilli,
Uniwersytet Nauk Stosowanych w St. Pölten, Uniwersytet St. Michael’s
College, kolegium Uniwersytetu w Toronto, Uniwersytet Tilak Maharashtra
Vidyapeeth w Pune, Uniwersytet Central Oklahoma w Edmond, Oklahoma) czy
naukowo-biznesowe (Fińskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Komunikacji),
a nawet organizacje non-profit (Instytut Poyntera w St. Petersburgu na Florydzie).
Konferencja Naukowa Etyki Mediów w Polsce na tym tle odznacza się regularnością
(co rok) i długoletnią tradycją (od 2007).
Badania sugerują dalszą potrzebę prowadzenia analiz w zakresie potencjału
i wpływu konferencyjnego dyskursu naukowego w temacie etyki mediów na
środowisko akademickie.

Margines błędu badawczego
Należy podkreślić, że w przypadku analizy zawartości programów
konferencyjnych w latach 2009-2019 istnieje możliwość wystąpienia co najmniej
trzech nieścisłości.
Pierwsza wynika z rozbieżności, która może wystąpić na konferencjach
w kontekście faktu zgłoszenia a realnego wystąpienia. Zdarza się, że z przyczyn
losowych prelegenci nie pojawiają się na konferencji lub rezygnują z aktywnego
udziału mimo zgłoszenia. Program nie jest aktualizowany po konferencji. Należy
jednak przyjąć, że rozbieżność ta nie wpływa znacząco na wyniki badań w latach
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2009-2019 oraz nie stanowi błędu w kontekście zgłaszanej tematyki wystąpień,
gdyż samo zgłoszenie jest wyraźnym sygnałem zainteresowań naukowych.
Rzeczywisty wpływ można odnotować w przypadku danych dotyczących liczebności
prelegentów.
Proponowane przez prelegentów tematy niejednokrotnie mają formę gry
słownej, metafory, wykorzystują cytat lub nawiązanie – uniemożliwia to precyzyjną
klasyfikację tematyczną (wtenczas przydzielano wystąpienie do kategorii inne).
Warto podać przykłady: Jak czytamy mapy i jak mapy czytają nas? (2015), Komu
wierzyć (2017). W programach konferencyjnych brakuje abstraktów, słów
kluczowych – jest to jednak zjawisko dość powszechne dla konferencji naukowych
i programów konferencyjnych.
Trzecia nieścisłość dotyczy zmian tematu, które nie są uwzględniane
w programie konferencyjnym. Należy jednak uznać, że ta nieścisłość, jakkolwiek
może mieć wpływ na wyniki badań, pozostaje trudna do wychwycenia – i pośrednio
może wskazywać na dynamikę potrzeb badawczych i wyzwań mediosfery.

Rekomendacje
Dyskurs naukowy może być systematycznie pogłębiany, dlatego autorki
zdecydowały się także sformułować rekomendacje. Konferencja Naukowa Etyki
Mediów dostarcza coraz nowszych wymiarów i możliwości pogłębiania dyskursu
naukowego. Dalsze możliwości pogłębiania dyskursu kształtują się wokół haseł:
międzynarodowość, krytyczne podejście, inicjowanie dyskusji, networking21 oraz
wykorzystanie potencjału środowiska cyfrowego.
Ponieważ krajowy wymiar konferencji o etyce mediów oceniono jako typowy
dla praktyk konferencyjnych na świecie, można zaproponować stopniowe
wprowadzenie wymiaru międzynarodowego na skalę krajów Europy Środkowej:
podobne uwarunkowania historyczne, podobieństwo systemów medialnych
i kwestie kulturowe mogą sprzyjać wymianie doświadczeń i budowaniu wspólnej
orientacji etycznej dla mediów.
Zdaje się, że niezwykle cenne jest rozwijanie w ramach dyskursu krytycznego
podejścia do podejmowanych tematów. Konstruktywna krytyka i różnorodność
perspektyw powinny być ze wszech miar podtrzymywane. Prelegenci i goście
konferencyjni powinni wiedzieć i czuć, że wypracowany dyskurs konferencyjny jest
otwarty na odmienność poglądów i chęć wychodzenia poza stereotypy. Krytyczny
rys skłaniający do twórczych dyskusji może wnieść wiele pozytywnych cech, takich
jak otwartość na analizę szerokiego spektrum dotąd nieznanych czy zupełnie
nowych zagadnień.
21

Z j. ang. jest to szerokie pojęcie odnoszące się do nawiązywania kontaktów i utrzymania pozytywnych relacji
w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w wybranej sferze, np. biznesowej, naukowej, socjalnej.
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Inicjowanie podczas konferencji aktywnej debaty, dyskusji panelowych,
uwzględnianie czasu i przestrzeni na pytania i odpowiedzi, otwiera prelegentów
oraz uczestników na nowe perspektywy badawcze, ale także skłania do dialogu,
argumentacji, refleksji na gruncie społecznym, politycznym, filozoficznym czy też
kulturowym.
Integracja środowiska naukowego ma związki z coraz powszechniejszą
propozycją networkingu: prelegentom jest umożliwiany i ułatwiany kontakt między
sobą, co ma przyczyniać się do nawiązywania współpracy. Oczywiście, prelegenci
mają możliwości podejmowania samodzielnych działań, jednak obserwuje się
w przestrzeni naukowej czy naukowo-biznesowej tendencje do tworzenia przez
organizatorów platformy cyfrowej, gdzie za zgodą zainteresowanych umieszczane
są dane kontaktowe, zainteresowania naukowe, dotychczas realizowane projekty
badawcze, czy też abstrakty do proponowanych referatów i wystąpień. W związku
z powyższym zjawisko networkingu przyczynia się do wykorzystania zasobów,
pomysłów i energii, swobodnego przepływu informacji oraz dzielenia się
i otwartości, dając tym samym prelegentom możliwość tworzenia sieci kontaktów
i nawiązywania wzajemnej współpracy.
Nowe technologie oraz postęp cyfryzacji wpływają na polepszenie
funkcjonalności i dostępności konferencji naukowych. Przestrzeń cyfrowa
niejednokrotnie jest wykorzystywania do realizacji (w całości lub częściowo)
konferencji online, ale także do zamieszczania materiałów dodatkowych, raportów,
publikacji, repozytoriów (upowszechniania wyników badań), a także nagrań
wystąpień i dyskusji – dostępnych później dla uczestników czynnych (prelegentów)
i uczestników biernych (zarejestrowanych gości czy słuchaczy). Wymiana treści
zatem może zachodzić w jeszcze pełniejszym wymiarze na poziomie środowiska
zorientowanego wokół etyki mediów.

Zakończenie
Dla autorek nie jest zaskoczeniem, że wyniki badań i opracowane konkluzje
potwierdziły postawione hipotezy naukowe. Można jednak odkryć, że
podejmowanie tematyki związanej z etyką mediów jest niezaprzeczalnie potrzebne
w dyskursie naukowym, ale nade wszystko pogłębia go.
Pogłębienie dyskursu należy rozumieć jako stawianie w nowym świetle
tematów znanych, podejmowanie tematów nowych, reinterpretację znaczeń
i kontestowanie schematów czy stereotypów. Owszem, można uznać, że
pogłębianie nie jest wskaźnikiem liczbowym i obiektywnym, niemniej w badaniach
jakościowych interpretacja i opis świata zakłada subiektywną ocenę badacza.
Autorki nie miały zamiaru dokonywać pomiaru pogłębienia, a jedynie wskazać, że
w swojej głębokiej istocie – poprzez różnorodność, powtarzalność, cykliczność,
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aktualność i wielość perspektyw – dyskurs konferencyjny dotyczący etyki mediów
jest pogłębiany.
Potrzeba organizowania corocznej konferencji (a zatem systematycznego
dialogu oraz integracji środowiska naukowego) dotyczącej etyki mediów, jest
widoczna po przeprowadzonych badaniach. Można w tym miejscu posłużyć się
cytatem z wywiadu eksperckiego: „Media potrzebują etyki. Ta teza jest słuszna,
i skoro nie jest tylko jakąś hipotezą to powinna przekładać się na praktykę
badawczą. Praktykę także w wymiarze funkcjonalności mediów. Bez etyki media są
ślepe. Media nie mają orientacji, i zależą od ludzi, którzy są ich twórcami
i odbiorcami. Ci zaś zawsze posługują się świadomie bądź nieświadomie jakimiś
kryteriami aksjologicznymi. (...) Ten świat realny istnieje, w tym świecie żyjemy,
dokonujemy wyborów i działań o charakterze etycznym. Stąd etyka z konieczności
powinna zajmować się mediami22”.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów jest potrzebna w przestrzeni naukowej.
Z jednej strony pogłębia dyskurs zorientowany wokół etyki mediów, a z drugiej
strony ze względu na charakter dyskursu i dyscypliny naukowej (nauki
o komunikacji społecznej i mediach) ma charakter interdyscyplinarny.
Organizatorzy poruszają i motywują prelegentów do podejmowania
aktualnej tematyki z obszarów: społeczno-kulturowych, polityczno-prawnych,
marketingowo-reklamowych, psychologiczno-wychowawczych, ekonomicznobiznesowych, kościelnych, filozoficznych, a także innych obszarów, w duchu
przyświecających im wartości. Mowa tutaj o perspektywie łączącej obszary
humanistyczne, które jako centrum stawiają człowieka, jego byt, egzystencję,
wybory, a tym samym skutki podejmowanych działań.
Jakkolwiek Konferencja Naukowa Etyki Mediów oparta jest na fundamentach
wartości oraz organizowana jest przez katolicką uczelnię, odznacza się wyraźnym
obiektywizmem, wychodzeniem poza schematy myślowe oraz bezstronnością.
Może o tym świadczyć fakt, że w 2019 roku, gdy uwaga całego kraju skupiła się na
problemie pedofilii w polskim Kościele (i jego przemilczaniu), jeden z paneli
tematycznych oraz debata zostały poświęcone powyższemu zjawisku, przełamując
tym samym tabu. Zarówno osoby świeckie, jak i kościelne podejmowały temat
skandali seksualnych i tuszowania ich w strukturach kościelnych. Prelegenci
zareagowali na wydarzenia kontrowersyjne i bolesne w sposób zdecydowany
i domagający się prawdy, sprawiedliwości i poszanowania godności.
Konferencja Naukowa Etyki Mediów w 2020 roku nie odbyła się w tradycyjnym
terminie w formie stacjonarnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną, jednakże
organizatorzy zadbali o ciągłość naukowych, corocznych spotkań, organizując
w grudniu jednodniowe spotkanie w formie online. To wydarzenie wpisuje się
w rekomendowane wykorzystywanie osiągnięć technologicznych.
22

Fragment wywiadu z ks. prof. dr. hab. Michałem Drożdżem.
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Wirus wywołujący chorobę COVID-19, który swoim zasięgiem objął cały świat
i częściowo sparaliżował funkcjonowanie społeczeństwa, postawił przed
człowiekiem szereg nowych wyzwań etycznych oraz społecznych. Przestrzeń
medialna potrzebuje odpowiedzialnych i zaangażowanych ludzi, rozumiejących,
że misja społeczna mediów i wymiar etyczny to kluczowe zagadnienia i zadania
w najbliższych latach. Również przestrzeń naukowa odczuwa dotkliwie skutki
epidemiologiczne, mianowicie m.in. rezygnację z przeprowadzania konferencji
naukowych, przenoszenie zajęć dydaktycznych na uczelniach do przestrzeni
cyfrowej w formie pracy i nauki zdalnej, czy też wstrzymanie prac ośrodków
badawczych i realizacji badań. Należy jednak pamiętać, że dyskusja naukowa trwa
nieprzerwanie i wchodzi w niezbadane, coraz ciekawsze obszary.
Chwilowy impas można potraktować jako nową perspektywę oraz szansę na
czas i refleksje nad wartościami w ujęciu społecznym i indywidualnym. Możliwości
pogłębiania dyskursu konferencyjnego wokół etyki mediów przybywa.
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Media Ethics in a Conference Perspective. Considerations
on the possibilities of deepening the scientific discourse
Summary
Media ethics plays an important role for the media sphere as well as for society. The discussion on
media ethics and ethics in the media is undertaken and present in the academic discourse,
constituting not only an interesting research area, but also the foundation of education,
communication and dialogue. By analyzing the area ofconference discourse, a research gap was
diagnosed. The aim of the present article sets out to answer the question about the need for media
ethics in academic discourse and to verify the possibilities of deepening the academic discourse
around media ethics. Two research hypotheses were formulated: it is necessary to take up the topic
of media ethics in conference academic discourse and academic discourse on media ethics is
deepened during academic conferences. The presented research conclusions were formulated on the
basis of research: expert interview and analysis of the content of the conference programs of the
Academic Conference on Media Ethics in 2009-2019. The above studies confirmed the research
hypotheses and allow the authors to conclude that the presence of media ethics in the academic
discourse is necessary and even urgent; and that conference academi discourse not only deepens the
reflection on media ethics, but also affects the academic space (by integrating and shaping the
academic community) and shapes academic areas: ethically and medially important.
Keywords: media ethics, conference scientific discourse, communication, dialogue, integration
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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
(w wyjątkowych sytuacjach może być powołany trzeci recenzent), 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.
guestauthorship, 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 200 słów (min. 100 słów, max.
200słów każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść
i stanowić kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography) oraz
oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online references) – 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
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w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne
nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
* Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
* W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. ‘pozytywny’), stosujemy je także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
* Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
* Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
* Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej datę
i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie ważniejszych
referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat znaczenia i osiągnięć
konferencji, wykaz referatów.
* 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,
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podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli występują dwa miejsca
wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko pierwsze.
Artykuł
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectatorinspectaculum. 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
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i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258-270;
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28-30.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11-17.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i
perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_
kawka.pdf (20.06.2016)
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Lista recenzentów
1. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
2. dr Marta Eichsteller – School of Sociology University College Dublin
3. prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. – Univerzita Palackého, Olomouc
4. prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
5. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
6. dr hab. Tomasz Hoffmann – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie
7. dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
8. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
9. doc. Viktor Savka – Institute of the Humanities and Social Studies Lviv Polytechnic
National University
10. dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
11. dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
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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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