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Michał! Ty się nie miałeś teraz odwracać!
Manipulacje w talent show jako odzwierciedlenie
medialnego (wy)zysku
Tym innym

ABSTRAKT
Artykuł jest opisem wniosków z badań empirycznych prowadzonych nad uczestnikami różnych
programów muzycznych strukturze konkursowej oraz talent show. Ma on na celu ukazanie kulis owych
programów oczami samych uczestników, w związku z czym skupiamy się na ich doświadczeniach oraz
interpretacjach różnych wydarzeń, ażeby wskazać, iż ich zdaniem dochodzi tam do wielu manipulacji,
istniejących na różnych poziomach i momentach trwania programu. Uczestnicy stają się towarem
w rękach wielkich koncernów medialnych, które tworzą ich obraz pod kątem wymogu
oglądalności, zgodnie z neoliberalną zasadą, stawiają zysk ponad ludźmi. Staramy się zrozumieć
popularność fenomenu talent show na szerszym podglebiu społecznym, odwołując się między
innymi do kultury narcyzmu i społeczeństwa spektaklu. Wskazujemy, iż tym czego najbardziej
potrzebują uczestnicy, jest poczucie własnej wartości, którzy na scenie i w kulisach programu
toczą walkę o kapitał w postaci widzialności oraz spełnienie swoich marzeń karierze.
Nierzadko ceną, jaką przychodzi im zapłacić za udział w programie jest upokorzenie, traktowane
jako immanentna część tychże programów, co z kolei przekłada się na milczącą akceptację
upokorzenia.
SŁOWA KLUCZOWE: talent show, kultura upokarzania, manipulacja w mediach, społeczeństwo
spektaklu, kultura narcyzmu, neoliberalizm
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O potrzebie wstania z kanapy
Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę ostatnie kilkanaście lat obecności w polskiej
telewizji różnego rodzaju programów muzycznych mających na celu wyłonienie
kogoś wybitnie uzdolnionego oraz talent show, to należałoby stwierdzić, że owa
obecność nie znajduje znaczącej reprezentacji w naukowym dyskursie
medioznawczym, który byłby refleksją nad różnorodnymi aspektami tych
programów. Fakt ten zaskakuje, gdyż, jeśli uznać Idola za pierwszy w Polsce
program stworzony na te potrzeby oraz stosunkowo dużą ich liczbę (przewinęło się
przez nie zapewne kilkadziesiąt tysięcy ludzi), to mamy do czynienia z okresem
osiemnastu lat. Programom tego typu nie poświęcono należytej uwagi,
a szczególnie, co interesuje nas najbardziej, nie poświęcono jej uczestnikom tych
programów.
Taka sytuacja może być spowodowana wieloma czynnikami: metodologicznymi,
światopoglądowo‐ideologicznymi, osobowościowymi. Nie będziemy jednak się
tutaj nimi zajmować. Wskażemy jedynie, iż medioznawcy mają tendencję do analizy
zawartości treści medialnych, nie prowadzą zazwyczaj badań empirycznych,
nie rozmawiają z osobami, które były przedmiotem owej analizy (badania
nad odbiorem treści przekazów medialnych, niekiedy wymuszające bezpośredni
kontakt, na przykład poprzez wspólne oglądanie i obserwację uczestniczącą
to jednak inne zagadnienie, albowiem nie dotyczące samych uczestników
wydarzeń). Można powiedzieć, że analiza zawartości treści medialnych jest dla
medioznawcy tym, czym obserwacja uczestnicząca dla etnologa. Choć rzecz jasna
owa tendencja nie dotyczy wszystkich medioznawców, to wydaje się nam ona być
dominującą. Z pewnością także swój udział w rządzące postrzeganiem mediów,
takie jak symulakrum czy spektakl. Ta ostatnia może występować w różnych
ujęciach, by wspomnieć chociażby klasyczne opracowania Guy Deborda2 czy
Ervinga Goffmana3. Choć są one nadal poznawczo użyteczne, to jak to
ma miejsce w przypadku każdej metafory, naświetlając pewien aspekt postrzeganej
rzeczy lub zjawiska, utrudnia ona spostrzeganie innego aspektu.Wspomniane
czynniki wiązałyby się także,bezpośrednio lub pośrednio, w zależności od przypadku
konkretnego badacza, z psychologicznie zrozumiałą obroną swojej tożsamości

2
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, tłum. Anka Ptaszkowska, Wydawnictwo Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk
1998.
3
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner‐Śpiewak, Paweł Śpiewak, Wydawnictwo
KR, Warszawa 2000.
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badawczej, w tym szczególnie obroną własnego języka oraz rozumienia określonych
pojęć i metafor, który może, jak każdy język, stwarzać złudzenie, że aspekt nie jest
aspektem, lecz rzeczywistością samą w sobie.
Zostawiając sobie na inną okazję próbę odpowiedzi na pytanie o powody
nikłego zainteresowania polskich medioznawców wspomnianymi programami,
a szczególnie ich uczestnikami, pozostawiamy je otwartym. Skonstatujemy jedynie,
iż nie mamy na naszym rynku naukowej debaty zbyt wielu artykułów, nie
wspominając o książkach, poświęconych tej tematyce. Nie oznacza to jednak,
iż nie ma ich wcale, ponadto te, które są, potwierdzają wiele naszych obserwacji4.
Naszym artykułem mamy nadzieję rozpocząć proces wypełniania tej luki bazując
na rozmowach prowadzonych z uczestnikami wspomnianych programów
telewizyjnych. Jest to kwestia fundamentalna, albowiem ma wpływ na nasze
poznawcze nastawienie, tj. na kogo kierujemy naszą uwagę, odróżniając się od tych,
którzy kierują ją w inną stronę, pomijających tym samym ważne dla nas zagadnienie
dające się uchwycić tylko poprzez rozmowy z uczestnikami. Uważamy, że bez
uwzględnienia rozmów z uczestnikami, część medioznawców może bezrefleksyjnie
4

W tym względzie należy wymienić tekst Joanny Podgórskiej pt. Bohaterowie talent show, który ukazał się
w Polityce w 2012 roku (J. Podgórska, Bohaterowie talent show, „Polityka”, 2012, nr 19, 8‐9 maja, s. 101‐103).
Ciekawie sygnalizuje on istotne kwestie warte medioznawczego podjęcia, czyli m.in. klasowy aspekt pochodzenia
uczestników oraz motywację do udziału w programie, które można by spróbować zestawiać na zasadzie analizy
porównawczej z dzisiejszymi uczestnikami. Należy również wymienić świetny artykuł Anny Golus pt. Nieprawda
ekranu, który opisuje perfidne manipulacje względem „biednych” rodzin w programie Bogaty dom – biedny dom
(A. Golus, Nieprawda ekranu, „Tygodnik Powszechny”, 2021, nr 10, 7 marca, s. 12‐16). Artykułami, już naukowymi,
a nie dziennikarskimi, które naprowadzają na możliwe sposoby przyglądania się programom o strukturze
konkursowej i ich interpretowania są artykuły Anny Jupowicz‐Ginalskiej pt. Jurorem być, czyli rzecz o komisjach
sędziowskich w programach talent show (A. Jupowicz‐Ginalska, Jurorem być, czyli rzecz o komisjach sędziowskich
w programach talent show, „Rocznik Bibliologiczno‐Prasoznawczy”, 2012, t 4, z. 2, s. 157‐183) oraz Agnieszki Całek
pt. Obraz zwykłego człowieka w polskich wersjach programów typu talent show na przykładzie „Top Model”
(A. Całek, Obraz zwykłego człowieka w polskich wersjach programów typu talent show na przykładzie „Top Model”,
[w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, M. Gabryś, K. Pilipiuk (red.), Podlaska Fundacja Wspierania Talentów,
Biała Podlaska 2016, s. 117‐134). Określone tezy i hipotezy obu autorek znajdują potwierdzenie w naszych
badaniach, które najogólniej można ująć tak: w talent show bardziej chodzi o show niż talent i bardziej o promocję
jury niż szansę na karierę uczestników. Medioznawczynie opisują kwestie szczegółowe uzasadniające ich tezy, by
wymienić jedynie posiadanie przez uczestnika (lub stosunkową łatwość kreacji) tzw. „historii życia”, najlepiej
trudnej i traumatycznej. To ona, co znajduje również odzwierciedlenie w naszych badaniach, sprzyja sukcesowi
medialnemu, gdyż wtedy jest się ciekawym dla mediów ze względu na oglądalność („zwykły człowiek” nie jest
w cenie).Ponadto wskazują na dominujące pochodzenie uczestników (prekariusze ze wsi i małych miast) oraz chęć
awansu społecznego poprzez zdobycie kapitału w postaci widzialności, czyli tego, który można zdobyć stosunkowo
łatwiej niż inne, np. w postaci wykształcenia czy pieniędzy, gdyż wymagają więcej zasobów oraz nakładów pracy
i czasu. Naszym zdaniem oba artykuły zawierają w sobie nie tylko duży potencjał poznawczy, ale i krytyczny, tj.
krytyki mediów jako krytyki kultury. Na koniec należy wskazać na znakomity artykuł Łukasza Flaka pt. Nadprodukcja
talentów w formatach na przykładzie muzycznych talent show (Ł. Flak, Nadprodukcja talentów w formatach na
przykładzie muzycznych talent show, „Zarządzanie Mediami”, 2020, nr 3, t. 8, s. 277‐302), który, bazując m.in. na
analizie wypowiedzi uczestników, porusza podobne – w pewnym obszarze – co my zagadnienia. Jego wnioski
pokrywają się w określonym zakresie z naszymi, i podobnie jak nam, autorowi leży na sercu społeczna
odpowiedzialność korporacji medialnych, które wybrzmiewa w zakończeniu artykułu, stawiając wprost pytanie
o usprawiedliwienie zysku przed ludźmi i możliwość zrezygnowania z takiej działalności w trosce o młodych ludzi.
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wygłaszać nie uzasadnione, nierzadko zresztą przez nas słyszane, stwierdzenia
w rodzaju: „uczestnicy wiedzą na co się decydują”, „wiedzą, że to tylko format”5.
Jest to stwierdzenie, w świetle naszych badań, fałszywe – to po pierwsze. To
przykład imputacji części swojej własnej wiedzy (medioznawczej) zgłaszającym się
do wspomnianych programów. W tym sensie nasze badania pozwolą tę imputację
ograniczyć, co jest powinnością badacza6. Po drugie, intencjonalnie lub nie
intencjonalnie, usprawiedliwiająone fakt, iż korporacje medialne mogą zrobić
z uczestnikami to, co im się podoba, i co, jak pokazują nasze badania, w opinii
samych uczestników, robią.
Gwoli jasności dodamy, iż w artykule prezentujemy opinie i interpretacje
uczestników dotyczących kulis wybranych programów. Są one wyjątkowo zgodne
względem przedstawianych w dalszej części elementów manipulacji, jakie mają, ich
zdaniem, miejsce w programie. Niestety, nasze pytania przesłane do określonych
stacji telewizyjnych (wysłane listy elektroniczne są w naszym posiadaniu), czy mogą
one ustosunkować się do interpretacji uczestników programów, pozostały bez
odpowiedzi, w związku z czym weryfikacja ich opisów jest w tym momencie
niemożliwa. Czytając zatem nasz tekst, należy mieć na uwadze, że jest to
subiektywny punkt widzenia uczestników, który może być zupełnie inny z punktu
widzenia producentów programu (z względu nieustosunkowanie się do naszych
pytań, ten punkt widzenia pozostaje dla nas nieznany).
Ponadto medialne korporacje „robią co chcą” bez żadnego głosu krytycznego,
także ze strony medioznawców, gdyż nierzadko ci, poprzez swój naukowy język, na
przykład w postaci esencjalistycznie pojętej „ekonomii uwagi” naturalizują („taka
jest ekonomia uwagi”, „telewizja daje to, czego chcą ludzie”7) oraz legitymizują
wyzysk uczestników owych programów. W tym sensie, świadomie lub nie, stoją po
stronie wielkich koncernów wykorzystujących marzenia młodych ludzi, ponad nimi
stawiając zysk, wszak ekonomia uwagi jest podporządkowana oglądalności, a ta
5
W dalszej części tekstu używamy figury „medioznawcy” jako badacza niebiorącego pod uwagę doświadczeń
samych uczestników. Jest on wykreowanym przez nas oponentem, w polemice z którym daje się zauważyć
specyfikę naszego podejścia względem badanej problematyki.
6
J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1971.
7
Ekonomia uwagi jest różnie rozumiana w poszczególnych paradygmatach nauk humanistycznych i nauk
społecznych. W artykule rozumiemy ją jako daną treść określonego programu, w tym przedstawiania jego
uczestników, przyciągającą uwagę widza, czyli np. tragiczna historia życia lub/i jego wydarzeń, choroba, zmaganie
się z obecną sytuacją życiową, nałogi, bycie „innym” pod jakimś względem (bycie freekiem), możliwość
obserwowania radykalnej przemiany ciała i osobowości etc. W odróżnieniu od niektórych badaczy nie pojmujemy
jej esencjalistycznie, tj. nie uważamy, aby coś samo z siebie przyciągało uwagę, lecz trzeba do tego zostać
odpowiednio nastawionym. To po pierwsze. Po drugie, nie uważamy, aby można ją było stawiać ponad kosztami
psychicznymi samych uczestników, którzy, wedle swoich relacji, są subtelnie przymuszani do określonych,
niekonwencjonalnych zachowań przyciągających uwagę, wywołujących emocje.
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zyskowi. W takim ujęciu tytuł książki Noama Chomsky’ego8 może być wykorzystany
w analogii do przemysłu medialnego jako biznesu oraz reguł i celów zarządzania
nim.Rozumiemy doskonale, że wielkie koncerny medialne dają nam rozrywkę,
której wszyscy przecież w jakiejś formie potrzebujemy, przy czym, szeroka
publiczność (widzowie), jak i sami uczestnicy nie mają zazwyczaj wiedzy o kulisach
tworzenia tej rozrywki. W tym sensie „zabawiające się na śmierć” społeczeństwo,
by użyć tytułu książki Neila Postmana, robi to kosztem uczestników, nawet wtedy,
gdy część z nich nie jest tego świadoma.
Podsumowując, brak empirycznych badań nad uczestnikami programów
telewizyjnych sprawia, że możliwy do rekonstrukcji obraz tego, co dzieje się
w kulisach tych programach, jest dla nas niezauważalny, gdyż zwyczajnie nie
istnieje, co skutkuje tym, że nie słyszymy ich głosu, lecz jedynie głos
uprzywilejowanych, tj. silniejszych, zarówno ekonomicznie i symbolicznie.
W takiej perspektywie, jako badacze związani z wrocławskim ośrodkiem
medioznawczym, którego ideą jest refleksja nad relacją mediów i władzy, mamy na
celu oddanie głosu tym, którzy do tej pory, ze względu na strukturalne
podporządkowanie wynikające z władzy mediów, go nie mieli9. To pokazanie twarzy
uczestników tych programów, która jak do tej pory, nie przejrzała się
w żadnym lustrze, czy, rezygnując z nazbyt może scjentystycznej metafory lustra10,
twarzy, której skonstruowanej reprezentacji próżno szukać w opisach
medioznawców. W takim ujęciu nasz artykuł jest wstępnym rozpoznaniem tego
obszaru, próbą postawienia wstępnych hipotez względem niego oraz
zaproponowaniem interpretacji, która rzuca nowe światło na wspomniane
programy. Nie postrzegamy ich jako „tylko wyreżyserowanej rozrywki”,
bezproblemowego dobra w postaci szansy na sukces, lecz wskazujemy na ich
wyzyskujący charakter dotyczący pragnień młodych ludzi o zdobyciu kapitału
kulturowego w postaci widzialności, a idąc dalej, spełnieniu swoich marzeń.
Ponadto sądzimy, co jest kolejną ideą środowiska nam najbliższego,iż
w twórczej współpracy medioznawców oraz etnologów, czy mówiąc precyzyjniej
przecięcia się różnych metod, w tym metod jakościowych, i sposobów interpretacji,
daje się stworzyć interesujące pole badawcze dotyczące między innymi odbioru
treści medialnych, czyli tego, co ludzie „robią” z owymi treściami11, strategiami
8
N. Chomsky, Zysk ponad ludzi: neoliberalizm a ład globalny, tłum. Marcelina Zuber, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 2000.
9
Szerzej patrz: M. Rydlewski, A. Woźny, Antropologia historyczna Piotra Kowalskiego a wrocławski projekt
antropologii mediów, „Rocznik Antropologii Historii”, 2017, t.1, s. 123‐141; A. Woźny, Historia barbarzyńców do
napisania. Zadanie dla antropologii mediów [w:] A. Woźny, Scenariusze kultury w mediach i w medycynie
narracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 87‐108.
10
C. Geertz, Dzieło i życie: antropolog jako autor, tłum. Ewa Dżurak, Sławomir Sikora, Wydawnictwo KR, Warszawa
2000.
11
Szerzej patrz: M. Rydlewski, Nowi‐starzy obcy w realnym kapitalizmie. Mieszkańcy polskiej wsi jako ofiary
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oporu samych uczestników wobec dominującej tendencji odbioru danego
programu telewizyjnego (czego przykładem może być nasza rozmowa
z jednym z uczestników telenoweli dokumentalnej Chłopaki do wzięcia), ale także
zmian w świadomości samych uczestników względem bycia w programie i jego kulis
(nabywania wiedzy). Polscy etnologowie nie poświęcili zbyt wiele miejsca mediom
w swoich pracach, na co zwrócił kiedyś uwagę Piotr Kowalski12,
a powstające, korzystające z metod tej dyscypliny teksty, choć znakomite, są
marginalne i dotyczą przede wszystkim odbioru treści medialnych przez określoną
grupę widzów13. Z kolei medioznawcy, o czym już wspomnieliśmy, nie bardzo
kwapią się do wyruszenia w teren, co mogłoby im przynieść dużą wartość
poznawczą.
Proponujemy zatem w naszym artykule refleksję z zakresu antropolo‐
gizowanego medioznawstwa lub antropologii mediów – tak pojmujemy naszą
tożsamość badawczą.

Z kim, o czym, jak i dlaczego? Krótka charakterystyka badań
empirycznych
Michał Rydlewski w Scenariuszach kultury upokarzania analizując treści
medialne wskazywał, że rozmowy z uczestnikami wybranych programów
pozwoliłyby opisać i empirycznie zweryfikować, na ile telewizyjna obietnica pomocy
w odmianie jakiegoś aspektu swojego życia oraz zostania gwiazdą, sprawdza się, tj.
czy faktycznie po występie dzieje się to, co obiecuje dany program14. Dlaczego
medioznawcy nie pokazują tego, co dzieje się po telewizyjnym spektaklu? Dlaczego
nie śledzą tego, czy medialny obrzęd przejścia mający swoje miejsce w programie,
jakim są makeover show, m.in. programy dotyczące przemiany estetycznej,
rzeczywiście kończy się zmianą statusu inicjowanej osoby i poprawą jakości jej
życia? Czyżby metafora spektaklu, w tym szczególne zainteresowanie sceną, a nie
kulisami, by posłużyć się tą teatralną metaforyką, oraz jawne lub milczące
skojarzenie z fikcyjnością, nie sprawia, że pozostajemy niedowidzący? Brak
swojego stylu życia (na przykładzie wybranych obrazów medialnych), [w:] Retro sentyment, retro moda, retro
nadzieje, M. Czapiga‐Klag, M. Rydlewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 116.
12
P. Kowalski, Refleksje o antropologii mediów [w:] Dziennikarstwo i Media, I. Borkowski, K. Stasiuk (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 15‐ 43.
13
A. Woźniak, „Kultura uczestnictwa” na współczesnej wsi polskiej w kontekście najnowszych teorii
medioznawczych, „Etnografia Polska”, 2013, t. 57, z. 1‐2, s. 85‐103; K. Łuczaj, Niewymagające konsumentki kultury.
O charakterystycznym sposobie interpretacji seriali telewizyjnych w środowisku popegeerowskim, „Przegląd
Kulturoznawczy”, 2012, nr 4, s. 366‐381; M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
14
Szerzej patrz: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… , s. 137‐139.
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odpowiedzi na te pytania uniemożliwia stwierdzenie, czy, po pierwsze, sami biorący
udział w tym show uważają go za spektakl, i w jakiej mierze, i po drugie, czy telewizja
spełnia swoją obietnicę poprawy jakości życia tych, którzy do tej pory, z jakichś
względów, tej jakości nie zaznali.
Warto mieć świadomość, że nawet jeśli istnieje tutaj pewna dawka świadomości
fikcyjności, gdzie postrzega się telewizję jako osobny świat, to skutki, jakie ma
przynieść dany program mogą być postrzegane jak najbardziej realnie,
w czym dodatkowo uczestników zapewnia formuła programu mówiąca często
o odmianie złego losu, naprawie wyrządzonych krzywd. Różnica ontologiczna
względem obu światów, w tym przypisywany im status realności, tak przecież
interesujący medioznawców, oraz ich przenikanie w świadomości uczestników, to
dopiero kwestia do zbadania, a nie coś, co można a priori założyć. Co więcej, jak
wskazywał Michał Rydlewski, nawet świadomość pewnej konwencjonalności nie
sprawia, że emocje i uczucia towarzyszące udziałowi w programie są nieprawdziwe
i niewarte uwagi – wręcz przeciwnie, zranienie uczestnika jest jak najbardziej
odczuwane15. W takim sensie mówienie, z jednej strony, o fikcyjności programów
telewizyjnych („to przecież tylko format”) z drugiej zaś jego ludycznym,
rozrywkowym charakterze mającym owo zranienie wykluczać, nie
pozwala uchwycić w sensie poznawczym interesującego nas zagadnienia.
Co więcej, może stanowić uzasadnienie, podyktowane de facto przez samych
producentów medialnych, których opis/język przejmuje medioznawca, aby nie
zaglądać za kulisy, a widzieć tylko scenę.
W takiej perspektywie celem naszego artykułu jest przyjrzenie się kulisom
owych programów, o czym już wspominaliśmy, czyli zobaczenie, na ile to możliwe,
kulis programu z „punktu widzenia uczestnika”16 oraz odniesienie go do opisów
procesów i zjawisk kulturowych opisywanych przez badaczy kultury, w tym,
szczególnie ważnej z naszego punktu widzenia, kultury upokarzania17. Słowem
chcieliśmy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań: na czym polega, i czy w ogóle
15

Szerzej patrz: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… , s. 91‐98.
C. Geertz, „Z punktu widzenia tubylca”. O naturze antropologicznego rozumienia, [w:] C. Geertz, Wiedza lokalna.
Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.
63‐79.
17
Mówiąc o kulturze upokarzania mamy na myśli współwystępujący zbiór emocji i odczuć takich jak upokorzenie
właśnie, okazanie pogardy, zawstydzenie, wyśmianie. Polegają one na pewnej symbolicznej degradacji jednostki,
naruszeniu jej godności, klaustrofobicznym uwięzieniu jej w bańce, w której nie dostaje szansy na sprzeciwienie
się, a czasami nawet nie potrafi się sprzeciwić, gdyż jest usytuowana od razu na niższej pozycji w relacji władzy,
której nie ma ona tyle samo co usytuowani wyżej. Fundamentalne znaczenie w kształtowaniu oraz podtrzymywaniu
tej relacji odgrywają media, które kształtują wyobrażenia o poszczególnych grupach społecznych. Upokorzenie,
pogarda, ośmieszenie, zawstydzenie – to stały element programów telewizyjnych typu talent show lub „zmień
siebie”. Ci, którzy są wyżej w hierarchii społecznej, ci, którzy należą do „klasy szampańskiej”, złożonej z celebrytów,
dziennikarzy, aktorów czy piosenkarzy, uważają, że mają prawo do bezwstydnego upokarzania ludzi stojących
w tej hierarchii niżej. Za cnotę poczytują sobie szczerość zabarwioną sadyzmem.
16
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jest przez wszystkich uczestników odczuwane, upokarzanie (zawstydzenie,
wyśmianie) wynikające z ich strukturalnej niższości w tych programach? Czy jego
nieświadoma niekiedy akceptacja sprzyja producentom w traktowaniu uczestników
w wybrany przez siebie sposób? W czym miałoby się ono przejawiać? Czy
istnieje przeciwko niemu sprzeciw i opór18? Czy sytuacja ta jest akceptowana
i czy jest poddawana przez uczestników refleksji? Czy po programie spełniła się
obietnica programu bądź oczekiwania uczestnika, jakie miała dać szansa udziału
w nim (jeśli ktoś oczywiście zaszedł w miarę daleko)?
Te ogólne pytania badawcze przekładały się na sformułowanie pytań
zadawanych samym uczestnikom w naszych rozmowach, które staraliśmy się
zbliżyć do sporej części dyrektyw „wywiadu rozumiejącego” w ujęciu Jean‐Claude’a
Kaufmanna19. Pytaliśmy zatem uczestników m.in. o to, czy ich zdaniem zostali
ocenieni sprawiedliwie, czy reguły programu są jasne i przejrzyste dla
uczestników, czy w programie dochodziło do manipulacji (przedstawiania
w telewizyjnym występie czegoś inaczej, niż miało to miejsce w rzeczywistości,
co było definicją wprost wypowiadaną przez naszych rozmówców), czy programy

18
W tej perspektywie niezwykle interesująca jest nasza rozmowa z jednym z bohaterów telenoweli dokumentalnej
pt. Chłopaki do wzięcia, która jest realizacją scenariusza gabinetu osobliwości opisywanego przez Michała
Rydlewskiego (M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… s, 164‐171). Pytany o odbiór programu, który jest
okazją do pośmiania się z bohaterów tego programu (wystarczy zapoznać się z komentarzami pod odcinkami
programów, w których traktuje się ich jako wręcz patologię, Innych), o którym on dobrze wie, gdyż osobiście
spotykały go w miejscowości, w której mieszka nieprzyjemne komentarze, stwierdza, że „ma to gdzieś”. Jego duża
odporność psychiczna wynika między innymi z różnych doświadczeń biograficznych, które go ukształtowały
(świadomie nie podajemy szczegółów), poza tym przebywa w różnych miejscach kraju, a w swojej miejscowości
bywa głównie w czasie kręcenia odcinków). Nasz rozmówca przyjął po prostu strategię nieuczestniczenia
w odbiorze programu, na który czasami „zerka”, aby zobaczyć co zostało wybrane z nakręconych scen. Nasza
rozmowa pokazuje osobistą strategię tego bohatera, żeby nie być, czy nie czuć się upokorzonym takim, a nie innym
jego odbiorem. I on tę walkę wygrywa, gdyż po prostu nie uczestniczy w ogóle w odbiorze tego programu, robi
swoje, zarabia, wyciąga wszelkie korzyści dla siebie. Ludzie mogą się z niego, lub innych uczestników śmiać, a on
się tym nie przejmuje. Paradoksalnie jego siła jest na rękę twórcom programu, gdyż jest ktoś kogo można pokazać,
kto pasuje do pewnego obrazu, którego oni potrzebują ze względu na konstrukcję medialnej uwagi, a to, co ktoś
sobie z tym robi, to już ich nie interesuje, bo to jego wewnętrzny, prywatny świat, o którym nikt z odbiorców nie
wie. W takim układzie każdy jest zadowolony, każdy w tej grze zyskuje, choć traci na tym jakość „przyzwoitego
społeczeństwa”, gdyż na podstawie tego programu ludzie mogą powielać klisze pokazujące mieszkańców wsi jako
gorszych, uczestniczyć w grze w upokarzanie, pośmiać się z „gorszych”. Choć bohater traktuje ten program jako
spektakl, w którym bierze udział, to i tak jego kosztem pokazuje się taki, a nie inny świat w celu, jak kolokwialnie
ujmują to komentujący internauci, „kręcenia z nich beki”. Ponadto twierdzi, że w programie jest sobą, nikogo nie
udaje, nie manipuluje się nim, w przeciwieństwie do innego bohatera, któremu podpowiada się, co mam mówić.
Bohater ten, naszym zdaniem, trudno powiedzieć na ile świadomie, prowadzi swoją grę o kapitał w postaci
widzialności, nawet jeśli staje się obiektem do pośmiania, swoistym „celebrytą”, co potwierdzałoby fakt, iż w imię
zdobycia tego kapitału, a trudno byłoby mówić w jego przypadku o prostym zdobyciu innego, można np. poddać
się woli widzów chcących takiego, a nie innego bohatera oglądać. Pojawia się rzecz jasna pytanie, czy pewna jego
kreacja, choć nie wiemy jak dalece jest to kreacja, i czy bohater rozpoznaje pewne mechanizmy działania mediów,
nie wpłynie w przyszłości negatywnie na jego życie.
19
J‐C. Kaufmann, Wywiad rozumiejący, tłum. Alina Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2010.
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o strukturze konkursowej to faktycznie szansa na sukces, jak ma się sama formuła
programu do zyskania kapitału w postaci widzialności, jaki jest pożądany wzór
artysty, kto o tym decyduje, jak wygląda powrót do rzeczywistości po spektaklu,
jakie są rzeczywiste reakcje bliskich i otoczenia, czy można mówić o jakichś
niezamierzonych konsekwencjach uczestnictwa w takich programach, czy można
odnaleźć jakiś scenariusz kulturowy tego, co dzieje się po programie, czy
rozbudzone marzenia i otarcie się o świat ludzi znanych nie są balastem w dalszym
życiu, tj. czy nie rozbudzają marzeń, których nie da się, czy nie można potem
zrealizować.
Ich odpowiedzi staraliśmy się także zobaczyć w szerszej perspektywie dotyczącej
m.in. motywacji udziału w programie (nie tylko deklarowanej, ale faktycznej),
pochodzenia społeczno‐klasowego uczestników programów telewizyjnych,
kapitałów, jakimi dysponują. To tylko kilka obszarów, które nas interesują, i to
im są podporządkowane pytania ogólne, jak i szczegółowe przeznaczone
dla uczestników. Z jednej strony, chcemy zobaczyć świat tych programów, na ile
to możliwe, oczami samych uczestników, przyjąć ich punkt widzenia,
z drugiej chcemy zobaczyć coś, czego oni sami, jako uwikłani
w zmediatyzowaną kulturę neoliberalną20, nie widzą, gdyż trudno im się
zdystansować do rzeczywistości, w którą są zaangażowani, i która, w jakiejś części
rozbudziła w nich marzenia o karierze – słowem staramy się patrzeć emicznie (emic)
i etycznie (etic), „przeskakiwać” w aspektach poznawczych, które oferują. Owa
różnica w podejściu uczestników a naszym dotyczy przede wszystkim naturalizacji
i konieczności istnienia manipulacji w programach telewizyjnych, albowiem,
z jednej strony, przyjmujemy i podzielamy ich „oddolną” definicję manipulacji, tj.
jako przekręcania i wypaczania tego, co rzeczywiście miało miejsce poprzez m.in.
nadawanie nowego znaczenia określonym sytuacjom poza ich oryginalnym
kontekstem, z drugiej zaś staramy się poddać w wątpliwość zakładaną przez część
z nich konieczność jej istnienia ze względu na istotę medium telewizji, czyli tego,
że ona jest z istoty swojej wpisana w telewizję. W tym sensie stajemy w ich obronie,
niejako nawet niekiedy przeciw nim samym, gdyż nie patrzą oni na swoje
medialne uwikłanie w perspektywie zdystansowanej21, którą z kolei przyjmujemy
my jako badacze.
20
Zmediatyzowaną kulturę neoliberalizmu rozumiemy jako zbiór przekonań milcząco respektowanych
i świadomie akceptowanych, które zarządzają podejmowanymi przez podmiot działaniami (a zawsze działania
podejmuje się na podstawie pewnych przekonań wpisujących się w wytworzone pojęcie świata obiektywnego oraz
tego, co w nim istnieje i jakie wartości są temu przypisywane). Ogromną rolę w ukształtowaniu tych przekonań
odegrał neoliberalizm rozumiany jako doktryna społeczno‐ekonomiczna. Zmediatyzowanie oznacza tutaj, iż ta
neoliberalna kultura rozgrywa się mediach i poprzez media – kształtowanie i utrzymywanie danych przekonań
odbywa się dzięki nim, a same programy telewizyjne różnych formatów są nośnikiem wartości neoliberalnych (np.
hiperindywidualizmu).
21
A. Pałubicka, Opozycja dwóch postaw wobec świata a koncepcja kultury Jerzego Kmity, „Sensus Historiae”, 2011,
nr 12, s. 145‐158; A. Pałubicka, Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013.
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Czy Robert Leszczyński powiedział prawdę? Typy uczestników
a cel artykułu
Choć do tej pory przeprowadziliśmy kilkanaście rozmów22, głównie z ucze‐
stnikami programów o strukturze konkursowej ze szczególnym uwzględnieniem

Wedle rozróżnienia Anny Pałubickiej postawę zaangażowaną charakteryzuje zaangażowanie w realizację obranych
wartości, obowiązuje w niej praktyczny i spontaniczny sposób myślenia. Aktywności podmiotu partycypującemu
w ten sposób w kulturze, towarzyszy ciągłe przeżywanie łącznie z pobudzeniem emocjonalnym wywołanym siłą
utożsamienia się z realizowanymi wartościami. Podmiot bezpośrednio interweniuje w świat,
w którym jawi się on jako „coś do zrobienia”. W takiej optyce bycie zaangażowanym – wedle poznańskiej filozof –
charakteryzuje się, po pierwsze, ukierunkowaniem na coś lub kogoś, po drugie, posiadaniem przeświadczeń
o świecie z którymi podmiot się identyfikuje (poprzez ten akt, przeświadczenie staje się realnością podmiotu, jego
jedyną rzeczywistością), po trzecie, realizmem. O tym ostatnim poznańska filozof pisze następująco: „Jeśli jest się
mocno zaangażowanym to zarazem jest się przekonanym (wierzy się) w realność swego świata, jego wartość
i w konieczność popierania w działaniu. Siła zaangażowania w działania zależy więc od stopnia identyfikacji
z własnym wyobrażeniem świata lub treścią pojęcia świata. Postawa człowieka zaangażowanego jest w tym sensie
połączona z koniecznością pojmowania świata na sposób realny i osadzenia w nim zaangażowanego podmiotu.
Aktywność podmiotu odbywa się wewnątrz tego świata. Przeżywa podmiot stany i wydarzenia oraz przede
wszystkim własną aktywność, bowiem traktuje je na serio, a więc w kategoriach realizmu” (A. Pałubicka,
Gramatyka kultury europejskiej…, s. 47‐48). Postawa druga to postawa obserwatora. Jest ona charakterystyczna
dla gramatyki kultury europejskiej, punktem zwrotnym są narodziny filozofii, głównie platońskiej. Od tego
momentu można mówić o konstruowaniu i jednoczesnym upowszechnianiu alternatywnego względem
zaangażowanego sposobu myślenia, polegającego na przyjęciu postawy obserwatora względem działania,
zdolności uświadomienia sobie przekonań respektowanych oraz, dzięki refleksji humanistycznej, przynajmniej
w części, przekonań akceptowanych regulujących działanie.
22
Rozmowy, było ich piętnaście, prowadziliśmy na przestrzeni 2020 roku spotykając się osobiście z uczestnikami
programów (najczęściej w miejscu ich zamieszkania).To czasowe określenie jest dosyć nieprecyzyjne, ale wynika
ono z faktu, iż każdy z nas miał swój tryb pracy oraz grono osób, z którymi rozmawiał (nie wszystkie wywiady, ze
względu m.in. na tematykę, znalazły swoje miejsce w niniejszym artykule). Były to stosunkowo długie (średnio po
kilka godzin), zazwyczaj swobodne rozmowy, co wynikało m.in. z faktu, że kontakt z większością naszych
rozmówców nawiązaliśmy poprzez wspólnych znajomych. Spora część z nich to osoby biorące kilkukrotnie udział
w różnych programach i dobrze orientujące się w kulisach programów (same nazwy programów również
utajniamy). Z kilku względów zdecydowaliśmy się nie ujawniać prawdziwych imion i nazwisk naszych rozmówców
oraz zmieniać realia mogące naprowadzić na ich trop, tj. zmieniamy imiona, płeć, konkretne elementy, np.
śpiewana piosenka, edycja i wybrane przez nas szczegóły, które jednak nie są wypaczeniem struktury programu,
a jedynie zmianą „dekoracji”. Po pierwsze czynimy tak dlatego, że uczestnicy programów podpisują klauzulę
zobowiązującą ich, przez okres kilku lat, do niewyjawiania kulis programu pod karą finansową. Nasi rozmówcy
wymieniają kwotę 50 tys. złotych. Przyznają też, że nie zapoznawali się szczegółowo z klauzulą, gdyż nie mieli na to
czasu, a ponadto jest ona napisana trudnym do rozumienia przez nich prawniczym językiem. Czynimy tak nawet
pomimo faktu, iż klauzule ich już nie obowiązują. Co ciekawe, klauzula dotyczy także jurorów, którzy, jak pokażemy
w dalszej części, są aktorami spektaklu pozbawionymi większej sprawczości, wręcz jego uczestnikami, gdyż to, co
mają robić i mówić, jest im mówione przez producentów programu (takie są opinie naszych rozmówców).
Po drugie, część z nich jest już rozpoznawalna i bardzo wysoko „zaszła” w owych programach,
i choć zadeklarowały, że nie będą miały nic przeciwko ujawnieniu ich danych (co jest gestem ich odwagi
i sprzeciwu), to zdecydowaliśmy się jednak tego nie robić, gdyż mogłoby im to znacząco utrudnić karierę. Klauzulę,
choć „oficjalnie” może mieć ona inną logikę, uważamy za jeden z elementów władzy nad uczestnikami,
zabezpieczający przed wydostaniem się na światło dzienne nie tylko, w opinii uczestników, manipulacji z ich strony,
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programów muzycznych, to daje się na ich podstawie stworzyć pewien wstępny,
i wymagający rzecz jasna dalszych badań, obraz uczestników tych programów.
Obraz ten „rozpada się” na kilka typów uczestników, związanych z ich motywacjami
i oczekiwaniami względem udziału w programie, które traktujemy jako modele, tj.
jako typy idealne w sensie Maxa Webera.
Pierwszy typ to uczestnicy, którzy czują się, na różnych etapach powstawania
programu, niesprawiedliwie ocenieni i krzywdząco potraktowani, nie otrzymując
niekiedy nawet szansy na zaprezentowanie swoich umiejętności. W efekcie
są bardzo rozżaleni, choć zazwyczaj nie padają z ich ust słowa o upokorzeniu
(dlaczego tak jest, będzie jeszcze mowa). Drugi typ to uczestnicy, którzy nie czują
się, pomimo zauważanych niekiedy przez siebie manipulacji (lub wiedzących
o nich od innych uczestników), czy chęci przedstawienia ich w gorszym świetle
(nagrywanie i prowokowanie wypowiedzi w kulisach bez świadomości bycia
nagrywanym) źle potraktowani i pozytywnie oceniają program, gdyż był, jak
nierzadko mówią, przygodą dającą im większą pewność siebie. „Mamy Was,
chciałoby się wykrzyknąć, mówicie o upokarzaniu, ale część osób wcale się taka nie
czuje”. Choć dla jakiejś części z nich z pewnością tak jest, zresztą większość naszych
rozmówców mówi, że pomimo manipulacji w nich zaobserwowanych, wzięłoby
udział w programie jeszcze raz, to należy się zastanowić nad tą kwestią nieco
głębiej i spojrzeć na nią w całym kontekście uwikłania owych programów
w relacje władzy. Należy zatem choćby uwzględnić przemoc symboliczną
w rozumieniu Pierre’ a Bourdieu23 i akceptację własnej, słabszej pozycji, a być może
nawet wstydu przed przyznaniem się, że w zderzeniu z mediami przegrało się, gdyż
zostało się wykorzystanym (to jedna z przesłanek wyjaśniająca dlaczego nie mówi
się wprost o upokorzeniu24). Tę ważną kwestię podejmiemy w dalszej części
artykułu. W tym miejscu powiemy jedynie, iż brak poczucia bycia upokorzonym
przez uczestnika, nie świadczy jeszcze o tym, że kultura upokorzenia nie istnieje –
ona istnieje, lecz jest przezroczysta. Żeby ją dostrzec, uczestnik musiałby spojrzeć
na całe zdarzenie tak, jak czyni to badacz, albowiem nie można tylko patrzeć na

ale wręcz oszustwem (przy okazji liczenia głosów telewidzów). Wydaje nam się to oczywiste, ale dodamy, iż nasze
badania nie były przez nikogo finansowane.
23
P. Bourdieu, J‐C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, tłum. Elżbieta Neyman,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
24
Drugą przesłanką dotyczącą tego, dlaczego pojęcie upokorzenia nie pojawia się zbyt często w głowach
uczestników, nie operują nim werbalnie, choć opisy sytuacji, i ich reakcji mogłyby zostać za upokarzanie uznane,
może być fakt, iż samo dostanie się do mediów, przed szeroką publiczność traktuje się w kategoriach sukcesu.
Trzecią przesłanką może być fakt, iż nasi rozmówcy w zasadzie nie mają innego języka do opowiedzenia o swoim
doświadczeniu, niż język podsuwany im przez telewizję, co widać szczególnie wyraźnie w rozmowach
z „uczestnikami weteranami” by tak ich określić. Przyjmując ten język, w dużej mierze nieświadomie, postrzegają
rzeczywistość tak, a nie inaczej.
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rzeczywistość tego programu i ich uczestników w takim nowoczesno‐refleksyjnym
ujęciu, ale pokazać ją jako element szerszego kontekstu społecznego, w tym ukazać
czynniki zewnętrzne, które nie są jawne dla świadomości uczestników25. W tym
sensie pewna doza swoiście rzecz jasna rozumianego „paternalizmu”intelektualisty
jest naszym zdaniem nieunikniona, gdyż przekonuje on ludzi, że są na przykład
wyzyskiwani w sytuacji, gdy oni wyzyskiwani się nie czują, albo że podlegają
„mitowi piękna”, lecz nie czują już działania jego zniewalającej mocy (owa moc się
uwewnętrzniła).
Z kilkunastu przeprowadzonych przez nas rozmów wyłaniają się dopiero
typologie samych uczestników oraz różnorakie obserwacje poczynione
na podstawie ich doświadczeń, układając się powoli w tezy prowadzące
do postawienia szerszych hipotez dotyczących funkcjonowania przemysłu
medialnego w zmediatyzowanej kulturze neoliberalizmu. Celem naszego artykułu
jest ukazanie medialnych manipulacji, jakie mają miejsce zdaniem uczestników
talent show, oraz ukazanie ich w szerszej perspektywie logiki mediów służącej
wyzyskowi uczestników, których można podzielić na wspomniane dwa typy.
W niniejszym artykule chcielibyśmy poddać refleksji część z owych obserwacji,
których rozpoznanie, a nawet ujawnienie, jest warte antropologiczno‐
medioznawczej interpretacji, która może, i powinna, stać się pretekstem do
głębszej refleksji nad kondycją mediów związanych z neoliberalnym „zyskiem
ponad ludźmi”. Owe obserwacje związane są z tymi kwestiami, które stawiają
programy typu talent show i programy o strukturze konkursowej w niekorzystnym
świetle. Zwrócimy zatem szczególną uwagę na mające w tych programach, zdaniem
naszych rozmówców, manipulacje, tj. pokazywanie telewidzom czegoś, co nie miało
miejsca w rzeczywistości. Rzecz jasna przekaz medialny jest konstrukcją wymuszoną
przez specyfikę medium, lecz nie powinno to oznaczać, że będziemy się godzić na
każdy przekaz, np. montaż naszych wypowiedzi, które wypowiadane
w innym kontekście, zostały „zlepione” tak, że znaczą coś innego. Oprócz tej kwestii,
która mocno irytowała naszych rozmówców, należy także wymienić podkładanie
braw, nagrywanie uczestników w kulisach, prowokowanie ich do wypowiadania się
w sposób kontrowersyjny i stawiający ich w gorszym świetle, np. jako ludzi mniej
inteligentnych, a także władzy producentów programu a nie jurorów,
gdzie ci pierwsi, anonimowi, mają władzę znacznie większą niż jurorzy,
25

Nie odmawiamy tym samym, co chyba oczywiste, uczestnikom prawa do refleksyjności, zwracamy jednak uwagę,
iż nie można tej refleksyjności fetyszyzować, gdyż stwarza to złudzenie podmiotu kultury jako bardziej świadomości
niż bytu, tj. podmiotu dla siebie samoprzejrzystego, wszystko o sobie wiedzącego i sobą racjonalnie zarządzającego.
Czynił tak na przykład Anthony Giddens, który był za to trafnie krytykowany z perspektywy bliskiej
nam społeczno‐regulacyjnej koncepcji kultury (szerzej patrz: M. Musiał, Intymność a kultura. Czysta
relacja Giddensa w perspektywie społeczno‐regulacyjnej koncepcji kultury, „Filo‐Sofija”, 2011, nr 12, s. 347‐360.
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którzy przez niektórych rozmówców są traktowani jako aktorzy nie mający
wpływu na wybór danego uczestnika (a co innego mówi formuła programu),
nie wspominając już o prawdopodobnych zdaniem rozmówców manipula cjach. względem liczenia głosów sms‐owych wysyłanych przez telewidzów.
Owo niekorzystne światło nie powinno zaskakiwać, wszak w tym kontekście warto
przypomnieć słowa jednego z jurorów pierwszej edycji Idola, Roberta
Leszczyńskiego, który z rozbrajającą szczerością w wywiadzie dla Newsweeka
powiedział, że publiczności się tylko wydaje że wybiera, a wygrywa ten, na kim
telewizja zarobi najwięcej – wystarczy tylko sprytnie zmanipulować widzów26.
Słowa te, znajdujące potwierdzenie w naszych rozmowach, zostały przez
medioznawców w ogóle nie zauważone, jakby zupełnie nikogo nie interesowało
wykorzystywanie marzeń młodych ludzi oraz manipulacje w wyborze zwycięzcy
tego programu, a przecież kwestia prawdy w tym zakresie ma znaczenie (dla
uczestników i widzów), i nie można tutaj maskować jej braku mową
o spektaklu czy fikcji. Słowem chodzi nam o rozpoznanie przez uczestników kulis
programów, ale także nie do końca jawnych dla nich samych, na początkowym
etapie bycia w programie, oraz telewizyjnych widzów, reguł gry i kryteriów szansy
na sukces.

Najważniejsza jest historia. Tworzenie uczestnika – pomiędzy
autentycznością a manipulacją
Zdaniem naszych rozmówców o osiągnięciu sukcesu w programie, czyli
dotarciu do zadowalających ich etapów, decyduje wiele czynników, w tym m.in.
„historia”, czyli cechy fizyczne bądź psychiczne danej osoby, ciekawe lub trudne
wydarzenia z życia pokazujące ich osobowość, charyzmę, siłę psychiczną,
zasoby dające się wykorzystać w jej zbudowaniu (miejsce pochodzenia,
niestandardowa rodzina etc.). To ona sprawia, że uczestnik jest ciekawy dla
programu, przyciąga medialną uwagę, gdyż wywołuje emocje. Jest to zatem czynnik
„pozaprofesjonalny”, w sensie producenci programu nie informują o nich
uczestników, na pierwszy plan wysuwając najczęściej umiejętności wokalne oraz
„to coś”, które jednak jest trudno definiowalne, a w gruncie rzeczy, sprowadza się
do użyteczności biznesowej jaką może przynieść uczestnik, który pozostaje
w rękach producentów, łącznie z jego po‐programowym wizerunkiem oraz karierą,
w tym współpracą z wytwórniami muzycznymi, a nawet zyskiem z innych
działalności muzycznych.
26

R. Kim, E. Lis, Talent show – oszuści czy sprzedawcy emocji?, „Newsweek”, 2014, nr 47, s. 2‐4.
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Zdaniem Agaty, która brała udział w programie X oraz w programie.
Z, pomiędzy nimi nie ma różnicy w podejściu twórców programu do historii.
Wszystko odbywało się na podobnej zasadzie. Wokal wokalem, ale jednak najważniejsza i tak jest
historia. W programie X zrobili ze mnie delikatną, wrażliwą dziewczynkę, która przyjechała
z rodzinnego, muzycznego zacisza, a podczas trwania programu przeszła niezwykłą metamorfozę.
W półfinale ubrali mnie w obcisły, wyzywający strój, na który tak naprawdę ja wcale nie byłam gotowa.
Nawet za pomocą stroju chcieli pokazać historię przemiany. Później w ocenie jury padły słowa, że
rozkwitłam jak kwiat itd. Wszystko perfekcyjnie do siebie pasowało: strój, utwór, materiał puszczany
przed występem, komentarze jurorów. Wokal też się liczył, ale wydaje mi się, że dla osób oceniających,
ważne jest to co artysta robi na scenie. Jednak ponadto wszystko najważniejsze pozostaje niestety to,
co reżyser mówi im w słuchawce.

Próbując wyjaśnić fakt, iż została zaproszona od razu do castingu telewizyjnego
z pominięciem precastingu, stwierdza:
Zastanawiałam się, ale do dzisiaj nie znam odpowiedzi. W internecie znalazłam informację, że cały
czas trwa nabór do programu. Pamiętam, że mój brat mnie wtedy mocno namawiał. Moja
współlokatorka, z którą studiowałam w Krakowie mówiła: “Agata, idź spróbuj!”. Trochę się na
początku opierałam, ale po namowach stwierdziłam jednak, że pójdę. Wiesz co, nie wiem czym to było
spowodowane, że mnie wzięli. Wysłałam tylko trzy nagrania z Youtuba, opisałam krótko siebie, swoją
historię. Napisałam o tacie, z którym kiedyś muzykowałam, wspomniałam, że jestem studentką
Akademii Muzycznej. Musiałabym spojrzeć w te maile, żeby sobie dokładnie przypomnieć, ale były to
naprawdę totalnie proste fakty z mojego życia. Może właśnie to ich zainteresowało. Teraz, kiedy patrzę
na to z innej perspektywy, wiem, że produkcja zawsze ma kilka historycznych aspektów odnośnie danej
osoby, która ich zainteresuje. Może wtedy akurat było zapotrzebowanie na dziewczynę, która jest z
muzycznego domu, która na co dzień muzykuje z rodziną i jest totalnie normalną osobą. To, że jestem
studentką Akademii Muzycznej może było dodatkową informacją. Najbardziej interesuje ich zawsze
coś, co wzruszy widza, poruszy jego serce, konkretne emocje. Może wtedy właśnie coś takiego
potrzebowali.

Na potwierdzenie swoich obserwacji opowiada „ciekawostkę”, jak ją określa.
Pomiędzy etapami, przed półfinałem programu X, napisała do mnie produkcja. Chcieli przyjechać do
mnie do domu na Podkarpacie, by nagrać materiał do programu. Miałam im zaproponować jakieś trzy
fajne miejscówki, w których mogłyby się odbyć nagrania. Zaproponowałam im pobliski zalew.
Przyjechała cała ekipa produkcyjna i właśnie tamnagrywaliśmy wywiady do odcinków półfinałowych.
Był to bardzo ogólny materiał ‐ kim jestem, co lubię robić, obraz mojej rodziny itd. Zaintrygowało ich
oczywiścieto, że często muzykujemy z tatą i bratem, więc od razu powiedzieli “dobra, to zabierz ze sobą
tatę, brata i gitarę”, ale ostatecznie na nagraniach była prawie cała moja rodzina. Wszyscy
siedzieliśmy nad zalewem i graliśmy na gitarze. Zapytali się, co oprócz muzyki lubię jeszcze robić. Dużo
jeżdżę na rowerze, więc poprosili mnie, żebym go zabrała. Musiałam sobie tam jeździć na tym rowerze,
a oni to wszystko nagrywali, żeby po prostu wyprodukować fajny materiał do telewizji. Od razu tworzyli
scenariusz dla każdego uczestnika. Pamiętam, że byłam zadowolona z materiału, który został
pokazany w telewizji. Miałam wrażenie, że w programie X wyszło to bardzo autentycznie i rzeczywiście
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filmik przedstawiał mnie taką, jaką jestem na co dzień. U niektórych uczestników m.in. u mojego
kumpla niestety tak nie było. W innej edycji, miałam kolegę, który dosłownie dorywczo podczas
studiów dorabiał sobie na stacji benzynowej. Produkcja zrobiła mu taką historię, jakby już minimum
20 lat tam pracował. Przyjechali do niego do pracy i opisali go jako śpiewającego kolesia, który komuś
tankuje samochód. To było słabe z ich strony. W materiale nie było kompletnie nic odnośnie jego
osobowości, rodziny, historii. Głównym wątkiem była dorywcza praca.27

Analogicznie sytuacja wyglądała w programie Z: historia jest tam najważniejsza.
To jest najważniejsze w programie Z. Ja wtedy tymczasowo, chociaż teraz też jeszcze czasami,
pracowałam w agencji eventowej, gdzie czasami wcielałam się w różne postaci, na przykład bajkowe.
Produkcja od razu powiedziała “O! Takiego czegoś jeszcze nie było w naszym programie. Jeszcze nie
było u nas śpiewającej postaci z bajki. […] To będzie spoko! Zaintrygowało nas to. Tak! Zróbmy to!”.
Od razu zaciekawiła ich historia. Nie zainteresowali się tym, że skończyłam szkołę muzyczną, że byłam
w programie X, że pochodzę z muzycznej rodziny, że mój brat też brał udział w różnych programach –
kompletnie ich to nie obchodziło. Tutaj mieli zapotrzebowanie na fajną historię. W tym momencie,
najciekawszą rzeczą było to, że jestem “śpiewającą postacią z bajki”.

W czasie trwania programu była, jak przyznaje, nieświadoma, jak tworzona jest
jej historia, ale zastanawiała się nad tym, jak chcą ją pokazać, i co więcej, jakie
znaczenie będzie miała historia dla zwycięstwa w programie.
Byłam nieświadoma, ale podczas całego trwania programu Z zastanawiałam się jak mnie chcą
przedstawić, co to będzie za historia i czy jest w tym wszystkim zauważalny jakiś przewodni motyw
mojej osoby w tym programie. Myślałam nad tym, jak oni to chcą zrobić. Tam, tak naprawdę nie liczy
się przecież głos, tylko historia. Miałam dwie opcje – albo małżeństwo, w którym żona choruje
i wygrywają, albo mała dziewczynka, która z nimi wygrywa. Szczerze powiem, że bardziej liczyłam na
tą drugą opcję. Cały czas wydawało mi się, że “historycznie” jednak będzie bliżej. Dostałam zaproszenie
do programu, gdzieś tam były różne sytuacje, które dawały poczucie zauważenia, wyróżnienia.
Pomyślałam sobie, spoko numer, dobrze mi poszło, będzie ok.

Choć na odpowiednim etapie programu przegrała rywalizację z „małżeńską
historią”, to opowiada historię, która dobrze pokazuje kulisy tworzenia historii.
Nie powiedziałam Ci jeszcze o jednej rzeczy, która się wydarzyła podczas moich przesłuchań
w ciemno. Przed przesłuchaniami, w tym samym dniu, podczas prób generalnych podeszła do nas pani
vocal coach i powiedziała nam, że możliwe jest, że jurorzy podczas przesłuchań poproszą nas
o dodatkową piosenkę. Mieliśmy tytuł tego utworu napisać na kartce i oddać komuś
z produkcji. Powiedziano nam, że w razie czego wszyscy się mamy przygotować. Był wtedy ze mną mój

27
Na tym przykładzie daje się zauważyć, w jakim celu ideologicznym tworzy się daną treść medialną. Tworzy się ją
po to, aby pokazać mit „od pucybuta do milionera”, dając tym samym złudzenie, że programy są możliwością
awansu społecznego (szerzej patrz: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… , s. 185‐195).
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brat. Stwierdziłam, że fajnie byłoby zaśpiewać razem, jeśli mnie o topoproszą. Patrzyłam na to
wszystko już nie jak w programie X, ale bardziej “historycznie” ‐ “kurde, którą historię oni mogliby
podłapać?”. Pomyślałam, skoro mój brat był w trzeciej edycji programu Z to może Tomson iBaron
jeszcze go kojarzą. Poszłam więc do niego, by przećwiczyć utwór. Od razu podłapała to produkcja
i nagrała z nami setki. Zabrali nas na dwór. Musieliśmy śpiewać piosenkę, a oni kręcili nas jak ćwiczymy
na zewnątrz budynku. Faktycznie podczas moich przesłuchań poprosili mnie, bym zaśpiewała drugi
utwór. Zaproponowali to chyba Tomson i Baron. Powiem od razu, że to wszystko nie zostało
wyemitowane. Rozmowa zaczęła się tak ‐ “No Agata, a może byś nam tutaj jeszcze coś zaśpiewała?”.
Wcześniej nie było w ogóle mowy odnośnie tych moich postaci bajkowych ‐ tego, że czasami śpiewam
jak Kopciuszek czy Kot w butach”. Trenerzy o tym podobno nie wiedzieli. Nagle Margaret powiedziała
‐ “Ooo! A może zaśpiewałabyś nam coś bajkowego?”. Ja w tym momencie już wiedziałam co się szykuje
‐ że chcą ze mnie w telewizji, po prostu zrobić bajkową dziewczyną. Zaprzeczyłam im i powiedziałam,
że chciałabym zaśpiewać coś swojego ‐ “A mogłabym zaśpiewać coś innego? Zaprosić kogoś na scenę?
Wtedy zaśpiewałabym autorski utwór”. Margaret na to ‐ “Tak! Jeszcze lepiej! Tak!”. Oczywiście, to
wszystko nie zostało puszczone w telewizji, bo zniszczyłoby scenariusz i kreację wizerunku, która miała
być przedstawiona. Zaprosiłam brata na scenę. Zaśpiewaliśmy razem nasz autorski utwór. Mój brat
grał na skrzypcach i dlatego nie mógł sobie sam trzymać mikrofonu. Podszedł więc do nas Kamil
Bednarek i trzymał mu ten mikrofon. Bardzo żałuję, że tego nie pokazali, szkoda. Nie mam nawet
żadnego nagrania. Tak strasznie żałuję ‐ byłaby to piękna pamiątka. Tomson i Baron od razu po wejściu
mojego brata na scenę dostali komunikat do słuchawki, że przecież to jest ten Bartek
z trzeciej edycji. Powiedzieli ‐ “Ooo! Bartek! Przecież my się widzieliśmy w 6 edycji. Co tam
u Ciebie?” itd. Pogadaliśmy, powiedzieli, że spoko numer, przyszli nawet do nas na scenę, Margaret
tańczyła obok fotelu. Mimo tego, że odbiór był naprawdę bardzo pozytywny, nie zostało to
wyemitowane. Do dzisiaj nie mam pojęcia, dlaczego. Razem z bratem byliśmy już wtedy bardziej
marketingowo i promocyjnie doświadczeni i stwierdziliśmy, że po emisji odcinka wydamy ten numer.
Chcieliśmy zrobić fajną reklamę na Youtubie, w social mediach itd. A że materiał nie został pokazany
w telewizji, utwór do dzisiaj nie ujrzał światła dziennego. Nagraliśmy go, ale nie mamy teledysku, więc
jeszcze trzeba poczekać.

Przytoczona historia pokazuje, że Agata trafnie rozpoznaje coś, co możemy
określić mianem „mechanizmu historycznego” oraz potrafi odnaleźć się
w rzeczywistości programu, gdyż ma już doświadczenie, i prowadzić
w nim swoją grę, która będzie dla niej korzystna, nie chcąc być wpisaną
w odpowiednią historię (producenci programu nierzadko jednak narzucają lub
„podpowiadają” uczestnikowi historię, która się sprzeda). Z punktu widzenia
toczonej walki pomiędzy jej autentycznością jako artystki a historią „bajkowej
postaci” można zaryzykować stwierdzenie, że powodem, dla którego nie
„puszczono” tego fragmentu był fakt, że nie pasował do historii, co też pokazuje, że
żeby zrobić coś swojego, musi to robić poza programem, w tym sensie
autentyczność artystyczna jest poza programem, o czym kilkukrotnie mówi
w rozmowie, a sam program raczej służy zdobyciu widzialności, „pokazaniu się”,
zainteresowaniem swoją osobą. W tym miejscu należy odnotować swoisty
paradoks, albowiem, z jednej strony, w programie jesteś tworzony jako produkt,
który niewiele ma do powiedzenia w sprawie własnej historii, z drugiej zaś, jeśli
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wygrasz, lub zajdziesz na tyle wysoko, że wytwórnie muzyczne będą chciały
współpracować, to podpisana klauzula oraz umowa, sprawia, że jesteś całkowicie
w rękach danego koncernu medialnego: robi się taką muzykę, jakiej żąda
wytwórnia, a zerwanie umowy może prowadzić do poważnych konsekwencji,
i w ostateczności zastopowania kariery, co miało miejsce w przypadku Alicji Janosz,
zwyciężczyni pierwszej edycji Idola. W zasadzie na każdym etapie programu,
jak i po nim, kiedy walczy się o widzialność, i kiedy już ją się ma, osoba jest
poddana władzy producentów, którzy patrzą na potencjał danego artysty
w perspektywie biznesowej.
Tworzenie historii, które odbywa się także w trybie jawnym, zazębia się
z manipulacją, wykorzystywaniem nieświadomych uczestników, że taka historia jest
im tworzona, np. poprzez nagrywanie ich, kiedy nie mają świadomości bycia
nagrywanymi.
Nawet kiedy jest się na castingu i czeka na korytarzu podchodzą randomowe osoby. Myślisz, że są to
normalni uczestnicy, a tak naprawdę są to podłożeni ludzie z produkcji. Pytają np. “Jak Twoje
samopoczucie? Nie boisz się? Co chciałabyś zaśpiewać w kolejnym etapie?”. Wtedy taka osoba się
otwiera, a produkcja ma już informacje i gotowy materiał. Jest się produktem nieświadomie
sprawdzanym, testowanym z każdej perspektywy. Tego faktycznie wcześniej nie wiedziałam,
a rzeczywiście były takie osoby, które podchodziły i mówiły np. “Cześć, jestem Tomek i też przyjechałem
na casting, jak się czujesz? Myślisz, że przejdziesz? Uważasz, żedobrze śpiewasz? Masz jakąś historię,
która zmieniła Twoje życie?”. Te informacje automatycznie idą do produkcji.

Z kolei:
W programie Z byłam już w pełni świadoma i takie osoby szybko wychwyciłam. Pamiętam jak
w programie Z szliśmy na nagrywki na tzw. green screen. Były to nagrania do bitew, gdzie musieliśmy
pokazać, jak rywalizujemy i idziemy na “fight”. W pomieszczeniu, oprócz nas uczestników
był kamerzysta, operator kamery, ktoś z produkcji i dziwny Pan, który wyglądał bardzo podejrzanie.
Był ubrany w robocze ciuchy i prawdopodobnie był “panem od techniki”. Tak naprawdę
przypatrywał się każdemu uczestnikowi i był kimś z produkcji. Mierzył nas dosłownie
z góry do dołu, obserwował każde nasze zachowanie. Siedzieliśmy wtedy w czwórkę i czekaliśmy na
swoją kolej. Pamiętam, że on usiadł obok nas i po prostu się nam przypatrywał. Chciał usłyszeć o czym
rozmawiamy, co myślimy, jak się zachowujemy, czy jesteśmy otwarci i fajni do kamery. Produkcja
zwraca na takie rzeczy uwagę. Później tego Pana widziałam niedaleko sceny, przy kolejnych
sytuacjach. Są to podstawieni ludzie z zespołu zarządzającego programem.

Inną praktyką, o której mówi Agata, było umieszczenie uczestników
w kameralnej sali z małą sceną, na której śpiewali do niedziałającego mikrofonu,
a tak naprawdę służącego do nagrywania samych uczestników, a informacje o nich
trafiały do reżysera programu, który oceniał czy się nadajesz czy nie. Wsłuchując się
w historie opowiadane przez Agatę, można wręcz dojść do wniosku, nie tylko
o zabijaniu autentyczności i koleżeńskich relacji oraz kreowaniu sztucznych
konfliktów w imię oglądalności, ale przede wszystkim tworzeniu
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wybranego przez siebie wizerunku uczestnika, który może mu przecież
w przyszłości zaszkodzić w karierze, jeśli publiczność go nie polubi.
Starałam się być cały czas sobą, ale nie zawsze produkcja na to pozwala. Potrafią tak manipulować
człowiekiem, że nieświadomie zaczyna opowiadać rzeczy, o których nawet sam by nie pomyślał.
Dobrym przykładem są tzw. setki. Każdy z nas, dosłownie tysiąc razy chodził na te wywiady – raz
krótsze, raz dłuższe. Nawet wtedy, kiedy byliśmy najbardziej zmęczeni albo całkowicie rześcy.
Produkcja czekała na odpowiedni moment, by nagrać potrzebny im materiał. Przy setkach pracują
również psycholodzy, którzy starają się dotrzeć do głębi naszego mózgu. Oczywiście wszystko od
samego początku rejestrują kamery. Cokolwiek się powie – wszystko może być wykorzystane
w telewizji. W sumie chcąc, nie chcąc artysta na samym początku przygody w programie dobrowolnie
się na to zgadza. Babeczka, która jest za kamerą manipuluje Tobą, stara się Ciebie wkurzyć, podburzyć,
rozśmieszyć, każe powiedzieć coś głupiego ‐ wywołuje u Ciebie niechciane reakcje. Przed bitwami
starali się nas trochę ze sobą pokłócić. Wszystko po to, by pokazać, że jesteśmy tacy twardzi,
zdeterminowani i gotowi do rywalizacji. Mówili np. “Agata! A co jak nie wygrasz bitwy? Co się stanie?
Będziesz na nich zła?”. Liczyli na to, że odpowiem “Tak! Będę na nich wściekła”. To by się nagrało,
a oni w każdym momencie mogliby to wykorzystać. Starałam się nie mówić takich rzeczy.
Odpowiadałam bardziej grzecznie i oczywiście zawsze pełnymi zdaniami – to jest bardzo ważne!
Powiedziałam wtedy coś w stylu “Na pewno byłoby mi przykro jakbym przegrała …" i zawsze starałam
się dodać jakieś argumenty, pozytywne uzasadnienie wypowiedzi, niż “nienawidzę ich” albo “na pewno
z nimi wygram, jestem lepsza, będzie fight”. Oni chcieli takiego czegoś, czekali na to. Ta babeczka
z produkcji i Pani psycholog bardzo się niecierpliwiły w momencie, kiedy nagrywanie setek trwało
bardzo długo. Im dłużej człowiek budował zdania i im dłużej był na tych setkach, tym bardziej był
zmęczony i paplał różne głupoty. Oni czekali na to aż ktoś w końcu palnie coś głupiego ‐ coś, co oni
próbowali od ciebie wyciągnąć. Pamiętam bitwę dwóch dziewczyn, niestety nie mogę sobie
przypomnieć ich imion. Jedna z nich nazywała się chyba Monika. One się lubiły, nawet bardzo się
polubiły. Ostatecznie, produkcja montażowo zrobiła między nimi taki “fight”, że pokazano je tak, jakby
były największymi rywalkami tej edycji, jakby były nastawione tylko i wyłącznie na zwycięstwo.
Dziewczyny zupełnie nieświadomie we wcześniej nagrywanym setkach powiedziały coś w stylu “tak, ja
na pewno wygram!”. Takie osoby później łatwo są wyłapywane przez widownię. Kreuje się pewnego
rodzaju negatywny wizerunek takiego artysty. W taki sposób albo się zdobywa sympatię u odbiorców,
albo nie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w większości przypadkach nie jest to kompletnie zależne
od nas, uczestników, a od produkcji, która nad tym wszystkim panuje.

Konstruowanie historii uczestnika, jej wpływ na zwycięstwo w programie oraz
nieprzewidywalne konsekwencje, jakie można ona przynieść, dobrze pokazują losy
dwójki bohaterów: Darii i Marcina. Agata, która miała możliwość obserwowania
pary, opisuje:
Daria ma jakąś poważną chorobę kręgosłupa. Wyobraź sobie, że reżyser podszedł do niej i do Marcina
i powiedział ‐ “Wiesz co, fajnie w telewizji będzie wyglądać, jak wniesiesz swoją żonę na scenę”. Daria
w tym momencie odpowiedziała “Ale spoko, damy radę wejść. Ja wejdę troszkę wolniej, ale sama”. Nie
chciała, żeby jej osoba wywołała u widzów współczucie czy żal. Reżyser jednak powiedział ‐ “Nie, nie,
nie! Tak już jest ustalone. Marcin, wniesiesz swoją żonę na scenę, bo tak będzie szybciej”. To był jego
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główny argument. Wiedzieliśmy, że za tym kryje się coś więcej. Jurorzy, którzy siedzieli na fotelach
programu Z, kilka dni wcześniej dostali scenariusz z komentarzami, które mają paść w programie.
Pierwszym komentarzem Barona po naszym występie były słowa ‐ “Ooo! Marcin! U mnie już wygrałeś
tym, że wniosłeś swoją żonę na scenę!”. To było ustawione.

Opis nie tylko tego wydarzenia, ale i interpretacja historii małżeństwa, jakiej
dokonuje Agata, pokazuje, że producenci mogą popełniać błędy poprzez
niewychwycenie tego, że publiczność edukuje się, coraz częściej widząc „historię”,
która jest medialnie kreowana a przez to nieautentyczna (stan wiedzy i jej wzrost
wśród oglądających względem kreowania tego, co ma być autentyczne, to temat
możliwy do opracowania w wyznaczonym przez nas wcześniej polu), co może
prowadzić, i w przypadku rzeczonego małżeństwa, prowadziło do ostrej krytyki
zwycięzców tej edycji wspomnianego programu. Jak mówi Agata:
Pamiętam, że po tej sytuacji zorganizowano nawet akcję “Stop dla hejtu” czy jakoś tak, którą właśnie
oni zainicjowali. Osobiście nie spotkałam się z hejtem w Z – ani po przesłuchaniach w ciemno, ani po
bitwie. Myślę, że produkcja się tego nie spodziewała. Byli pewni, że zrobią ciekawą, romantyczną
historię małżeństwa, no i muszę to niestety powiedzieć ‐ chorej dziewczyny. Miał to być ogromny
wzruszacz dla publiczności i telewidzów, a stało się jednak zupełnie inaczej.

To jednak nie wszechwładni producenci programu ponoszą konsekwencje
swojego nieudanego pomysłu na „historię”, lecz sami uczestnicy, którzy są w tym
przypadku typowymi ofiarami, gdyż ponoszą konsekwencje historii, której nie
stworzyli, ani której nie chcieli, co wynika z faktu, że widzowie raczej im przypisują
sprawczość, że to oni sami z siebie grają na naszych emocjach mających na celu
wzbudzić w nas litość i swoiste medialne miłosierdzie. Zapewne taki ich odbiór
przez sporą część publiczności, nie tylko nie pozostał bez wpływu na ich psychikę,
ale mógł znacząco wpłynąć na ich dalszą karierę, nad którą nie panowali, lecz której
konsekwencje będą ponosili – producenci programu pozostają tutaj przezroczyści,
a to oni są winni tego, gdyż to oni się nimi zabawili. Można także zapytać
o emocje innych uczestników różnych szczebli, którzy przegrali z nimi
w drodze do finału. Warto choć w tym kontekście odnotować, że część
publiczności domagała się przywrócenia Agaty do programu, która przegrała
z małżeństwem w bitwie.
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Manipulacje w talent show (muzycznych programach
o strukturze konkursowej)
W tej części artykułu zaprezentujemy obserwacje oraz doświadczenia trójki
uczestników względem tego, co oni sami uznają za manipulacje w programach
telewizyjnych, w których brali udział. Każda z poszczególnych osób prezentuje jakieś
elementy manipulacji, które powtarzają się w wypowiedziach innych uczestników,
z którymi rozmawialiśmy.
Jeden z naszych rozmówców, Daniel, opisuje element manipulacji, jakim jest
nagrywanie uczestnika z ukrycia, o czym pisaliśmy już przy okazji tworzenia
„historii”, a następnie takie konstruowanie jego wypowiedzi, które nie ma nic
wspólnego z pierwotnym kontekstem i sensem. Na pytanie, czy może podać jakiś
przykład wydarzenia, które w oryginalnym kontekście miało inny sens, a w emisji
telewizyjnej zostało całkiem inaczej przedstawione, odpowiada:
W programie Y nie zauważyłem, żeby coś takiego miało miejsce. W programie A było
inaczej. Pierwszy raz występowałem w takim programie i nie wiedziałem do końca,
że nie mogę sobie na wszystko pozwolić. Mnie coś takiego na szczęście nie spotkało, ale
mojego kolegę. Operatorzy powiedzieli, że kamerę wyłączają, bo wywiad już został
nagrany. Nagle reżyser zapytał: “Co robicie z dziewczyną jak jesteście sami, jak spędzacie
czas?”. Temat się rozkręcił, on palnął coś głupiego, zaczął się śmiać i akurat tę sytuację
wycięto i wklejono do zajawki, która była zapowiedzią telewizyjnego występu. Pamiętam,
że nie był z tego zadowolony. W programie Y też były fragmenty wywiadów, które
posklejano,
wykorzystano
w
zajawce.
Wydaje
mi
się
a
następnie
jednak, że wszyscy dobrze wypadli. Wiadomo, zdarzały się tematy podchwytliwe np.
powiedziałem, że pracuję w sklepie z garniturami. Nagle zapytano mnie: “No
a powiedz nam w jaki sposób sprzedajesz garnitury?”. W pewnym momencie pomyślałem
po co to komu, jak oni to później chcą wykorzystać? Od razu odmówiłem odpowiedzi, bo
czułem, że może być to sprytny podstęp. Były takie smaczki, gdzie chcieli zahaczyć o różne,
czasem bardzo dziwne tematy. Nie zmusili mnie jednak do niczego, nie nalegali na coś
czego ja sam, osobiście nie chciałem. We wszystkich kwestionariuszach, zarówno
w programie A jak i w programie Y były rubryki typu: moje największe przeżycie, marzenie,
co byś zrobił z wygraną, twoja najsmutniejsza historia w życiu. To jest zawsze i wszędzie,
na każdym precastingu. Dzięki temu producenci programu mogą już wcześniej poznać
uczestników. Kreują sobie obraz danej osoby. Na tej podstawie również przygotowują
pytania do wywiadów. I jeszcze jedna rzecz w A, która strasznie mi się nie podobała. Nie
wiem, czy to było spowodowane tym, że konieczne było skrócenie czasu na antenie, ale mój
wywiad przed występem na castingu oficjalnym był tak posklejany, okropnie posklejany, że
nie dało się tego słuchać. Zdanie, które powiedziałem na początku, dodali sobie pod koniec.
Wyszedł z tego straszny mętlik. Zmieniono sens mojej wypowiedzi. Zaś
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w piosence sklejono początek i koniec. Środek wycięto. Nie byłem świadomy tego,
że taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego mnie to tak mocno zdenerwowało. Bardzo mi
to nie pasowało.

Kolejna rozmówczyni‐uczestniczka, Justyna, w naszej rozmowie wskazuje na
inny element, jakim jest kreowanie odbioru poprzez obecną na sali publiczność,
która, analogicznie jak uczestnicy i jurorzy, podpisuje klauzulę względem
niezdradzania kulis programu. Na pytanie, czy może podać jakiś przykład
wydarzenia, które w oryginalnym kontekście miało inny sens, a w emisji
telewizyjnej zostało całkiem inaczej przedstawione, odpowiada:
Tak! Nie pamiętam, żeby podczas mojego występu castingowego w Zabrzu, ktoś w publiczności
w trakcie wykonywania utworu wstawał, klaskał. Później, kiedy zobaczyłam filmik z castingu, nagle
pojawili się na nim ludzie na widowni, których wcześniej w ogóle nie zauważyłam ‐ zachwycali się,
wstawali, klaskali. Okazało się, że zostało to wmontowane do mojego występu, a te osoby wystąpiły
jako tzw. sztuczna publiczność. Rodzina i ekipa wsparcia, która przyjechała razem z uczestnikami nie
mogła znajdować się na sali, a tym samym był zakaz słuchania innych występujących na scenie. Mój
tato jednak jakimś dziwnym, ale szczęśliwym trafem dostał się na salę ‐ na widownię. Powiedział mi
później, że w przerwach, kiedy pudrowano i malowano jurorów, były nagrywane reakcje publiczność.
Mój tato osobiście w tym uczestniczył. Nie jest to historia, którą sobie sama wymyśliłam. Był specjalny
animator, który dawał polecenia, nagrywano tzw. cut‐scenki, żeby później podłożyć je w montażu do
emisji telewizyjnej ‐ reakcje ludzi, mocne zbliżenie, emocje, które tak naprawdę były sztucznie
wywołane. Oprócz tego ciekawe jest też to, jak traktuje się uczestników przed ich występami. Na
samym początku, jeszcze w Zabrzu, musieliśmy zrobić sztuczne tło dla przyjeżdżających jurorów. Było
wtedy bardzo zimno, z tego co pamiętam‐3 stopnie, a my staliśmy na dworze i czekaliśmy na ich
przyjazd. Ubrałam się w sukienkę, zmarzłam strasznie, bo ponad godzinę czekaliśmy na mrozie. Ekipa
filmowa kręciła scenki jak machamy do kamery, pokazujemy cieszymy się, musieliśmy się uśmiechać
do kamery, czasem kogoś o coś zapytali. Po dłuższym czasie jurorzy podjechali luksusowym
samochodem, a nam kazano się drzeć, głośno piszczeć ‐ z radości. Prowadzącym wtedy program był
J. Niestety cały czas zapominał tekstu, którego niby uczył się na pamięć, przez co scenki były po kilka
razy powtarzane. Pamiętam też, że z tego powodu często przeklinał. Po ponad godzinnym staniu na
mrozie miałam skostniałe ręce. Pomyślałam sobie, że jak mnie za chwilę wywołają, to nic nie zagram.
Na szczęście jakoś sobie poradziłam. Miałam wrażenie, że wszystko tylko i wyłącznie kręci się wokół
jurorów, sami uczestnicy byli uzupełnieniem i tłem. Jeszcze mam ciekawą historię dotyczącą tego, jak
nas wywoływali na scenę. Na początku czekaliśmy w specjalnym pokoju, gdzie całej rodzinie
i uczestnikowi przypinali mikrofony. Kazali między sobą rozmawiać, co wychodziło niezwykle
sztucznie. Wszyscy byli zestresowani, ja najchętniej już chciałam wyjść na scenę, a ekipa filmowa
zmuszała do rozmowy, pokazywania emocji, stresu. Trzeba panować nad tym co się mówi, bo
wszystko jest nagrywane, a nie wiadomo co akurat będą chcieli pokazać w telewizji. Później zabrano
mnie do specjalnego pomieszczenia przed samym wyjściem na scenę. Przede mną było jeszcze 3
uczestników, co sprawiło, że jeszcze bardziej się stresowałam, bo jak usłyszałam inną piosenkę, to już
swojej nie pamiętałam. Właściwie byłam zmuszona do tego, by oglądać cały występ osoby
występującej przede mną i pamiętam, że tak mi zaschło w gardle, że nie byłam w stanie nic
powiedzieć. Przypominam sobie, że poprosiłam operatora kamery o to, żeby dał mi coś do picia. On
podał mi kubek z wodą i powiedział, trzymaj, wszyscy z tego pili. Moi rodzice w tym czasie stali w
specjalnym korytarzu, gdzie mieli podgląd na mnie. Ja zostałam podpięta do mikrofonów, po czym
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wyszłam na scenę.

Najobszerniej o zagadnieniu manipulacji w muzycznych programach
telewizyjnych o strukturze konkursowej opowiada Agata, co wynika także z faktu,
iż bardzo dobrze zna świat tych programów oraz osiągała w nich sukcesy dochodząc
do finału jednego z nich (jej nazwisko jest stosunkowo znane).
Już na początku warto podkreślić rozdźwięk pomiędzy początkowym podejściem
do programu (spełnienie marzeń), które było widoczne we wcześniej przywołanej
wypowiedzi względem promocji artysty, a jego skomercjalizowaną rzeczywistością.
Przed wzięciem udziału, wyobrażałam sobie ten program jako największe spełnienie moich marzeń.
Byłam przekonana, że jurorzy naprawdę nie znają żadnego uczestnika i że spotkanie z nimi będzie tak
typowo “face to face”. Wydawało mi się przede wszystkim, że wszystko jest fair i bardzo na spontanie,
że nic nie jest reżyserowane, że nie ma scenariusza. W programie X fajne było to, że do pewnego etapu
sama sobie wybierałam utwory – do tamtej pory myślałam, że wszędzie tak jest i że uczestnik sam
odpowiada za dobór piosenek. Na samym końcu, w odcinku finałowym miałam narzucony utwór, ale
to, że do wszystkich wcześniejszych etapów sama wybierałam, było fajne.

Scenariusz jednak istnieje, gdyż programy te są reżyserowane, co rzecz jasna nie
jest stwierdzeniem odkrywczym, ale – jak chcemy wyraźnie podkreślić – nie jest to
bezproblemowe, gdyż ma realne skutki dla uczestników programów oraz dla
nieświadomych manipulacji widzów, o czym będziemy mówili w zakończeniu
(program tworzy obrazy uczestników, i nimi manipuluje jako pewnymi
reprezentacjami, ale za obrazem są żywi ludzie, którzy ten świat głęboko
przeżywają). Agata, pytana o bycie w programie używa sformułowań teatralnych,
a zapytana o swoje odczucia, kiedy musiała „grać” przed kamerą, odpowiada:
Dziwne to było. To była pierwsza, dość poważna rzecz, którą na samym początku mojego udziału
w programie kazali mi zrobić. Teraz już wiem, że tak jest w każdym przypadku. Każdy, kto dostaje
zaproszenie, ma wcześniej umówiony termin, napisany scenariusz. Ma powiedziane jakie utwory
zaśpiewać albo czy grać w siatkówkę lub jeździć na rolkach po parku w momencie, kiedy Adam
Zdrójkowski przybiegnie i wręczy zaproszenie. Te osoby już są po przesłuchaniach w ciemno!
W moim przypadku był spisany cały scenariusz. Musiałam się do tego dostosować i zagrać aktorsko.
Nagrania trwały jakieś 2 godziny maksymalnie. Pamiętam, że ekipa filmowa w tym samym dniu była
jeszcze w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. Mieli taką objazdówkę i dopiero na samym końcu
przyjechali do Warszawy. Po moich nagraniach, jechali jeszcze do mojego kumpla, z którym
studiowałam w szkole muzycznej i z którym już wtedy byłam w jednej drużynie u Kamila Bednarka.
Jemu również zaproponowali wręczenie zaproszenia. Na co dzień pracuje w teatrze Rampa
w Warszawie. Powiedzieli mu, że fajnie byłoby go nagrać, jak śpiewa na scenie teatru. Wszystko jest
zrobione pod publikę, żeby ciekawie i zachęcająco wyglądało w telewizji. Rzeczywiście wyglądało to
dobrze. W montażu, a następnie w emisji telewizyjnej w chwili wręczenia zaproszenia dodali muzykę
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z Pocahontas. Wszystko było idealnie dopasowane. Do dzisiaj mam ten filmik i czasami sobie do niego
wracam. Mimo gotowego scenariusza wszystko wyglądało bardzo autentycznie i bajkowo – tak jak
sobie wcześniej zaplanowali. Ciekawą kwestią jest również lokowanie produktu. Bardzo często
reklamują różne marki np. tablety czy napoje. Nagrywano nas w momencie, kiedy ktoś siedział w fotelu
i przeglądał utwory ‐ najczęściej na platformie streamingowej Tidal, bo jest jednym ze sponsorów
programu. Pamiętam, że wszystko musiało być idealnie uchwycone – marka, nazwa, logo. To też jest
gra aktorska, którą uczestnicy, bez względu na chęć muszą wykonać.

Konstruowanie obrazu uczestnika i tego, jak wypadnie w programie,
odbywa się poprzez montaż, co zazębia się z wcześniej poruszanymi przez
nas kwestiami. Jak wskazuje Agata, nie jest on w stosunku do wszystkich
uczestników sprawiedliwy, np. względem tych, którzy z jakichś względów nie
podobają się producentom, choć przecież oficjalnie, względem oglądającego
widza, program ma status konkursowego, w którym to także on może
decydować o losach uczestnika.
Pamiętam sytuację mojego kolegi, który trzy lata temu był w programie Z. Byłam wtedy z nim jako
osoba towarzysząca na backstage’u. Zaśpiewał 100% czysto, emisyjnie i technicznie bezbłędnie. Dali
nam słuchawki do uszu, wszystko słyszeliśmy. Wyobraź sobie, że nie chcieli go w tym programie od
samego początku. Ludzie z produkcji powiedzieli mu, że odwróci się tylko jedna osoba – Piasek. On
wtedy powiedział “Ale jak to, tylko jedna osoba? Skąd to wiecie?”. Oni na to “No tak, zobaczysz”
i faktycznie tak było. Odwróciła się tylko jedna osoba. Dodatkowo w montażu, nałożono mu przestery,
które sprawiły, że wokal po prostu brzmiał nieczysto. Mój kolega był wściekły, od razu do mnie
zadzwonił i nie mógł uwierzyć, co oni zrobili. Masakra. Jeszcze Ci opowiem inną sytuację. Trzy lata
temu na moich przesłuchaniach w ciemno wchodziła dziewczyna. Zaśpiewała fajnie, naprawdę.
Odwróciły jej się trzy fotele. Najpierw Tomson i Baron, potem Margaret, a na samym końcu Michał
Szpak. W momencie, kiedy odwrócił się Szpak, wbiegł na scenę jeden z członków ekipy realizującej
program. Zaczął tak przeklinać, wydzierać się ‐ ”K….! Michał! Ty się nie miałeś teraz odwracać!”.
Publiczność była tego świadkiem, ale są tam animatorzy, którzy mają swój sektor zabawiać,
zagadywać. Podszedł do Michała i powiedział mu, że “Michał, sorry...nie miałeś się teraz odwracać”.
Wyobraź sobie, że odwrócili jego fotel z powrotem i kiedy już dziewczyna stała przed jury po swoim
występie, to faktycznie były już dwa oficjalnie odwrócone krzesła. Zostawili Tomsona i Barona oraz
Margaret. Oczywiście w emisji telewizyjnej wszystko już było w odpowiednim wydaniu. Ja wchodziłam
od razu po tej dziewczynie i byłam taka zestresowana, co się u mnie wydarzy! U mnie też się odwróciły
dwa fotele – Tomson i Baron i Kamil Bednarek. […] Opowiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą
samego wyboru jurorów, bo tu też nieźle manipulują. Tego samego dnia, kiedy mieliśmy się wstawić
na przesłuchania w ciemno zostaliśmy wszyscy zwołani przez osoby z produkcji. Te osoby miały ze sobą
karteczki i umowy, które mieliśmy podpisać. Wyobraź sobie, że dostaliśmy kartkę z imionami
wszystkich trenerów, z pytaniem do kogo chcielibyśmy pójść najbardziej, a do kogo najmniej ‐ były tam
miejsca od 1 do 4. Na pierwszym miejscu był u mnie Michał Szpak, na drugim Kamil Bednarek, na
trzecim Tomson i Baron, a na czwartym miejscu Margaret. Tłumaczę sobie to teraz tak, że jakbym ja
albo ktokolwiek inny wybrał np. Michała, a on by się odwrócił, to jasne, że bym wybrała jego. Może
oni to w taki sposób kontrolują. Być może u niego już nie było miejsc, dlatego też nie mógł się odwrócić
u tej dziewczyny, o której wcześniej wspominałam. We wcześniejszej edycji, kiedy uczestnikiem była
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osoba, którą dobrze znam, jeszcze tego nie było. Zrobili to dopiero rok czy dwa lata temu.

Warto uwypuklić opis Agaty dotyczący obrazu relacji uczestników z jurorami,
gdyż pokazuje, że przynajmniej część z nich odczuwa pewne wyrzuty sumienia
względem tego, co robi, co wskazuje, że owe programy nie są bezproblemowym
dobrem i sami jurorzy, będący w zasadzie pionkami‐aktorami na szachownicy,
dostrzegają, że jakiejś części młodych ludzi starających się zrealizować swoje
marzenia, program tego nie ułatwi, poza otrzymaniem „porcji” widzialności.
Opisując realia programu mówi:
Ludziom przed odbiornikami zazwyczaj wydaje się, że tych prób faktycznie jest bardzo dużo, że non
stop mamy jakieś warsztaty i czas na długie spotkania z trenerami. Prawda jest taka, że z Kamilem
spotkaliśmy się raz. Byliśmy tam od rana – chyba od 8 – on przyjechał na 10. Wcześniej mieliśmy jeszcze
makijaże i poprawki. Były to nagrania naszych warsztatów. W sumie oprócz tych prób kamerowych,
na jednego artystę było przydzielone jakieś pół godziny spotkania z trenerem. To była nasza cała próba
i oczywiście wszystko przed kamerami. Wyłączyły się światła ekipy filmowej i już nie było problemów,
był koniec nagrań i każdy mógł iść w swoją stronę. Muszę jednak – mimo tego ‐ przyznać, że Kamil był
naprawdę super trenerem – mentorem drużyny. Oprócz programu widzieliśmy się z nim jeszcze kilka
razy. Powiem Ci coś, chociaż może nie powinnam tego mówić... Byliśmy z Kamilem na wspólnej kolacji
i powiedział nam wtedy “Wiecie co? Ja Was wszystkich bardzo polubiłem. Macie wszyscy świetne
wokale, ale pamiętajcie, to wszystko co się tutaj dzieje, to nie są moje wybory!” i każdy w tym
momencie już wiedział o co chodzi. Kamil miał to wszystko narzucone. Nie raz widziałam, że nie zgadzał
się z tym co mu kazali robić, mówić. Podczas odcinków na żywo, kilka razy sobie nawet przeklął, bo był
taki wściekły, co tam się właśnie stało. Oczywiście od razu go wycinali, wyłączali mikrofony – grube
akcje tam były. Byłam później w studiu na wszystkich odcinkach na żywo i widziałam co tam się dzieje.
Są to naprawdę zaskakujące rzeczy. Ich [jurorów i ich menagerów – dop. J.L., M.R., Z.S.] również
obowiązuje tajemnica poufności i to w sumie nawet większa niż nas uczestników. Kamil powiedział
nam wtedy “Pamiętajcie, to co się dzieje tutaj, kompletnie nie jest zależne ode mnie. Ja wybrałbym
Was wszystkich. Moje wybory często byłyby zupełnie inne”. Pamiętam, że przed bitwami powiedział
mi też coś w stylu ‐ “Słuchaj Agata, niezależnie co się stanie, to i tak pokażesz się z dobrej strony
i zobaczysz, że ludzie pokochają Twoją barwę głosu”. Pomyślałam wtedy “Kurde, niezależnie co się
stanie? Czyżby on już coś wiedział”?

Analogicznie jak kolega Agaty, ona sama również została potraktowana
niesprawiedliwie w bitwie programu, co nie obyło się bez technicznej manipulacji.
Wynikało to z faktu, że zwycięstwo jest już z góry przewidziane, a przegrywający
musi wypaść gorzej, w czym trzeba mu „dopomóc”. Swoją bitwę w programie
oglądała w domu:
Spotkaliśmy się u mnie w domu i wspólnie z całą rodziną oglądaliśmy bitwę. Ja wiedziałam, że była to
moja ostatnia sceniczna przygoda w programie. Nagrywki były pod koniec sierpnia, a emisja
telewizyjna później. Najbardziej ciekawiło mnie to, jak nas przedstawią, które wypowiedzi z tzw. setek
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wstawią i które momenty wokalne “trochę podniosą, a które obniżą”. Kumpel, który zawodowo
zajmuje się produkcją muzyczną, po emisji sprawdzał parametry głośności podczas bitwy –
i rzeczywiście cały czas byłam niżej, czyli byłam ściszona. Tym bardziej, że śpiewałam sama, a Daria
i Marcin w dwójkę. Nawet wtedy, kiedy każdy z nas śpiewał swoje partie solowe, byłam ciszej. Był to
dla mnie ogromny cios. Zdecydowałam się pójść do tego programu, do jubileuszowej edycji,
pomyślałam teraz albo nigdy, akurat skończyłam akademię, lubię śpiewać, myślałam, że historia sama
w sobie też jest spoko ‐ nastawiłam się zbyt pozytywnie, ale mocno się zawiodłam. Po sierpniowych
nagraniach do programu Z pojechałam do domu, na Podkarpacie i przez trzy dni dosłownie nie
wychodziłam z łóżka, płakałam. Nie mogłam uwierzyć w to, co się tam stało.

Na pytanie, czy mocno ją to dotknęło, odpowiada:
Bardzo mocno... za bardzo się nastawiłam. Z jednej strony wiedziałam, że to się tak może skończyć. To
jest program, tam się może wszystko wydarzyć. Z drugiej zaś, cały czas sobie mówiłam, że to jest moja
jedyna szansa – teraz albo nigdy. Patrząc dzisiaj z innej perspektywy, wiem, że tam już mieli swoich
faworytów. U mnie stworzyli historię śpiewającej postaci bajkowej i nawet, jeśli bym nie odpadała w
bitwie, to prawdopodobnie przygoda z programem zakończyłaby się na etapie nokoutów. Być może,
nie odbiło by się to wtedy tak szerokim echem, że zmiażdżyło mnie małżeństwo. Wszyscy o tym pisali.

Warto także przytoczyć jej opinię względem liczenia głosów telewidzów, gdyż
potwierdza to wypowiedź Roberta Leszczyńskiego, który powiedział, że
publiczności tylko się wydaje, że wybiera. Zdaniem Agaty, w jednym z programów,
w którym brała udział (o innych nie ma takich danych):

Jest coś takiego jak sterowanie głosami. Przy takim procesie oprócz produkcji, pracuje sztab
informatyków, którzy dostają gotowe procenty od reżysera. Załóżmy, że Jan Kowalski ma być dzisiaj
na pierwszym miejscu, więc powinien mieć 70% głosów. Tomek Urbańczyk ma zdobyć drugie miejsce,
więc musi mieć 30% głosów. I produkcja steruje tym w taki sposób, by wszystko zgadzało się z wizją
reżysera programu. To nie jest tak, że ktoś wysyła określoną liczbę smsów na daną osobę i te głosy
automatycznie są liczone. Byłam przekonana, że to tak działa, ale nie. Tak tym sterują, by wszystko się
zgadzało. Kiedy na jakiegoś uczestnika jest zbyt dużo głosów i dana osoba, która nie miałaby wygrać
prawdziwymi głosami widzów wygrywa, wtedy jego linia smsowa jest blokowana. Zauważyliśmy też
coś takiego u mnie w półfinale. Moja rodzina i masa znajomych mi to później powiedziała.
Sprawdzaliśmy godziny, minuty i wszystko się zgadzało. Znajomi i rodzina cały czas od otwarcia linii
mogli na mnie głosować. W pewnym momencie po wysłaniu kolejnych głosów przyszła odmowa ‐
“Linia jest zablokowana. Spróbuj ponownie na chwilę”. W tym samym momencie – czasowo naprawdę
wszystko się zgadzało ‐ te same komunikaty dostali znajomi, znajomi z Krakowa, rodzina, która na
mnie głosowała. Kiedy byłam w domu poszłam do sklepu w Krakowie, gdzie zaczepiło mnie kilku
znajomych mówiąc “Wiesz co, wysłałem na Ciebie smsa i w pewnym momencie jakaś linia była
zablokowana i już się później nie dało w ogóle wysyłać. Nie wiem, dlaczego”. Tutaj zadziałało to,
o czym mówiłam przed chwilą. Było na mnie za dużo głosów i dlatego zablokowali linię, by już nikt nie
głosował. Te głosy musiały się po prostu zgadzać na kogoś innego. Takich przypadków jest bardzo dużo
‐ można nawet powiedzieć, że u każdego uczestnika coś takiego się wydarzyło. Nawet nie są tego
świadomi. Jeśli chodzi o półfinalistów i finalistów takich programów, to produkcja już z góry ma
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ustalone 4,3,2, miejsce. Czasem nawet jurorzy nie zdają sobie z tego sprawy. Oni też tam są tylko
aktorami. O tym nikt nie mówi, bo jurorów i całą produkcję obejmują umowy, które trwają aż 10‐15
lat! Dopiero po tym czasie mogą o tym mówić.

Zdaniem Agaty manipulacja w programach, w których brała udział, jest
ogromna:
Tak naprawdę cały program na tym polega. Wszystkie formaty tego typu opierają się na takich
chwytach. Bez tego by nie istniały. Te programy zostały stworzone do tego, by manipulować ludźmi i
na tym zarabiać. Dotyczy to nie tylko formatów muzycznych, ale również modelingowych czy
programów typu reality show. Wszystko jest robione pod publikę, która jest coraz bardziej
wymagająca.

Modelka czy klaun? Top Model jako Top Ściema
Trudno się nie zgodzić z opinią Agaty, która – jako dobrze obeznana z mediami
oraz mająca medialne zasoby w postaci różnego rodzaju kontaktów, w tym
z uczestnikami innych programów, z którymi wymienia swoje spostrzeżenia
i doświadczenia – dostrzega systemowość spektaklu, fakt, że są one nastawione na
zarabianie i oparte na fundamencie manipulacji. Jako że nasze rozmowy dotyczą nie
tylko formatów muzycznych, ale także modelingowych, szczególnie Top Model, to
warto choć w skrócie zaprezentować obraz Top Model przedstawiony przez jedną
z uczestniczek, który, po pierwsze, jest zgodny z opinią Agaty, po drugie, potwierdza
ustalenia względem tego programu Agnieszki Całek dotyczących pokazywania
w tym programie historii jakoby „zwykłych ludzi”. Wiele elementów tego programu
i jego kulis pokrywa się także z programami muzycznymi o strukturze konkursowej
oraz makeover show, w tym z Projektem Lady, co w określonych momentach
będziemy podkreślać.
Zacznijmy od roli jury. Zdaniem naszej rozmówczyni, uczestniczki Top Model,
która w jednej z edycji doszła do półfinału, cztery etapy owego programu wyglądają
następująco:
Na początku jest precasting, na którym oglądają Cię osoby odpowiedzialne bezpośrednio za produkcje.
Jurorzy, których widzimy później na ekranie to jest już kolejny etap, i tak naprawdę oni o niczym nie
decydują, bo są jak marionetki za którymi stoją osoby, które widziały Cię właśnie na wcześniejszym
etapie. Generalnie te wszystkie słowa, które do Ciebie mówią, idą przez słuchawki, które mają w uszach
jurorzy, a za nimi stoi ekipa speców i psychologów, którzy mają Cię rozgryźć i mają jakiś pomysł na
Ciebie. To oni kierują tym, jak to ma wyglądać. Więc pierwszy etap to taki precasting z ekipą, drugi to
ten z kamerami i jurorami, którzy teoretycznie decydują, potem jest etap trzeci, czyli boothcamp,
w którym musisz zaistnieć, jakoś się wykazać. Na koniec trafiasz do domu Top Model, więc w sumie
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cztery etapy, chociaż już w domu Top Model też były dwie części. W domu spędziliśmy jakoś miesiąc.

Jurorzy, zgodnie z konwencją programu, są zupełnie odizolowani od
uczestniczek.
Z nimi styczność ma się tylko w momencie, gdy wychodzisz na scenę i muszą Ci coś powiedzieć,
ewentualnie mówiliśmy im “dzień dobry” i “do widzenia” na korytarzu mijając się. Z nimi nie
rozmawialiśmy, oprócz wybiegu/sceny, bo tak nakazywał regulamin. A nawet na scenie to jest tylko
granie do kamery, ponieważ oni nawet nie wiedzą kim jesteś. Robią swoją prace i tyle. Mają
przydzielone role, że jedno z nich ma być niemiłe, a Krupa ma być taką dobrą wróżką, nic złego Ci nie
powie. Sokołowska ma rzetelne argumenty, a Panowie mają rzucać głupie komentarze. Każdy gra
swoją rolę i tyle.

Jurorzy w Top Model, analogicznie jak w innych przypadkach programów
telewizyjnych o strukturze konkursowej, nie tylko muzycznych28, są aktorami
pozbawionymi sprawczości, co nawiasem mówiąc – jeśli uczestnicy mają rację
w swoich opiniach – niezbyt dobrze o nich świadczy, gdyż za pieniądze biorą udział
w spektaklu, który manipuluje i oszukuje nie tylko uczestników, ale i widzów. Czy
w takim wypadku tacy ludzie naprawdę zasługują na taką atencję mediów
czyniących z nich osoby godne naśladowania? Czy gdyby więcej ludzi poznało kulisy
takich programów, nie miałoby tego za złe biorącym w nich udział piosenkarzom
czy dziennikarzom? Jurorzy, podobnie jak uczestnicy, są po prostu towarem,
analogicznie jak oni podpisują klauzule, a manipulacja z ich strony polega
na prostym fakcie, że publiczności się wydaje, że to oni faktycznie
wybierają uczestników, a nie po prostu, jak twierdzą uczestnicy, słuchają głosu
w słuchawce.
To producenci programu decydują o wszystkim, a uczestniczka musi, pod groźbą
pożegnania się z programem, po pierwsze, rozpoznać intencje producentów co do
tego, czego od niej oczekują, jakiej „historii”, po drugie, poddać się temu
wyobrażeniu:
Nie wiem, kto był szarą eminencją, która tym zarządza, ale te osoby z produkcji już cisnęły na format,
na to, co wyciągać z uczestników. Czasem były bardzo niefajne sytuacje, bo oni mówili ludziom co mają
zrobić i w pewnym momencie była już taka presja, że musisz coś zrobić lub powiedzieć to, co oni chcą
usłyszeć, bo inaczej pojedziesz do domu. Takie akcje zaczęły się po połowie produkcji, bo początek był
bardzo fajny, później ciążyła nad wszystkimi większa presja. Każdy wiedział, że im bardziej idiotyczną

28

W tym kontekście można wymienić chociażby Projekt Lady. Jedna z naszych rozmówczyń, Sandra, opisuje rolę
mentorek jako pozbawionych autorytetu „gadających głów”: „One w ogóle nie miały podejścia, mówiły tylko to,
co im reżyser powiedział. Nawet jak była rozmowa z nimi sam na sam, to pamiętam, że jak mówiłam coś do
mentorek to one nie odpowiadały od razu tylko czekały chwilę i miały słuchawkę w uchu. Mówiły to, co im reżyser
do ucha powiedział”.
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historię opowie, tym dłużej zostanie. Tak to się jakoś zepsuło po połowie, moim zdaniem.

Jej zdaniem ludzie zajmujący się produkcją programu
[…] traktują Cię przedmiotowo. Nie jesteś tam jako człowiek, tylko jako ich sposób na zarobienie
pieniędzy, na oglądalność, i to się odczuwa w momentach, gdzie jest naginanie rzeczywistości
i przekręcanie wszystkie. Tu wchodzi kwestia, czy zostaniesz sobą i będziesz się upierał, że jesteś taki,
jaki jesteś, czy raczej marząc o karierze się przełamiesz i będziesz robić to, co Ci każą. Więc to jest taka
gra psychologiczna pomiędzy produkcją i tym co oni od Ciebie chcą, a tym co Ty jesteś im w stanie dać.
Ja osobiście nie miałam tego problemu, jak jesteś bardziej kumaty to może dalej zajdziesz. Jak jesteś
oporny lub powiesz coś nie tak, to sorry jedziesz do domu. Albo nie zgadłeś tego, co oni mieli na myśli
i powiedziałeś coś niezgodnie z ich obmyślonym scenariuszem i wszystko się zawaliło. Nikt Ci wprost
nie mówi, co od Ciebie chce konkretnie, tylko ty masz zgadywać.

Uczestniczka musi niejako domyślić się swojej roli w scenariuszu‐historii, co jest
dobrze widoczne we fragmencie, w którym opowiada o różnicy pomiędzy
programem widzianym w telewizji, a jego tworzeniem od kulis.
Różnica jest w podstawowych rzeczach. Osoby na ekranie mogą być pokazywane tak, jakprodukcja
tego chce, wyjmują jakieś rzeczy z kontekstu. Jesteśmy nagrywani 24/7, z małymi przerwami. Ktoś np.
Może być średnio rozgarnięty, ale pokażą w tv, że jest inteligentny i trochę tajemniczy. Albo np. Jest
osoba, która co chwilę przeklina, ale pokażą tylko momenty, w których tego nie robi. Albo na zasadzie‐
ty nic nie umiesz, ale wykreują Cię na niezwykle utalentowaną która umie wszystko. Więc tak
naprawdę nie wiesz, jakie te osoby są naprawdę, bo oni sobie tworzą Ciebie z tego co im dajesz.
A nawet jeśli im nie dajesz, to poradzą sobie z tym, bo telewizja to jest magia. Wszystko można
poprzekręcać.

Ponadto zdaniem naszej rozmówczyni, uczestniczka poddawana jest presji,
ażeby poprzez swoje zachowania i wypowiedzi, uzyskać taki efekt, jaki chcą
producenci29, w czym niebagatelną rolę odgrywają zatrudnieni psychologowie. Jej
29
To kwestia, zdaniem jednej z naszych rozmówczyń, dobrze widoczna w Projekcie Lady. Sandra opowiadając o jej
zdaniem złym traktowaniu uczestniczek przez producentów, mówi: „Z jednej strony była ekipa, która mówiła nam,
żebyśmy nie brały tego na poważnie, bo to tylko zabawa, a 15 minut później przychodziły tak zwane mentorki
i mówiły, że mamy się ogarnąć i zachowywać, bo to wszystko jest na poważnie i tu chodzi o naszą przyszłość. Moim
zdaniem to było takie pranie mózgu. […] Jak były zachowania, kiedy dziewczyny były agresywne, że np. popychały
się, rzucały czymś, produkcja to widziała i cały czas kręciła, nic sobie z tego nie robili, tylko czekali aż sytuacja
bardziej się rozkręci. Uważam, że powinni zapewnić nam bezpieczeństwo, żebyśmy dobrze się czuły, a oni nie
reagowali. Manipulowali nami dość mocno, wiem, że to było oczywiste, ale uważam, że to było nieludzkie. Na
przykład chcieli od nas wypowiedzi na temat innych dziewczyn, specjalnie nas podjudzali, żebyśmy nagadywały na
inne, zadawali podchwytliwe pytania, mówili, że jedna o drugiej coś powiedziała, co nie było prawdą. Była też taka
sytuacja, Jezu nigdy tego nie zapomnę: spałyśmy sobie po prostu i ekipa wbiła nam do pokoju, zabrali jej ubrania
i rzucili na moje łóżko, żeby to wyglądało tak, jakby na moim łóżku był syf. Nigdy nie było ustalonej godziny, o której
wstajemy, a wtedy właśnie weszła ekipa z kamerami do pokoju, ustawili nasze budziki na wcześniejszą godzinę,
żebyśmy wszystkie obudziły się zszokowane, i tak też się stało. Obudziłyśmy się zdziwione, nad nami kamery przy
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zdaniem jednak niewiele ma to wspólnego z profesją modelki.
Na początku to miało być dla żartu, potem jak już się dostałam to podeszłam do tego dość poważnie,
bo myślałam, że to faktycznie jest istotne co umiem, kim jestem, jakie są moje możliwości w modelingu.
Bo teoretycznie całe show jest o tym. No i po pewnym momencie, zrozumiałam, że tak naprawdę to
nie ma żadnego znaczenia, czy coś potrafisz czy nie. Jednego dnia idziesz na sesję i dajesz z siebie
wszystko, a oni z 50 zdjęć wybierają to najgorsze i mówią, że to i tak było najlepsze i że jesteś do
niczego. Wtedy zastanawiałam się jak można traktować poważnie słowa tych osób, tego jury, które
teoretycznie decyduje, wiedząc, że byłeś naprawdę dobry, albo na odwrót. Nie wyspałeś się, jesteś
zmęczony, nie najadłeś się, słabo Ci poszło, wychodzisz na scenę a oni Ci mówią jaki to nie byłeś
wspaniały/wspaniała. Mówią Ci, że masz najlepsze zdjęcie w programie i Ty się wtedy zastanawiasz,
co to jest za cyrk. Ten, kto chciał się w to bawić to zaszedł daleko. Nie chciałabym obrazić uczestników
mojej edycji, ale mam wrażenie, że część z nich nie była zbytnio spostrzegawcza względem tych zagrań.
Oni nawet nie zwracali uwagi, że może coś jest nie tak i są bardzo szczęśliwi z tego, że tam byli, a ich
świat się odmienił30. Dla mnie najgorsze właśnie było to obracanie kota ogonem. Mnie to strasznie
denerwowało. Ostatni odcinek, jak wyszłam, myślę, że miałam się tam rozpłakać albo coś innego
zrobić. Ale zdenerwowałam się wtedy, bo Krupa powiedziała do mnie wtedy (to było wycięte) “Ja
rozumiem, że Ty masz ciężkie życie”. Ja po prostu wyszłam bez słowa. Co oni wiedzą o ciężkim życiu
i co to jest w ogóle za tekst? Ja nie przyszłam do tego programu opowiadać o “ciężkim życiu”, a okazało
się, de facto, że Top Model właśnie o tym jest. Wszyscy opowiadamy łzawe historie i na tej historii
masz wygrać program. Ja nie po to tam przyszłam. Albo na przykład pytali się mnie, czy mam uraz do
swoich rodziców, czy może nie lubię swoich współpracowników, a tak naprawdę po tym programie
musisz wrócić do normalnego życia i do rodziny. Co im wtedy powiesz? Powiesz jakąś głupotę, wrócisz
do domu i powiesz “A przepraszam, powiedziałem jakąś głupotę, sprzedałem się, bo mi kazali”. Więc
dla mnie to było kiepskie. W pokoju zwierzeń potrafili zadawać jedno pytanie dziesięć razy, żeby tylko
uzyskać odpowiedź, bądź zdenerwować Cię. Czekają aż albo wybuchniesz, albo każesz im się odczepić.
twarzy i powiedzieli nam, że zaspałyśmy, chociaż nawet nie było ustalonej żadnej godziny. Rozrzucili ubrania po
pokoju, żeby było widać, że mamy bałagan. Masakra moim zdaniem. […] Ja tam poszłam dla przygody, ale nie była
to pozytywna przygoda. Ja tam się ciągle czułam jak w psychiatryku: z jednej strony słyszałam co innego, z drugiej
co innego, zero wsparcia ekipy, była duża nagonka. Wydaje mi się też, że niektórym osobom trochę odwaliło, bo
każda chciała jak najbardziej być w centrum uwagi, uważam, że niektóre dziewczyny specjalnie prowokowały
chamskie sytuacje, żeby coś się działo, bo dały się zmanipulować. Czuły, że program tego od nich oczekuje, więc
specjalnie się tak zachowywały. Mi się to nie podobało, domyślałam się, że będą tego typu akcje, ale myślałam, że
zostaniemy w przyjaznej atmosferze, a nie, że będziemy specjalnie tworzyły sytuacje po to, żeby się pokłócić. Dla
mnie to nie było w porządku, tym bardziej, że produkcja nic sobie z tego nie robiła, wręcz to nakręcali, więc mi się
to nie podobało”
30
Nasza rozmówczyni bardzo trafnie wychwytuje pewien element, którzy jest wprost wypowiadany m.in. przez
Sandrę z Projektu Lady, czyli element otarcia się o świat mediów, show biznesu, celebrytów, słowem ten „lepszy”,
bo bogatszy, ekskluzywny i zestetyzowany świat, który nie jest ich światem, a do którego w jakimś zakresie
pretendują. Nasza rozmówczyni zapytana o to, co jej się w programie podobało, odpowiada: „Podobało mi się to,
że miałam okazję zobaczyć, jak wygląda tworzenie takiego programu. Może to głupie, ale pierwszy raz w życiu
miałam okazję pójść na kręgle właśnie w programie, więc to było miłe wspomnienie. Przebywałyśmy w hotelu
5 albo 6 gwiazdkowym, też wcześniej nie miałam takiej okazji. Fajnie było poznać Małgorzatę Rozenek na żywo,
wraz z mężem, dlatego, że to gwiazdy po prostu. Kilka osób fajnych poznałam, z niektórymi dziewczynami
polubiłam się długo po programie dopiero, bo w programie właśnie była agresja i nagonka. Ale nie mam zbytnio
kontaktu z dziewczynami”. Udział w programie jest więc w pewnym sensie wyprawą do innego świata, który
oferuje to, na co poza programem nie mogłyby sobie ze względów ekonomicznych pozwolić, czego dobrym
przykładem mogą być pokazywane uczestniczki w programach typu Chcę być piękna czy Łabędziem być, które
raczej przeznaczyłby pieniądze „na życie” niż inwestowanie w poprawę swojej urody.
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To było słabe.

W stosunku do programu nasza rozmówczyni zauważa, podobne co Agata
zagadnienie (format jako spektakl), ale i podkreśla, co świadczy o jej większej
przenikliwości niż u niektórych badaczy, że mógłby on wyglądać inaczej. Jest to
propozycja rzadko padająca zarówno ze strony samych uczestników, jak
i piszących o tych formatach medioznawców, zakładających, jak przypuszczamy,
jakąś „naturalność” ekonomii uwagi, że to, co ma przyciągać uwagę widza,
przyciąga ją niejako ze swojej istoty (podejście takie określamy mianem
esencjalistycznego). Pytana o swoje doświadczenie bycia w programie, odpowiada:
Doświadczenie było ciekawe, że możesz zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, jak się pracuje
z kamerą, jak pracują osoby wokół. Do tego wyjeżdżasz, wykonujesz różne zadania, próbujesz nowości
więc to było fajna przygoda. Gdyby wyciągnąć z niej te niepotrzebne elementy presji
i łapania Cię. Dla mnie to były negatywne emocje. Zamiast zmuszania nas do przytulania węży
i płakania, można by nakręcić przecież fajny program i nie robić z ludzi królików doświadczalnych, czy
też skłócać między sobą, żeby były dobre sceny do oglądania. Wiem, że telewizja tak ma wyglądać
według jakichś dziwnych standardów.

Naszą rozmówczynię można określić mianem „nie poddającej się”, tj. takiej,
która pozostała autentyczna i wierna sobie31, co dobrze obrazuje fragment
rozmowy dotyczący jej obecności w programie i wiedzy na jego temat, szczególnie
tego, co mogłaby zrobić inaczej, niż zrobiła.
Z tą wiedzą którą mam teraz, pewnie wiele rzeczy zrobiłabym inaczej. Bardziej poprawiłabym
niedociągnięcia, które pozwoliłyby mi np. przejść do finału. Myślę, że był potencjał na finał, ale to były
detale. Niczego nie żałuje, bo najważniejsze było dla mnie to, że zostałam wierna sobie.
Z jednej strony można by mieć lepszą smykałkę, czego ja nie mam, jeżeli chodzi o rozumienie aluzji czy
też o improwizację, nie jestem w tym zbyt dobra. Upuściłam parę momentów, które mogłyby
zabrzmieć lepiej, gdybym była bardziej kumata, ale całe to moje wyjście i to co na koniec powiedziałam
31

Taką postawę reprezentuje także Sandra, która tak opowiada o kulisach swojego odejścia z programu: „Zanim
program się zaczął i były rozmowy z psychologiem, to zaznaczyłam, że nie chciałabym brać udziału w scenach, gdzie
jest basen, strój kąpielowy i muszę mieć odkryte nogi i ręce, bo powiedziałam mu, że miałam problemy
z samookaleczeniem się i mam blizny i nie chciałam tego pokazać w TV. Oczywiście co się stało w programie?
Pewnego razu przyszła do nas prowadząca i powiedziała, że idziemy na basen i dała nam stroje kąpielowe. Ja nie
chciałam iść na basen, powiedziałam to jednej pani z produkcji, że rozmawiałam o tym z psychologiem, ona
przytaknęła i powiedziała, że skonsultuje to z reżyserem. Powiedzieli mi, że nie muszę się kąpać, ale mam siedzieć
z dziewczynami na basenie. Właśnie wtedy pokazali, że jestem niezadowolona i się nie uśmiecham, bo nie wzięłam
udziału we wspólnej kąpieli. To moim zdaniem pokazuje jak bardzo nic nie robią sobie z tego, co się do nich mówi
i o co się ich prosi. Odpadłam z programu po tej akcji, powodem, przez który odpadłam było pewnie to, że nie
chciałam robić show i nie wdawałam się w ich gierki”. Można przypuszczać, że gdyby chciała, mogłaby dalej być
w programie, przy czym jednak musiałaby pokazać swoje blizny, co jest dobrym materiałem do stworzenia historii.
Sandra jednak odpada z programu, gdyż nie chce zbyt daleko idącej ingerencji w jej prywatne sprawy, które to
jednak są interesujące dla producentów, którym służy psycholog.
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‐ jak wyszłam z programu, byłam szczęśliwa. Miałam takie uczucie ulgi, którego nie da się opisać, a to
dla mnie zawsze jest znak, że zrobiłam coś właściwie. Mnie zdenerwowało to, jak potraktowana
została moja rodzina, i to mi zapadło w pamięć oraz przywołało wszystkie momenty w programie,
które mi się nie podobały. Oprócz tego byłoby całkiem nieźle.

Warto dodać, że jej zdaniem program, wbrew swojej obietnicy, nie jest
trampoliną do sukcesu, właściwie można by powiedzieć, że łatwej dałoby się
uzasadnić tezę przeciwną. Na pytanie o to, co dał jej program poza doświadczeniem
zobaczenia kulis programu od strony uczestniczki, stwierdza, że nic.
Wszyscy już o programie zapomnieli, nawet po programie moja rozpoznawalność nie była zbyt wielka.
Jeżeli chodzi o pracę w modelingu ‐ po tym programie nikt Cię nie traktuje poważnie jako modelki. Jak
chcesz robić coś w show biznesie, to możesz się gdzieś zakręcić. Jeśli chcesz być poważną modelką,
w większości przypadków, jeżeli sam nie zapracujesz sobie na swoje imię po programie, to będziesz po
prostu idiotą z telewizji. Poszedłeś, wygłupiłeś się, bo gdybyś był faktycznie mocnym modelem to
poszedłbyś normalną drogą modela a nie przez telewizję. Jest zainteresowanie, każdy chce wiedzieć,
jak było w programie, ale nie ma podejścia jak do profesjonalisty, tylko jak do klauna.

Talent show jako element kultury narcyzmu, środek do zdobycia
kapitału widzialności… i poczucia własnej wartości
Po przedstawieniu części materiału empirycznego oraz jego interpretacji, warto
choć krótko wspomnieć o kontekście społecznym, w jakim przyglądamy się
gatunkowi talent show oraz biorącym w nich udział jednostkom, na które, w tym
ich decyzje, staramy się spojrzeć w ujęciu społecznym, albowiem ich decyzje to
decyzje regulowane także kulturowo, a nie w ujęciu psychologicznym niekiedy
zbytnio nastawionym na tryb indywidualny tracący tym samym z pola widzenia
ujęcie ogólniejsze, czyli społeczne właśnie, choć rzecz jasna, byłoby ciekawie
posłuchać wypowiedzi na ten temat psychologów. Ów kontekst społeczny, który
rozumiemy jako układ relacji, zbudowany jest z neoliberalnego kapitalizmu jako
ideologii regulującej nie tylko sferę działań ekonomicznych, ale w najogólniejszym
sensie sposób postrzegania świata społecznego oraz mediów rozumianych jako
koncerny/korporacje, wraz z ich formatami i odpowiednio nastawioną ekonomią
uwagi, poprzez które, i w których, „dzieje się” kultura ponowoczesna wraz
z narcyzmem jako jej cechą dystynktywną. W tym sensie możemy mówić
o zmediatyzowanej kulturze neoliberalnego kapitalizmu, w której tworzy się
dostosowane do tej kultury, czyli jej norm i wartości, podmioty podejmujące
działania (czynności kulturowe) względem skutecznego zrealizowania swoich celów
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opartych na tych normach i wartościach32.
Nie będzie odkrywczym stwierdzenie, szczególnie dla badaczy kultury oraz
mediów, że funkcjonujemy obecnie w kulcie medialnej widoczności, że tym,
co reguluje nasze działania, są wartości związane z kapitałem, jakim jest widzialność
(dotyczy to rzecz jasna podmiotów podległych wspomnianej kulturze, tj.
respektującym i akceptującym jej wzory i przekonania, nie wszyscy bowiem te
wartości akceptują i respektują). Trudno dzisiaj sobie wyobrazić, społecznie
pożądane i podziwiane istnienie pozbawione wymiaru widzialności, bycia
rozpoznawalnym, popularnym, albowiem „być, to być postrzeganym”. Jak trafnie
zauważa Magdalena Szpunar, w kulturze nastawionej na medialną widoczność „[…]
media stają się omnipotencyjnym centrum świata, narzucając nam właściwe sobie
wartości i style życia. Implikuje to sytuację, w której kluczowe znaczenie przypisuje
się osobom, których widoczność jest poddana silnej mediatyzacji – celebrytom czy
idolom, deprecjonując jednostki i przestrzenie w spektaklach medialnych
nieobecne”33. Nie bez powodu pisząc o genezie kultury upokarzania Andrzej Szahaj
wskazywał na koncepcję społeczeństwa spektaklu Guy Deborda34, który jako jeden
z pierwszych zwracał uwagę na kluczową rolę widzialności we współczesnym
społeczeństwie kapitalistycznym35. Widzialność jest jedną z odmian „mieć”,
albowiem, jak twierdził francuski marksista, w kapitalistycznym spektaklu mamy do
czynienia z metamorfozą, „ześlizgiwaniem się mieć w wyglądać”36.
W tym sensie znaczna część osób uległa przekonaniu, że o ich wartości decyduje
sława i popularność, przy czym sława nie jest jednak tożsama z chwałą, honorem
i wielkimi czynami, które niegdyś ją warunkowały. Jest, czy staje się, raczej formą
zbanalizowanej popularności i rozpoznawalności. Taką opinię z pewnością
podzieliłby Andrzej Szahaj piszący o epidemii narcyzmu jako wyniku przemian
kulturowych w łonie samego kapitalizmu37.
Narcyzm jako cechę dystynktywną kultury współczesnej, genialnie opisaną przez
Christophera Lasha38, warto szczególnie podkreślić, gdyż, obok widzialności, to

32
J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1971, s. 15‐31; J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1973, s. 23–24.
33
M. Szpunar, Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2017, nr 3, s. 495.
34
A. Szahaj, Kultura upokarzania, „Odra”, 2012, nr 2, s. 40‐44.
35
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, tłum. Anka Ptaszkowska, Wydawnictwo Słowo/obraz, terytoria, Gdańsk
1998; zob. także: J. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. Izabela Mielnik,
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.
36
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu… , s. 14.
37
A. Szahaj, Epidemia narcyzmu [w:] „Rzeczpospolita”, 3‐4 listopada 2018, s. 36‐37.
38
C. Lasch, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, tłum. Grzegorz Ptaszek,
Aleksander Skrzypek, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015.

119

Julia Ledwoch, Michał Rydlewski, Zuzanna Sroka

kolejny element genezy kultury upokarzania39, a popularność programów typu
talent show jest dla Szahaja znakiem rozpoznawczym kultury narcyzmu40.
Narcyzm, sprzężony z kluczową wartością neoliberalizmu, jaką jest
hiperindywidualizm41, sprawia, że wartość jednostki jest skomercjalizowana
(człowiek staje się towarem, wręcz ochoczo czyni z siebie towar) i polega na tym, że
po prostu jest i mówi coś o sobie. Zdaniem toruńskiego filozofa, jednostka
„Prezentuje siebie na wielkim targowisku próżności, jakim stał się dzisiejszy świat,
zaspokajając swoją próżność i zarazem wykonując codzienną pracę na rzecz
wielkich korporacji medialnych. Narcyzm jest dla nich żyłą złota. Zakochani
w sobie ludzie produkują bowiem miliardy informacji, które można łatwo
skapitalizować, ułatwiając reklamodawcom dotarcie do klientów narcystycznych
obnażających siebie w sieci i łasych na wszelkie objawy zainteresowania. Ta miłość
własna jest starannie podtrzymywana przez cały świat mediów, który w pogoni za
zyskiem coraz bardziej kieruje się na to, co najbardziej masowe i przeciętne. Media
wmawiają ludziom: jesteś kimś wyjątkowym, powinieneś zaistnieć
w przestrzeni publicznej. Przestają zupełnie pełnić tradycyjną dla siebie rolę filtrów
informacji, zrównując mówienie czegokolwiek z mówieniem sensownym, mówienie
poprawne językowo i logiczne z bełkotem, prezentację rzeczy cennych (wielkich
talentów, wybitnych dzieł, nowych idei) z prezentacją byle czego (niewątpliwe
znaczenie miał w tym względzie Big Brother)”42.
Kwestia bycia kimś wyjątkowym, posiadającym na przykład jakiś talent, jest
interesująca, gdyż z łatwością daje się dostrzec przemiany kulturowe w tym
zakresie, czyli wskazać, że jeszcze całkiem niedawno poczucie bycia kimś
wyjątkowym ze względu na sam fakt istnienia, nie było rozpowszechnione43, choć
istniało w przypadku środowisk artystycznych (w takim ujęciu medialne środki
technologiczne multiplikują i demokratyzują istniejące już w kulturze tendencje
czyniąc je dostępnymi nie tylko dla wybranych klas czy grup). Samo bycie staje się
wystarczającym powodem do uznania się za kogoś wyjątkowego, oryginalnego
(atopis) i godnego powszechnego podziwu niezależnie od tego, czy tym kimś
faktycznie się jest. Przekonana o swojej wyjątkowości jednostka musi dostać
jedynie szansę na pokazanie się, zaistnienie, albowiem wszystko co ważne jest już
dane, musi jedynie nadarzyć się okazja, aby pokazać się światu i poczekać na
należną jej sławę.
39

A. Szahaj, Kultura upokarzania… , s. 40‐44.
A. Szahaj, Kultura upokarzania… , s. 40‐44.
41
A. Szahaj, Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys, [w:] A. Szahaj, Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys,
Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2017, s. 11‐33.
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A. Szahaj, Epidemia narcyzmu… , s. 37.
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M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, s. 100.
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Z taką pomocą przychodzą media, służące i realizujące odpowiednie wartości
neoliberalnej kultury, w tym szczególnie potrzeby sukcesu w postaci bycia
rozpoznawalnym. Jak trafnie zauważa znawczyni problematyki narcyzmu,
Magdalena Szpunar:
„Nadmierna potrzeba bycia dostrzeżonym, zauważanym, komplementowanym stanowi immanentną
cechę nie tylko narcystycznie zaburzonej jednostki, ale także kultury narcyzmu, która promuje
widoczność, ekspozycję i sukces. Potrzeba sukcesu stała się jedną z ważniejszych, o której
zaspokojenie zabiegają jednostki. Według badań ponad 30 % dorosłych Niemców regularnie marzy
o sławie, a ponad 40 % z nich wierzy, że kiedyś doczeka się <<swoich 15 minut>>. Sukces
w narcystycznej kulturze determinuje wartość jednostki, jest ona źródłem sławy i prestiżu. Tym samym
osoby niemogące nim pochwalić <<są pozbawione tożsamości, a zatem są nikim>>. Sukces, sława,
popularność stają się czynnikami, wokół których jednostka ogniskuje swoje życiowe
cele. W ten sposób człowiek staje się uzależniony od osiągnięć. Co ciekawe,
na ten sukces nie pracuje się dzisiaj długo, mozolnie i wytrwale. Nie determinuje go także poziom
wykształcenia, stopnie naukowe czy mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Media wprowadzają iluzoryczne
przekonanie, że może być on osiągany niezwykle prostu – dzięki jednemu występowi w talent show
czy
prowokacyjnemu
profilowi
w
serwisie
społecznościowym.
[…]
Owładnięte
chęcią
zaistnienia
jednostki
sięgają
zatem
po
wszelkie
środki
byleby
móc
w czasach nieuwagi ogniskować na sobie uwagę. Narcystyczna gwiazda jest bowiem bożyszczem
tłumów do momentu, gdy tłum o niej pamięta – gdy niknie pamięć o niej, gaśnie, odchodzi
w niebyt, będąc szybko zastępowaną przez kolejną <<znakomitość>>”44.

W takim ujęciu programy typu talent show tworzą i podtrzymują istnienie
narcystycznego wzoru kultury, są wobec niej funkcjonalne, albowiem „spełniają”
obietnicę wyrażoną przez Andy Warhola, iż każdy będzie miał „swoje 15 minut
sławy”. Owe programy dają możliwość zdobycia jednego z istotnych kapitałów –
widzialności, który, jak się wydaje o niego się starającym, jest łatwiej i szybciej
możliwy do zdobycia niż na przykład kapitał intelektualny (co ma jednak swoje
konsekwencje w postaci zaakceptowania upokorzenia, o czym powiemy
w zakończeniu). Bardzo wiele podmiotów mediatyzowanej kultury kapitalizmu
prowadzi, za pomocą różnych środków, walkę o zdobycie kapitału w postaci
widzialności: od aspirujących do bycia telewizyjnymi i internetowymi celebrytami
i świata show biznesu piosenkarzy i tancerzy, czy choćby bycia rozpoznawalnymi
na Facebooku dla swojej wspólnoty45, aż po patostreamerów46 i tik‐tokerów.
Widzialność jest dzisiaj kapitałem, takim, jak kiedyś ziemia, o czym znakomicie piszą

M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu… , op.cit. s. 100.
M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu… , s. 100.
46
M. Gładysz, Patokultura polskiego Internetu. Wprowadzenie; praca licencjacka napisania w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem Michała Rydlewskiego.
44
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autorzy Netokracji47. Narcystyczna kultura, której służą media, nastawiona jest na
to, by namawiać, czy wręcz mamić, byśmy o nią zabiegali, że to widzialność jest
tożsama z sukcesem, a nie jest jedynie jego konsekwencją. Jeśli możliwości awansu
społecznego oraz spełnienia swojego kulturowo uregulowanego wyobrażenia
o dobrym życiu, czyli życiu konsumpcyjnym, a takie ideały są proponowane przez
telewizyjnych i internetowych celebrytów, są utrudnione lub wręcz zablokowane,
to nic dziwnego, że każdy chce zdobyć kapitał w postaci widzialności, bo to przełoży
się na realne efekty ekonomiczne. Starania o ten kapitał w zastanym stanie
mediatyzowanej kultury neoliberalizmu jest wyborem racjonalnym w sensie
kulturoznawczym48. Kultura narzuca pewne wyobrażenie o sukcesie, wyobrażenia
o tym, kim być, a dzisiaj na szczycie hierarchii są zawody związane z widzialnością,
a uznaniem i medialnym autorytetem cieszą się osoby rozpoznawalne.
Powyższe ujęcie pociąga za sobą stwierdzenie, że to nie podmioty, jako
indywidua, jakieś psychiczne monady, należy „winić” za dążenie do zdobycia tego
kapitału, lecz zmediatyzowaną kulturę neoliberalizmu, która te wartości im wmawia
(m.in. poprzez programy telewizyjne, szerzej zaś między innymi poprzez sferę
rozrywki jako części ideologii) oraz podsuwa sposoby ich realizacji (np. udział
w takim programie).
To o tyle istotne, gdyż zazębia się z pytaniem, o to, dlaczego w ogóle piszemy
o tym kontekście społecznym, który, jak nam się wydaje, nie jest zaskakujący, jeśli
chodzi o połączenie popularności talent show z narcystycznym wzorem
ponowoczesnej kultury oraz mediami jako biznesem korzystającym z „ludzkich
zasobów” tworzonych poprzez ten wzór. Otóż czynimy tak z kilku powodów.
Po pierwsze, uwzględniając kontekst społeczny oraz zniewalającą moc kultury49,
chcemy stanąć w obronie uczestników programów przed skazaniem ich na bycie
towarem w medialnej grze o zysk, który można traktować tak, jak się chce,
i postępować z nimi jak się żywnie podoba producentom. Co więcej, dotyczy to
nawet sytuacji, kiedy sami uczestnicy akceptują i godzą się na te reguły gry, co jest
– będziemy jeszcze o tym mówić – wynikiem uwewnętrznienia przemocy
zmediatyzowanej kultury neoliberalizmu na znacznie głębszym poziomie, bo
zakładającym, że „taki jest po prostu świat”, „takie jest życie”, co rzecz jasna zakłada
niepoddawany refleksji, gdyż niejawny dla świadomości obraz świata stworzony
przez neoliberalizm, w którym trzeba się godzić na upokorzenie, bo życie to wojna
wszystkich ze wszystkimi, a jedni, mający władzę, mają prawo do poniżania innych
47

A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. Piotr Cypryański, Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2006.
48
J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1971, s. 15‐31.
49
A. Szahaj Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
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– ich symbolicznej degradacji, która jest przecież realnie odczuwana i przeżywana
(„medioznawca”, dla którego jest to spektakl nie może tego zrozumieć).
Pretekstem do wyraźnego zajęcia takiego stanowiska była uwaga, w pełni
wpisująca się w punkt widzenia „medioznawcy”, dotycząca referatu Michała
Rydlewskiego opisującego doświadczenia uczestników programów telewizyjnych
oraz obecne w nich manipulacje właśnie w perspektywie kapitału widzialności
i kultury narcyzmu, wobec której owe programy są funkcjonalne50. „Medioznawca”
z rozbrajającą szczerością stwierdził, że przywołując narcyzm, sam sobie
odpowiedziałem na pytanie o to, dlaczego tak się w tych formatach dzieje. Otóż
dzieje się tak dlatego, że uczestnicy są narcystyczni, więc w domyśle taki format nie
tylko nie robi im krzywdy, wszak „wiedzą na co się piszą”, ale i jest słuszną karą za
ich narcyzm i przekonanie, że mają talent.
Pomijając nawet – w tym momencie – kwestię tego, czy nasi rozmówcy są
narcystyczni czy nie, to fundamentalna różnica pomiędzy „medioznawcą” a nami
polega na tym, że my uwzględniamy antropologiczny i socjologiczny fakt tworzenia
takich narcystycznych jednostek przez kulturę, który zupełnie pomija nasz oponent.
Wszak jednostki nie biorą się przecież znikąd, nie wymyślają od początku do końca
samych siebie, lecz są tworzone zgodnie ze wzorami kulturowymi. Nawet jeśli
uznamy, że część uczestników jest narcystyczna, to w odróżnieniu od
„medioznawcy” nie winimy uczestników za to, kim są, bo nie oni sami siebie,
w sensie społecznym, stworzyli, lecz są stworzeni przez kulturowe siły, nad którymi
nie panują (socjalizacja), i których do końca nie rozumieją (zasoby
w postaci kapitału kulturowego), tak, jak rozumieją je badacze przyjmujący postawę
zdystansowaną (bo tymi badaczami po prostu nie są, i nie muszą być, co nie
oznacza, że muszą być za ten brak wiedzy karani, i że możemy na to pozwalać, tak,
jak pozwala „medioznawca”). Doprawdy, trudno się dziwić temu, że podmioty
narcystycznej kultury są narcystyczne lub takie cechy w jakimś zakresie przejawiają.
Analogicznie jest w przypadku kogoś, kto podlega przemocy myślowej, przemocy
symbolicznej, habitusowi, praktykom dyscyplinującym, twierdząc, że
sam, „na własną rękę” wybiera wartości, którymi ma się kierować
w życiu, przy czym są one zgodne z wartościami neoliberalnymi. Wyobrażeń
zbiorowych, wzorów kulturowych, zespołów respektowanych i akceptowanych
przekonań regulujących kim chcę być, co jest moim Ja, co jest, a co nie jest moją
pasją, nie kształtujemy w samotności – jest to skomplikowany proces przebiegający

50
Od marzeń o karierze po przygodę życia. Uczestnicy telewizyjnych talent show w świetle badań empirycznych.
Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza – Komunikacja – Działanie. W procesie
zmian” zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w dniach 15‐16 października 2020 roku.
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zawsze na podglebiu kulturowym51. Nie chodzi o to, aby czynić człowieka
niewolnikiem kultury, ale nie można popadać w naiwny sposób myślenia
o autonomiczności jednostki.
Ponadto owych wyobrażeń, wzorów i zbiorów przekonań, w które zostaliśmy
wtłoczeni, nie zawsze jesteśmy w stanie sobie uświadomić, gdyż należą do wiedzy
niejawnej/milczącej, nie mówiąc już o tym, że nie da się ich pozbyć na pstryknięcie
palcem, albowiem zinternalizowały się, uwewnętrzniły i ucieleśniły – są naszym Ja,
a nie jakimś dodatkiem, powierzchnią skrywającą „prawdziwe”, nietknięte przez
kulturę Ja. Słowem, naszym zdaniem, podejście „medioznawcy” jest nie tylko
myślowo błędne (lista nazwisk w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
mówiących o roli przemocy kultury w tworzeniu podmiotu jest przeogromna: od
Ludwika Flecka po Byung‐Chul Hana), ale jest w zasadzie zgodne z neoliberalnym
wyobrażeniem właśnie, tj. samozarządzających jest jednostek‐przedsiębiorstw,
które same się tworzą, same zarządzają wedle przez samych siebie wymyślonych
wartości, norm i sposobów ich realizacji oraz – co zrozumiałe w tym kontekście –
same ponoszą psychiczne i emocjonalne koszty drogi, po której kroczą. Takie
podejście jest nie tylko intelektualnie wątpliwe, likwiduje w zasadzie namysł nad
kulturą, lecz w gruncie rzeczy mocno ideologiczne, z czego nie zdaje on sobie sprawy
(czy aby jednak na pewno?), nie mówiąc już o wymiarze moralno‐etycznym,
w którym każdy sam jest sobie winien własnej porażki i tego, co go spotyka.
„Jak ktoś naiwnie ufa w swój nieistniejący talent, idzie do programu,
w którym ocenia się jego istnienie lub brak, to niech się potem nie dziwi, że został
wyśmiany” – chciałoby się powiedzieć rekonstruując ten sposób myślenia. Czy
osoby te jednak, przynajmniej w jakiejś części, nie padają ofiarami kultury, która
owe talenty oraz oryginalność i wyjątkowość im wmawia? To tak, jakby winić
wszystkich chorych na depresję ludzi z zupełnym pominięciem ontologii społecznej,
która ich do tej choroby doprowadza52.
Sposób myślenia „medioznawcy”, zbieżny po części ze zdrowym rozsądkiem jako
„częścią wiedzy, skutecznie zapomnianej” ukształtowanej przez neoliberalizm, jest
po prostu społecznie oraz etycznie szkodliwy, nie mówiąc już
o niebezpiecznym zbliżeniu do myślenia potocznego, „zdrowego rozsądku” (co
może w ostateczności zlikwidować poznanie w postawie zdystansowanej/
teoretycznej53), który także jest wypełniony ideologią, co przekonująco wykazała
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52
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szkoła z Birmingham54. Figura „medioznawcy” jako intelektualisty, jest figurą
broniącą, intencjonalnie lub nie, systemu medialnego jako zysku i wyzysku ludzkich
marzeń, które stwarza, i którymi zarządza, reprodukując w tym samym siebie
samego i świat społeczny. Kwestia ta była poddawana także refleksji przez
wspomnianą szkołę55.
Po drugie, w programach telewizyjnych biorą udział różne osoby, nierzadko
z odmiennymi motywacjami. Kwestia ta zasługiwałaby na osobne omówienie,
z tego względu jej nie podejmujemy. Z pewnością ciekawej refleksji dostarcza
wspomniany przez nas na początku artykuł Joanny Podgórskiej, wskazujący,
iż część uczestników programów typu talent show ma nadzieję, że dzięki nim
odmieni swój społeczny los, którego nie uważają za społecznie pożądany.
Uczestnicy programów, w tym nasi rozmówcy, nie mówią przecież o swoich
motywacjach językiem badacza, tj. nie mówią o kapitale widzialności, chęci awansu
społecznego poprzez jego zdobycie. Używają najczęściej retoryki przygody,
realizacji swojej pasji, spełnienia marzeń oraz sprawdzenia się, podjęcie
„wyzwania”. I to prawda, której absolutnie nie negujemy, lecz trzeba ją zobaczyć
w szerszym kontekście, gdyż dopiero wtedy staje się ona znacząca dla badacza
kultury. Nierzadko pod tą retoryką kryje się walka o wspomniany kapitał, udział
w programie to próba jego zdobycia, co wcale przecież nie musi być jawne dla
świadomości samych uczestników, tak samo, jak niejawny musi być fakt, iż nasze
pasje, marzenia, naśladowani idole i chęć sławy są nam raczej za‐dane, niż stanowią
jakąś samoistną emanację bliżej nieokreślonego kulturowo Ja. W tym sensie są
nasze, przez nas głęboko przeżywane, szczere, realnie doświadczane, ale
niekoniecznie przez nas wybrane. Rozpoznanie tego faktu zyskuje się w dużej
mierze dopiero dzięki refleksji typu antropologicznego, socjologicznego czy
kulturoznawczego.
I raz jeszcze chcemy wyraźnie podkreślić, że nie chodzi nam o bezrefleksyjne
podpisanie się pod jakąś wersją zupełnie odpersonalizowanego sposobu myślenia
czyniącego z podmiotu „funkcję dyskursu”, ale o wskazanie, w gruncie rzeczy
prostego, a prześlepionego przez medioznawcę, faktu, że wszyscy prawie żyjemy
w kulturze narcyzmu i jej podlegamy, w mniejszym lub większym stopniu. Trudno
nam w zasadzie odpowiedzieć na pytanie, czy nasi rozmówcy są narcystyczni, część
z nich zdradza takie cechy, lecz chyba nie bardziej niż my sami i osoby, które
obserwujemy w naszym świecie akademickim (wątek ten opisywała Magdalena
54
M. Wróblewski, Od Kultury do tego, co kulturowe – o szkole z Birmingham, [w:] Kultura i hegemonia. Antologia
tekstów szkoły z Birmingham, M. Wróblewski (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2012, s. 13‐45.
55
M. Wróblewski, Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonio Gramsciego i jej współczesne kontynuacje,
Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2016, s. 140‐200.
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Szpunar56). Ponadto nowoczesna oraz ponowoczesna jednostka nie „zamieszkuje”
tylko jednego dyskursu czy jednego kolektywu myślowego, co powoduje, że za
pomocą innych dyskursów personalizujemy inne dyskursy, jedne kolektywy
myślowe „zderzamy” z innymi – w efekcie takich momentów powstaje to, co można
by nazwać odrębnych od innych Ja. Nie jest zatem tak, że – przynajmniej – nasi
rozmówcy są narcystyczni w znaczeniu nadawanym mu przez badaczy, choć
niewątpliwie część z nich przejawia cechy narcystyczne, uwidoczniające się
w chęci bycia podziwianym, rozpoznawalnym, zauważonym, do czego dążą poprzez
to, co kochają. Być może nawet trafniej, na podstawie przeprowadzonych przez nas
rozmów, byłoby powiedzieć o tym, że ów podziw i dostrzeżenie przez innych wynika
z potrzeby bycia zaakceptowanym, posiadania poczucia własnej wartości,
które jest towarem deficytowym. To być może ono stoi za kapitałem
w postaci widzialności, co jednak nie zmienia faktu, że jest on możliwy, za pewną
cenę, dzięki obietnicy programu telewizyjnego. Jeśli ta konkluzja jest trafna, to
w naszym przypadku, co należy podkreślić, widzialność jest bliżej związana
z widocznością w rozumieniu Magdaleny Szpunar niż Andrzeja Szahaja, a sensie
ogólniejszym jest w zasadzie dążeniem do zyskania swojej własnej wartości jako
człowieka. Ten zaś wydaje się dzisiaj towarem deficytowym, co sprytnie
wykorzystują media w zarządzaniu poszczególnymi gatunkami i formatami, dając
nadzieję na jej uzyskanie. Można to także przełożyć na wcześniej użyty przez nas
język: kapitał w postaci widzialności jest dla sformatowanych i już posiadających go
celebrytów, bardziej „mieć” niż „być”, z kolei dla uczestników o niego walczących,
jest bardziej „być” niż „mieć” – jest znacznie bardziej związana z ich poczuciem
wartości i podmiotowością. Jednak, co trzeba podkreślić, pewne podglebie jest
tutaj niezmienne: to widzialność dawana przez media jest najważniejsza zarówno
dla mieć jak i być, dla już posiadających i jeszcze walczących.
Jakkolwiek trudno zmierzyć nam „poziom” narcyzmu wśród uczestników
programów telewizyjnych, a chcąc uniknąć psychologizowania, aby zobaczyć
pewne decyzje i ogląd świata poprzez uwarunkowania społeczne, których częścią
są media, stawiamy tezę, iż „medioznawcze” stwierdzenie, „ludzie sami tego chcą”,
„idą tam z własnej woli”, nie jest tak bezproblemowe, jak się wydaje,
a może być nawet określone jako – wbrew pewnej swojej zdroworozsądkowej
oczywistości – ideologiczne, w sensie światopoglądowe, realizujące interes
korporacji medialnej. Piszemy o talent show i kontekście społecznym, w którym
funkcjonuje, żeby nie tyle, przedstawiać historie bohaterów, ile pokazać
funkcjonalny wobec tych programów sposób tworzenia podmiotów w kulturze,
który dotyczy, w mniejszym lub większym stopniu, wielu uczestników programów
telewizyjnych, co jest refleksją dotyczącą ontologii społecznej rezygnującej
56
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z postrzegania jednostki jako za wszystko odpowiedzialnej (samego siebie),
wszystkiemu winnej (brak talentu) i na wszystko zasługującą (upokorzenie).

Co daje obecność w programach telewizyjnych?
Uwzględniając perspektywę opowieści samych uczestników, perspektywę
indywidualistyczną, o której będzie jeszcze mowa, można wyróżnić trzy korzyści,
jakie przyniósł udział w programach telewizyjnych tym, z którymi rozmawialiśmy.
Po pierwsze dał im pewność siebie i poczucie własnej wartości, w tym sensie
udział w programie, pomimo dużego stresu, daje pozytywny efekt psychologiczny.
Kiedyś byłam nieśmiała, a teraz bardziej pewna siebie – mówi Agata. U mnie na 100% rozwinęła się
nieśmiałość, która stopniowo przeradzała się w większą pewność siebie i otwartość na ludzi. Kiedyś
miałam tylko takie swoje małe, zaufane grono znajomych, z którymi spędzałam czas. Teraz poznaję
coraz więcej ciekawych i inspirujących osób ‐ to mnie otwiera i kształtuje. Kiedyś bardzo mnie
stresowała kamera. Jej obecność sprawiała, że byłam bardziej zamknięta w sobie. Dzisiaj już się nie
boję, wszystko traktuję z większym spokojem i luzem. W programach wszystko działo się tak szybko.
W programie Z przebywaliśmy w ogromnych pomieszczeniach w studiu K w Warszawie. Program X był
nagrywany w L – to było troszkę mniejsze. Samo przebywanie w takim studiu uczy czegoś nowego.
Obycie z kamerami, z mikrofonem, światłem, sprzętem, który jest podłączony do artysty, rozmowy,
przymiarki, próby ‐ to wszystko jest bardzo wartościowe, uczy samodyscypliny, kontaktu z ludźmi,
radzenia sobie ze stresem i pod presją czasu, jak i otwartości oraz ciekawości na nowe doświadczenia
i wyzwania.

Z kolei Justyna odpowiadając na pytanie o rolę programu w jej karierze,
podkreśla kwestie analogiczne, jak Agata:
Wydaje mi się, że stałam się jeszcze bardziej pewna siebie, wtedy moja pewność siebie nie była taka
jak teraz. Można powiedzieć, że wtedy dopiero zaczynałam moją ścieżkę muzyczną. Dzięki udziałowi
w programie B utwierdziłam się w przekonaniu, że mam iść właśnie w tym a nie innym kierunku.
Przeżyłam wtedy swoje najfajniejsze lata pod względem muzycznym, które trwają aż do dnia
dzisiejszego. Mam zespół typowo coverowy. Często gramy w restauracjach albo na statkach. Przez
pewien okres czasu śpiewałam również z aktorem warszawskim Juliuszem Zawadą ‐ graliśmy różne
koncerty. Wtedy, że tak powiem, wszystko ruszyło.

Po drugie udział w programie daje wiedzę dotyczącą kulis programu, która jest
wręcz niezbędna do osiągnięcia sukcesu, gdyż zdaniem naszych rozmówców, bez
wiedzy na temat tego, „jak to wszystko działa”, trudno jest nie popełnić pewnych
błędów, między innymi, co szczególnie było podkreślane, w doborze repertuaru
(trzeba śpiewać to, co się podoba i co jest popularne, bardziej „ambitna” muzyka
nie jest mile widziana, co wynika z faktu, że nie sprzeda się tak dobrze). Tak, jak
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wspomnieliśmy większość naszych rozmówców to uczestnicy kilku programów
muzycznych typu konkursowego, którzy brali udział w kilku precastingach
i castingach na etapie telewizyjnym. Zwracają oni uwagę, że powodzenie
w programie zależy od rozpoznania jego zakulisowych mechanizmów, a nawet
zawiązanych tam znajomości z zespołem technicznym oraz zespołem
produkcyjnym57, o których nie wiedzą przed uczestnictwem, co z kolei podaje
w wątpliwość bezpodstawnie wygłaszaną tezę medioznawców, iż „wiedzą na co się
piszą”. Występ w jednym programie uczy tego, co robić, a czego nie robić
w drugim, w czym w pewnym sensie nie ma niczego zaskakującego, co pokazuje
jednak, że świadomość początkowa co do formuły programu, wbrew niektórym
medioznawcom, nie jest duża, lecz wzrasta wraz z własnym doświadczeniem, i co
więcej, trzeba tego doświadczyć na własnej skórze. W zasadzie wszyscy nasi
rozmówcy zwracali uwagę na fakt doboru repertuaru, odpowiedniego
przemyślenia kilku kwestii, które są zauważane jako odgrywające rolę dopiero
w trakcie precastingu lub/i castingu, a o których nie mieli pojęcia wcześniej. To
o tyle istotne, że pewne złe decyzje, niezależne od ich zdolności i talentów, lecz
podyktowane tym, co się lepiej sprzedaje (trzeba wybierać pod gust producenta,
a nie tego, co samemu uważa się za wartościowe), decydują lub mogą zadecydować
o ich powodzeniu w przejściu do kolejnego etapu, słowem, brak wiedzy odnośnie
kulis szkodzi.
Po takiej porażce, jak można się domyślić, albo ktoś rusza dalej w niepewną
wędrówkę świata „opery żebraczej”58 marząc o karierze, albo odchodzi w poczuciu
57
Przykładowo Adam, bardzo dobrze, ze względu na swoje doświadczenie koncertowania z zespołem, rozpoznający
mechanizmy promocyjno‐wizerunkowe, wiedzący jak prowadzić grę w programie, tj. co mówić, jak się
zachowywać, na pytanie o to, czy jego zespół został w jakimś momencie pokazany w sposób nieprawdziwy,
odpowiada: „Nie, w naszym przypadku nie. Ale to był świadomy zabieg, bo w momencie, gdy nie daje się im za
dużo białka to oni nie mają z czego tworzyć i nie będą tworzyć niczego więcej. Przez to, że mieliśmy bardzo dobry
kontakt z produkcją i nawiązały się takie relacje, których część trwa do dnia dzisiejszego, też myślę, że nas by nie
skrzywdzili”.
58
Szerzej patrz: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… , s. 185‐230. Pojęcie opery żebraczej pochodzi od
tytułu książki Bronisława Geremka Świat opery żebraczej. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich
XV‐XVII wieku. Polski mediewista zrekonstruował podejście grup usytuowanych wyżej w hierarchii społecznej
względem tzw. ludzi luźnych, czyli ówczesnego świata marginesu społecznego. Do tej grupy należała przedziwna
mieszanina: wędrownych rzemieślników, dezerterów, Cyganów, zawodowych pielgrzymów, zbiegłych zakonników,
niedoszłych księży. Choć prawo i powszechna opinia odróżniały ich od „zawodowych” żebraków, to owi bezrobotni
korzystali nierzadko z jałmużny klasztoru lub możnych. Generalnie rzecz biorąc, termin ten oznacza
część biedoty miejskiej bez stałego zatrudnienia, ludzi chwytających się prac tymczasowych,
w poszukiwaniu których przybywali do miast, nierzadko uciekając spod pańszczyźnianej kurateli szlachty. W tym
fascynującym świecie najbardziej interesowali mnie żebracy, zarówno ci „zawodowi”, tzw. wstydliwi ubodzy, jak i
okazjonalni. Ci drudzy wykorzystywali ciekawy zestaw tzw. technik żebraczych, do których należały m.in. śpiew,
nierzadko przy akompaniamencie „instrumentów żebraczych”, żonglerka, pokazy cyrkowe i akrobatyczne,
opowiadanie łzawych historii o swoim nieszczęściu czy „kreowanie” fizycznego kalectwa. Nierzadko wciągano w to
dzieci i wytrenowane zwierzęta, traktowane jako żebracze inwestycje. Bez takiej artystycznej cyganerii nie mógł
się odbyć żaden jarmark lub festyn.
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porażki i prawdopodobnie obniżenia poczucia własnej wartości (nawiasem mówiąc,
jeśli komuś mielibyśmy zadedykować nasz artykuł, to są to właśnie ci wszyscy
ludzie). Można by zadać pytanie, całkiem przecież zasadne, ilu zdolnych ludzi
chcących pozostać wiernych sobie w swoim przekazie, musiało, ze względu na niski
potencjał biznesowy, zniknąć z naszego pola widzenia. Zapewne broniący tych
programów medioznawca mógłby powiedzieć, że przecież nie można ujawniać
kulis, bo wtedy wszyscy mogliby się do niego lepiej przygotować, lecz to
nieujawnianie, raz, wpływa na profesjonalizm oceny uczestnika i jego poczucie
sprawiedliwie ocenionym (właśnie to brak tej wiedzy sprawia, że nie może się
dobrze przygotować), dwa, zdradza biznesowy mechanizm, pokazuje go wprost,
trzy, pokazuje wprost, czyli mówiąc za Leszczyńskim, chodzi o zarabianie, a w tym
przypadku, prawdopodobnie kosztem wrażliwości wielu idealistycznych ludzi.
Ponadto nie wiemy nic o efekcie psychologicznym, który spotkał odrzuconych oraz
potraktowanych niesprawiedliwie, czy po prostu zwyczajnie oszukanych, gdyż
akurat, z jakichś względów, na nich wypadło, że muszą stanowić tło dla kogoś
innego59.
Po trzecie udział w programie daje rozpoznawalność, popularność, czyli kapitał
w postaci widzialności oraz promocję.
Pierwsze dwie są najczęściej wymienianymi przez naszych rozmówców, jeśli
chodzi o zalety uczestnictwa w programie telewizyjnym. Są one szansą na
rozpoczęcie kariery muzycznej, jej dobrym początkiem „na pokazanie się”. Choć
w przypadku naszych rozmówców nikt z nich nie osiągnął jakiejś szerszej
ogólnopolskiej rozpoznawalności, chociażby wcześniejszych uczestników programu
Idol, dzisiaj już w zasadzie zapomnianych, jak Szymon Wydra czy Alicja Janosz, to
niewątpliwie kapitał w postaci widzialności, jaki zdobyli samym „pokazaniem się”,
przełożył się na ich dzisiejszą działalność muzyczną, choć ta nie stanowi ich
głównego źródła utrzymania. Przykładowo Justyna mówi o tym, że dzięki udziałowi
w programie utwierdziła się w przekonaniu, że powinna śpiewać
i w tym kierunku się rozwijać. Ma swój zespół coverowy, często występuje
w restauracjach i na statkach. Udział w programie dał jej nie tylko radość,
podbudował pewność siebie i poczucie swobody w byciu na scenie, ale podbudował
59

Próbowaliśmy porozmawiać z kilkoma osobami biorącymi udział w programach telewizyjnych, które naszym
zdaniem, lub zdaniem naszych rozmówców, zostały potraktowane niesprawiedliwie, lecz nie chciały z nami
rozmawiać używając najczęściej narracji w stylu „zamkniętego rozdziału”. Podejrzewamy, że mamy do czynienia
z poczuciem wstydu, że zostało się wykorzystanym, że w starciu z mediami, przegrało się tę walkę, co przecież nie
jest winą uczestnika, który nie ma wpływu na to, jak zostanie pokazany, jak „użyty”. W tym sensie ta
indywidualistyczna narracja i poczucie wstydu, utrudnia rozpoznanie mechanizmów systemowych, „kryje” ona to,
co ogólne, a wstyd, jak nam się wydaje, jest tą emocją, która odgrywa istotną rolę. Poza tym, gdyby owe programy
były bezproblemowym dobrem, wiele osób biorących w nich udział znacznie chętniej podejmowałoby rozmowy na
ich temat.
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prestiżowość jej zespołu, co przejawia się w tym, że często przed koncertami jest
przedstawiana jako uczestniczka danego programu. Z kolei Agata zauważa,
że udziały w różnych programach traktowała nieco odmiennie
w zależności od etapu swojej drogi muzycznej: te początkowe z większą dozą pasji,
następne zaś bardziej „profesjonalnie”, właśnie pod kątem zdobycia widzialności.
Zanim jeszcze nie miałam doświadczenia w programach castingowych powiedziałabym, że formaty
typu talent show to spełnienie wszystkich marzeń. Uważałam, że samo uczestnictwo jest ogromną
przebitką do lepszego, fajniejszego świata muzycznego, że jest możliwością pokazania się
milionom widzów. Teraz uważam, że program castingowy jest tylko kwestią promocyjną artysty.
Jest to bardzo skomercjalizowany format telewizyjny, gdzie większość rzeczy robi się tylko po to,
by zdobyć jak największą liczbę odbiorców, by wszystko wyglądało ciekawie
i zachęcająco w świetle telewizyjnym. Jeżeli chodzi o sam stosunek artysty do programu uważam, że
muzyk myśli głównie o promocji. Bo jednak – nie ukrywajmy – jest to super możliwość pokazania się
szerokiej publiczności w momencie, kiedy jest się na samym początku muzycznej drogi. Dla takiego
artysty wielki świat show ‐ biznesu jest spełnieniem marzeń, zaś dla kogoś, kto już ma doświadczenie
w tym, udział jest wyłącznie promocją siebie, swojej muzyki i wizerunku. Moje poglądy
na przestrzeni lat się zmieniły. W programie X pod kątem marketingowym
i promocyjnym jeszcze nie patrzyłam, ale w programie Z teraz śmiało przyznaję, już było inaczej.
Poszłam na przesłuchania castingowe, bo tak jak większość artystów, przede wszystkim chciałam
promocji. Nie ukrywajmy, jest to jedna z ważniejszych rzeczy – a może nawet najważniejsza ‐
w biznesie muzycznym. Chciałam, żeby ludzie mnie nie zapomnieli, żeby znowu coś usłyszeli.

Promocja jest chyba najlepiej widoczna w wypowiedziach naszego rozmówcy,
który opisywał rzeczywistość programu i swojego w nim udziału, odbywającego się
stosunkowo niedawno. Warto dodać, że on, i jego zespół, mają bardzo duże
doświadczenie muzyczne, organizacyjne i medialno‐promocyjne, czy wizerunkowe,
gdyż koncertuje ze swoim zespołem, i w jego opinii udział w programach dawał
wiele wiedzy, głównie technicznej, względem zawodu muzyka. Ponadto zdaniem
Adama udział w programach telewizyjnych „[…] to dobry sposób na przyspieszenie
pewnych procesów funkcjonowania i zaistnienia w opinii publicznej”. Jego zdaniem:
Jeśli chodzi o program B ‐ dla młodych zespołów była to dobra promocja. Jakiś czas temu media
społecznościowe nie były tak rozpowszechnione, a programy telewizyjne dawały dużą
popularność, czyli możliwość dalszego rozwoju muzycznego. W przypadku programu
A mieliśmy dwa etapy castingów, bo trochę poszliśmy tam dla żartów, nie sądząc, że będziemy
uczestniczyć w programie. To było tylko dla sprawdzenia programu. Dotarliśmy dość daleko, bo
wzięliśmy udział w dwóch odcinkach na żywo, z tego co pamiętam. Po tym programie nic się nie
zmieniło, ze względu na to, że my jako zespół nie byliśmy przygotowani do tego, żeby zrobić to
prawidłowo. Nie mieliśmy przygotowanych ani pomysłów, jak wykorzystać potencjał, który dał nam
program. Bo to, czy wykorzystasz potencjał zależy wyłącznie od Ciebie. Dlatego rok później, przed
programem B dokładnie wiedzieliśmy, co będziemy publikować na facebooku, co będzie naszym
kolejnym krokiem, gotowa płyta już czekała na nas, bo nagraliśmy ją 1,5 miesiąca przed programem,
no i liczyliśmy na to, że nawet jeśli odpadniemy z programu w pierwszym odcinku, to gdzieś tam nazwa
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naszego zespołu obije się ludziom o uszy i będzie o nas nieco głośniej. Dzięki temu moglibyśmy uderzać
do wydawnictw i wytwórni z naszą płytą i ustalać trasę koncertową60.

Przykład Adama pokazuje dobitnie, a jest potwierdzany przez wszystkich
naszych rozmówców, że bez uprzedniego doświadczenia nie jest możliwe podjęcie
gry z programem, który miałby być raczej dla nas, niż my dla niego. Ilu jednak
uczestników posiada tak duże jak on doświadczenie, nie mówiąc już o tym, że
nabywa się go stosunkowo boleśnie w procesie „medialnej edukacji”, o czym
pisaliśmy przy okazji manipulacji wypowiedziami uczestników. Można zapewne
zaryzykować tezę, że co bardziej wrażliwi czy nadwrażliwi uczestnicy, którzy nie są
„twardzi”, nie pasują do telewizyjnego, a w gruncie rzeczy mocno neoliberalnego
obrazu zwycięzcy, a być może także ci, którzy są bezkompromisowi oraz nie godzą
się na takie traktowanie, znikają z pola widzenia mediów. Dlaczego to jednak
telewizja i jej ideologiczne wyobrażenia mają nam dostarczać jedynie słusznego
obrazu artysty, kogoś godnego uwagi? Dlaczego to producenci mają o tym
decydować (bo że decydują, nie jest jakąś wielką tajemnicą dla uczestników61)?
Może część z nas ma zupełnie inne wyobrażenia artysty i inne potrzeby estetyczne?
Ceni sobie tych wrażliwych i „słabych”, a nie chcących być medialnym towarem?

Jak uczy się ludzi akceptować (wy)zysk?
W tej części naszego artykułu dochodzimy do kwestii fundamentalnej, czyli
interpretacji manipulacji obecnych w talent show w perspektywie medialnego
(wy)zysku, który jest zauważalny dopiero po zbudowaniu pewnego kontekstu
społecznego, niezauważalnego przez samych uczestników, a wpływającego na
akceptację stanu rzeczy, z którym się spotkali. Owa akceptacja jest w dużej mierze
legitymizowana przez „medioznawcę” w retoryce „ekonomii uwagi” oraz
pojmowania mediów jako spektaklu, który jako twór sztuczny, wykreowany
60
W tym momencie można wrócić do kwestii umów. Jak mówi Adam: „W trakcie programu podpisuje się za każdym
razem lojalkę, która jest tak zbudowana, że nie zamyka drogi, żeby podjąć współpracę z innym wydawcą
muzycznym, natomiast zobowiązuje do pierwszeństwa rozmów w aspekcie tego, co się dzieje po programie. Jeżeli
dane wydawnictwo nie chce danego uczestnika, to droga jest całkowicie otwarta. W przypadku 98% wykonawców
tak to wygląda, natomiast w naszym przypadku myśmy od razu po pierwszym live show podjęliśmy rozmowy
z wytwórnią C, która wspierała program B. W przeciągu dwóch miesięcy po batalii prawników z jednej i drugie
strony doszło do podpisania kontraktu”.
61
Daniel w naszej rozmowie mówi: „Mam znajomych, którzy w różnych programach występowali, niektórzy doszli
bardzo daleko. Mówili, że są czasem spekulacje, że ktoś wpadł producentowi w oko, który uważa, że dana osoba
może się fajnie sprzedać. Tacy uczestnicy ponoć są lepiej traktowani, mają lepszą promocję, opiekę. Nagrywają
więcej filmików, częściej pokazywani są w telewizji. Wśród uczestników, ale również i wśród widzów to się szybko
rzuca w oczy. Producenci chcą tej osobie bardziej pomóc, bo są przekonani, że może przynieść im korzyść”.
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i odgrywany, nie dotyka rzeczywistych uczuć i emocji występujących w nim ludzi (są
oni jedynie aktorami, którzy po opuszczeniu sceny oświetlonej przez reflektory
bezproblemowo wracają do swojej rzeczywistości pozamedialnej). Nie oznacza to
rzecz jasna, iż odrzucamy metaforę mediów jako spektaklu, czy szerzej,
zmediatyzowanej kultury kapitalizmu jako Debordowskiego społeczeństwa
spektaklu, wręcz przeciwnie, owa metafora jest w pewnym aspekcie rzecz jasna
trafna, a wspomniana książka nic nie straciła na swojej aktualności.
Przeciwstawiamy się jednak twierdzeniu, wygłaszanemu explicite lub implicite,
w dodatku bez rozmów z biorącymi udział w programach telewizyjnych ludźmi,
że media to spektakl nieodnoszący się do przeżyć „aktorów”. Zwracamy uwagę,
że ludzie przeżywają rzeczywistość, w której biorą udział, nawet, jeśli jest ona
sztuczna, analogicznie jak przeżywają i realnie doświadczają stanów rzeczy, które
wyznaczają konwencje kulturowe.
Punktem wyjścia dla naszej interpretacji są odpowiedzi naszych rozmówców na
zazwyczaj kończące rozmowę pytanie, czy wzięliby jeszcze raz udział w tych
programach, czy pomimo zaobserwowanych zdarzeń, których przecież nie oceniają
pozytywnie, chcą dalej brać udział w castingach. Większa część naszych
rozmówców, nawet tych spośród nich, których wypowiedzi wskazujące na jawną
manipulację, przytoczyliśmy, pozytywnie odpowiadała na to pytanie, choć
uzależniała swą decyzję od konkretnego programu, w którym ten poziom
manipulacji był mniejszy, który ich zdaniem był bardziej profesjonalny.
Profesjonalizm programów, tj. profesjonalna ocena ich umiejętności, zdolności
i talentu, to najbardziej przez nich pożądana wartość programu, do której przecież
mają pełne prawo. Ich decyzja jest najczęściej motywowana w trybie
indywidualistycznym, z tego też względu opisaliśmy, co naszym rozmówcom dały
owe programy: stały się twardsze psychicznie, bardziej pewne siebie, utwierdzenie
się w przekonaniu, że chcą śpiewać i dalej brać udział w castingach, choć nierzadko
tego udziału już nie biorą (deklarują, że będą brały udział, ale
w rzeczywistości go nie biorą, skupiają się raczej na działalności muzycznej, ale poza
telewizyjnej) i przede wszystkim rozpoznawalne (osobisty kapitał w postaci
widzialności). Często pojawiającą się konstrukcją zdaniową jest rozpoczęcie
odpowiedzi na nasze pytanie od: „Mimo wszystko…”, a zatem stawiając na wadze,
to, co było w programie manipulacją i krzywdzącą niesprawiedliwością, a tym,
co dał im udział w sensie psychologicznym, przewagę zyskuje ich własna korzyść –
to, co dzięki niemu zyskali, w czym z ich perspektywy, nie należy się dziwić. Trzeba
jednak zauważyć, że akceptują w ten sposób niesprawiedliwe, bo niejawne zasady
gry, których uczą się dopiero w toku przebywania w programach, słowem, godzą
się na manipulacje i niesprawiedliwe traktowanie jako ich nieodzowną część,
co wprost wybrzmiewa w wypowiedzi Agaty, iż manipulacja jest ich istotą, bez
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której nie mogłyby one istnieć, choć sama tej manipulacji doświadczyła, i to
w skrajnej postaci. Podobnie jak część innych naszych rozmówców, zaakceptowała
ją, pogodziła się z nią.
Proste, lecz fundamentalne pytanie, brzmi: dlaczego manipulacja ma być ich
istotą? Dlaczego muszą istnieć w takiej formule? Dlaczego taka, a nie inna uwaga
medialna, musi nią zarządzać? Agata trafnie rozpoznaje świat medialnej
manipulacji, co więcej, doświadczyła go, lecz nie pyta, to wszak należy do
zajmujących postawę zdystansowaną badaczy, czy musi być, jak jest – wszak
o medialnej uwadze nie decyduje jakiś świat sam w sobie, ani ludzka natura, lecz
opisany przez nas pokrótce kontekst kulturowy, który „dzieje się” w mediach
i poprzez media zarabiające na tej uwadze, lecz jak można było zaobserwować,
kosztem ludzi. Uczestnicy, co po części zrozumiałe, esencjalistyczne uznają że tak
jest, „takie są media”, a „medioznawca” utwierdza to przekonanie, że tak musi być,
bo taka jest medialna uwaga. Otóż tak nie musi być, albowiem media to nie są jakieś
pozaludzkie byty62, z istoty swojej determinujące spektakl (jego powyższe
pojmowanie), lecz działają tak, jak tworzą je konkretni ludzie kierowani jakimiś
normami i dyrektywami, aby ten spektakl tworzyć w takiej postaci, w tym
przypadku, zarabiać na marzeniach młodych ludzi, które same się
współkształtowało (jako element zrekonstruowanego kontekstu społecznego),
bazować na ich niewiedzy względem kulis programu, czynić towarem w medialnej
grze, produktem, na którym należy zarobić, słowem zmuszać ich do tego pod groźbą
skazania na medialną banicję.
W tym momencie można by zaoponować w „medioznawczym” paradygmacie,
i triumfalnie wykrzyknąć: „A widzicie! To uczestnicy talent show lepiej rozpoznają
reguły tych programów niż wy, bo wiedzą, że to spektakl i akceptują go – szach mat.
To wy wmawiacie ludziom, że są upokarzani, kiedy oni sami decydują o chęci
uczestnictwa w programie”. Można jednak spojrzeć na to inaczej, czyli tak, jak
robimy to my: uczestnicy w różnym stopniu akceptują ten świat medialnej
manipulacji pomimo jego niesprawiedliwości, rzadko kiedy wprost domagają się
sprawiedliwości i uczciwości w ocenie, promocji i pokazaniu ich jako prawdziwych
ludzi, a nie ich „wizerunków na sprzedaż”, gdyż uznają, że takie są właśnie z istoty
62

Iwona Kabzińska słusznie zauważa, iż „[…] media to instytucja, nie będąca wszakże bezosobowym tworem.
Pracują w nich ludzie, często znani z imienia i nazwiska, realizujący określone programy i zadania, podejmujący
przemyślane decyzje. Ich zachowania mają wpływ na innych” (I. Kabzińska, Czy upokarzanie jest
<<wszechobecne>>?, „Etnografia Polska”, 2013, t. 57, z. 1‐2, s. 192). Z kolei Małgorzata Lisowska‐Magdziarz na
moje pytanie o etyczną odpowiedzialność mediów dotyczącą uczestników programów telewizyjnych o strukturze
konkursowej, odpowiada: „Ale co znaczy: media? Oczywiście na co dzień łatwo poddajemy je reifikacji, mówimy
media są głupie, albo media informują, albo media mają władzę. Jednak tu trzeba by – a jednocześnie nie sposób
‐ zapytać o osobistą etyczną odpowiedzialność” (M. Lisowska‐Magdziarz, M. Rydlewski „Kultura upokarzania”
a przemiany etyki mediów. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Lisowską‐Magdziarz, „Znaczenia”, 2014, nr 11, s. 13).
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media, a my twierdzimy, iż media tej istoty nie posiadają. Analogicznie zresztą (to
osobny wątek, którego jednak nie podejmujemy), jak nie posiadają jakiśchś
esencjalnych cech widzowie tych programów, lecz zarówno media, jak i ich odbiorcy
są nastawiani, regulowani, uczeni pewnego świata, w tym postrzegania medialnego
świata, który potem naturalizują m.in. w postaci ekonomii uwagi lub – właśnie –
oczekiwań widzów, co dobrze oddaje, populistyczna, formuła: „ludzie tego
chcą”63,co jest zamaskowaniem własnego udziału, przerzuceniem uwagi
i odpowiedzialności na „głupich widzów”. To wszystko są jednak kulturowe,
i głęboko ideologiczne, konstrukcje tworzone w mediach i poprzez media.
A konstrukcje mają to do siebie, że mogą ulec zmianie.
Esencjalizując media, mówiąc na przykład, że telewizja jest z istoty spektaklem,
czy że akurat „tego chcą ludzie”, godzimy się na zastany świat, a nic nie jest tutaj
kwestią natury, lecz kultury. „Medioznawcza” logika jest w zasadzie przewrotna:
najpierw dokonać gestu stworzenia czegoś/kogoś, na przykład mniej lub bardziej
narcystycznych uczestników marzących o sławie lub odbiorców chcących oglądać
upokarzanych na ekranie uczestników, a następnie, dzięki procesowi zapominania
procesu tworzenia64 i zatarciu śladów owego stworzenia, powiedzieć: „tacy są
ludzie”, „my (w domyśle: media) przecież dajemy im tylko to, czego sami chcą”.
Wystarczy choćby obejrzeć znakomity film Ćma w reżyserii Tomasza Zygadły, aby
wiedzieć, że jedno medium, pod względem treści w nich obecnych65, na przykład
radio, może być używane w celu mówienia rzeczy nic nieznaczących
i niezrozumiałych, a wręcz gównianych (by odwołać się do pewnej informacji
zawartej w jednej z audycji), a może także pozwalać na komunikację typu „wtórno‐
oralnego” umożliwiającą bliskość z drugim człowiekiem.
Refleksja nad decyzją części naszych rozmówców, tą częścią z nich, która
pomimo swoich doświadczeń związanych z manipulacją, zdecydowałaby
ponownie wziąć w nich udział (kilku innych rozmówców zdecydowanie odmówiłoby
ponownej „przygody” – to ci, których określamy mianem „nie poddających się”),
to chyba najciekawszy poznawczo, gdyż pokazuje skomplikowanie relacji
w opisywanym świecie, i jednocześnie – przynajmniej dla nas – najsmutniejszy
63

M. Lisowska‐Magdziarz, M. Rydlewski „Kultura upokarzania” a przemiany etyki mediów… , s. 13.
L. Fleck,Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] L. Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa,S. Werner, C.Zittel,
F. Schmaltz (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2007, s. 163‐185; M. Rydlewski,
Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz
2016, s. 129.
65
Co nie oznacza tym samym, abyśmy nie mieli sympatii do tezy Marshalla McLuhana, iż „środek przekazu jest
przekazem” (M. McLuhan, Zrozumieć media Przedłużenie człowieka, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa
Naukowo‐Techniczne, Warszawa 2004). Kanadyjski teoretyk mediów mówił o tym, że śledzenie treści medialnej
jest jak rzucenie kiełbasy przez złodzieja – odwraca uwagę od medium samego. McLuhan po prostu pokazuje
pewien aspekt patrzenia na medium, analiza treści medialnej w zależności od tego samego medium to jednak inny
aspekt. Najlepiej w praktyce medioznawczej potrafić owe aspekty zmieniać.
64
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przypadek. Jest tak z kilku powodów. Te powody należy potraktować jako nasze
wnioski wyciągnięte z opisów, odczuć i interpretacji naszych rozmówców
dotyczących udziału i ich obserwacji poczynionych w wybranych programach
telewizyjnych, którym przyglądamy się oraz interpretujemy uwzględniając ten
właśnie subiektywny wymiar.
Po pierwsze nasi rozmówcy milcząco uznają, że doświadczenie upokorzenia
wynikające z manipulacji, to w zasadzie ich wina, a nie wina leżąca po stronie
producentów programu. Świadczy o tym odpowiedź Agaty na pytanie, czy mocno
ją dotknęła manipulacja wokół jej finałowego występu:
Bardzo mocno... za bardzo się nastawiłam. Z jednej strony wiedziałam, że to się tak może skończyć. To
jest program, tam się może wszystko wydarzyć. Z drugiej zaś, cały czas sobie mówiłam, że to jest moja
jedyna szansa – teraz albo nigdy. Patrząc dzisiaj z innej perspektywy, wiem, że tam już mieli swoich
faworytów.

Można by przetłumaczyć te słowa na język naszej interpretacji w ten sposób:
„Miałam marzenie, żeby śpiewać i dlatego poszłam do programu – żeby go wygrać.
To było moje nastawienie, bardzo silne, teraz albo nigdy, jak się okazało potem,
naiwne, gdyż zostałam oszukana – zwycięzcy byli już wybrani”. Pomimo tego faktu,
a dodając to, co z niego wyniosła (poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz
kapitał widzialności), zdecydowałaby się na ponowny udział w podobnym formacie,
ale już jako profesjonalistka zdolna podjąć grę z mediami o własną promocję, gdyż
odebrała już niezbędną lekcję tego, jak wyglądają „kulisy sławy”. Słowem udział
w programie to milcząca zgoda na manipulację, pogodzenie się z faktem, że
wszystko może się w nim wydarzyć, łącznie z potraktowaniem jak rzeczy, którą
można się zabawić, a zatem pozbawić godności – wszystko to w nadziei na zyskanie
kapitału w postaci widzialności oraz spełnienia swoich najszczerszych marzeń.
Mamy zatem do czynienia z taką konstrukcją świata medialnego, w którym za cenę
spełnienia swoich marzeń godzimy się na wszystko (co jest przecież zrozumiałe, bo
dążymy do marzeń po cierniach), co jednak czyni nas łatwym łupem dla medialnego
(wy)zysku, stajemy się wręcz ofiarami tego świata, który stworzył pewne marzenia,
uwewnętrznił, i którymi zarządza regulując nasze działania, w tym decyzję o udziale
w programie. Jak zauważa Dariusz Stoll, krytyk neoliberalizmu:
„Ludzie obarczeni nadmierną, niekiedy wyłączną, odpowiedzialnością za swoje życie szukają często
odpowiedzi dlaczego coś poszło nie tak; kto lub co jest temu winien. Oficjalna ideologia każe
oczywiście winą za wszystko obarczać samych siebie, jednak nie zawsze jest to przekonujące nawet

135

Julia Ledwoch, Michał Rydlewski, Zuzanna Sroka

dla tych, którzy w nią wierzą”66.

Naszym zdaniem nie można winić i karać za marzenia uczestnika, który
dopuszcza i akceptuje myśl, że może zostać upokorzony poprzez niesprawiedliwe
potraktowanie, lecz idzie i walczy dalej o marzenia, które prawdopodobnie nigdy
się nie spełnią (choć chcielibyśmy, żeby było inaczej), który myśli, że upokorzenie
jest wpisane w świat mediów, analogicznie, jak wpisane jest w świat neoliberalnej
kultury. Ale to nie on jest winny, lecz media, a szerzej społeczeństwo, w tym jego
intelektualne elity, które na to pozwalają, aby płacić tak wysoką cenę za chęć
spełnienia swoich marzeń.
Podsumowując: element manipulacji jest czymś z czym, w imię spełnienia
marzeń, realizacji pasji, zrobienia kariery, trzeba się pogodzić, co jest równoznaczne
ze zgodą na upokorzenie, zrobienie z siebie towaru, sprzedanie się, gdyż „takie są
media”. To zgoda na taki, a nie inny świat mediów, w którym ci, którzy mają władzę,
mogą zrobić wszystko, co im się podoba, a co jest zgodne z ich interesem
(ekonomiczny zysk). To także zgoda na pewien świat w ogóle, którego media są
jednoczesnym kreatorem i lustrem, analogicznie jak sama treść programu, to, co się
w nim dzieje, było wykładem pewnych reguł świata67, tak same kulisy są tym
samym, choć już zupełnie inaczej czynionym.
Po drugie producenci programu żerują na „podatnych ciałach”, które sami
w dużej mierze stworzyli podsuwając odpowiednie wzorce osobowe oraz wzorce
sukcesu, przez co mamy na myśli nie tylko osobowości narcystyczne przekonane
o swojej wyjątkowości i marzące o zasłużonej sławie, ale także osoby potrzebujące,
czy wręcz łaknące akceptacji ze strony innych ludzi, poczucia swojej wartości, bycia
docenionym (co jest zupełnie zrozumiałe, gdyż każdy z nas ich potrzebuje), do czego
wykorzystują możliwość otarcia się o świat mediów, show biznesu i ludzi
rozpoznawalnych poprzez spotkanie, a nawet możliwość współpracy z jurorami
(elitą medialną, klasą szampańską). Dla części uczestników, szczególnie tych
z niewielkimi kapitałami społecznymi, „bycie tam”, w przestrzeni mediów, to
właśnie przygoda, jak wyprawa do innego świata – świata społecznej egzotyki,
luksusu, sławy, pieniędzy, prawdziwego życia, sukcesu, bycia tym, kim jest się
naprawdę, a nie „zwykłym człowiekiem”. O ich samoakceptacji, poczuciu własnej
wartości ma zaświadczyć właśnie „bycie tam”, bycie jak inni widzialni
i sławni, lub choć – na zasadzie styczności – przejęcie od nich trochę widzialności.
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Pokazuje to wręcz terapeutyczny wymiar telewizji, która zarządzając kapitałem
w postaci widzialności, daje tak zwanym zwykłym ludziom nadzieję na poczucie
własnej wartości, jeśli kapitał ten stanie się moim udziałem, a co przecież jest – jak
wskazywaliśmy – uregulowane kulturowo. Słowem uwierzę w siebie, zyskam
poczucie własnej wartości, jeśli usłyszę od Agnieszki Chylińskiej czy Kuby
Wojewódzkiego, że co prawda nie umiem śpiewać, ale jestem pozytywny, czy też
udało mi się ich rozbawić, co już ma być traktowane jako sukces, jakby moja wartość
sprowadzała się do tego, że byłem przez chwilę „tam”, że potrafię zabawić
arystokratyczny dwór, jury złożone z klasy szampańskiej w osobie znanych ludzi.
Otarcie się o ten lepszy świat ludzi znanych, pobycie w ekskluzywnych miejscach,
do których wcześniej ze względów ekonomicznych nie miało się dostępu, możliwość
stanięcia przed nimi i pokazania się, to już samo w sobie coś wielkiego, coś co będzie
się pamiętać do końca życia i nawet nie jest ważne co powiedzą, ważne żeby mnie
dostrzegli. W tym kontekście warto przywołać Christophera Lascha,
stwierdzającego, iż: „Pogrążony w pustce i odczuwający brak większego znaczenia
człowiek o przeciętnych umiejętnościach próbuje ogrzać się w blasku celebrytów”68.
Uczestnicy programów walczą oraz miłosiernie proszą o kapitał w postaci
widzialności. Wkraczając na scenę programu poddają się regułom gry tam
panującej. To prawda, jak pisała powyżej Magdalena Szpunar, że jednostki chcące
zaistnieć sięgają po wszelkie środki, aby zrealizować ten cel, albowiem wtedy
istnieją, mają tożsamość, co jest zrozumiałe, gdyż nie można żyć bez tożsamości,
mieć poczucie bycia nikim, a my dodalibyśmy, iż godzą się nawet manipulację
i upokarzanie, które widzą i odczuwają, ale uważają za cenę, którą warto zapłacić,
aby mieć tę szansę na zaistnienie i zrealizowanie swojego wyobrażonego pomysłu
na Ja.
Komuś, kto posiada poczucie własnej wartości, jest w miarę spełniony, robi
w życiu to, co daje mu sens, „jest na miejscu”, a nierzadko taki szczęśliwy los to
udział intelektualistów, łatwo negatywnie oceniać tych, którzy dążą do zdobycia
tego kapitału, ale trzeba na to spojrzeć znacznie głębiej, gdyż ci ludzie są w istocie
bardzo zdeterminowani, tak, jak ty jesteś zdeterminowany do bycia szczęśliwym.
Telewizja daje im pewną furtkę, albo złudzenie istnienia takiej furtki. Może zamiast
„odfajkować” nadzieje, marzenia, potrzebę realizacji siebie (nawet jeśli to
wyobrażenie Ja, coś, co zostało nam za‐dane, to przecież realnie przeżywane)
prostym stwierdzeniem „jak są narcystyczni niech cierpią”, warto pokierować wzrok
w inną stronę, i zapytać: dlaczego ludziom brakuje tego poczucia wartości?
Dlaczego muszą szukać go w mediach? Czy media nie dają złudnej szansy na
uleczenie skutków systemu społecznego, w którym tej wartości brakuje? Poza tym:
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czy każdy dostaje to poczucie swojej wartości? Kto o tym decyduje? Kaprys
producenta związany z jego interesem ekonomicznym? Jeśli tak, jeśli poczucie
naszej wartości ma zależeć od czyjegoś zysku, to z naszym społeczeństwem jest
bardzo źle, gdyż zaczynamy mieć do czynienia z rzeszą niespełnionych,
zrealizowanych i nieszczęśliwych ludzi, co może mieć, i prawdopodobnie ma (to
jedynie nasza intuicja), swoje konsekwencje społeczne w postaci m.in. stanu
zdrowia psychicznego.
Po trzecie, uczestników, ludzi nierzadko bardzo wrażliwych, zmusza się bycia
kimś innym niż są. Uczestnicy programów doskonale zdają sobie sprawę, że albo
będą kimś z wyobrażeń producentów, ewentualnie jakaś ich część, jeśli naprawdę
dobrze rozpoznała program, może prowadzić swoją grę, albo będą mieli do wyboru
dwie opcje: pierwsza to odejście z programu, odpadnięcie, drugie, to jakaś forma
kompromisu, choć jest on raczej deklarowany, niż rzeczywiście wynika
z samych opisów uczestników, gdyż koniec końców i tak robią to, czego chcą
producenci, poddają się im, gdyż po prostu nie mają wyjścia. Co prawda mogą
zrobić to po swojemu, ale jeśli nie będzie to pasowało do koncepcji, albo nie
zostanie wypracowana jakaś nowa, uczestnik przestaje mieć potencjał, przestaje
być ciekawy dla producentów i można się go pozbyć. Ponadto udział w programie
to z ducha neoliberalna lekcja hiperindywidualizmu, czyli tego, że zwycięstwo jest
zawsze kosztem kogoś innego, a „wygrany bierze wszystko”. Udział w programie
może być zatem potraktowany jako lekcja braku wrażliwości na drugiego człowieka.
Z naszych rozmów jasno wynika, że uczestników programu specjalnie się
antagonizuje, „napuszcza” na siebie, choć wcale tego nie chcą, wręcz
przeciwnie, chcą zachowywać się fair wobec innych uczestników, nie robić nikomu
krzywdy, zaprzyjaźnić się. Można by w tej perspektywie powiedzieć
o fundamentalnym zamazywaniu perspektyw komunikacyjnych, w którym
uczestnicy programu chcą zachować między sobą poprawne, a nawet przyjazne
relacje, a „aparat produkcji” robi wszystko, żeby ich zantagonizować – oczywiście,
dla podniesienia atrakcyjności programu (przykładem najbardziej spektakularnym
jest „agent z produkcji”, który próbuje wprowadzić „rytualny chaos”). Świadome ze
strony aparatu produkcji programu zwielokrotnienie i zmieszanie sytuacji
komunikacyjnych ma na celu zatarcie granic i konturów komunikacji, co skutkuje
„pogubieniem się” uczestnika, którym łatwiej manipulować i wykorzystać. Z kolei
ci, którzy nie chcą podporządkować się regułom programu, być kimś z wyobrażeń
producentów, albo rezygnują sami, albo odpadają. Przegrywają walkę o kapitał
widzialności, ale wygrywają coś znacznie cenniejszego: wierność sobie, o której
jednak nikt nie usłyszy, ani nie doceni.
Po czwarte, co zazębia się z kwestią powyższą, można w zaklętym
kręgu zmediatyzowanej kultury neoliberalizmu dostrzec swoisty „paradoks
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(nie)autentyczności”, albowiem, z jednej strony, autentyczność, szczere,
bezkompromisowe i niczym nieskrępowane bycie sobą, jest współczesnym
fetyszem, z drugiej zaś strony, programy te zmuszają uczestników do bycia kimś
innym, kimś z wyobrażeń producentów, a zaprzestanie odgrywania roli, jaka została
dla nich napisana równa się uznaniu za nieciekawy (nieprzyciągający uwagi).
Z jednej strony zatem autentyczność, z drugiej zaś konieczność zaakceptowania
bycia nieautentycznym, aby osiągnąć sukces – oto świetne warunki do łamania
charakterów i moralnego kręgosłupa, uznania, że sprzedanie się jest normą (być
może także pozytywna ocena, jaką wystawiają programom typu talent show
uczestnicy, jest podyktowana niechęcią, zarówno przed samym sobą, jak
i rozmówcą, że w procesie „sprzedażowym” jakoś brało się udział – jeśli mamy
trafną intuicję, widać zatem, z jak psychologicznie skomplikowaną grą emocji, lecz
funkcjonalną wobec medialnych korporacji, mamy do czynienia).
W powyższej perspektywie sumującej kilka kwestii, o których napisaliśmy,
można choć wspomnieć o koncepcji jednostki zewnątrzsterownej oraz jednostki
wewnątrzsterownej opisanych przez Davida Riesmana69. Osoby zewnątrzsterowne
są zorientowane na grupę, działają tak, dostosować swoje zachowania do
oczekiwań innych. To najczęściej osoby młode, jeszcze niedojrzałe, o tożsamości
zmieniającej się w zależności od sytuacji, gdyż jeszcze do końca nie ukształtowanej.
To właśnie tego typu jednostki wydają się szczególnie podatne na sygnalizowane,
jawnie lubi nie, oczekiwania otrzymywane płynące ze strony otoczenia. Jako że
najważniejszym celem podejmowanych przez nie działań jest akceptacja ze strony
innych, bycie dostrzeżonym i lubianym, stosunkowo łatwo wpisują się w te
oczekiwania, dostosowując własne zachowania i opinie w taki sposób, aby uzyskać
możliwie najwyższy poziom społecznej aprobaty. Dzięki partycypowaniu w kulturze
wyrabiamy w sobie, jako podmioty, intuicję, która, choć nie zawsze
zwerbalizowana, podpowiada, w jakim typie społeczności się znajdujemy,
jakie są jej oczekiwania, jakie poglądy są przez nią aprobowane,
co warto krytykować, a co przemilczeć, o czym, i jak mówić, a spychać na milczący
margines. Jak wiadomo, „Przeciwieństwem jednostek zewnątrzsterownych są
jednostki wewnątrzsterowne, mocno identyfikujące się z tradycją i wartościami,
nieposzukujące za wszelką cenę aprobaty otoczenia, dla których istotna jest opinia
jedynie niewielkiej grupy ludzi. Ich celem życiowym jest intensywna praca,
rozumiana także w kontekście pracy nad własnym charakterem. Nie są one zatem
pasożytniczo uzależnione od zmiennego otoczenia, odwołują się do silnie
uwewnętrznionych i zinternalizowanych przekonań. Osoby wewnątrzsterowne –
w przeciwieństwie do zewnątrzsterownych – nie szukają oparcia na zewnątrz, tylko
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w samych sobie i nie są zależne od zewnętrznej ekspertyzy”70. Ekspertyzy,
w opisywanej przez nas rzeczywistości medialnej, wypowiadanej przez aktorów‐
jurorów. „Ekspertyzy” nierzadko niesprawiedliwej oraz krzywdzącej
i upokarzającej, mówi o tym zresztą wprost przywołany już Robert Leszczyński,
wypowiadanej w imię własnego interesu, czyli zysku finansowego, a ze względu na
samego uczestnika, który jest raczej środkiem do celu, niż celem, jakim jest przecież
zapowiedź znalezienia talentu.
Z przeprowadzonych przez nas rozmów wynika, że wielu opisywanych w nich
uczestników, choć nie wszyscy, rozpoznalło to, czego chce od nich producent,
dostosowało się do swojej „historii” i oczekiwań względem takiego a nie innego
zachowania, słowem, zaakceptowało reguły programu. Takie osoby,
prawdopodobnie w dużej mierze wpisujące się w mniejszym lub większym stopniu
koncepcję osobowości zewnątrzsterownej (zapewne obecność i „praca”
psychologów nie jest tutaj bez znaczenia, a wręcz, można podejrzewać, jest
kluczowa), stają się zabawką koncernów medialnych, gdzie wykorzystuje się ich
ukształtowane marzenia i pasje, chęć zdobycia widzialności, bycia docenionym,
poczucia własnej wartości etc. Co więcej, w tej zewnątrzsterowności są
utrzymywani, bo jest to funkcjonalne wobec koncernu medialnego, czyni się z nich
osobowości narcystyczne, które są stawiane za wzór innym, dążącym do takiej jak
oni sławy. Z pewnością jednak trafiają do programów osoby wewnątrzsterowne,
które, może lepiej byłoby powiedzieć, takimi się raczej stają w czasie swojej drogi
po różnych programach, w tym muzycznych (to z pewnością kilku naszych
rozmówców), widząc ich kulisy, reguły gry. Nie są one jednak pożądanym
„towarem” przez producentów, gdyż „chcą robić swoją muzykę”. Zyskany kapitał
widzialności w programie przenoszą na swoją działalność muzyczną w sferę
pozatelewizyjną.
Po piąte, jedynie sygnalizujemy ten wątek, gdyż wymagałby on pogłębionych
badań nad losami uczestników programów telewizyjnych w dłuższej perspektywie
czasowej (na dobrą sprawę, już możliwych ze względu na osiemnastoletnią
obecność tego typu programów w polskiej przestrzeni medialnej), a mianowicie, czy
nie jest tak, iż owe programy sprzyjają prekaryzacji młodego pokolenia71. Młodzi
ludzie kierując się swoimi marzeniami i chęcią realizacji pasji (na przykład
muzycznych czy tanecznych), wybierają taką drogę zawodową, która pozwoli ją im
zrealizować (wybierają zawody związane z widzialnością, także internetową).
Programy typu talent show są elementem tej drogi zawodowej, przy czym, dostanie
się do medialnej elity muzycznej, zostanie piosenkarzem czy piosenkarką, udaje się
70

M. Szpunar, Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności… , s. 498.
G. Standing, Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, tłum. Krzysztof Czarnecki i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014.

71

140

Michał! Ty się nie miałeś teraz odwracać! ...

stosunkowo niewielkiej ilości osób, gdyż utrudnia to między innymi opisana przez
Łukasza Flaka nadprodukcja talentów72 oraz wyczerpujący się po jakimś czasie kapitał
w postaci widzialności. Telewizja pokazuje jednak wyjątki, tych, którzy byli
uczestnikami i wygrali – odnieśli sukces. Pokazywanie tych wyjątków, które, często
zostają za jakiś czas jurorami, by wymienić tylko Michała Szpaka czy Kamila Bednarka,
ma na celu pokazać, że „teraz ty jesteś oceniany, ale w przyszłości sam będziesz
oceniał – akceptuj świat, tak tutaj się gra, teraz inni, potem ty”. Taki poziom osiągają
jedynie jednostki, inne, w najlepszym wypadku, kilkunastomiesięczną rozpozna
walność. Wszyscy jednak są towarem w rękach mediów. Czy jednak, to nasza
hipoteza do zbadania w przyszłości, łudzenie młodych ludzi szansą na karierę, na
spełnienie której będą poświęcać swój czas i podejmować rozliczne wysiłki, nie jest
przypadkiem, intencjonalną lub nieintencjonalną, formą ich prekaryzowania lub/          
i utrzymywania w granicach tej klasy?. Próbą podpowiedzi w stylu: „Zdobywaj ten
kapitał, który możesz zdobyć szybko i bez większego wysiłku, bo jesteś kim jesteś –
pokaż tylko siebie!”. Trzeba sobie uzmysłowić niezwykle istotna kwestię, że taka rada
wpisuje się w płynną nowoczesność, by przywołać pojęcie Zygmunta Baumana, której
podstawowym rysem jest brak pewności względem przyszłości, brak zakorzenienia,
liczne możliwości wyborów i strategii życiowych73. Stan ducha prekariusza, o którym
pisał Standing, to stan niepewności względem sensowności podejmowanych przez
siebie działań: czy warto się uczyć, podejmować wysiłek, czego próbować, co jest dla
mnie dobre? Te pytania nieustannie towarzyszą prekariuszowi i utrudniają racjonalne
podejmowanie decyzji względem swojego losu74, a talent show podpowiadają mu,
„Idź, spróbuj, nic Cię to przecież nie kosztuje, zobaczą Cię, nigdy nie wiadomo co się
wydarzy”. Ponadto, może być i tak, dla niektórych uczestników, owe programy są
swoistym wentylem bezpieczeństwa pozwalającym zaakceptować swój społeczny los
(wszak prekariat to „klasa niebezpieczna”), w tym na przykład warunki pracy,
albowiem dzięki istnieniu programów mogę marzyć, iż „kiedyś się zdarzy”. W tym
sensie psychologiczna wartość programu (przynajmniej dla niektórych osób)                
w postaci zyskania poczucia wartości, „bycia twardym, a nie miękkim”, jest
funkcjonalne wobec tego, żeby, po pierwsze, dalej próbować i starać się odnieść
sukces, a po drugie, marzyć o sławie, swoje realia życia czynić czymś mniej ważnym,
niż przeniesionym w sferę marzeń wyobrażenie o sukcesie. Życie zostaje przeniesione
w sferę marzeń, a wręcz  je zastępuje. Może  to  utrudniać spostrzeżenie ralnych
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warunków swojej klasowej egzystencji, w tym sensie wspomniane programy byłyby
idealnym elementem ideologii maskującym samą ideologię.

Neoliberalna władza z tylnego siedzenia?
W książce pt. Scenariusze kultury upokarzania Michał Rydlewski starał się,
poprzez analizę treści programów telewizyjnych, pokazać, że programy
o strukturze konkursowej to coś więcej niż tylko rozrywka, dlatego że media
dostarczają wzorców zachowań, wyobrażeń o tym, kim być i jakim być, kto jest
godny szacunku, a kto pogardy, co można zrobić z drugim człowiekiem, a czego nie
wolno, jak dalece można się posunąć w jego krytyce. Za pomocą starych‐nowych
scenariuszy kultury autor ukazywał, jak cementuje się i uznaje za naturalne
określone relacje władzy i panowania związane z kapitałem widzialności oraz
akceptacją, przynajmniej sporej części ludzi, że upokorzenie jest konieczną ceną,
jaką trzeba zapłacić za jego zdobycie.
W niniejszym artykule wyszliśmy poza takie ujęcie i zajrzeliśmy za kulisy,
odsłaniamy niewielką część zasłony, i już teraz, na podstawie przeprowadzonych
rozmów, stawiamy hipotezę, że programy typu talent show nie są
bezproblemowym dobrem. Są naszym zdaniem istotnym elementem
mediatyzowanej kultury neoliberalnej, w której perfekcyjnie zarządza się emocjami
(upokarzaniem, wstydem) oraz tożsamością („byciem sobą”, realizacją swoich
marzeń i pasji). Przynoszą one jednak nie tylko korzyści, za pewną rzecz
jasna cenę, jaką należy zapłacić, ale i straty w postaci poczucia porażki
i podważenia poczucia własnej wartości, oszukania i byciem potraktowanym
niesprawiedliwie, a w ostateczności, upokorzenia i osamotnienia. Głos,
przerywający spiralę milczenia, musieliby zabrać także ci, a może przede wszystkim
ci właśnie, którzy pojawiają się w rozmowach z naszymi uczestnikami jako „ten
inny”, któremu wyrządzono krzywdę. Aby tak się stało, muszą prawdopodobnie
przemóc swoje poczucie porażki i upokorzenia, która – naszym zdaniem – nie
jest ich porażką, ale porażką nieprzyzwoitego społeczeństwa pozwalającego
koncernom medialnym na (wy)zyskiwanie ludzi, a także figury „medioznawcy”,
który nie potrafi ich od tego uchronić, zgadzając się na spektakl
i legitymizując go.
Przywołaną wcześniej kategorią władzy chcielibyśmy zakończyć nasze
rozważania. Jak trafnie opisuje myśl przywołanego powyżej Zygmunta Baumana
Dariusz Stoll względem stosowania neoliberalnych praktyk deregulacji, liberalizacji
i prywatyzacji, które doprowadziły do potężnego kryzysu gospodarczego
i społecznego:
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„Zmianie uległo też nastawienie ludzi do świata i swojego losu. Większość jest ufna we własne siły
i możliwości, choć ma to niewielkie pokrycie w rzeczywistości. Ludzie jednak są przekonani,
że potrafią o własnych siłach osiągnąć najwyższe standardy życia, że leży to
w zasięgu ich ręki. Mit <<od pucybuta do milionera>> zakorzenił się na dobre w świadomości
przeciętnego człowieka. Jak ujmuje rzecz Bauman, powstaje mało realistyczna mieszanka
<<nierealistycznych aspiracji z przekonaniami, że można je zrealizować>>. Oficjalna neoliberalna
ideologia i propaganda podsyca w masach te przekonanie”75.

Częścią tej ideologii są koncerny medialne nastawione na
a ich elementem format typu talent show. Jak powiada Stoll za Baumanem:

zysk,

„[…] ulubioną techniką funkcjonowania <<władców tego świata>> stało się działanie
z ukrycia, sterowanie z tylnego fotela; wywieranie wpływu i sprawowanie władzy przy pomocy raczej
technik <<miękkich>> niż <<twardych>>. A co naprawdę tu istotne, jak sądzę, po prostu zmiana
technik sprawowania władzy na bardziej elastyczne czy też, używając terminologii Baumana – płynne.
Płynne społeczeństwo staje się takie z powodu, między innymi, płynnych technik sprawowania
władzy”76.

Media są narzędziem sprawowania władzy, a talent show ich elementem77,
albowiem socjalizują one do reguł neoliberalnego kapitalizmu. Dotyczy to zarówno
przekazywanych i widocznych na ekranie treści, widocznych rzecz jasna przy
zastosowaniu ideologicznej analizy treści medialnych, jak i tego, czego nie widz nie
może zobaczyć, czyli kulis programów, by przywołać metaforykę teatralną. Musi być
ona jednak odpowiednio rozumiana, gdyż programy telewizyjne są spektaklem, ale
nie wszyscy wiedzą, że są w nim aktorami.
Czy takich mediów naprawdę chcemy? Czy inne media są możliwe? Pytania te
zmuszają do etycznej refleksji nad programami o strukturze konkursowej oraz
talent show na wzór etycznej refleksji nad reality show, w których również mówi się
o kulturze upokarzania:
,,Oskarżenie o wyzyskiwanie było tak często wymierzane przeciwko telewizji reality [...], że wielu
krytyków zmieniło jej nazwę na telewizja upokarzania. Niektórzy, jak profesor amerykanistyki Nicolaus
Mills, posunęli się nawet do stwierdzenia, że dzisiejsza telewizja reality stworzyła kulturę upokorzenia,
w której nikt ‐ uczestnicy, producenci ani widownia ‐ nie pozostawiają swojej godności
nienaruszonej”78 .
75
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Czy tak jest w przypadku talent show? Wiele wypowiedzi uczestników wskazuje, że
niestety tak.
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Michael! You Weren't Supposed to Turn Around Now! Manipulation in Talent Shows as a Part of
Media Exploitation
Summary
The article describes the results of empirical research conducted among the participants of various
music competition programs and talent shows. It aims to show the backstage events of these
programs as observed by participants themselves; therefore, we focus on their experiences and
interpretations of various affairs to indicate the presence of manipulation at various levels and in
different moments of the shows’ duration. We claim that the participants of such shows become
a commodity in the hands of large media corporations, which create the image of those who take part
in such programs based on the viewership requirements, and in line with the neoliberal principle to
place profit above people. We try to understand the popularity of the phenomenon of
a talent show in a wider social context, referring it, inter alia, to the culture of narcissism and the
society of the spectacle. We point out that what the participants need most is self‐esteem, who on
stage and behind the scenes fight for capital in the form of visibility and the fulfilment of their career
dreams.Often, the price one pays for participating in such programs is humiliation, and the silent
acceptance of thereof by the larger audience, the act of which is treated as an immanent part of the
experience (the belief we aim to argue against).
Keywords: talent show, a culture of humiliation, media manipulation, society of the spectacle,
a culture of narcissism
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