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Świat według ,,Mediów i Społeczeństwa
2011‐2021

Społeczeństwa nowoczesne charakteryzują się orientacją na przyszłość,
prędkością, pośpiechem i dbałością o racjonalne gospodarowanie czasem.
Większość z nas żyje w pośpiechu, starając się zaoszczędzić jak najwięcej szybko
upływającego czasu. Planujemy wszystko, coraz mniej naszych działań jest
spontanicznych. James Gleick pisał:
„Żyjemy w pośpiechu. Wciąż gdzieś pędzimy. Życie na przełomie wieków charakteryzuje potężna
kompresja czasu. Hale odlotów stanowią jedynie przykład tempa życia, jakie narzucił nam dwudziesty
wiek. Jest wiele innych przykładów miejsc i obiektów, które symbolizują kierującą się hasłem <<nie‐
trać‐ani‐minuty>> niecierpliwość naszych czasów”1.

To podejście do czasu widoczne jest praktycznie w każdej sferze naszego życia.
Zachłystujemy się szybkością, odmierzamy czas już nie w minutach czy sekundach
a w nanosekundach. Milan Kundera pisze, że
„Szybkość jest formą ekstazy, którą rewolucja techniczna złożyła człowiekowi w darze.
W przeciwieństwie do motocyklisty biegacz jest zawsze obecny w swoim ciele, musi wciąż myśleć
o odciskach, o zadyszce; kiedy biegnie, czuje swój ciężar, swój wiek, bardziej niż kiedykolwiek
świadomy siebie samego i czasu swego życia. Wszystko się zmienia, gdy człowiek ceduje zdolność
szybkości na maszynę: od tej chwili jego ciało wypada z gry, a on powierza się szybkości, która jest
bezcielesna, niematerialna, szybkości czystej, szybkości samej w sobie, szybkości – ekstazie”2.

1
2

J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Wydawnictwo Zysk i S‐ka, Poznań 2003, s. 18.
M. Kundera „Powolność”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 5‐6.
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Najlepiej widać szybkość dzisiejszego życia, gdy przez moment zastanowimy się
nad tym, co zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Pięciu, dziesięciu lub dwudzie ‐
stu. Ta krótka refleksja pozwala nam dostrzec zmiany, których na co dzień nie
zauważamy lub o których zapomnieliśmy.
,,
Czasopismo ,,Media i Społeczeństwo pojawiło się na rynku wydawniczym dziesięć
lat temu, w roku 2011. Parafrazując słowa klasyka można powiedzieć, że rok 2011
„był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś
klęski i nadzwyczajne zdarzenia”3. Przede wszystkim był to rok wielkich ruchów
społecznych i zmian społecznych, politycznych i kulturowych. Jednym
z istotniejszych wydarzeń tego okresu, którego skutki odczuwamy do dziś, była
Arabska Wiosna. Nikt najprawdopodobniej nie przypuszczał, że samospalenie
młodego tunezyjskiego handlarza ulicznego – Mohameda Bouazizi stanie się
katalizatorem protestów, które rozleją się po kolejnych państwach arabskich.
Demonstrujący domagali się poprawy warunków życia, zmiany zasad redystrybucji
dóbr i demokratycznych wyborów. Na ulice wychodzili przede wszystkim młodzi
ludzie, których szanse na znalezienie dobrej pracy i godne życie były minimalne.
Castells charakteryzując protestujących w Egipcie pisał, że można ich uznać za
„reprezentatywną próbę populacji miejskiej, ponieważ dwie trzecie Egipcjan nie ukończyło 30 lat,
a stopa bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych jest 10 razy wyższa niż w grupie osób
o niższym poziomie wykształcenia. Większość siły roboczej pracuje na czarnym rynku, żeby zarobić na
utrzymanie, więc prawdziwe bezrobocie to luksus, na który stać niewielu. Ubodzy, którzy stanowią
40% populacji muszą podejmować działalność zarobkową nawet za skromne wynagrodzenie, żeby nie
umrzeć z głodu”4.

Jesienią tego samego roku wybuchł z całą swoją siłą protest kierowany przez
aktywistów z Adbusters. Jego uczestnicy określający się początkowo mianem 99
percenters protestowali przeciwko nierównościom społecznym i nadmiernemu
wpływowi wielkich korporacji i banków na społeczeństwo. W apelu wzywającym do
pojawienia się na Wall Street pisali
„Jak w takim razie brzmi nasze jedno proste żądanie? […] Mierzy ono w zjawisko, które sprawia, że
amerykański establishment polityczny nie zasługuje dziś na miano demokracji, żądamy, by Barack
Obama zwołał komisję prezydencką, której zadaniem będzie przecięcie związków łączących świat
finansjery z naszymi przedstawicielami w Waszyngtonie. Przyszedł czas, żeby KORPORATOKRACJĘ
ZASTĄPIŁA DEMOKRACJA, inaczej będziemy skazani na zagładę”5.

Skala obu protestów, a przede wszystkim rola, jaką odegrały Internet i media
społecznościowe były zaskoczeniem dla wielu osób. Manuel Castells pisze:
3H.

Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 5.
s. 76.
5M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 158‐159.
4Ibidem,

10

Świat według „Mediów i Społeczeństwa” 2011‐2021

„Nikt się tego nie spodziewał. W świecie zgnębionym załamaniem gospodarczym, cynizmem
politycznym, pustką kulturową i osobistą rozpaczą nagle coś się zmieniło. Nagle obywatele mogli
obalić dyktatury gołymi rękami, nawet jeśli były to ręce splamione krwią ofiar. Kuglarze świata
finansjery nie budzili już zazdrości, przeciwnie spotykali się z powszechną pogardą. Polityków
zdemaskowano jako skorumpowanych kłamców. Pojawiły się zarzuty pod adresem rządów.
Media zaczęto podejrzewać o manipulację. Znikło zaufanie. A to właśnie zaufanie spaja
społeczeństwo, rynek i instytucje. Bez zaufania nie możemy działać. Bez zaufania kontrakt
społeczny przestaje obowiązywać, a naród zastępują jednostki zdecydowane na wszystko
w walce o przetrwanie”6.

Rok 2012 to kontynuacja konfliktu zbrojnego w Syrii, ale również rok
wyborów we Francji, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach. To również rok,
w którym swój debiut giełdowy miał Facebook. Był to z całą pewnością jeden
z najbardziej wyczekiwanych debiutów giełdowych, po którym obiecywano sobie
bardzo wiele. Wchodzący na giełdę gigant został wyceniony wyżej niż firmy takie
jak Disney i Kraft. Wywoływało to zdziwienie i masę spekulacji zwłaszcza, że obroty
firmy w 2011 roku nieznacznie przekroczyły 4 mld dolarów. W Wall Street
Journal, CNN i Fortune pojawiły się ostrzeżenia przed bańką spekulacyjną7.
Rzeczywistość okazała się, jak zazwyczaj, zdecydowanie bardziej skomplikowana,
a zysk nie tak wielki jak można się było spodziewać.
Rok 2013 był rokiem Edwarda Snowdena, byłego pracownika CIA, który
uświadomił nam zagrożenia naszej prywatności w sieci. Na początku czerwca 2013
roku The Washington Post i The Guardian ujawniły zakres działania programu
wywiadowczego PRISM. Jak pisze Michał Grzelak celem programu było:
„umożliwienie amerykańskim służbom specjalnym dostępu do danych znajdujących się na serwerach
dostawców usług internetowych (Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube
oraz Apple), w tym gromadzenia danych o użytkownikach przez te służby. Dzięki PRISM mają one
dostęp m.in. do nagrań audio i wideo, zdjęć, rozmów, poczty elektronicznej
i innych danych użytkowników korzystających z serwisów należących do wymienionych korporacji,
które po ujawnieniu informacji dotyczących programu masowej inwigilacji zaprzeczyły współpracy ze
służbami czy wiedzy na ten temat”8.

Od listopada 2013 do lutego 2014 roku świat obserwował wydarzenia na
Ukrainie. Ich początek związany był z wycofaniem się władz ukraińskich
z negocjacji finalizującej proces stowarzyszeniowy z Unią Europejską. Prezydent
Wiktor Janukowycz rezygnując z parafowania umowy doprowadził do masowych
protestów obywateli swojego państwa. Początkowo w Kijowie protestowało
około 1,5 tys. osób. Protesty przybrały na sile dzięki dziennikarzowi Mustafie
6Ibidem,

s. 11.
Deptuła, Giełdowy debiut Facebooka, [w:] Newsweek z 18 maja 2012, https://www.
newsweek.pl/ facebook‐na‐gieldzie‐gieldowy‐debiut‐facebooka/43lp73l ( 1.10.2021).
7T.

8M.

Grzelak, Skutki sprawy Snowdena dla prywatności danych w cyberprzestrzeni,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/GRZELAK_33‐2015.pdf (1.09.2021).
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Najemie, który 21 listopada „napisał na swoim profilu na Facebooku: <<Ok. Teraz
poważnie. Kto dzisiaj do północy gotowy wyjść na Majdan? Lubię to, nie będą brane
pod uwagę, a tylko komentarze pod tym postem z napisem Jestem gotowy. Jeżeli
będzie nas więcej niż tysiąc, to zaczniemy się organizować>>. Apel dziennikarza
został przyjęty przez społeczeństwo Kijowa i ludzie zaczęli zbierać się
na placu Niepodległości, który wkrótce zaczęto nazywać Euromajdanem”9.
24 listopada 2014 roku na kijowskim Majdanie pojawiło się, jak szacowano, 100
tysięcy osób. W większości byli to ludzie młodzi, studenci, którzy pragnęli żyć tak jak
ich rówieśnicy w państwach Unii Europejskiej, mieć szanse na dobrą pracę, rozwój
osobisty czy mieszkanie. Początkowo sądzono, że protesty nie potrwają długo,
„wydawało się, że ludzie szybko rozejdą się do domów – szczególnie, że listopadowa aura nie
sprzyja ulicznym demonstracjom. Jednakże wola narodu ukraińskiego, by zmienić system,
w którym obywatele nie czuli się zupełnie wolni, była mocniejsza niż przeciwności klimatyczne,
a Euromajdan otrzymał również wsparcie od ludzi spoza Kijowa. Demonstracje domagające się
podpisania porozumienia rządu Ukrainy z Parlamentem Europejskim odbywały się w wielu miastach
ukraińskich, ale także europejskich. Budowanie solidarności z narodem Ukrainy ogarnęło Europę i na
dobre zagościło w europejskich mediach, a Euromajdan stał się na długie miesiące miejscem
dramatycznych wydarzeń i zaczątków demokratycznych przemian”10.

Władze postanowiły stłumić protesty. Do walki z protestującymi wysłano
oddziały Berkutu. 30 listopada doszło do pacyfikacji Majdanu. Zajścia relacjonowały
media społecznościowe i stacje telewizyjne na całym świecie. Krwawa pacyfikacja
wzmogła gniew i sprawiła, że do protestujących zaczęli dołączać kolejni
niezadowoleni obywatele. Protest przyjął zorganizowaną postać, pojawiły się
wewnętrzne struktury takie jak chociażby „Samoobrona Majdanu”, „Rada
Społeczna Majdanu”, „Sektor Społeczny Euromajdanu”, „Służba Medyczna ze
Szpitalem”, „Sztab Pomocy Prawnej”, „Automajdan” czy „Kuchnia Euromajdanu”.
Władze ponawiały próby pacyfikacji protestów, pojawiły się ofiary śmiertelne.
Wielu z nas zapamięta przekazy medialne pokazujące pogrzeby ofiar
protestów, wielu pamiętać będzie kondukt niosący trumny i pieśń żałobną
Majdanu. 20 lutego 2015 przystąpiono do mediacji z udziałem wysłanników UE.
21 lutego prezydent Jaukowycz uciekł z kraju, a 22 lutego przegłosowano jego
odsunięcie z urzędu. Na tym nie skończyły się problemy Ukrainy. W tym samym
roku byliśmy świadkami początku wojny hybrydowej między Rosją a Ukrainą. Peter
Pomerantsev tak opisuje poprzedzającą wojnę rosyjską kampanię informacyjną:
„Rosyjską telewizję wypełniły wymyślone historie o tym, jak Pravy Sektor jedzie zabijać
rosyjskojęzycznych mieszkańców Krymu, stanowiących tam większość. W Sewastopolu, stolicy Krymu,
grupy kozackie, partie separatystyczne i księża prawosławni (wszyscy opłacani przez Kreml) stanęli na

9K.

Barańska, J. Chervinska, Kultura na Euromajdanie, „Zarządzanie w kulturze”, tom 15, nr 4, s. 392.
s. 392.

10Ibidem,
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czele tłumów proszących Putina, by ich uratował. Władca posłuchał. Rosyjska telewizja straszyła, że
Pravy Sektor przyjdzie zabijać Rosjan na wschodniej Ukrainie. Internet, medium które pomagało
rewolucji, zalały kremlowskie treści pompowane przez farmę trolli na przedmieściach Petersburga
(…)”11.

Kolejnym krokiem były działania militarne. Dziwne, bo opierające się
o wojska nieregularne, wspierajace się na prorosyjskich mieszkańcach Ukrainy.
Zapamiętamy z tego okresu na pewno zajęcie Krymu, przejęcie miast na wschodzie
Ukrainy (Donieck, Ługańsk) „zielone ludziki” Władimira Putina. Pomerantsev
zauważa, że:
„Kiedy ukraińskie wojsko atakowało bastiony separatystów, Kreml wysyłał czołgi,
dziesiątkował ich, a potem wycofywał się i twierdził, że jego ludzi nigdy tam nie było.
W kolejnych latach (…) konflikt cichł i przybierał na sile, nigdy nie przeradzając się w szalejącą wojnę,
ale też nie kończąc się pokojem”12.

Hybrydową wojnę z tego okresu pamiętać będziemy również z uwagi na
zestrzelenie pasażerskiego samolotu linii Malaysia Airlines przewożącego
holenderskich turystów i obrazy przedstawiające jego szczątki leżące na polu
słoneczników.
Rok 2015 to początek kryzysu migracyjnego w Europie. To, co zostanie
w naszej pamięci to wielkie grupy ludzi płynących przez Morze Śródziemne
w poszukiwaniu bezpiecznego i lepszego życia. Kryzys ten części z nas kojarzyć się
będzie już zawsze z trzyletnim chłopczykiem, którego ciało morze wyrzuciło na
jednej z najpiękniejszych plaż tureckiego wybrzeża. Jak pisze Magdalena Hodalska
„Miał białego misia i czerwoną koszulkę; i nie miał kamizelki ratunkowej, gdy gumowa łódź przewożąca
jego i jego rodzinę wraz z kilkoma innymi uchodźcami wywróciła się. 3‐letni Alan Kurdi nie dotarł na
grecką wyspę Kos. Jego ciało zostało znalezione o świcie, 2 września 2015 roku, na Złotej Plaży
w Bodrum w Turcji, gdzie Nilüfer Demir zrobiła niezapomniane zdjęcia, które trafiły na
czołówki światowych mediów i stały się viralamiw mediach społecznościowych. Dopiero
wtedy świat dowiedział się, że nazywa się Alan Kurdi i spędził swoje 3‐letnie życie w strefie działań wojennych w Syrii. Obraz jego martwego ciała „włamał się w nasze życie”13.

Zdjęcie znalazło się na okładkach przeszło 70 największych gazet na całym
świecie, co więcej w ciągu zaledwie 24 godzin obejrzało je 20 milionów ludzi i było
tweetowane 15 razy na sekundę14.
Kryzys migracyjny stał się wielkim wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej
i sprawdzianem ich jedności i jednomyślności. Martin Dahl i Anna Dziudzik
11

P. Pomerantsev, To nie jest propaganda. Przygody na wojnie z rzeczywistością, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2020, s. 118.
12 Ibidem, s. 119.
13 M. Hodalska, #HumanityWashedAshore. Visual Metaphors and Emotions in Social Media, “Zeszyty
Prasoznawcze”, T. 61, nr 2 (234)/2018, s. 210.
14 Ibidem, s. 210.

13

Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek

są zdania, że podzielił on państwa Unii Europejskiej. Jak piszą:
„Podczas, gdy państwa Europy Zachodniej skonfrontowane zostały z nową sytuacją, to kraje Europy
Środkowo‐Wschodniej (EŚW) opowiedziały się w tym czasie za daleko idącą izolacją wobec
problemów związanych z masową imigracją ludności. Narastające różnice między Europą
Zachodnią a Środkowo‐Wschodnią, doprowadziły z jednej strony do pochopnych
i nieprzemyślanych decyzji nakazujących wszystkim państwom członkowskim przyjęcie określonych
kwot imigrantów, z drugiej zaś, nasiliły tendencje izolacjonistyczne, prowokując tym samym zarzuty
braku europejskiej solidarności w obliczu kryzysu imigracyjnego”15.

Problemem jest to, czy wyciągnęliśmy wnioski z kryzysu i czy korzystając
z doświadczeń z tego okresu zaczęliśmy przygotowywać się na kolejne masowe
migracje, bo to, że one nastąpią jest pewne.
Peter Pomarantsev zauważa, że:
„Dostęp do informacji miał pociągać za sobą więcej wolności, by ciemiężeni mogli
przeciwstawiać się potęgom, ale przyniósł też możnym tego świata nowe sposoby dławienia
i uciszania protestów. Dostęp do informacji miał pociągać za sobą bardziej świadomą debatę,
ale wydaje się, że dziś jesteśmy mniej niż kiedykolwiek zdolni do rozmowy. Dostęp
do informacji miał pociągać za sobą wzajemne zrozumienie ponad granicami, ale umożliwił też nowe
subtelniejsze formy wszczynania konfliktów i prowadzenia działalności wywrotowej. Żyjemy w świecie
szalejącej masowej perswazji, w którym środki manipulacji mnożą się jak króliki; w świecie ukrytych
postów reklamowych, operacji psychologicznych, haków, botów, miękkich faktów, deepfake’ów, fake
newsów, ISIS, Putina, trolli, Trumpa…”16.

W 2016 roku słowem roku według Oxford English Dictionary była postprawda.
Termin pojawił się co prawda dużo wcześniej, bo na początku lat 90.
dwudzestego wieku za sprawą Stevena Tesicha, który chciał opisać wpływ afery
Watergate na społeczeństwo amerykańskie. Uważał, że afera uodporniła
społeczeństwo, które nie chciało poznać prawdy, a tym samym zgodziło się na to,
by być okłamywanym przez władze. Mechanizm ten został wykorzystany później
w aferze Iran‐Contras, w przypadku drugiej wojny w Zatoce Perskiej.
Rok 2017 to przede wszystkim brexit i problemy związane z negocjacjami
z Wielką Brytanią mającymi na celu uregulowanie spraw finansowych, kwestie
funkcjonowania granicy między Republiką Irlandii a należącą do Zjednoczonego
Królestwa Irlandią Północną, problemów związanych z handlem z wychodzącą
z UE Wielką Brytanią. Z wydarzeń medialnych zapamiętamy na pewno akcję
#MeToo. Giti Chandra i Irma Erlingsdóttir piszą, że ruch #MeToo jest najlepszym
dowodem na moc słowa. „Me too” to były te dwa słowa, których Tarana Burke nie
15

M. Dahl, A. Dziudzik, Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu immigracyjnego z 2015 roku, Unia
Europejska.pl, 2017, nr 3 (244) , [w:] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.
desklight‐844f1f0a‐6fe4‐46ea‐a47d‐08f7b0c05b7c ( 1.11.2018).
16 P. Pomerantsev, To nie jest propaganda… op. cit., s. 10‐11.
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powiedziała 13‐letniej dziewczynce, która zwierzyła się jej, że była wielokrotnie
gwałcona przez swojego ojczyma. Burke żałowała, że w trakcie tej rozmowy ich nie
użyła, ale kilka lat później rozpoczynając projekt, którego celem było podniesienie
świadomości ofiar wykorzystywania seksualnego postanowiła je wykorzystać. Stały
się one synonimem solidarności i wsparcia dla milionów kobiet17.
Z roku 2018 zapamiętamy z całą pewnością skandal związany z Cambridge
Analyticą. Uzyskując dostęp do danych użytkowników Facebooka Cambridge
Analytica wykorzystała je
„do tak zwanego mikrotargetowania, wyświetlając spersonalizowane reklamy potencjalnym
wyborcom w różnych kanałach w internecie. Treść reklamy uzależniona była od tego, czy ktoś popierał
Donalda Trumpa, czy był niezdecydowany na kogo głosować. Tym pierwszym wyświetlano informacje
na temat najbliższych lokali wyborczych oraz zdjęcia Trumpa w geście zwycięzcy, tym drugim – treści
pokazujące, kto popiera Donalda Trumpa, oraz treści kompromitujące Hilary Clinton. Sami
użytkownicy nie mieli pojęcia, że są celem szeroko zakrojonej manipulacji, a wiemy, że miała ona
bezpośredni wpływ na wyniki wyborów”18.

Rok  2019 zapamiętam dzięki wystąpieniom, wobec których nie mogliśmy
przejść obojętnie, które zmuszały nas do myślenia o świecie, w którym żyjemy.
Początek 2019 roku  to wystąpienia Grety Thunberg, która   w  Parlamencie
Europejskim mówiła:
„Nazywam się Greta Thunberg. Mam 16 lat, przyjechałam tu ze Szwecji i chcę, żebyście wpadli
w panikę. Chcę, żebyście panikowali, jakby wasz dom się palił. Kiedy to mówię, zawsze ktoś mi
tłumaczy, że to zły pomysł. Słyszałam od wielu polityków, że panika nie prowadzi do niczego dobrego.
Zgadzam się z tym. Panika bez powodu to nic dobrego. Ale kiedy wasz dom płonie
i musicie go ratować, żeby nie spłonął doszczętnie, wtedy pewien stopień paniki jest potrzebny.
Nasza cywilizacja jest delikatna, prawie jak zamek z piasku. Ma piękną fasadę, ale jej fundamenty
wcale nie są solidne. W tylu miejscach poszliśmy na skróty!”19.

Greta stała się twarzą ruchów klimatycznych walczących o natychmiastowe
podjęcie działań mających na celu natychmiastowe ograniczenie działalności
wpływającej na zmiany klimatu. Koniec roku to przemówienie noblowskie Olgi
Tokarczuk, która mówiąc o roli literatury wspominała, że
„jest ona zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu. To jest podstawowy
psychologiczny mechanizm powieści. Dzięki temu cudownemu narzędziu, najbardziej
wyrafinowanemu sposobowi ludzkiej komunikacji, nasze doświadczenie podróżuje poprzez czas
i trafia do tych, którzy się jeszcze nie urodzili, a którzy kiedyś sięgną po to, co napisaliśmy,
17

G. Chandra, Irma Erlingsdóttir, Introduction. Rebellion, revolution, reformation, [w:] The Routledge
Handbook of the Politics of the #MeToo Movement, Routledge, New York 2021, p.2.
18 N. Hatalska, Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021,
s. 55.
19 G. Thunberg, Jestem Greta, mam 16 lat i chcę, żebyście wpadli w panikę, [w:] Krytyka Polityczna
z 20.09.2019 https://krytykapolityczna.pl/swiat/greta‐thunberg‐katastrofa‐klimatyczna
przemowienie/ ( 1.09.2021)
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co opowiedzieliśmy o nas samych i o naszym świecie. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądało ich życie,
kim będą. Często o nich myślę z poczuciem winy i wstydu. Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym
dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się przeciwstawić, ratując świat, nie wziął się
znikąd. Często zapominamy, że nie jest to jakieś fatum i zrządzenie losu, ale rezultat bardzo
konkretnych posunięć i decyzji ekonomicznych, społecznych i światopoglądowych (w tym religijnych).
Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo,
brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na
kawałki, używać
i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był
żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego – jednocześnie małą
i potężną – częścią”20.

Od wielkiego przemówienia zaczął się kolejny rok, w styczniu 2020 roku,
w trakcie obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz Marian Turski mówił:
„nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że
przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek
mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale
demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie
obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni
przykazaniu. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na
was, jak na waszych potomków, "jakieś Auschwitz" nagle spadnie z nieba”21.

Chwilę później świat zwolnił, a następnie się zatrzymał. Zapamiętamy ten czas
jako okres światowej pandemii, lockdownów, poczucia zagrożenia i osamotnienia,
ale również jako rok niesamowitej pracy, jaką wykonali naukowcy przygotowując
w swoich laboratoriach szczepionki, które mają za zadanie powstrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa Sars‐CoV‐2, zapobiegać śmierci milionów ludzi na
całym świecie, a przede wszystkim przywrócić nam w miarę możliwości normalne
życie z czasów przed pandemią. Obrazkiem, który zapamiętamy z tamtego okresu
będą puste ulice największych metropolii świata, wojskowe ciężarówki wywożące
trumny z Bergamo, koncert Andrei Bocellego Music for Hope z pustego Duomo St.
Maria Nascente di Milano w stolicy Lombardii, która zmagała się z największą falą
zakażeń wiosną 2020 roku. Pamiętać będziemy również monitory komputerów,
przed którymi płynęło nasze życie zawodowe i osobiste. Rok 2020 to również jedne
z największych pożarów buszu i lasów eukaliptusowych w historii Australii. Straty
były ogromne, w zależności od źródeł szacuje się, że zginęło w nich od 480 do 800
mln zwierząt, spłonęło około 21% australijskich lasów, pożary dotknęły pośrednio
lub bezpośrednio 80% ludności. Jeszcze poważniejsze były skutki dla klimatu.

20
O. Tokarczuk, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk‐lecture‐polish.pdf
(03.12.2021), s. 24‐25.
21 https://tvn24.pl/magazyn‐tvn24/nie‐badzcie‐obojetni‐kiedy‐jakakolwiek‐wladza‐narusza‐przyjete‐
umowy,276,4844 (1.09.2021).
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Jak zauważa Edwin Bendyk
„Pandemia COVID‐19 jest symptomem kryzysu i zmierzchu cywilizacji tworzonej przez ludzkość
pracowicie od poprzedniej transformacji, a do której drogę otworzyła poprzednia wielka pandemia –
Czarna Śmierć. Kryzys był nieunikniony (…) Koronawirus unaocznił to, o czym eksperci ostrzegali od
dawna. I nie chodzi o ostrzeżenie przed możliwością pandemii oraz braku gotowości na takie
wydarzenie. Kryzys i czekająca nas Wielka Transformacja to skutek nałożenia wielu
czynników, sztorm doskonały, kiedy kumulują się konsekwencje zmian klimatycznych, utraty
bioróżnorodności, przemian demograficznych, zmian dostępu do surowców i źródeł energii,
przemiany kulturowe i społeczne, rozwój nowych technologii. Koronawirus zamroził
z dnia na dzień świat, którego podstawową zasadą był wzrost i wyścig. Nie zmarnujmy tego kryzysu
i traumy, w jaką nas wpędził, nie pozwólmy, by na prowadzące do katastrofy skutki braku wyobraźni
odpowiadać jeszcze większym brakiem wyobraźni. Tak, pandemia jest katastrofą, która jest też
ostatnim ostrzeżeniem przed znacznie poważniejszym kataklizmem, czekającym w nieodległej
przyszłości, jeśli nie potraktujemy poważnie sygnałów ostrzegających, że dalszy rozwój
w dotychczasowym modelu jest niemożliwy”22.

Wszystkie opisywane wyżej wydarzenia stawały się tematami pojawiającymi się
w mediach, szeroko komentowanymi i wpływającymi na rzeczywistość społeczną,
polityczną i kulturalną naszych społeczeństw. O wielu z nich zdążyliśmy
zapomnieć, o innych pamiętamy, ale nie przypominamy sobie związanych z nimi
dat. Wszystkie one znalazły odzwierciedlenie w artykułach zamieszczanych
,,
w kolejnych numerach ,,Mediów i Społeczeństwa .
***
Oddajemy Państwu do rąk tom jubileuszowy ,,Mediów i Społeczeństwa”, który
od  samego początku miał być tomem wyjątkowym. Z jednej strony, miał
stanowić podsumowanie dziesięciu lat naszego funkcjonowania na rynku
czasopism naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce mediów.
Z drugiej, miał pokazać kierunek, w którym zmierzamy jako stosunkowo młode
czasopismo cieszące się pewną rozpoznawalnością wśród specjalistów zajmujących
się mediami i ich wpływem na nasze społeczeństwo. Tom ten miał być również
w naszym zamyśle miejscem spotkania autorów uznanych, zaprzyjaźnionych od lat
z naszym czasopismem i jego redakcją i tych, którzy rozpoczynają swoją karierę
naukową, a o których z całą pewnością jeszcze usłyszymy. Od samego początku
wychodzimy z założenia, że czasopismo naukowe powinno stanowić miejsce
spotkań i dyskusji naukowej, jesteśmy otwarci na tematy nowe, wzbudzające
kontrowersje, czasami mało popularne.
Tom jubileuszowy rozpoczyna artykuł Bohdana Jałowieckiego pt. Masowa
nauka w masowym społeczeństwie. Wersja nowa. Artykuł ten ukazał się po raz
22

E. Bendyk, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, POLITYKA Sp. z o.o.,
Warszawa 2020, s. 26‐27.
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pierwszy w 2002 roku między innymi w Przeglądzie Politycznym jednakże z uwagi
na aktualność poruszanej w nim problematyki Autor postanowił przedstawić nową
jego wersję. Podkreśla w nim związek między masowym społeczeństwem
a masową nauką. Jego zdaniem rozwój środków masowej komunikacji, zwłaszcza
Internetu, wpływa na przeobrażenia zachodzące w ostatnich latach w nauce.
Zmiany te nie są tylko i wyłącznie pozytywne. Z jednej strony komputery i Internet
ułatwiają prowadzenie działalności naukowej w wielu jej sferach. Z drugiej dają
możliwość chodzenia na skróty, tworzenia artykułów metodą kopiuj  wklej.
Umasowienie nauki wiąże się również z rosnącą liczbą ośrodków prowadzących
studia wyższe, wzrastającą liczbą osób posiadających wykształcenie wyższe.
Zjawiska te wpływają na prestiż i rolę jaką odgrywają uniwersytety. Współczesne
uczelnie wyższe nie stwarzają już warunków do pracy naukowej, stają się fabrykami
produkującymi absolwentów, naukowców i publikacje. Naukowcy są oceniani na
podstawie publikacji w znanych komercyjnych wydawnictwach naukowych,
zabiegając o punkty stanowiące podstawę oceny ich dorobku i szansę na awans
naukowy przekazują im swoje prace bezpłatnie. Dostęp do najbardziej
prestiżowych wydawnictw jest płatny. W efekcie publiczne pieniądze są wydawane
w wydawnictwach czerpiących z tego procederu zysk. Ten proceder jest
podtrzymywany przez zasadę „publikuj lub zgiń” i rankingi czasopism
i wydawnictw oraz tzw. parametryzację wprowadzoną także w Polsce. Ograniczyć
ten proceder można tylko przez wolny dostęp do wyników badań w internecie
i uniezależnienie oceny pracy od miejsca jej opublikowania. Profesor Jałowiecki
zmarł 9 grudnia 2020 roku i nie zdążył przeprowadzić autorskiej korekty artykułu.
Rozmawiając z nami o roli naukowca we współczesnym świecie odwoływał się do
Roberta Musila i mówił, że „piszemy dla kolegów”. Chcielibyśmy, żeby ten artykuł,
podobnie jak jego Autor, nie został zapomniany i stał się początkiem debaty
na temat roli naukowców, naszej etyki zawodowej i rozwoju nauki w ogóle.
Nie wyobrażaliśmy sobie naszego jubileuszowego numeru bez artykułu
Sławomira Magali. Od Autora jednej z najbardziej interesujących analiz polskiego
społeczeństwa okresu PRL i fenomenu “Solidarności” przedstawionych w wydanej
w Polsce dopiero w 2012 roku książce Walka klas w bezklasowej Polsce, tłumacza
książek Susan Sontag, Karla Mannheima, Johna Bartha, Edmunda Burke’a, Normana
Mailera, Samuela Becketta, George’a Ritzera otrzymaliśmy esej poświęcony
mediokracji. Pojawienie się nowych mediów sprawia, że galaktyka Gutenberga,
w której większość z nas wyrosła, jest wypierana przez nową galaktykę Zuckenberga,
której kołami napędowymi stają się nowe media. Kultowi bezpośredniego przeżycia
kosztem słowa drukowanego (gazeta, powieść) sprzyjają multimedialne media.
Strumienie łatwo dostępnej informacji i rozrywki podbijają wartość rynkową uwagi.
Nad jej przyciąganiem pracują ukryci wmawiacze (Bernays) oraz zwycięzcy
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prymitywnej akumulacji danych osobowych. Czy mediokraci z Facebooka i Google’a
podzielą los “robberbarons”, czyli monopolistów epoki węgla i stali?
Monika Kaczmarek‐Śliwińska w artykule pt. Komunikowanie i relacje społeczne
w świecie nowych mediów. Znany czy nowo tworzony porządek analizuje zmiany
zachodzące w komunikacji i relacjach międzyludzkich pod wpływem mediów. Jak
stwierdza komunikowanie i relacje społeczne stanowią nieodłączny element
społeczności na przestrzeni wieków. Wykorzystując refleksje Marshalla McLuhana
i Andren Keena stawia pytania, czy nowe media, które dzięki swoim możliwościom
technicznym poszerzyły spectrum aktywności użytkowników, jednocześnie uczyniły
ich bezwolnymi? Zastanawia się nad tym w jaki sposób, w rzeczywistości nowych
mediów tworzyć wartościowe relacje społeczne, które poprzez komunikację opartą
o wartości będą nawiązywać do klasycznych funkcji (informacyjnej, socjalizacyjnej,
motywacyjnej, debaty i dyskusji, edukacyjnej).
Anna Chudzik w artykule pt. Atrakcyjność internetowej magii. O myśleniu
mityczno‐magicznym we współczesnym świecie dokonuje opisu mechanizmów
i funkcji zachowań semiotyczno‐komunikacyjnych będących przejawem
myślenia mityczno‐magicznego pojawiających się coraz częściej w mediach
społecznościowych. Autorka wychodząc od omówienia klasycznego już rozumienia
magii i mitu w naukach społecznych przedstawia współczesne przykłady magiczno‐
mitycznego sposobu myślenia, poczynając od prostych form semiotycznych, takich
jak pareidolia, komunikaty wieloznaczne, przekazy podprogowe, po rozbudowane
formy narracyjne  etymologie ludowe, mity współczesne, teorie spiskowe,
i zachowaniowe  łańcuszki internetowe, wróżby. Biorąc pod uwagę to, że
współczesne społeczeństwa w znakomitej większości opierają się na wiedzy
naukowej i racjonalności Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o źródła
atrakcyjności myślenia magiczno‐mitycznego i opartych na nim zachowań
komunikacyjnych.
Maja Rogala w artykule pt. Manifest Yourself. Interpretation of Internet Advisory
Accounts on Polish Instagram as an Example of Image Design podejmuje próbę
interpretacji kont poradniczych na polskim Instagranie w kontekście projektowania
wizerunku. Jak zauważa Autorka Instagram przypomina arenę cyrkową  istniejącą
w wirtualnym świecie współczesnych mediów. Osoby, które na tej arenie występują
wykonują zróżnicowane akrobacje, aby skupić na sobie uwagę widza. Dostarczają
rozrywki, uczą i bawią próbując przekroczyć kolejne granice w wirtualnym
świecie. Aby robić to jak najlepiej, muszą bezustannie ćwiczyć i być aktywni
w mediach społecznościowych. Przyciągają widza wysyłając między innymi zdjęcia
pokazujące efekty nowych zmian w swoim otoczeniu. Działania
użytkowników kont poradniczych Instagrama wiążą się z doskonaleniem
przestrzen domu, twórczym i niekiedy zaskakującym jego przekształceniem.
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W istocie ważna jest nie tylko przemiana domowego otoczenia, dużo bardziej
ważna jest przemiana jednostki, która doskonaląc przestrzeń doskonali siebie.
Julia Ledwoch, Michał Rydlewski i Zuzanna Sroka w artykule zatytułowanym
Michał! Ty się nie miałeś teraz odwracać! Manipulacje w talent show
jako odzwierciedlenie medialnego (wy)zysku przedstawiają wyniki badań
empirycznych prowadzonych nad uczestnikami różnych programów muzycznych
o strukturze konkursowej oraz talent show. Jednym z celów jest przedstawienie tych
programów z punktu widzenia samych uczestników. Autorzy skupiają się na
doświadczeniach osób w nich uczestniczących i ich interpretacji wydarzeń.
Analizując wypowiedzi uczestników dochodzą do wniosku, że stają się oni towarem
w rękach wielkich koncernów medialnych, które tworzą ich obraz pod kątem
wymogu oglądalności, zgodnie z neoliberalną zasadą, stawiają zysk ponad ludźmi.
Przy okazji autorzy starają się zrozumieć fenomen popularności tego typu
programów odwołując się do koncepcji kultury narcyzmu i społeczeństwa spektaklu.
Wojciech Kułaga w artykule pt. Program „Chłopaki do wzięcia” jako przykład
utrwalania stereotypów ludności wiejskiej. Transmisja patologii społecznych
w telewizji podejmuje próbę analizy wizerunku mieszkańców wsi przedstawianego
w programie „Chłopaki do wzięcia”. Zdaniem autora przyciąganie uwagi widzów
stanowi prymarną zasadę funkcjonowania telewizji. Nowością jednak staje się
wykorzystywanie patologicznych treści, które przekraczają granice systemu
normatywnego na ekranie. Strategia ta staje się prostym sposobem
na podniesienie oglądalności, co przekłada się na wyniki finansowe stacji
telewizyjnych. Tak dzieje się w przypadku wymienionego wyżej programu, którego
bohaterami są poszukujący miłości mężczyźni i kobiety z polskich wsi i małych miast.
Autor podejmuje próbę analizy „rzeczywistości” przedstawionej w progra gramie za pomocą analizy zawartości, która stanowi punkt wyjścia do analizy
reprezentacji społecznych. Sięga po kategorie teoretyczne, dotyczące nowych
praktyk medialnych takich jak kultura upokarzania, teoria victim show, stereotypy
oraz voyeuryzm medialny.
Olga Dąbrowska‐Cendrowska w artykule zatytułowanym Sylwetki polityczek
i polityków na łamach „Wysokich Obcasów Ekstra” (2010‐2019) podejmuje próbę
uzupełnienia luki w badaniach zawartości prasy kobiecej pod kątem reprezentacji
sylwetek polityków i polityczek. Analizie poddany został magazyn „Wysokie
Obcasy”. Głównym celem było omówienie najważniejszych wydarzeń w historii
periodyku, określenie jego miejsca w grupie magazynów luksusowych istniejących
na polskim rynku prasowym. Przede wszystkim zaś autorka starała się odpowiedzieć
na pytanie jak kształtowała się dynamika zmian w sposobie prezentacji sylwetek
polityków w latach 2010‐2019, jakie postaci dominowały, jak wyglądał stosunek
ilościowy między reprezentantami polskiej i zagranicznej sceny politycznej,
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z uwzględnieniem poszczególnych narodowości oraz jak wyglądała ilościowa
reprezentacja ze względu na płeć prezentowanych polityków.
Żaneta Wełna i Marta Woźniak w artykule pt. Dwie odmienne wizje
rzeczywistości. Wiadomości TVP i Fakty TVN o strajku kobiet analizują sposób
prezentowania wydarzenia, jakim był strajk kobiet w dwóch stacjach telewizyjnych.
Materiały prezentowane przez obie stacje miały charakter nie tylko informacyjny,
ale również opiniotwórczy. Analizie poddana została zawartość newsów, które
zaczęły się pojawiać po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia
prawa aborcyjnego. Umożliwiła ona przedstawienie dwóch odmiennych
medialnych wizji rzeczywistości, dotyczących aktualnej sytuacji społeczno‐
politycznej w Polsce.
Artykuł Marka Bernackiego stanowi próbę nowego odczytania książki Jacka
Baczaka pt. Zapiski z nocnych dyżurów. Autor dostrzega w Zapiskach utwór
niezwykły, który łączy w sobie reporterską relację z filozoficzno‐mistyczną
medytacją poświęconą zmaganiom z tajemnicą starości, odchodzenia i wiecznej
przemiany, której podlega cała Natura. Tak odczytane Zapiski stają się swoistym
traktatem epistemologicznym oraz nieortodoksyjnym dziełem religijnym. Autor
artykułu dostrzega w sposobie prowadzenia opowieści przez Jacka Baczaka cechy
charakterystyczne dla „czułego narratora” w rozumieniu, jakie nadała temu pojęciu
Olga Tokarczuk.
Przedmiotem rozważań Patrycji Chudzickiej‐Dudzik jest kondycja widza
w kinie i w teorii filmu. Autorka zwraca uwagę na zmienność koncepcji odbiorcy
i pojawianie się różnych modeli w obrębie tej samej perspektywy badawczej. Jej
zdaniem głównym problemem w refleksji nad odbiorcą tekstu filmowego pozostaje
zarysowany na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku podział między
uniwersalnym modelem widza wypracowanym na gruncie studiów
filmoznawczych a etnograficznymi podejściami do publiczności rozwijanymi
w ramach studiów kulturowych. Próbą połaczenia tych dwóch odmiennych
perspektyw staje się, jej zdaniem, koncepcja opozycyjnego spojrzenia, która
pozwala na upodmiotowienie i zróżnicowanie widowni.
Artur Borowiecki w tekście pt. Proces kształtowania struktury dramaturgicznej
(scenariuszowej) w narracji filmowej podejmuje próbę zdefiniowania terminu
struktura dramaturgiczna oraz przedstawienia ewolucji struktur scenariuszowych.
Ewelina Gajewska w artykule zatytułowanym „Owoc przeczyszczający przeciw
obstrukcyi”, „Cukierki mentolowe przy zakatarzeniu”. Językowy kształt reklam
z początku XX wieku mówiących o chorobach i sposobach ich leczenia analizuje
reklamy prasowe z początku XX wieku zachęcające do zakupu leków i specyfików
pomagających w zwalczaniu różnych chorób i dolegliwości. Interesuje ją
płaszczyzna leksykalna i gramatyczna wybranych tekstów reklamowych, a także
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najczęściej w nich stosowane językowe środki perswazji. Analizie poddaje również
sposoby opisywania chorób w reklamach, jak i środki językowe, za pomocą których
realizowano w dawnej reklamie funkcję impresywną.
Tom zamyka artykuł autorstwa Patrycji Bałdys i Katarzyny Piątek omawiający
,,
historię czasopisma naukowego ,,Media i Społeczeństwo , jego transformację
oraz kierunki rozwoju i przyszłe perspektywy.
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ABSTRAKT
Artykuł poświęcony został zmianom zachodzącym w nauce we współczesnym społeczeństwie.
Podkreśla związek między masowym społeczeństwem a masową nauką. Rozwój środków masowej
komunikacji, zwłaszcza Internetu, wpływa na zmiany zachodzące w nauce. Komputer i Internet z jednej
strony stają się narzędziami wspierającymi i ułatwiającymi pracę naukową, z drugiej tworzą możliwości
chodzenia na skróty, tworzenia artykułów metodą kopiuj-wklej. Przyrost wiedzy powoduje pogłębiającą
się specjalizację i tworzenie kolejnych dyscyplin i subdyscyplin. Umasowienie nauki wiąże się również
z rosnącą liczbą ośrodków prowadzących studia wyższe, wzrastającą liczbą osób posiadających
wykształcenie wyższe. Zjawiska te nie pozostają bez wpływu na prestiż i rolę, jaką odgrywają
uniwersytety. Współczesne uniwersytety nie stwarzają już warunków do pracy naukowej, stają się
fabrykami produkującymi absolwentów, naukowców, publikacje. Naukowcy są oceniani na podstawie
publikacji w znanych komercyjnych wydawnictwach naukowych, zabiegając o punkty stanowiące
podstawę oceny ich dorobku i szansę na awans naukowy, przekazują im swoje prace bezpłatnie. Dostęp
do najbardziej prestiżowych wydawnictw jest płatny. W efekcie publiczne pieniądze są wydawane
w wydawnictwach czerpiących z tego procederu zysk. Ten pasożytniczy proceder jest podtrzymywany
przez zasadę „publikuj lub zgiń” i rankingi czasopism i wydawnictw oraz tzw. parametryzację
wprowadzoną także w Polsce. Ograniczyć ten proceder można tylko przez wolny dostęp do wyników
badań w Internecie i uniezależnienie oceny pracy od miejsca jej opublikowania.
SŁOWA KLUCZOWE: masowa nauka, społeczeństwo masowe, uniwersytet, nauki społeczne, praca
naukowa, gospodarka oparta na wiedzy, środki masowej komunikacji, Internet, czarnoksięstwo
w naukach społecznych

Tekst ten ukazał się w kilku miejscach przed piętnastu laty,1 a problemy w nim
poruszane nie tylko nie straciły na aktualności, a przeciwnie, stały się jeszcze
bardziej widoczne, stąd moja kolejna próba powrotu do tematu. Nauka funkcjonuje
i rozwija się zawsze w społecznym kontekście, toteż oczywisty jest związek między
społeczeństwem masowym a masową nauką. W ostatnich kilkunastu latach
1

Colloquia communia 73, s.287‐295,202; Przegląd Polityczny nr 56, s.158‐161,202.
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upowszechniły się środki masowej komunikacji, a szczególnie internet, który stał się
jednym z podstawowych narzędzi pracy naukowców umożliwiającym na przykład
łatwe autoplagiatowanie przy pomocy funkcji kopiuj– wklej.
Przymiotnik masowy może być używany w sensie opisowym na oznaczenie
czegoś, co występuje w wielkiej ilości lub liczbie, ale także w sensie wartościującym,
kiedy masa staje się synonimem tłumu. Społeczeństwo masowe, tak jak je
scharakteryzował Jose Ortega y Gasset, jest pojęciem zarówno opisującym pewien
stan rzeczy, jak i wartościującym, ponieważ nie ulega wątpliwości, że autor ten
odnosił się do opisywanego zjawiska z najwyższym obrzydzeniem.
„Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to – pisze cytowany autor – że umysły przeciętne
i banalne, wiedząc o swojej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia
przeciętnymi, banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym (...) Masa miażdży na swojej
drodze wszystko to, co jest inne, indywidualne, szczególne i wybrane”2.

W społeczeństwie masowym powstała zatem masowa nauka i jest ona
masowa, gdyż liczba pracowników naukowych wzrosła w ostatnich
dziesięcioleciach niepomiernie, ale także dlatego, że spora część uczonych
odpowiada na zapotrzebowanie mas, a nawet tym masom służy.
Dorobek w dziedzinie nauk społecznych, bo głównie tymi dyscyplinami będę się
zajmował, jest już ogromny, mimo że większość nauk społecznych liczy sobie mniej
niż 100 lat, a burzliwy instytucjonalny rozwój niektórych z nich datuje się dopiero
od lat pięćdziesiątych XX wieku. Na Uniwersytecie Harvarda w roku akademickim
1902/3 nauki społeczne z wyjątkiem historii i ekonomii politycznej nie były w ogóle
reprezentowane. Pierwsza katedra socjologii powstała na Uniwersytecie w Chicago
w 1891 r Nie inaczej było w Europie. Jeszcze bardziej wymowna jest
statystyka stowarzyszeń naukowych w USA. Przed 1840 r. istniały jedynie
trzy stowarzyszenia naukowe (we wszystkich dziedzinach nauki), 3
powstały w latach 1840‐1859, a 4 w okresie 1860‐1879.W następnych latach
postęp był znacznie szybszy. W latach 1880‐1899 powstało 27 stowarzyszeń.
W kolejnym dwudziestoleciu (1900‐1919) ‐ 43, a w okresie 1920‐39 ‐ 58, wreszcie
między rokiem 1940 a 1959 stworzono 77 stowarzyszeń. Świadczy to o pojawianiu
się nowych dyscyplin, postępującej specjalizacji i właśnie o umasowieniu nauki.
Na jednym z kongresów nauk politycznych Richard Merrit przypomniał, że „kiedy
Mojżesz zszedł z góry Synaj, nie tylko przyniósł 10 przykazań, ale także tajny
protokół zawierający boskie wskazania ustalające podział między akademickimi
2

J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Muza, Warszawa 1997, s. 14‐15.
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dyscyplinami. Protokół ten jest niedostępny w watykańskich archiwach, ale wiemy,
że ustalił on granice między siedmioma podstawowymi dziedzinami nauki: logiką,
matematyką, geometrią, gramatyką, retoryką, muzyką i astrologią. Granice te były
święte przez tysiąclecia, aż do momentu kiedy heretycy zaczęli je kontestować”.
Specjalizacja i fragmentaryzacja w nauce jest właśnie dziełem tych heretyków.
Dyscypliny i poddyscypliny nauk społecznych dzielą się na podstawach
epistemologicznych, metodologicznych, teoretycznych i ideologicznych. Przyczyną
specjalizacji jest przede wszystkim ogromne nagromadzenie wiedzy
w podstawowych dyscyplinach, których żaden uczony nie jest w stanie ogarnąć.
W bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych znajduje się ok. 200 000 pozycji
z zakresu geografii, 30 000 antropologii, 50 000 psychologii, 700 000 ekonomii, 200
000 socjologii i tyleż nauk politycznych, 300 000 z zakresu historii USA i 600 000
dotyczących dziejów innych krajów3.
Oczywiście nikt nie może poznać tak ogromnej literatury w tych podstawowych
dyscyplinach. Znaczna część książek jest niewątpliwie zdezaktualizowana, wiele
zawartych tam myśli weszło do podręczników i powszechnego obiegu, ale mimo
wszystko, aby poważnie zajmować się jakąś dziedziną, trzeba przeczytać pewną
ilość dzieł stanowiących kanon danej dyscypliny, co i tak jest dzisiaj prawie
niemożliwe. W dziedzinie socjologii ukazuje się np. na świecie co najmniej 100
czasopism, które wychodzą od 25 lat. Załóżmy, że każde czasopismo publikuje w
każdym numerze 5 artykułów, czyli 20 rocznie i 500 w ćwierćwieczu, co daje lekko
licząc 50 000 artykułów, które powinien przeczytać socjolog. Nie jest to oczywiście
możliwe, toteż w momencie, kiedy ilość wiedzy przekracza zdolność percepcji,
badacze zaczynają się specjalizować w węższych dziedzinach. Kiedy jest ich już
dostatecznie dużo, rozpoczyna się proces instytucjonalizacji w postaci
stowarzyszeń, komitetów badawczych w stowarzyszeniach ogólnodyscyplinarnych,
a także, chociaż ze znacznym opóźnieniem, powstają nowe fakultety na
uniwersytetach. Specjalizacja, obok wymienionych wyżej kryteriów, dokonuje się
również w oparciu o kryteria przedmiotowe, czasowe lub przestrzenne. I tak np.
geografia rozpada się na geografię przemysłu, usług, kultury itp. lub na geografię
Azji, Afryki itp.
Jeszcze na początku XX wieku uniwersytety miały monopol na kształcenie
wyższe, obecnie na zapotrzebowanie w tej dziedzinie odpowiada system
szkolnictwa, który zaspokaja zróżnicowane wymogi gospodarki i społeczeństwa,
które zarówno potrzebują wszechstronnie wykształconej elity, jak i dobrze
3
M. Dogan, R. Pahre, L'innovationdans les sciences sociales. La marginalité créatrice, Presse Universitaires de
France, Paris 1991.

27

Bohdan Jałowiecki

znających swój zawód specjalistów. W systemie tym uniwersytety powinny
kształcić elity, zaś specjalistów inne wyższe szkoły. Ta dwoistość zadań nie oznacza
podziału na uczelnie lepsze i gorsze. W okresie międzywojennym działały
w Warszawie obok uniwersytetu znakomite szkoły zawodowe: Szkoła Główna
Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoła Inżynierska im.
H. Wawelberga i S. Rotwanda. W pierwszej z nich pracowali tacy uczeni jak Ludwik
Krzywicki i Ludwik Landau, pozostałe wykształciły wybitnych specjalistów:
inżynierów, rolników i techników.
Obecnie w pogoni za studentami, w wielu szkołach zawodowych naucza się np.
dość kiepsko socjologii, a na uniwersytetach ogrodnictwa i rybactwa, które są
ważnymi dziedzinami praktycznej wiedzy, ale nic nie mają wspólnego z nauką
i z uniwersyteckimi dyscyplinami. Żeby nie mnożyć przykładów, przypomnijmy, że
w początkach lat 70. socjologia jako kierunek studiów nauczana była
w 5 ośrodkach, obecnie adeptów tej dyscypliny kształci się w kilkudziesięciu
szkołach wyższych, w wielu miastach. Socjologia „schodząc pod strzechy”, stała się
w ten sposób w Polsce nauką masową. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego
umasowienia, czy dlatego otwierano kierunek studiów, żeby miejscowi
socjologowie mieli co robić, że była taka moda, czy też może istniało
zapotrzebowanie społeczne na absolwentów socjologii. Opowiedziałbym się raczej
za pierwszymi ewentualnościami, chociaż ostatnich też nie można wykluczyć,
ponieważ socjologowie z powodu swojej liczebności zaczynają pełnić coraz więcej
ról społecznych.
Masowość wyraża się także w inflacji nazewnictwa. Uczelnia nazywana
uniwersytetem, aby zasłużyć na tę nazwę, musiała obok wysokiego poziomu
naukowego składać się z kilkunastu wydziałów nauk ścisłych, humanistycznych
i społecznych, w tym prawnych. Począwszy od lat siedemdziesiątych zaczęła
wzrastać liczba uniwersytetów wielodyscyplinarnych, natomiast w ostatnich
latach wprowadzono pojęcie uniwersytetu przymiotnikowego. W rezultacie
akademie medyczne, szkoły ekonomiczne i rolnicze itp. nazwały się
uniwersytetami, co spowodowało dewaluację tradycyjnej nazwy i ją umasowiły.
I tak np. jedna ze szkół prywatnych, dawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
nazywa się Uniwersytetem SWPS.
W ten sposób nazwa uniwersytet ulega dewaluacji, traci prestiż i sens.
W pięknym eseju „Czy jest dzisiaj możliwy uniwersytet?” Jerzy Chłopecki pisze:
„Metaforą, która oddaje istotę uniwersytetu, jest metafora labiryntu typu kłącze, w którym każde
wyjście jest równocześnie wejściem w nową odnogę niekończącego się nigdy labiryntu. Jest to
równocześnie metafora nauki, w której każdy rozwiązany problem równocześnie otwiera następne
pytania badawcze. Tym, co w odkryciu jest najbardziej fascynujące, są nowe pytania, które ono przed
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nami odsłania. Tradycyjne kierunki uniwersyteckie nie dają zawodu, przygotowując do pracy
naukowej, przygotowują równocześnie do kolejnych etapów nigdy nie kończącego się poszukiwania4”.

Współczesny uniwersytet, a szczególnie polski uniwersytet nie stwarza klimatu
do pracy naukowej, będąc masową szkołą wyższą zadeptywaną przez dziesiątki
tysięcy studentów, których uczą tzw. nauczyciele akademiccy, z których jedynie
niewielka część na serio zajmuje się nauką. Reszta lepiej lub gorzej uczy, produkując
niezbędne dla awansu zawodowego opracowania. Już same nazwy: „pracownik
naukowy” (po rosyjsku naucznyj rabotnik) czy nauczyciel akademicki są przykładami
nowomowy, która wyparła pojęcie uczonego, funkcjonujące jeszcze powszechnie
w Polsce okresu między dwiema wojnami światowymi.
Równolegle obserwować można inflację dyscyplin i pseudodyscyplin
naukowych. W mediach występują psychologowie transportu!!!, w polskiej
medycynie funkcjonuje ok. 90 specjalizacji, w krajach zachodnich ok. 20. Mamy
zatem specjalistów od małego palca prawej nogi, a już prawie nikt nie leczy
człowieka, zamiast niego jest tylko przypadek, procedura. W telewizji występują
panie, które przedstawiają się jako „socjolożki internetu”. Szkoły wyższe wymyślają
coraz węższe i/lub podmiotowe kierunki kształcenia, np. zamiast socjologii
zarządzanie zasobami ludzkimi, lub zagadkowy przedmiot bezpieczeństwo
narodowe, itp. Ta postępująca „specjalizacja" prowadzi do ogłupiania, każdy coś
mamrocze w swoim, niezrozumiałym dla innych, specjalistycznym języku.
A w gruncie rzeczy chodzi o kasę dla tych wszystkich, pożal się Boże „specjalistów",
np. od „marketingu politycznego", bo zwykły im już nie wystarcza.
Jedną z ważnych innowacji naukowej organizacji pracy był wprowadzony przez
Fryderyka W. Taylora podział danej czynności na drobne sekwencje. Wynalazek ten
stał się podstawą uruchomienia w fabryce Henry’ego Forda taśmy produkcyjnej,
która umożliwiła, przez standaryzację wyrobu, znaczny wzrost produktywności,
powodując potanienie produktu, co z kolei stało się podstawą masowej
motoryzacji, a także produkcji innych towarów. Analogiczne procedury
wykorzystano do racjonalizacji wytwarzania kadry naukowej. Poprzednio
doktorant – kandydat na uczonego względnie samodzielnie żeglował po
nieznanych obszarach wiedzy, poszukując nieodkrytych lądów lub
przynajmniej tajemniczych wysepek. Relacje między doktorantem a promotorem
był to kontakt ucznia i mistrza, który tworzył nieraz wiele lat trwającą więź
intelektualną, a przyszły uczony był formowany w sposób całościowy. Na studiach
doktoranckich słuchacz otrzymuje porcję jednakowych, podzielonych na sekwencje
standardowych wykładów, przygotowuje standardowe prace seminaryjne, a jego
4
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kontakt z promotorem ma charakter techniczny i ograniczony do czasu pisania
pracy i jej zakresu. Studia doktoranckie są niewątpliwie rezultatem umasowienia
nauki, które z kolei jest konsekwencją masowych studiów wyższych, gdzie taśma
produkująca absolwentów pracuje jeszcze szybciej.
Produkcja absolwentów wymaga pomocy naukowych, a jak wiadomo napisanie
dobrego podręcznika akademickiego jest bardzo trudne, a w Polsce całkowicie
nieopłacalne. Jednak rzeczywistość „nie toleruje” pustki, toteż pojawiają się np. na
półkach księgarskich liczne podręczniki socjologii dla niesocjologów, które nie tylko
nie pomagają w zrozumieniu społecznego świata, ale z uwagi na niski poziom
merytoryczny i dydaktyczny są wręcz szkodliwe. Prawdopodobnie analogiczne
zjawisko istnieje także w innych dyscyplinach.
Rynek publikacji naukowych, jak informuje „Le Nouvel Observateur”, opiera się
na wyzysku i jest całkowicie patologiczny. Państwa, a zatem podatnicy, masowo
dotują badania naukowe, subwencjonują uniwersytety i instytuty badawcze.
Naukowcy są oceniani na podstawie publikacji w znanych komercyjnych
wydawnictwach naukowych, toteż przekazują im swoje prace bezpłatnie. Tak więc
firmy te mają darmowy produkt wyselekcjonowany także bezpłatnie przez samych
uczonych. Często naukowcy i instytuty badawcze subwencjonują także koszty
publikacji w wydawnictwach komercyjnych, a nawet w internecie. I tak np. Public
Library of Science wymaga od autorów kontrybucji sięgającej 2500 dolarów za artykuł. Podobnie w Polsce naukowcy płacą
na ogół
z państwowych grantów prywatnym wydawcom za publikacje. Wydawcy stają się
za darmo właścicielami praw autorskich do książek i artykułów, które następnie
sprzedają po bardzo wysokich cenach instytucjom naukowym. Organizatorzy
naukowych konferencji pobierają od uczestników opłaty za publikację referatów
w pokonferencyjnych materiałach. Na rynku wydawnictw zagranicznych panuje
oligopol,ponieważ takie wydawnictwa jak Elsevier, Springer i Wiley kontrolują
niemal połowę publikacji ukazujących się na świecie. Dostęp do najbardziej
prestiżowych wydawnictw kosztuje od 20 do 40 tysięcy dolarów rocznie. Francuskie
publiczne instytucje naukowe przekazują tylko jednemu wydawnictwu
Elsevier 34 miliony euro rocznie. Wydawnictwo to publikuje 2200 czasopism np.
”The Lancet” i „Cell” osiągając astronomiczny obrót 2,5 mld euro i zysk
w wysokości 900 mln euro. W ten sposób publiczne pieniądze są transferowane do
prywatnych kieszeni. Cały ten pasożytniczy proceder jest podtrzymywany
przez zasadę „publikuj lub zgiń” i różnego rodzaju rankingi czasopism
i wydawnictw oraz tzw. parametryzację wprowadzoną także w Polsce. Ograniczyć
ten proceder można tylko przez wolny dostęp do wyników badań w Internecie
i uniezależnienie oceny pracy od miejsca jej opublikowania.
Szkoły wyższe funkcjonują nadal w oparciu o humboldowski model
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uniwersytetu, w którym istniała ścisła więź między dydaktyką i nauką. Model ten
jednak współcześnie prowadzi do bardzo trudnej do rozwiązania sprzeczności
między wymogiem wydajności, czyli produkcją absolwentów, doktorów
i profesorów, a jakością mierzoną rzeczywistym wkładem do nauki. Od pracownika
szkoły wyższej wymaga się przede wszystkim nie tyle wkładu do
„skarbnicy wiedzy”, ile stałej produkcji naukowej, której potwierdzeniem jest
w Polsce stopień doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora. Na straży
standardów naukowych stoją urzędnicy ustanawiający przepisy, zgodnie
z którymi, aby zostać profesorem, trzeba wypromować doktora i napisać tzw.
profesorską książkę. Między nauką a masową nauką zachodzi zatem taka różnica
jak między twórczością a wytwarzaniem. Działalność placówek naukowych
i poszczególnych pracowników oceniana jest w Polsce na podstawie tzw.
parametryzacji, czyli określenia poziomu naukowego danej placówki i jej
pracowników w postaci punktów. Za artykuł otrzymuje się pewną ich liczbę,
w zależności od oceny jakości danego czasopisma oraz języka i miejsca wydawcy,
osobno punktowane są monografie. Pewną osobliwością tego sytemu jest to, że za
monografię wymagającą nieraz wielu lat pracy otrzymuje się mniej punktów niż za
artykuł w języku angielskim opublikowany w renomowanym czasopiśmie
zagranicznym.
Zgodnie z zasadą „publikuj lub giń” tysiące pracowników naukowych, aby
otrzymać określoną liczbę punktów niezbędnych do pozytywnej oceny ich pracy,
produkuje teksty, które często niewarte są nawet papieru, na którym zostały
wydrukowane. Pracownicy naukowi piszą książki i artykuły, które nie wynikają
z ciekawości świata, poznawczej pasji, publikują nie dlatego, że mają coś istotnego
lub nowego do powiedzenia, ale dlatego, że istnieje biurokratyczny wymóg
napisania określonej liczby artykułów czy książek. Recenzując od wielu lat teksty do
czasopism i wydawnictw obserwuję coraz niższy ich poziom. Masowa nauka
wytwarza, więc masowy produkt naukowy, który najpierw zalega magazyny
z książkami, następnie idzie na przemiał, nie zyskując po drodze zbyt wielu
czytelników. W znacznie lepszej sytuacji znajduje się producent butów, którego
produkt znajduje nabywców nawet, jeżeli jest miernej jakości.
Jednym z narzędzi oceny masowej nauki dlatego właśnie, że jest masowa, są
różnego rodzaju rankingi, które są robione na podstawie nie zawsze sprawdzalnych
kryteriów, mierzą z reguły tylko pewną część zjawiska, ich twórcy są bezradni
wobec jego jakościowych cech, a dobór kryteriów ma charakter subiektywny. Od
kilku lat w świecie ocen naukowych pojawił się wskaźnik Hirscha zwany „H”, który
mierzy liczbę publikacji danego autora oraz liczbę ich cytowań zrelatywizowaną do
liczby lat, a zatem są to kryteria wymierne. Problemem tego wskaźnika jest brak
kryteriów jakościowych. Oczywiście liczba cytowań może świadczyć o tym, że prace
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są wartościowe i przydatne dla innych, ale może też świadczyć jedynie
o popularności danego autora. W środowisku naukowym znane jest zjawisko
„pompowania” cytatów polegające na tym, że grupa naukowców umawia się, że
będą się nawzajem cytować, a także popularne np. w medycynie jest publikowanie
prac pod kilkoma nazwiskami. Wskaźnik ten może także dyskryminować genialnych
uczonych, którzy opublikują mało, ale za to ich odkrycia są przełomowe. Mimo tych
zastrzeżeń wskaźnik „h” pokazuje jednak dorobek danego naukowca i jego
oddziaływanie w danej dyscyplinie, a pośrednio także poziom instytucji kraju,
w którym pracuje. Wyższe indeksy „h” mają uczeni działający w naukach ścisłych,
niższe w humanistycznych i społecznych, główną rolę odgrywa w tym przypadku
międzynarodowy charakter tych pierwszych. Według jednego ze źródeł „Ranking
web of universities” działa w Polsce 2601 naukowców mających co najmniej indeks
równy 10. Na pierwszym miejscu listy znajduje się fizyk Grzegorz Brona, b.
pracownik CERN z indeksem 95. Wśród przedstawicieli nauk społecznych na
pierwszym miejscu plasuje się zmarły niedawno socjolog Zygmunt Bauman, który
od lat pracował w Wielkiej Brytanii. Jego indeks wynosi 144. Daleko w tyle znajduje
się Piotr Sztompka z indeksem 42, a dalej jeden z socjologów, którego nazwiska nie
wymienię (indeks 34) oraz nieżyjący już Jerzy Szacki (23).
W 2016 roku w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych wybrano siedmiu
nowych członków korespondentów PAN. Średnia ich indeksu h wynosiła 12,8.
Najniższy był równy 5, a najwyższy 16. Wśród nowych członków było dwóch
socjologów o indeksach o średniej 15. Natomiast poprzednio wybierani żyjący
i nieżyjący socjologowie mieli średni indeks 20. Może to zatem świadczyć
o obniżeniu poziomu naukowego przedstawicieli tych dyscyplin, ale także o innych
zapewne ważnych, choć nie naukowych kryteriach, którymi kierowali się akademicy
w trakcie wyboru.
Typowym zjawiskiem masowej socjologii, ale także psychologii i nauk
politycznych są badania opinii społecznej. Przy pomocy wystandaryzowanych
technik bada się preferencje konsumentów w stosunku do proszków do prania lub
sympatie do określonych partii politycznych. O ile jeszcze same badania
prowadzone są na ogół z zachowaniem pewnych reguł uznanych za poprawne,
o tyle interpretacje wyników tych sondaży w środkach masowego przekazu
są całkowicie dowolne. Dla większości dziennikarzy preparujących wyniki
politycznych sondaży na użytek mas nie ma różnicy między pytaniem np.
o sympatię do jakiegoś polityka, o jego popularność czy o intencje oddania na niego
głosu. Dla wielu dziennikarzy zbyt trudne jest rozróżnienie między
procentem a punktem procentowym, a to prowadzi do fałszowania wyników.
Tak więc środki masowego przekazu całkowicie dowolnie manipulują
danymi z sondaży, a ponieważ mało kto sięga do źródłowych raportów,
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dziennikarskie omówienia uchodzą za prawdy naukowe. Wynikami badania opinii
społecznej manipulują także niestety sami uczeni, a liczne przykłady takiej
działalności analizował w swojej książce Ryszard Dyoniziak5. Taśmowa produkcja
raportów o tym, co na dowolny temat ma do powiedzenia masowa publiczność,
wypiera, zgodnie z prawem Kopernika/ Greshama, pogłębione analizy postaw,
zachowań i procesów społecznych. W tym miejscu masowa nauka spotyka się
z demokracją, ponieważ rządzący często podejmują polityczne decyzje pod
dyktando wyników sondaży. Jednym z ostatnich polskich przykładów jest
uchwalenie nowej ordynacji wyborczej zmieniającej reguły w trakcie gry.
W ten sposób politycy zamiast przewodzić społeczeństwu, patrzeć
dalej i szerzej, widzą tylko tyle świata,ile im go odkrywają sondaże. Przedkładają
własne partyjne interesy nad interesy państwa i demokracji.
Masowa nauka ma swoje ugruntowane już miejsce w środkach masowego
przekazu. Dziennikarze zapraszają socjologów, psychologów, ale także oczywiście
przedstawicieli innych dyscyplin, prosząc ich o skomentowanie wydarzeń
politycznych, społecznych, kulturalnych i innych. Występujący w mediach eksperci
mają z reguły kilka minut, a nierzadko minutę na skomentowanie skomplikowanych
problemów współczesnego świata. Robią więc w telewizji odpowiednio
namaszczone mądrością miny i prawią ogólnikowe banały. Świat przedstawiany
w mediach jest oczywiście nie tylko uproszczony, ale także jednowymiarowy, ale
taki właśnie jego obraz, potwierdzony naukowym autorytetem, staje się bardziej
wiarygodny. W rezultacie masowi uczeni przyczyniają się do utwierdzania
w społecznej świadomości prostej i banalnej wizji świata, chociaż dobrze wiadomo,
że jest inaczej. Obraz świata jest zróżnicowany, mozaikowy, niejednoznaczny,
a rację działających aktorów często podzielone. Stale ci sami socjologowie
(psychologowie) występujący w polskiej telewizji, wśród być może zawistnych
kolegów, nazywani są dyżurnymi socjologami (psychologami) kraju, co nieźle
oddaje ich społeczną rolę.
Barbara Stanosz podaje przykład pewnego profesora socjologii z Polskiej
Akademii Nauk (niemal codziennie eksploatowanego przez media jako specjalista
od zjawisk społecznych), który zapytany w programie publicystycznym TVP,
dlaczego Polacy źle oceniają swoją obecną sytuację materialną, odpowiedział, że
przyczyną są ich bardzo wysokie aspiracje w tej dziedzinie. Następne pytanie
dotyczyło źródeł powszechnej w Polsce, pesymistycznej oceny perspektyw pod tym
względem; odpowiedź brzmiała: Polacy są pesymistami z natury6. Głębia
socjologicznej analizy dokonanej przez tego profesora zaiste poraża.
5

R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Universitas, Kraków 1997.
B. Stanosz, Intelektualiści a politycy, „Bez dogmatu”, 2001, nr 47 i 48.
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W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac historycznych, które powstają
w nurcie masowej nauki. Tak o nich pisze w doskonałym eseju Jacek Żakowski:
„...publiczną świadomość historyczną w coraz mniejszym stopniu kształtują uniwersyteckie syntezy,
a w coraz większym stopniu<<historie prywatne>> – pamiętniki, dzienniki, listy (...) Historia
akademicka jest wypierana przez historię amatorską lub historyczną komercję (...) Faktem jest boom
globalnego przemysłu historycznego zdominowanego przez czarną, ponurą depresyjną pamięć. Także
w polskich księgarniach historyczni pisarze <<budujący>>–Brandys, Łojek, Kamiński zostali wypchnięci
z pierwszego szeregu na długo przed pojawieniem się <<Sąsiadów>> Jana Tomasza Grossa”7.

Prace powstałe w tym nurcie są następnie eksploatowane przez środki
masowego przekazu, budząc ogromne zainteresowanie szerokich kręgów
społecznych, mimo że były to zdarzenia od dawna znane, jak np. mord
w Jedwabnem, tortury stosowane w czasie wojny wyzwoleńczej przez Francuzów
w Algierii, czy zbrodnie wojenne Amerykanów w Wietnamie. Cytowana już Barbara
Stanosz pisze, że:
„mniej więcej dekadę temu do amerykańskiej angielszczyzny wszedł termin<<public intellectual>>.
Intelektualistami publicznymi zaczęto mianowicie nazywać osoby ze środowiska akademickiego,
które pisują teksty prasowe wyrażające poglądy niezależne od redakcyjnych, uczestniczą
w dyskusjach radiowych i telewizyjnych, albo w jakiejś innej formie występują publicznie,
podejmując tematy luźno (lub zgoła wcale nie) związane z ich profesją, a interesujące
szersze kręgi ludzi. Wkrótce potem na Florida Atlantic University w Boca Raton utworzono
specjalny kierunek studiów, przygotowujących do roli (zawodu?) intelektualisty publicznego
ikończących się doktoratem jako świadectwem wysokich kompetencji na tym polu”8.

Stajemy się często masowymi uczonymi wbrew własnej woli, o czym
może świadczyć zdarzenie, które mnie spotkało po opublikowaniu książki
„Oblicza polskich regionów”. W książce tej było sprawozdanie z badań
świadomości terytorialnej licealistów. W jednej z tabel, w której była mowa
o skłonności do migracji, znalazła się informacja, że co czwarty licealista
chciałby wyjechać na stałe za granicę. Dziennikarza „Gazety Wyborczej”,
a następnie telewizję w całych badaniach zainteresowała tylko ta jedna
liczba, bo ich zdaniem był to news. Taka wybiórcza i uproszczona informacja
o badaniach naukowych czyni z nich właśnie masową naukę.
Takie, zdawałoby się mające większe ambicje, tygodniki jak „Wprost”
i „Newsweek” manipulują wypowiedziami uczonych, działając z zaskoczenia.
W ostatnim roku miałem kilka takich telefonów odbieranych przy pracy, obiedzie
i czynnościach domowych z pytaniami, co myślę o bezpośrednich wyborach
7
8

J. Żakowski, Rewanż pamięci, „Gazeta Wyborcza” 26‐27 maja 2001.
B. Stanosz, Intelektualiści…, op. cit.
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burmistrzów i wójtów, większościowej ordynacji wyborczej, o oddziaływaniu
współczesnej warszawskiej architektury na jej mieszkańców itp. Z reguły
odmawiam udzielenia odpowiedzi na telefoniczne pytania dziennikarzy, które są
zarówno wynikiem ich umysłowego lenistwa, jak i lekceważenia uczonych.
Zamieszczone w artykule wyrwane z kontekstu jednozdaniowe opinie nie tylko nie
naświetlają poruszonych w artykule problemów, ale kompromitują naukę, której
przedstawiciele przekazują prawdy banalne, potoczne opinie lub zwykłe głupstwa.
Jednym z licznych przykładów takich praktyk może być artykuł „Grać w stolicę”
utkany z wypowiedzi uczonych i mieszkańców Warszawy. Oto kilka fragmentów
o Warszawie: „wielkomiejska – ocenia architekt”, „raczej wiejska i bez gustu –
diagnozuje socjolog”, „to szalone tempo jest najgorszą rzeczą, która zamieniła
Warszawę, krytykuje architekt, Marta je kocha, nienawidzi go Tadeusz”, „kiedyś
w Jankach można było skręcić na Kielce i na Katowice – wspomina socjolog – teraz
na końcu Alej Jerozolimskich powstało wielkie centrum handlowe”9. Dziennikarz,
żeby o tym poinformować, musi pytać profesora socjologii, przytaczając
nieprawdziwą informację, ponieważ, jak wiadomo, Aleje Jerozolimskie są zupełnie
w innym miejscu. Cytując cudze opinie nie używa się cudzysłowu, co umożliwia
wykorzystanie nazwiska unikając kłopotliwej autoryzacji. Szanse, że tak nierzetelnie
potraktowany uczony zaprotestuje, są jednak bardzo niewielkie.
Masowa nauka ma nie tylko swoje miejsce w środkach masowego przekazu, ale
im także służy. Okazuje się, że różne widowiska telewizyjne typu reality show mają
swoich psychologicznych konsultantów, którzy widzą w nich tylko dobrą zabawę
bez żadnych konsekwencji dla występujących w nich osób, podczas gdy inni uczeni
twierdzą, że np. występ w programie Big Brother nie jest bynajmniej dla
uczestników tego widowiska niewinną igraszką.
Od swoistego umasowienia nie są wolne także nauki przyrodnicze. Ponieważ
zwykle chodzi o taką hipotezę, której nie da się ani łatwo potwierdzić, ani
sfalsyfikować, masowa nauka doskonale prosperuje, odbywają się liczne sympozja,
kongresy, a nawet międzynarodowe konferencje na szczeblu rządowym
zobowiązujące państwa do określonych działań. Masowość nauki sprzyja
w pewnym sensie nierzetelności, a nawet oszustwom, ponieważ między licznymi
zespołami pracującymi nad podobnymi zagadnieniami toczy się zabójczy wyścig
o pierwszeństwo odkrycia. Istotna jest więc szybkość publikacji. Opis odkrycia
i jego dokumentacja wysłana do poważnego czasopisma naukowego, zanim ukaże
światło dzienne, będzie skrupulatnie badana, co nieraz trwa kilka, a nawet
kilkanaście miesięcy. Znacznie szybciej można poinformować świat o swoim
odkryciu, informując środki masowego przekazu, które bardzo chętnie kupują takie
9

A. Więcka, P. Bratkowski, Grać w stolicę, „Newsweek” 17.03.2002.
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rewelacje, zwłaszcza jeżeli za nimi stoją znane nazwiska. Oto dwa przykłady.
W czerwcu 1988 r. znany francuski biolog molekularny Jacques Beneviste
opublikował w poważnym dzienniku „Le Monde” informacje o swoim rewelacyjnym
odkryciu polegającym w skrócie na tym, że woda zachowuje „pamięć” struktury
molekularnej cieczy w niej rozpuszczonej. Odkrycie to przez nikogo nie
potwierdzone okazało się świadomym lub nieświadomym oszustwem. Jeszcze
bardziej spektakularnym wydarzeniem, o którym szeroko donosiła prasa całego
świata, było przeprowadzenie w 1989 r. kontrolowanej reakcji jądrowej
w temperaturze pokojowej. Odkrycie to oznaczałoby zdobycie nieograniczonych
źródeł taniej energii. Okazało się jednak, po zbadaniu sprawy przez innych badaczy,
że wynalazek Martina Fleischmanna i Stanleya Ponsa okazał się również pomyłką
lub oszustwem. Mimo tego idea ta przetrwała wiele lat i jest eksploatowana
w sposób coraz bardziej fantastyczny. Falsyfikacja odkrycia nie przeszkodziła jednak
japońskiemu MITI (Ministerstwo
Handlu
Zagranicznego i Przemysłu)
w przeznaczeniu 30 milionów dolarów na badania zimnej reakcji jądrowej.
Michel de Pracontal, za którym cytuję te przykłady, upatruje przyczyn tych
zjawisk m.in. w zapotrzebowaniu masowej publiczności na nieskomplikowane,
a jednocześnie oddziaływające na wyobraźnię idee. Odpowiadając na te potrzeby
środki masowego przekazu lansują, zdaniem cytowanego autora, trzy mity.
Pierwszy z nich to twierdzenie, że nauka jest wszechmocna; drugi to wiara
w rewolucję naukową, że z dnia na dzień można np. obalić podstawy fizyki; trzeci
wreszcie, to mit zapoznanego geniusza oparty skądinąd na faktach z przeszłości,
kiedy początkowo nie wszystkie ważne i rzeczywiste odkrycia były od razu uznane10.
Dzięki szybkiemu przepływowi informacji co jakiś czas pojawiają się także, podobnie
jak w modzie, intelektualne kreacje produkowane przez masowych uczonych. Przed
kilku laty można było dowiedzieć się o „końcu historii”, dziś zaś czytamy o „wielkim
wstrząsie”. Autor tych kreacji Francis Fukuyama dostarczy nam z pewnością jeszcze
niejednej rozrywki.
Jeżeli od takich praktyk nie są wolne nauki przyrodnicze, to w naukach
społecznych wolno już prawie wszystko i nie obowiązują żadne rygory. Socjolog czy
politolog ma zwykle jakieś poglądy na otaczającą go rzeczywistość, w tym poglądy
polityczne, ale jeżeli występuje w roli uczonego, eksperta, to jego sympatie muszą
być starannie ukryte i może się wypowiadać jedynie w granicach względnie
obiektywnej wiedzy. Tego rodzaju wiedza nie jest jednak w cenie
u dziennikarzy, szczególnie telewizyjnych, którzy wymagają znacznie większej
wyrazistości, bo ona się lepiej sprzedaje. W rezultacie niektórzy profesorowie
występują w roli partyjnych agitatorów sprzeniewierzając się swojej roli uczonego.
10

M. de Pracontal, L’imposture scientifique en dix leçon, Ed. La Decouverte, Paris 2001, s.87‐126.
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Masowa publiczność „kupuje” często stronnicze wypowiedzi jako obiektywną
prawdę, bo słucha przecież profesora mającego uniwersytecką etykietę, a nie
partyjnego propagandzisty. Profesor występujący w takiej roli jest zatem w istocie
oszustem. Większość środowiska polskich socjologów i politologów stara się nie
wychodzić z roli analityków i dochowuje wierności, w mniejszym lub większym
stopniu, obowiązującym w nauce standardom,chociaż są oczywiście liczne wyjątki.
Obecnie robi też sporą karierę pojęcie knowledge economy (gospodarka oparta
o wiedzę), będące rzekomo nowym etapem gospodarczego rozwoju. Oczywiście
użycie tego pojęcia na określenie nowych zjawisk ekonomicznych nie ma żadnego
sensu, ponieważ nawet uczeń szkoły podstawowej dobrze wie, że co najmniej od
początków XIX wieku gospodarka zawsze była oparta o wiedzę, ponieważ już
maszyny parowej nie dało się skonstruować intuicyjnie. Jeżeli jednak mamy
posłużyć się hasłem, to gospodarka krajów zachodnich staje się współcześnie
w coraz większym stopniu gospodarką informacyjną, ponieważ zamiast dóbr
materialnych wytwarzane są informacje. Pojęcie knowledge economy jest jednak
użyteczne, gdyż można przy jego pomocy uzyskać przychylność polityków,
pieniądze na badania i sympozja, a także poklask mediów.
Masowa nauka nie byłaby jednak możliwa bez jej podstawowego narzędzia –
komputera. Socjolog wysyła ankietera albo nawet pocztą dostarcza kwestionariusz
ankiety, a następnie wklepuje dane do komputera, włącza program SPSS, który
drukuje marginesy i wyrzuca korelacje. Wystarczy napisać słowo wiązane i przy
pomocy tego samego komputera opublikować raport. Dla wykonania tej pracy nie
trzeba poświęcać zbyt wiele czasu, można nie studiować nadmiernie literatury
przedmiotu, a wysiłek umysłowy także nie jest specjalnie potrzebny. Jeszcze
bardziej potężnym narzędziem masowej nauki staje się jednak internet, gdzie pod
naukową etykietą można przedstawić wszystko. Poprzednio, aby opublikować
naukowy tekst w książce czy czasopiśmie, trzeba było poddać go osądowi
recenzentów, a więc dzieło pretendujące do miana naukowego, zanim stało się
faktem naukowym, przechodziło przez sito krytyki. Jeżeli ktoś chciał, mógł
oczywiście wydrukować tekst nakładem własnym, ale budził on od razu ostrożność
u ewentualnego odbiorcy. Internet otwiera natomiast miliardowe grono
czytelników, a niebezpieczeństwo polega na tym, że bez należytej, często
specjalistycznej, wiedzy trudno oddzielić wartościowy tekst od śmieci.
Masowa nauka, co wydaje się dość oczywiste, ma swoje zwierciadlane odbicie
w specyficznych pracach naukowych produkowanych przede wszystkim przez
filozofów, ale także socjologów czy psychologów, które są całkowicie
niezrozumiałe. Skomplikowany i niejasny wywód tych „ponowoczesnych” uczonych
ukrywa często intelektualną pustkę i zwykłe banały. Można wprawdzie pojąć
pojedyncze słowa, czasem nawet zdanie, ale sensu tego „postmodernistycznego”
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bełkotu uchwycić nie sposób. Nauka, której nikt nie rozumie, otoczona jest mgiełką
elitarności. Ponieważ elitarność jest także towarem, który można sprzedać
w mediach, od czasu do czasu mówi się o pracach z tego kręgu, toteż część bardziej
wyrobionej publiczności zna nazwiska magów masowej wyobraźni, ale po ich prace
słusznie nie sięga. Nauka, powtórzmy to jeszcze raz, podobnie jak każda ludzka
działalność istnieje w społecznym kontekście, podlega modom, słabościom
i patologiom, które są immanentną cechą społecznego świata. Pisał już o tym
kiedyś, w nieco innym kontekście, Stanisław Andreski w pracy „Social scienses as
Sorcery”. Masowa nauka jest właśnie czarownictwem naszych czasów.
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Mass Education in Mass Society. A New Version
Summary

By emphasizing the link between mass society and mass education, the article focuses on the changes
taking place in contemporary science, which can be also be connected with the development of mass
communication media in general, and the Internet in particular. On one hand, the computer and the
Internet became tools that support and facilitate research work, on the other hand, they created an
opportunity for taking shortcuts, which can be visible in writing research articles by employing the
copy‐paste method. The increase in knowledge boosts specialization along with the creation of new
disciplines and sub‐disciplines. Moreover, the massification of science is also associated with the
growing number of centres offering higher education, and as a result, an increased number of people
with an academic degree. These phenomena have an impact on the prestige and the role played by
universities. Contemporary academic centres no longer create conditions for scientific work; they
become factories producing graduates, scientists and publications. Nowadays, scientists are assessed
based on publications in well‐known commercial scientific publishing houses. While striving for points,
which constitute the basis for the evaluation of their achievements and a chance for scientific
promotion, they share their works free of charge. However, access to the most prestigious
publications is paid, and as a result, public money is spent on publishing houses that profit from this
system. This parasitic practice is supported by the publish or perish policy with rankings of magazines
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and publishers and the so‐called parameterization concept, also introduced in Poland. This modus
operandi can only be limited by free access to research results on the Internet and evaluating the work
independent of the place of its publication.
Keywords: mass science, mass society, university, social sciences, scientific work, knowledge‐based
economy, media of mass communication, Internet, sorcery in social sciences
Translation by Elwira Lewandowska
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Tłumy w chmurach
(esej o mediokracji)
Rzeczywistość mogła mieć mniejsze znaczenie niż to, jak ją rozumiały elity.
(…) Kiedy elity przestały wierzyć w obronę demokratycznych instytucji,
sama wolna prasa nie mogła powstrzymać upadku demokracji.
Demokracje mogą umierać na oczach wszystkich, jak to się już zdarzało”2
ABSTRAKT
Galaktyka Gutenberga traci na znaczeniu w komunikacji treści przez media masowe
i społecznościowe, które zwiastują galaktykę Zuckerberga. Kultowi bezpośredniego przeżycia kosztem
słowa drukowanego (gazeta, powieść) sprzyjają multimedialne media. Strumienie łatwo dostępnej
informacji i rozrywki podbijają wartość rynkową uwagi. Nad jej przyciąganiem pracują ukryci
„wmawiacze” (Bernays) oraz zwycięzcy prymitywnej akumulacji danych osobowych. Czy mediokraci
z Facebooka i Google’a podzielą los “robberbarons”, czyli monopolistów epoki węgla i stali?
SŁOWA KLUCZOWE: Galaktyka Gutenberga, po piśmie, ekonomia uwagi, mediokracja

Zwierciadła na gościńcach i w chmurach
Niedawno, bo w wieku XIX, powieści, atrakcyjne słowa drukowane dla coraz
szerszego grona czytelników, uważano za zwierciadła przechadzające się po
gościńcu. Każdy człowiek mógł się w takim zwierciadle przejrzeć. Musiał jednak
przedtem nauczyć się czytać. Analfabetyzm jako przeszkodę w korzystaniu
z druków usunięto w społeczeństwach europejskich dopiero w latach trzydziestych,
czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Pokoleniu dzieci‐kwiatów wydawało się,
że wszyscy zawsze i wszędzie umieli czytać i pisać. Ale tak nie było. Kiedy przeszkodę
1
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analfabetyzmu usunięto, teoretycznie nic nie stało na drodze komunikacji
tekstowej, nie było powodu, by słowo drukowane nie docierało do
zaczytanego, oczytanego, naczytanego czytelnika. Po co czytano powieści?
Na przykład po to, żeby każdy czytelnik mógł sobie wyobrazić przeżycia innych osób,
żeby się pocieszył widokiem cudzej radości i zmartwił opisem, opisanym widokiem,
cudzego cierpienia. Po to, żeby każdy na własny rachunek mógł odnaleźć sens życia
albo przynajmniej potwierdzić ważność tego sensu, który już kiedyś odnalazł
i chciałby go zachować na dłużej. W życiu codziennym dla potwierdzenia udziału
w komunikacji za pośrednictwem słowa drukowanego wystarczyło zerknąć do
lusterka gazety, aby się przekonać, czy rzeczywistość jest taka, jak ją sobie
wyobrażamy. Gazety mogły nas zawiadomić o politycznych decyzjach, o wynikach
meczów piłki nożnej oraz o przewidywanych opadach deszczu, a nawet o tym, kto
umarł. W kwestiach donioślejszych niż orientacja w życiu codziennym, w chwilach
rozterki metafizycznej, pod naciskiem dylematów etycznych, można było się
zwrócić do poważniejszej platformy dla słowa drukowanego. Powieść takim
poważniejszym niż gazeta autorytetem dysponowała – autorytetem spowiednika,
terapeuty albo artysty. Czytelnicy powieści Józefa Conrada albo Tomasza Manna,
Witolda Gombrowicza albo Samuela Becketta rozumieli, że czytając trudne powieści
o lordzie Jimie, Castorpie, Ferdydurke, albo Molloyu ćwiczą się w stawianiu czoła
przeciwnościom losu. Że się uczą manewrować, nawigować po coraz bardziej
złożonym i pełnym nieprzewidywanych konfliktów świecie.
Ci sami czytelnicy, których społeczeństwo wysyłało w młodym wieku do szkół,
gdzie uczyli się między innymi czytać i pisać (a także zachwycać albo odmawiać
zachwytu), poddawani byli jednak w coraz większej mierze treningowi
w posługiwaniu się innymi, dojrzewającymi przez cały wiek XX środkami masowej
komunikacji. Tłumy chodziły do księgarń i na kiermasze książki, tłumy kupowały
gazety, ale też coraz liczniejsze tłumy słuchały radia, oglądały filmy, a nieco później
śledziły wydarzenia pokazywane na małym ekranie. W dalszym ciągu ludzie
porozumiewali się ze sobą śledząc wydrukowane na papierze litery, ale od czasu,
kiedy Conrad opisywał „Murzyna z załogi Narcyza” do czasu kiedy Beckett pisał “Ill
Seen Ill Said” przebiegał już proces stopniowego oswajania z innymi środkami
komunikacji, z dźwiękami i z pikselami. To oswajanie się z radiem, filmem
i z telewizją nie było wolne od zgrzytów, które dzisiaj wydają nam się do uniknięcia,
choć na takie nie wyglądały. Już w latach dwudziestych dwudziestego wieku Bertolt
Brecht zastanawiał się nad tym, dlaczego niemal natychmiast po wynalezieniu radia
bez namysłu wszystkie kraje świata zdecydowały się wybudować bardzo nieliczne
mocne nadajniki, przez które mogli przemawiać przedstawiciele elit politycznych
a elity producentów reklamować swoje towary, natomiast tłumom obywateli
sprzedano tylko słabe odbiorniki, dzięki którym stać ich było co najwyżej na bierne
i posłuszne wysłuchiwanie tego, co elity im przez nadajniki do słuchania i wierzenia
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podawały. To się Brechtowi nie podobało, niezależnie od tego, czy z nadarzającej się
medialnej okazji skorzystał Franklin Delano Roosevelt dla popularyzacji nowego ładu
gospodarczego czy Adolf Hitler do wywrzaskiwania hejtu na stadionach. Najbardziej
nie podobało mu się jednak to, że w 1953 roku wschodnioniemieccy komuniści przy
braterskiej pomocy okupacyjnych wojsk rosyjskich stłumili bunt robotników na
ulicach Berlina. Uznał, że naród DDR‐owski stracił zaufanie partii komunistycznej
i doradził jej, żeby naród rozwiązała i wybrała nowy. Z porady skorzystano, ale nie
do końca. Narodu nie rozwiązano, ale go poddano dokładnej tresurze starannie
ocenzurowanych mediów, a instytucjonalnie omotano szpiclami najgęstszej sieci
tajnych współpracowników na świecie.
Tresura medialna nie była wolna od śmiałych eksperymentów na żywym ciele
społecznym. Orson Welles wykorzystał powieść sciencefiction napisaną przez
H.G. Wellsa i 30 października 1938 roku nadal audycję radiowa o inwazji Marsjan na
ziemie, a konkretnie na stan New Jersey. Wielu słuchaczy uwierzyło
w rzeczywistość przedstawioną w audycji radiowej i rzuciło się do ucieczki (parę
osób dostało ataku serca słuchając audycji w domu). Zdaniem historyków tego
eksperymentu audycji słuchało około 6 milionów Amerykanów, spośród których 1,7
mln było zdania, że Marsjanie naprawdę na nas napadli, a 1,2 mln przyznało się, że
naprawdę poważnie się wystraszyli. Korporacja CBS nie stanęła przed sądem,
ponieważ potrafiła udowodnić, że słuchaczy uprzedzono, iż będą mieli do czynienia
z fikcją literacką, z audycją z rzędu fantastyki naukowej. Niemniej przyzwyczajeni do
traktowania poważnie wszystkich komunikowanych przez radio treści słuchacze
okazali się podatni na wpływ sugestii Orsona Wellesa, którego dalsze losy rzuciły
w kierunku filmu. Wielu polityków i inwestorów zaczęło się zastanawiać nad tym,
czy w rzeczywistości, która skrzeczy, nie można podretuszować, albo nawet zastąpić
rzeczywistością mniej prawdziwą, mniej rzeczywistą, ale za to atrakcyjniejszą dla
słuchacza a bardziej pożądaną dla sponsora. Możliwy sojusz nowych środków
przekazu – radia i filmu – z ukrytymi wmawiaczami zamajaczył na horyzoncie
możliwości historycznej. A co z koniecznością? Czy przejście od galaktyki
Gutenberga do galaktyki Zuckerberga to przypadek czy konieczność historyczna?
Czy należy się zastanowić nad rolą “nerda” w dziejach?

Od Gutenberga do Zuckerberga
Nerdem był niewątpliwie krewny Freuda, Edward Bernays. Postanowił
on wykorzystać teorie podświadomości swojego sławnego wujka w pracy
zawodowej, która wymagała inżynierii dusz w interesie rządu. W trakcie I wojny
światowej jego praca w USA polegała na rozsiewaniu wrogiej wobec państw
centralnych propagandy, ze szczególnym uwzględnieniem argumentów trafiających
w podświadome oczekiwania adresatów kampanii propagandowych.
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Doświadczenia zdobyte w propagandzie wojennej Bernays postanowił wykorzystać
po podpisaniu pokoju w Wersalu. W trosce o zbyt produktów tytoniowych przekonał
miliony kobiet, że każdy zapalony przez nie w miejscu publicznym papieros
będzie zwycięskim strzałem w bitwie o likwidację męskiej dominacji nad
dyskryminowanymi przedstawicielkami płci tzw. pięknej. Dzięki atrakcyjnej
komunikacji wizualnej (fotografia prasowa, kroniki filmowe) udało mu się porównać
zapalony papieros w ręku dowolnej kobiety do płonącej pochodni
w ręku nowojorskiej Statue of Liberty. Medialna atrakcyjność i rynkowa skuteczność
tej reklamy z powodzeniem przesłoniły odwrotną stronę medalu, a mianowicie
cenę, jaką palące papierosy kobiety musiały za pozorne spełnienie swoich
emancypacyjnych marzeń zapłacić całkiem realnym uszczerbkiem, jaki poniosły na
własnym zdrowiu. Nie wiadomo jakie będzie ostatnie słowo na temat zasług
i przewin Bernaysa dla komunikacji społecznej, w każdym bądź razie za życia nie
pociągnięto go za tę reklamę do odpowiedzialności.
Dla nas jednak ważne jest to, że w jego reklamie papierosów zaznaczyły się już
przesunięcia od słowa drukowanego do obrazu filmowanego, fotografowanego,
a wkrótce potem telewizyjnie rozpowszechnianego. Już w latach sześćdziesiątych XX
wieku Marshall McLuhan zastanawiał się nad tym, czy telewizja jako najnowszy
baby‐sitter amerykańskich dzieci nie zmienia sposobu widzenia świata przez
dorastających przed jej ekranami obywateli. Widząc oddalanie się galaktyki
Gutenberga od środków elektronicznego przekazu coraz wyraźniej zajmujących
centralne miejsce w zachowaniach komunikacyjnych pytał o to, czy przewaga
komunikacji radiowej, telewizyjnej, czy telefonicznej nad gazetową, książkową,
czasopiśmienniczą nie zaczyna obywateli tresować do korzystania ze środków
przekazu w taki sposób, w jaki niektóre badane przez europejskich etnografów
społeczności afrykańskie trenowały korzystanie z tam‐tamów. Ale nawet on nie był
w stanie przewidzieć coraz szybszej ewolucji środków przekazu. Nawet on nie
wyobrażał sobie tego, że każdy obywatel nawet najbiedniejszego państwa będzie
niedługo nosił w kieszeni magiczne pudełko do porozumiewania się z resztą świata.
Że wszyscy ludzie będą mieli czarodziejską płytkę do płacenia rachunków
i robienia selfika, czarodziejską różdżkę, o jakiej dopiero się zaczynało śnić twórcom
serialu Star Trek. Tryumfy radia, filmu i telewizji w walkach o przykucie uwagi
uczestników komunikacji społecznej okazały się krótkotrwałe. Jeśli film,
to nie tylko w kinie, jeśli telewizja, to nie tylko na kanapie. Magiczny ekran trafił do
kieszeni. Wielkie korporacje – Google, Facebook, ale także Amazon, zmieniły
krajobraz medialny, wpłynęły na nową ekonomię polityczną uwagi i wiedzy.
Wpłynęły, krótko mówiąc, na zmiany konstelacji medialnych w epoce mediów
społecznościowych. Zbieracze plotek wypełniających treściami kanały informacyjne
zastąpili poławiaczy pereł czyli tropicieli twórczych talentów. Piksele zaczęły
skutecznie rywalizować z literami. Słowo zaczęło przeszkadzać ciału:
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„Klasyczna literatura spełniła swoja role, wtrenowując nas w naturalność myślenia empatycznego i
budując ogromne zasoby życia duchowego.(…) Kultura mowy i kultura pisma maja ten sam system
operacyjny: słowo właśnie. W kulturze przeżyć słowa nie tylko nie są konieczne – często przeszkadzają
w przezywaniu”3.

W galaktyce Zuckerberga każdy człowiek jest objazdowym teatrem, wszyscy są
performerami, choć jeszcze nie zawsze i nie wszędzie. Przewidział to w błyskotliwej
wizji Andy Warhol, który postawił kiedyś hipotezę, że w przyszłości każdy będzie
sławny przez piętnaście minut. Wtedy, kiedy zaryzykował tę hipotezę, wydawało się
to okamgnieniem, gdyż od sławy i chwały oczekiwano przynajmniej tymczasowej
nieśmiertelności, jeśli nie wręcz wiecznej trwałości. Dzisiaj wydaje nam się, że
Warhol przesadził w drugą stronę z szacunkową oceną czasu, przez który trwać
będzie sława każdego performera i performerki. Jego piętnaście minut wydaje się
dzisiaj niemal wiecznością, a nawet piętnaście sekund trwa za długo jak na
przeciętny okres skupienia uwagi na jednej kuli informacyjnej z całych serii
wystrzeliwanych do nas codziennie za pośrednictwem nowych środków przekazu.
Jakie są skutki tego przyspieszonego ostrzału informacjami, perswazjami,
treściami komunikacyjnymi zalewającymi nas jak fale, zasypującymi nas jak
cząsteczki, zamieniającymi naszą uwagę w stan ulotny, rzadki i bardzo cenny,
niezwykle wartościowy dla buchalterów? Skutki dla naszej duchowości, dla sposobu
i smaku przezywania świata dają się porównać do skutków żywienia wiary religijnej.
Analogia jest także ilościowa: w roku 2017 dwa miliardy ludzi korzystało
z usług Facebooka co najmniej raz w miesiącu, a miliard trzysta milionów “klikało”
na FB przynajmniej raz dziennie (do YouTube “modliło się” wówczas codziennie
miliard siedemset milionów użytkowników telefonów komórkowych4). Dodać
należy, że autor tego porównania użytkowników FB i Google’a do wyznawców
dwóch wielkich religii – chrześcijaństwa i islamu – należy do ludzi
majętnych i odważnych, którzy w obie firmy zainwestowali, kiedy były jeszcze
niepewnymi start‐upami. Jednakże porównanie zahipnotyzowanych mediami
społecznościowymi użytkowników YouTube do wyznawców religii ma pewną wadę.
Wiara religijna zakłada wiarę w transcendencje, w boską, nadprzyrodzoną obecność
w rzeczywistości przeżywanej. Wiara w przydatność FB dla urozmaicania własnych
przeżyć i wzbogacania przeżyć pozostałych użytkowników zakłada tylko
i wyłącznie zgodę na to, że część tłumu w wirtualnych chmurach będzie w jakimś
nader ubogim sensie znana (w domyśle – znana zatem sławna). Poniekąd każdy
może być sławny, ale tylko, tylko z tego, że jest sławny (albo sławna), że na mgnienie
oka skupia na sobie nieco więcej uwagi niż pozostali współcześni. Takie skupienie
uwagi ma swoją wartość, bo podbija cenę ulotnego, tymczasowego celebryty albo
3
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celebrytki w nieustannym castingu wyłaniającym obsadę kolejnych przeżyć
połączonych sieciami, atrakcyjność na tle często gęsto wzajemnie zafriendowanych
jednostek (na rolę skupienia uwagi jako wyznacznika wartości wymiennej zwracał
uwagę niemiecki urbanista, architekt, ekonomista i filozof, Georg Franck5). Warto
być znanym, przykuwać wzrok, zwracać uwagę, zyskiwać uznanie (choćby dla
skutecznego autolansu).

Naoczna mediokracja
Tęsknota za wylansowaniem się w mediach, za tryumfami na faktycznych albo
urojonych castingach jest niewątpliwie szczera. Nawet na piętnaście sekund, nawet
tylko lokalnie, regionalnie, niszowo. Wszystkie środki przekazu kształtują
świadomość, ale nie wszystkie zabiegi, które się przy korzystaniu z nich wykonuje,
są dostatecznie ujawnione, jak na przykład precyzyjne dzielenie włosa wyborcy na
czworo przez Cambridge Analytica. Gołym okiem widać jednak, że teatralizacja życia
codziennego każe filozofom środków przekazu widzieć w naszych zbiorowościach
społeczeństwa spektaklu (Debord,Agamben,Honneth,Dukaj), w których marzeniem
wielu ludzi jest zwrócenie na siebie uwagi. Sport, polityka, sztuka, gospodarka, styl
życia, nie ma takiej dziedziny, która nie byłaby codziennie patrolowana przez czujne
oczy mediokratów. Polityka tez staje się spektaklem, a więc arie wyśpiewywane
przez posłankę w sejmie przy ulicy Wiejskiej w Warszawie nie powinny budzić aż tak
wielkiego zdziwienia. Świadomość, że życie polityczne liczy się tylko wtedy, jeśli
otoczymy je kokonem medialnej troski każe tłumom w medialnych chmurach, czyli
masom wyborców, głosować na tych polityków, którzy potrafią się obchodzić
z mediami – dlatego Ronald Reagan został kiedyś prezydentem USA, a Volodymyr
Zelensky jest obecnie prezydentem Ukrainy. Wybór tych polityków jest
potwierdzeniem słuszności spostrzeżenia, że praca z mediami, współtworzenie
obrazów, kłucie w digitalnie wspomagane oczy ‐ kwalifikuje do pełnienia urzędów
publicznych: „Cyrkulacja obrazów stanowi jedną z podstaw tworzenia współczesnej
sfery publicznej. (…) Fotodziennikarstwo nieustannie na nowo łączy liberalną
jednostkę i demokratyczną sferę publiczną”6.
O roli mediokracji w dziejach można się było przekonać śledząc zachowanie
reporterów stacji telewizyjnych, dziennikarzy agencji prasowych, prezenterów sieci
telewizyjnych, i przedstawicieli koncernów medialnych w chwili, gdy papież Jan
Paweł II poleciał z przełomową wizytą na Kubę. Większość licznych ekip
telewizyjnych i prasowych opuściła Hawanę tuż po jego wylądowaniu – z punktu
widzenia popularności medialnej bardziej się mediokratom opłacało relacjonować
5
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romans prezydenta Clintona ze stażystką Moniką Lewinsky w Białym Domu. Decyzja,
by karmić odbiorców treści medialnych serią audycji o życiu seksualnym polityka
a nie audycjami o walce komunistów i chrześcijan o serca i umysły Kubańczyków
była jednym z wyraźnych przejawów przewagi elit mediokratycznych nad elitami
umysłowymi i politycznymi.
Zauważmy, że poważna refleksja w akademickich naukach społecznych nie
pozwala jeszcze tej medialnej teatralizacji życia społecznego postawić na pierwszym
planie analiz przygód współczesnych nam jednostek i zbiorowości
z transcendencją, z wiarą, z desekularyzacją przeżyć realnych i wirtualnych tłumów
w realnych i wirtualnych chmurach. Tylko nieliczni dają wyraz przekonaniu,
że wiara w rzeczywistość przedstawiona strumieniami obrazów nadal przenosi
polityczne góry: „Uważam, że magiczne postawy wobec obrazów są równie silne we
współczesnym świecie, jak były w tak zwanych wiekach wiary”7.
Na ogół jednak akademickie społeczności badawcze niechętnie zajmują się
głodem transcendencji. Susan Sontag, która była przysłowiowym “wolnym
strzelcem” wśród powiązanych z akademickimi hierarchiami i medialnymi władcami
intelektualistów, mogła sobie pozwolić na analizę skutków gorącego emocjonalnie
prysznicu, który codziennie zanurza nas w strumieniu obrazów, zadając pytania
o skutki społeczne otrzaskania z widokiem cudzego cierpienia. Ale cytowany przez
autorów hasła o „Ekonomii uwagi” Georga Francka w Wikipedii Axel Honneth
(niegdyś asystent Habermasa we Frankfurcie nad Menem) raczej pisuje o walce
o uznanie jako medialnie wysublimowanej sile napędowej dziejów
i cytuje Hegla, a nie McLuhana. Filozof zatrudniony na uczelni artystycznej, jak Jan
Wasiewicz w Poznaniu, może sobie pozwolić na nieco więcej swobody
i powoływać się na socjologów zauważających deprywatyzację religii (wbrew
prognozom zwolenników idei postępu religia nie daje się zredukować do
prywatnego, nieco anachronicznego hobby) oraz na bliskich Sontag w stylu
filozoficznym Baumana i Žižka. Ten ostatni doczekuje się następującego
komentarza:
„Zdaje się, że słoweński filozof mniej lub bardziej świadomie pozostaje wierny następującej maksymie
Lwa Tołstoja, twierdzącego, że: „wiara jest znajomością sensu ludzkiego życia, dzięki której człowiek
nie unicestwia siebie, lecz żyje. Wiara jest siłą życia. Jeżeli człowiek żyje, to znaczy, że wierzy, obojętne
w co” (Tołstoj 1964, 157)”8.

O tym, że Tołstoj miał rację, że wiary (nawet wiary w cokolwiek) nie da się
wykorzenić, przekonują nas filmowcy z Południowej Korei. W chwili gdy piszę te
słowa przebojem nowej generacji seriali Netflixa jest dość prosty i zrealizowany
7
W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago, The University of Chicago Press,
Chicago 2005, p. 8.
8
J. Wasiewicz, Dlaczego kultura naszych czasów przypomina żone Lota? Przyczyny poźnonowoczesnego zwrotu ku
przeszłości, „Philosophical Discourses”, t.I, 2019, s. 215.
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tanio film “Squid Game” Hwang Dong‐hyuka. Jego bohaterami są dłużnicy znęceni
szansą na wielką wygraną. Zebrani w wielkiej hali, poddani surowej dyscyplinie
przez uzbrojonych strażników, ci współcześni gladiatorzy medialnych igrzysk
umierają nie tracąc do końca wiary w to, że to właśnie oni, a nie ktoś inny, zdobędą
główną wygraną, pule z milionami.
Trudno nie zauważyć, że takie igrzyska nie mogłyby się odbyć bez silnej wiary
każdego z uczestników w wygraną, mimo krwawo potwierdzanych znikomych szans.
I ta właśnie wiara, jak się okazuje bliska i miła sercom widzów (wszyscy mamy równe
szanse ale ja jestem wyjątkowy albo wyjątkowa) sprawiła, że prosty film dla
zahipnotyzowanych nastolatków, który kosztował kilkadziesiąt milionów dolarów,
bardzo szybko zarobił setki milionów. Mediokraci Netflixa, podobnie jak mediokraci
Google’a albo Amazona należą jednak do nowej generacji elitmediokratycznych –
do tych, którzy z powodzeniem przeprowadzili prymitywną akumulację danych
osobowych na niespotykaną do tej pory skalę. Netflix nazywa sam siebie streaming
service czyli usługami tłoczącymi ruchome i udźwiękowione obrazy. Jest zatem
Netflix filmociągiem, rurociągiem, którym zamiast gazu albo ropy naftowej płyną
treści filmowe, telewizyjne, fotograficzne, videowe i inne. Przekonujemy się o tym
codziennie, ale też codziennie natrafiamy na próby przeciwdziałania skutkom tej
nadmiernej akumulacji danych w przypadkowych rękach. Wikileaks Assange’a9
i „Wiek kapitalizmu inwigilacji”10 to tylko dwa przykłady ostrzeżeń przed
zagrożeniami demokracji, jakie niosą wirtualne chmury spowijające realne tłumy.
Nie należy tracić wiary w to, że uda się i najnowsze wcielenie tych mediokratycznych
“robberbarons” odsunąć od nadmiernej władzy – miejmy nadzieję, że bez
nadmiernego rozlewu krwi, potu i łez. Być może warto pamiętać, że poparcie dla
mediokracji wymuszają na nas dysponenci, zarządcy strumieni informacji,
szczególnie wizualnych, którym nie zawsze warto wierzyć na obraz ani na słowo, bo
medialne przekazy mają tyle samo wspólnego z rzeczywistością co z fikcją i tyle
samo wspólnego z bezstronnym roztrząsaniem sporów o prawdę co z żarliwością
religijnej wiary: „Znajomość pewnych zdjęć buduje nasze poczucie teraźniejszości
i niedawnej przeszłości. Zdjęcia wytyczają szlaki odniesień, służą jako totemy spraw;
sentymenty łatwiej krystalizują się wokół fotografii niż sloganu”11.
Cytując powyższy fragment rozważań autorki „Widoku cudzego cierpienia”
w rozważaniach na temat antropologii wizualnej dodałem, że:
“Nie istnieje jednak żaden centralnie uznany autorytet, który sprawdzałby jakość tego, jak
indywidualnie “miksujemy” wpływy mediów, albo oceniał nasze “zadania domowe” („Świetnie
zorganizowałaś swoje wspomnienia związane z wywiezieniem dziadków do Kazachstanu i może to być

9

Por. J. Asange, When Google Met Wikileaks, OR Books, Nowy Jork & Londyn 2014.
Por. S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań, Zysk
i Ska, Poznań 2020.
11
S. Sontag, 2010, Widok cudzego cierpienia, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010, s. 103.
10

47

Sławomir Magala

przykładem dla innych”) i regularnie ogłaszał “rankingi” naszych zbiorowych wspomnień”12.

Bibliografia
Asange J., When Google Met Wikileaks, OR Books, Nowy Jork & Londyn 2014.
Dukaj J., Po piśmie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.
Franck G., Oekonomie der Aufmerksamheit. Ein Entwurf, EA Verlag, Monachium 1998.
Hariman R., Lucaites J. L., No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal
Democracy, The University of Chicago Press, Chicago 2007.
Magala S., Antropologia wizualna, [w:] Jemielniak D., (red.), Badania jakościowe, Tom 1. Podejścia
i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Mitchell W.J.T., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press,
Chicago 2005.
Sontag S., Widok cudzego cierpienia, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.
Tworek H., News from Germany. The Competition to Control World Communications, 1900‐1945,
Harvard University Press, Cambridge, Mass. & Londyn2019.
Wasiewicz J., Dlaczego kultura naszych czasów przypomina żonę Lota? Przyczyny poźnonowoczesnego
zwrotu ku przeszłości, „Philosophical Discourses”, t. I, 2019, ss. 205‐221.
Zuboff S., Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Zysk
i Ska, Poznań 2020.
Źródła internetowe
Mc Namee, How Facebook and Google threaten public health – and democracy, “The Guardian”,
wydanie sobotnie z 11 listopada 2017,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/11/facebook‐google… (1.11.2021)

Crowds in Clouds (on mediocracy)
Summary
Gutenberg galaxy fades away, while mass media and social media usher in a Zuckerberg galaxy. The
rising cult of direct, individual, multimediated experience looms large over declining newspapers and
novels of the printed word. Attention becomes a scarce commodity. Hidden persuaders capture
it with images (Bernays) or in the course of a primitive accumulation of personal data (Facebook,
Google, Amazon). Will the new mediocrats share the fate of the robber barons, the monopolists
of the gilded age?
Keywords: Gutenberg galaxy, after writing, the economy of attention, mediocracy
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Komunikowanie i relacje społeczne w świecie nowych
mediów.
Znany czy nowo tworzony porządek?

ABSTRAKT
Komunikowanie i relacje społeczne są nieodłącznym elementem społeczności na przestrzeni wieków.
Kolejnym pokoleniom towarzyszą charakterystyczne im media. Z perspektywy analitycznej
interesującym jest, czy zmiany mediów powodują zmiany w komunikacji i relacjach. W rozdziale
podjęto dyskusję na temat tych zmian prowadząc wywód w oparciu o refleksje Marshalla McLuhana
i Andren Keena.
Słowa kluczowe: komunikowanie, relacje społeczne, nowe media, Internet, media społecznościowe,
media

Wprowadzenie
Tak jak trudno dziś wyobrazić sobie świat bez mediów, tak nie zawsze
zastanawiamy się nad zmianami, które dzięki i poprzez nie zachodzą, zarówno na
poziomie jednostek, organizacji, jak i społeczności. Szukając uzasadnienia dla
zatapiania się w świecie mediów powtarzamy, że każde pokolenie ma swoje media.
Jest w tym i próba zrozumienia zachodzących zmian, i próba racjonalizacji
1
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podejmowanych zachowań i aktywności. Oprócz prób opisów zmieniającej się
przestrzeni mediów pojawiają się także próby oceny. Analizowanie dobrych
i mocnych stron oraz towarzyszących im szans i zagrożeń staje się przyczynkiem do
porównywania tego, co było z tym, co obecnie. Proponowany tekst jest próbą
porównania komunikowania i relacji społecznych w świecie nowych mediów, choć
analiza tego „nowego” jest utrudniona poprzez nieustanną deaktualizację
przestrzeni. Czy świat nowych mediów jest całkiem inny od wcześniejszej
przestrzeni medialnej? Czy komunikacja i relacje opierają się o inne zasady? Czy
może przeciwnie? Może znacznie zmieniająca się przestrzeń mediów jest zmianą
głównie na poziomie technicznym, a zachowania społeczne są bardziej stabilne?

Świat dawnych i obecnych mediów
Wychodząc od definicji komunikowania za D. McQuailem2 można wskazać
różne jego poziomy, a mianowicie: intrapersonalne (wewnątrzosobowe),
interpersonalne (pomiędzy jednostkami), grupowe (wewnątrz rodziny i in.),
międzygrupowe (pomiędzy społecznościami lokalnymi i in.), instytucjonalne
(w organizacjach, stowarzyszeniach itp.) oraz masowe (stosunkowo niewiele
aktów komunikowania). Samo zaś komunikowanie oznacza „świadomy
i intencjonalny (celowy) akt lub proces kreowany przez podmiot nadający
informację, dokonany z zamiarem wywarcia wpływu na jej odbiorcę (podmiot tego
oddziaływania), co ma doprowadzić do zmiany jego myślenia, przekonań, postawy
(świadomości lub zachowania, tzn. podjęcia aktywności lub powstrzymania się od
działania)3. Komunikowanie może wypełniać funkcje: informacyjne, socjalizacyjne,
motywacyjne, debaty i dyskusji oraz edukacyjne4.
Natomiast odnosząc się relacji społecznych będziemy mieć na myśli „względnie
trwałe oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, które własne
zachowanie uzależniają, świadomie lub nieświadomie, od aktualnego lub
spodziewanego zachowania innych uczestników interakcji”5. Mówiąc o relacjach
społecznych podkreślić należy reguły, którym one podlegają, a które to reguły
akceptowane są przez ogół społeczności. Relacje społeczne oznaczać więc będą
całokształt związków i oddziaływań wzajemnych między członkami danej
zbiorowości.
2

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 36.
K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 77.
4
D. McQuail, Teoria komunikowania…, op.cit.
5
Encyklopedia PWN, hasło: Relacje społeczne, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stosunki‐spoleczne;
3980044.html, (2021.11.10).
3
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Wobec tak zdefiniowanych pojęć komunikowania i relacji społecznych
oczywistym jest ich „obecność” w przestrzeni nowych mediów, natomiast pod
dyskusję warto poddać ich podobieństwo lub też odmienność w stosunku do
wcześniej obserwowanej przestrzeni mediów.
M. McLuhan zgłębiając przemiany psychospołeczne dokonujące się pod
wpływem mediów napisał:
„W przeszłości skutki działania mediów dotykały nas stopniowo, pozwalając jednostkom
i społeczeństwu zabsorbować i rozładować w pewnym sensie ich wpływ. Dzisiaj, w elektronicznej
epoce, natychmiastowej komunikacji, sądzę, że nasze przetrwanie, a przynajmniej nasze dobre
samopoczucie i szczęście, jest uzależnione od zrozumienia charakteru naszego nowego środowiska,
ponieważ w przeciwieństwie do dawnych zmian środowiska, elektryczne media wprowadzają
powszechną niemal natychmiastową transformację kultury, wartości i postaw. Taki nagły wstrząs
sprowadza potężny ból i utratę tożsamości, co można złagodzić jedynie poprzez w pełni świadome
uprzytomnienie sobie dynamiki tejże zmiany. Jeżeli pojmiemy te rewolucyjne transformacje
wywołane nowymi mediami, to będziemy mogli je antycypować i kontrolować; jeśli jednak nadal
będziemy trwać w podświadomym transie, to pozostaniemy ich niewolnikami”6.

I dalej:
„Dzięki dzisiejszemu niesłychanemu przyspieszeniu przekazywania informacji mamy szansę pojąć,
przewidywać i formować siły środowiska, które nas kształtują – a tym samym odzyskać kontrolę nad
naszym własnym losem. Nowe przedłużenia [zmysłów] człowieka i środowisko, które
one wytwarzają, są oznakami procesu ewolucji, ale my nadal nie potrafimy pozbyć
się złudzenia, że liczy się to, w jaki sposób medium jest wykorzystywane,a nie to, co no czyni nam
i z nami. To dziwaczna postawa technicznego idioty. Ja próbuję wyśledzić tę ucieczkę
w narcystyczny trans i odsłonić wpływ mediów na człowieka, od początku zarejestrowanej historii do
czasów obecnych”7,

a następnie:
„(…) moja definicja mediów jest szeroka: obejmuje każdą technikę, która wytwarza przedłużenie ciała
i zmysłów człowieka, od ubioru do komputera. Należy też podkreślić kluczowy problem,
a mianowicie to, że społeczeństwa zawsze były w większym stopniu kształtowane przez charakter
mediów, dzięki którym ludzie się komunikowali, niż przez treść tejże komunikacji. (…) Gdy tylko nowa
technika przeniknie społeczeństwo, to nasiąka nią każda jego instytucja. Nowa technika jest zatem
czynnikiem rewolucjonizującym. Zauważamy to dzisiaj w odniesieniu do mediów elektronicznych, ale
było to też aktualne kilka tysięcy lat temu, gdy wynaleziono alfabet fonetyczny, który był równie
zaawansowanym wynalazkiem i niósł ze sobą równie doniosłe konsekwencje dla człowieka”8.

Czytając powyższe, w tym fragmenty wyróżnione przez autorkę, można mieć
wrażenie, że McLuhan pisał o mediach nowych w obecnie znanych nam formach.
Ale przecież pisał to odnosząc się do mediów typu: telefon, kreskówki, telewizja
6

M. McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i S‐ka, Poznań 1995, s. 336‐337.
Ibidem, s. 337.
8
Ibidem, s. 337.
7
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(tzw. zimne środki, bo zawierające mniej informacji i mniej angażujące zmysły
użytkownika) oraz radio, fotografia, kino (środki gorące czyli zawierające większą
ilość informacji i w większym stopniu aktywizujące zmysły odbiorcy). Jeśli opis
mediów starych i nowych co do ich istoty, a nie technikaliów, są tak zbliżone, rodzi
się pytanie o ich faktyczne różnice na poziomie komunikacji i relacji.

Podobieństwa oraz różnice starych i nowych mediów
Andrew Keen prowadząc swe rozważania w perspektywie wpływu nowych
mediów na procesy demokratyzowania przestrzeni społecznej zauważa:
„Nigdy nie uświadamiałem sobie, że demokracja oznacza aż tyle możliwości, ma w sobie tak wielki
potencjał rewolucyjny. Media, informacje, wiedza, treść, widownia, autor – wszystko to miało
zostać zdemokratyzowane przez Web 2.0. Internet miał zdemokratyzować Wielkie Media, Wielki
Biznes, Wielki Rząd. (…)”9.

Czy tak rzeczywiście się stało? Czy zapowiadana wolność i demokratyzacja,
równość głosu i przepowiadana partycypacja społeczna urealniły się? Zastanawiając
się nad tym warto powrócić do modelu rozchodzenia się komunikatów w mediach
tradycyjnych w przestrzeni medialnej pozbawionej Internetu lub z Internetem
w początkowej fazie rozwoju. Znacznie upraszczając występowały trzy podmioty:
media, społeczność (odbiorcy) oraz organizacja (podmioty w otoczeniu
społecznym) wraz z ewentualnymi mediami własnymi10. Wymiana treści
następowała pomiędzy wskazanymi podmiotami przy warunkach określanych
najczęściej potrzebami występującymi po stronie organizacji (np. potrzeba
organizacji, aby poprzez media docierać do odbiorców) czy też po stronie medium
(np. program interwencyjny związany z tematem, gdzie organizacja jest jednym
z podmiotów). Odbiorca‐społeczność najczęściej w tym ekosystemie mediów
występował w roli biernej, gdyż reakcja, sprzężenie zwrotne, choć istniało, było
nieporównywalne do obecnych możliwości. Rola organizacji była dwojaka – z jednej
strony organizacja mogła wykazywać aktywność próbując docierać (za
pośrednictwem mediów) z przekazami do grup odbiorców, z drugiej strony
organizacja miała – zakładając profesjonalne relacje z medium osadzone na gruncie
etycznym – ograniczony wpływ na skuteczność umieszczania przekazów własnych
w mediach. Media instytucjonalne pełniły wówczas funkcję gatekeeperów
decydując o tym, co znajdzie miejsce w ich przestrzeni.
9.
A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,
s. 35.
10.
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej
pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 110‐115.
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Nawet początki Internetu nie wprowadziły radykalnej zmiany. Dopiero wejście
w rok 2000, często określane jako cezura ery Web 2.0, zmieniło ekosystem mediów
w sposób znaczący. Wówczas to odbiorca mediów otrzymał szansę bycia także
nadawcą, co bezpośrednio związane było z interaktywnością na poziomie
technicznym. Niestety był to także moment, gdy możliwości techniczne pozwalały
na przyjmowanie roli odbiorco‐nadawcy, ale nie zawsze towarzyszyły temu
kompetencje merytoryczne oraz komunikacyjne.
Jeśli kompetencje merytoryczne i komunikacyjne zbiegały się z możliwościami
technicznymi możliwe było (i wciąż jest) uzyskiwanie odpowiednio dobrej
jakościowej treści czy to w postaci rozwijania kanałów własnych internautów
(a służących np. do budowania pozycji zawodowej), czy też wkładu w tzw.
dziennikarstwo obywatelskie11. Jeśli natomiast pojawiała się rozbieżność pomiędzy
możliwościami a kompetencjami możliwe stawało się zaistnienie przestrzeni dla
aktywności, które dziś często określa się jako destrukcyjne.
Warto jednakże zwrócić uwagę na to, że w momencie otrzymania możliwości
przyjmowania roli nadawcy dotychczasowi odbiorcy stali się także gatekeeperami
treści w obrębie własnych przestrzeni medialnych (najczęściej kont w mediach
społecznościowych). Można przypuszczać, że siła gatekeepingu internautów –
polegająca głównie na doborze i prezentacji treści według subiektywnych
preferencji  jest mniejsza niż mediów instytucjonalnych, jednak uwzględniając
wirusowy potencjał części treści, jak również pozostawanie w bańkach
informacyjnych może stanowić zagrożenie wprost prowadzące do wycinkowego
postrzegania rzeczywistości. Szukając analogii pomiędzy poprzednim
(pozbawionym internetu) a obecnym (z Internetem o wysokiej interaktywności)
ekosystemem mediów można przywołać słowa Maxwella McCombsa, który
opisując wpływ mediów na atrybuty kwestii stwierdził: „Coraz więcej dowodów
wskazuje na to, że sposób, w jaki myślimy i mówimy o sprawach publicznych, jest
kształtowany przez obrazy tych spraw przedstawione przez media masowe”12.
Twierdzenie to będzie prawdziwe zarówno w przestrzeni mediów tradycyjnych
rozumianych jako prasa, radio telewizja, jak i obecnej przestrzeni nowych mediów.

11

M. Kaczmarek‐Śliwińska, Dziennikarstwo obywatelskie jako przejaw demokratyzacji mediów, w: K. Wolny‐
Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek‐Kawa (red.), Demokratyczne przemiany polskich mediów
w latach 1989‐2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 154‐163; A. Keen, Kult amatora…, op. cit.,
s. 61‐69.
12
M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 92
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Te aspekty także zauważa Keen wskazując,że
„(…).prawdziwą konsekwencją rewolucji Web.2.0 jest malenie informacji, także kulturalnych, na
których można polegać, jest chaos informacji bezużytecznych. Zatrważająca rzeczywistość tej nowej
wspaniałej epoki cyfrowej to zacieranie, zaciemnianie, a nawet całkowity zanik prawdy”

i dalej:
„Prawda jednej osoby jest tak samo prawdziwa jak prawda kogoś innego. Dzisiejsze media szatkują
świat na miliardy spersonalizowanych prawd, z których każda zdaje się być równie ważna
i wartościowa” 13.

Konsekwencją zamykania się przestrzeni indywidualnych przekonań z czasem
staje się coraz mocniejsze domykanie baniek informacyjnych, a w konsekwencji
polaryzacja stanowisk. Czasami przyjmuje ona tak graniczny wymiar, że dyskusja
staje się niemożliwa, co z kolei przeczy idei działania Internetu jako instrumentu
wpływającego na demokratyzację społeczną. Zresztą sam Keen także tutaj nie
pozostawia złudzeń:
„(…) społeczeństwo, które do tego stopnia zostało podzielone przez technologię cyfrową, że nie jest
już w stanie prowadzić rzeczowej debaty. Zamiast niej wykorzystujemy sieć do potwierdzenia naszych
stronniczych opinii i dołączenia do innych osób o tej samej ideologii. (…) Jest to niebezpieczna forma
cyfrowego narcyzmu – jedyne rozmowy, jakie nas interesują, to te, które prowadzimy sami i z osobami
takimi jak my”14.

Z kolei tak uformowana przestrzeń medialna, będąca de facto zbiorem
odrębnych przestrzeni, może stawać się polem dla manipulacji. Analizując
zapełnianie baniek informacyjnych treściami zauważa się, że głównie realizowane
są dwa cele, a mianowicie 1/ utwierdzanie społeczności bańki w bliskich jej opiniach
oraz 2/ różnicowanie wobec innych, antagonistycznych baniek informacyjnych.
Nawiązując do manipulacji w przestrzeniach nowych mediów warto zwrócić
uwagę na fakt, że już samo niedookreślenie źródła informacji może stanowić
przyczynę manipulacji. Odwołując się do mimikry i mimezji komunikacyjnych
online15, gdzie podstawą manipulacji i innych naruszeń o charakterze etyczno‐
prawnym w obszarze komunikowania się mogą być fikcyjne tożsamości lub
fikcyjne przestrzenie online, szczególnie istotna staje się przejrzystość
i wiarygodność nadawców. W świecie dawnych mediów problem przejrzystości
źródła również istniał, ale możliwość weryfikacji nadawcy była nieporównywalnie
wyższa. Dziś część źródeł jest trudna do zweryfikowania, a zdarzają się również
sytuacje, gdy źródła o niepewnej proweniencji (trudnej do zweryfikowania
lub publikującej treści o niskiej jakości lub w zaskakującej formie) są nieformalnymi
13

A. Keen, Kult amatora…, op. cit., s. 37.
A. Keen, Kult amatora…, op. cit., s. 68.
15
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji…,
s. 63‐66.
14
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kanałami dystrybucji treści organizacji i instytucji16. Mimikra i mimezja
komunikacyjne online mogą być także podłożem, na którym dobrze
będą wzrastać fake newsy17, hejt18, jak również mogą być wykorzystywane
w dystrybucji komunikatów kontrowersyjnych, o potencjale kryzysowym19, ale
rozpowszechnianych w celu uzyskania rozgłosu wokół oferty czy idei organizacji
(jeden z typów kryzysów w środowisku mediów społecznościowych wskazanych
przez W.T. Coombsa).
Powyżej wskazane aspekty funkcjonowania w świecie nowych mediów mogą
być znaczące szczególnie wówczas, gdy dystrybuowane treści natrafiają na
wzmocnienie w postaci lidera opinii, który w przestrzeni online wypełnia rolę
podobną do medium. Również cechy przypisywane mu są w znacznej mierze
zbieżne z mediami instytucjonalnymi: posiada grono odbiorców, może tworzyć
i dystrybuować treści, jest wiarygodny dla swoich odbiorców20. Jeśli porównywać
przestrzeń mediów starych i nowych, z pewnością charakter lidera opinii był inny.
W przestrzeni sprzed lat lider opinii z pewnością nie miał tak regularnego
i stałego dostępu do mediów i możliwości oddziaływania na swoich odbiorców.
Obecnie, dzięki medialnej przestrzeni online, a szczególnie dzięki mediom
społecznościowym, lider opinii ma możliwość stałego kontaktu z odbiorcami, a do
tego kontakt ten nie jest najczęściej nadzorowany (regulaminy mediów
społecznościowych zobowiązują do określonych zasad, jednakże nie zawsze jest to
respektowane). Keen traktuje to w kategoriach zagrożenia, gdzie przestrzeń
nowych mediów jawi się w sposób następujący:
„Web 2.0 to zdemokratyzowana wersja orwellowskiego koszmaru. Zamiast pojedynczego wszystko
widzącego i wszystko wiedzącego orwellowskiego lidera, każdy może stać się Wielkim Bratem.
Wystarczy mieć dostęp do sieci”21.

Natomiast należy zauważyć także pozytywną siłę oddziaływania liderów
w przestrzeni nowych mediów, którzy swą aktywność oddziaływania
i angażowania mogą wykorzystywać, aby informować, edukować i mobilizować
z pożytkiem dla dobra społecznego.
16
KAP, Znów głupi wpis na Twitterze. Komunikowanie się NBP z Polakami jest złe, https://o‐m.pl/artykul/banka‐
informacyjna‐jako‐narzedzie‐do‐manipulowanie‐tlumami (08.11.2021).
17
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Kryzysogenny potencjał fake newsa, w: K. Rosińska, P. Płatek (red.), Oblicza fake newsa
– perspektywy naukowych analiz zjawiska fałszywych wiadomości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021, w druku.
18
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Hejt jako źródło sytuacji kryzysowych podmiotów w przestrzeni społecznej, "Zarządzanie
Mediami" Nr 2/2020, s. 75‐87.
19
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych
w perspektywie typologii Situational Crisis Communication Theory W. T. Coombsa, "Studia Medioznawcze"
Nr 4(79)/2019, s. 318‐332.
20
M. Kaczmarek‐Śliwińska, Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka
komunikowania się, Difin, Warszawa 2015, s. 177‐178.
21
A. Keen, Kult amatora…, op. cit., s. 164.
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Podsumowanie
Obszernie cytowany w tym rozdziale A. Keen swe krytyczne rozważania
o wartości i jakości aktywności internautów podsumowywał w sposób następujący:
„W świecie Web 2.0 tłum stał się autorytetem kwestii tego, co jest prawdą, a co nie.
(…) W przypadku Web 2.0 szaleństwo polega na tym, że tłum kocha się
sam w sobie. Dzisiejszym niezwykłym złudzeniem jest mądrość tłumu”22. Czy
rzeczywiście nowe media, które poprzez możliwości techniczne zaoferowały
użytkownikom szerokie spektrum aktywności, uczyniły ich (użytkowników) jednak
bezwolnymi? Czy porównując możliwości i aktywności użytkowników w starych
i nowych mediach można dojść do wniosku, że jednak nie wykorzystujemy danego
nam potencjału? Czy szerokie możliwości nie implikują głębokości treści? Jak
tworzyć wartościowe relacje społeczne, które poprzez komunikację opartą
o wartości będą nawiązywać do klasycznych funkcji (informacyjna, socjalizacyjna,
motywacyjna, debaty i dyskusji, edukacyjna)?
Być może właściwą odpowiedź poddaje nam McLuhan, który odkrył,
że głównym skutkiem zastosowania procesu elektrycznego jest powrót psychiki
i świadomości społecznej do plemienności23. Wskazał on, że odbiorcy mediów
siedząc przed nowym medium czasów McLuhana – telewizorem – przyjmują
z autorytatywnego źródła treści, które porównał do wiedzy szamańskiej, a sam
układ relacji określił jako dawne stosunki plemienne oparte na tyranii poleceń
i kontroli. Podobnie jest i dziś – jeśli nowe media czasów McLuhana zastąpimy
nowymi mediach obecnej współczesności, rozważania klasyków wciąż pozostaną
aktualne. Remedium na tę McLuhanowską tyranię może stać się myślenie
krytyczne, pozyskiwanie informacji ze zdywersyfikowanych źródeł oraz
kompetencje medialne pozwalające uodparniać odbiorców na różnorakie formy
manipulacji. Warto też dołączyć postulat Keena: „wykorzystajmy technologię
w taki sposób, aby zachęcała do innowacji, otwartej komunikacji i postępu,
jednocześnie zachowując standardy profesjonalistów – prawdę, przyzwoitość,
kreatywność”24.

22

Ibidem, s. 98‐101.
M. McLuhan, Wybór tekstów …, op.cit., s. 12.
24
A. Keen, Kult amatora…, op. cit., s. 185‐186.
23
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Communication and Social Relations in the World of New Media.
Known or Newly Created Order?
Summary
Communication and social relations have been an inherent part of the community over the centuries.
Subsequent generations are accompanied by their characteristic media. From an analytical
perspective, it is interesting whether changes in the media cause changes in communication and
relationships. This chapter discusses these changes by making an argument based on the reflections
of Marshall McLuhan and Andren Keen.
Keywords: communication, social relations, new media, Internet, social media, media
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Atrakcyjność internetowej magii.
O myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym
świecie

ABSTRAKT
Celem artykułu jest opis mechanizmów i funkcji zachowań semiotyczno‐komunikacyjnych
pojawiających się w mediach społecznościowych, a będących przejawem myślenia mityczno‐
magicznego. Kluczowy dla rozumienia magii w niniejszym tekście jest jej wymiar poznawczo‐
semiotyczny, tj. specyficzna wizja świata i znaczeń budujących go elementów. Autorka omawia
klasyczne naukowe rozumienie magii i mitu, poznawcze mechanizmy kształtowania się magiczno‐
mitycznego sposobu myślenia oraz współczesne tryby jego przejawiania się – od prostych form
semiotycznych (pareidolia, komunikaty wieloznaczne, przekazy podprogowe) po rozbudowane formy
narracyjne (etymologie ludowe, mity współczesne, teorie spiskowe) i zachowaniowe (łańcuszki
internetowe, wróżby i in.). Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o źródła atrakcyjności myślenia
magiczno‐mitycznego i opartych na nim zachowań komunikacyjnych
SŁOWA KLUCZOWE: ludyczność, magia, mit, gra, semiotyka, Internet

Wstęp
Z punktu widzenia tradycyjnej zachodnioeuropejskiej filozofii kultury i nauki
postęp cywilizacyjny oceniany był głównie przez wymierne skutki
rozwoju zdolności intelektualnych, a wśród tych przede wszystkim myślenia
racjonalnego, logicznego, matematycznego, dedukcyjnego i naukowego – opartego
1

Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS": 30.09.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 19.11.2021 r.
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na weryfikowalnych faktach. Tak widziana oświeceniowa wizja pożądanego stylu
poznawczo‐myślowego wzmacniana byłai instytucjami semiotyczno‐medialnego
reprezentowania i porządkowania wiedzy o rzeczywistości: pismem alfabetycznym,
drukiem, opartym na nich modelem nauki i systemem edukacyjnym, technologiami
i strategiami bazujących na statystyce, pomiarze i przewidywalności2. Za
najważniejszą funkcję znaków, w tym języka, uznano ich rolę informacyjną (zwaną
też funkcją symboliczną, przedstawieniową, reprezentatywną). W efekcie dziś od
człowieka określanego mianem inteligentnego oczekuje się przede wszystkim
rozumowania i wnioskowania opartego na krytycznym, empirycznym, logicznym
podejściu do rzeczywistości.
Tymczasem obok, zepchnięte na margines społecznie docenianych
kompetencji, funkcjonowały i wciąż funkcjonują inne style myślowe i typy
dyskursu – społeczno‐fatyczny, religijny, magiczny, emocjonalny, artystyczny,
ekologiczny, potoczny. Te formy rozumowania, porządkowania wiedzy
o rzeczywistości i motywowania podejmowanych działań w wielu sytuacjach dużo
skuteczniej zaspokajają potrzeby poznawcze i komunikacyjne człowieka niż
racjonalne argumenty3. Podstawową funkcją myślenia bowiem nie będzie dotarcie
do zobiektywizowanego, opartego na weryfikowalnych faktach i zasadach
logicznego wnioskowania obrazu rzeczywistości, a stworzenie jej subiektywnej,
zrozumiałej, najczęściej też uproszczonej wizji dającej jednakże nosicielowi
poczucie ładu, bezpieczeństwa, przewidywalności i sensu4. Podstawową zaś funkcją
komunikacji, w tym języka, nie musi być przekazywanie informacji, ale tworzenie
wspólnoty fatycznej i porozumienia z drugim człowiekiem5.
Będące przedmiotem niniejszego tekstu przejawy myślenia magiczno‐
mitycznego, należącego do sposobu rozumowania ocenianego jako archaiczny
i irracjonalny, dla współczesnego człowieka okazują się często atrakcyjniejsze
i bardziej funkcjonalne niż logika nauki. Magia i mit w myśleniu i komunikacji mają
zresztą swoją własną ‘logikę’ – z antropologicznego punktu widzenia o wiele
bardziej naturalną niż ta abstrakcyjna naukowa, gdyż opartą na podstawowych
mechanizmach porządkowania i strukturyzowania pojęć – skrótach i stereotypach,

2
Zob. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 131–204; N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum.
A. Tanalska‐Dulęba, PIW, Warszawa 1995.
3
Roy F. Baumeister pisze, że myślenie ludzkie służy czterem różnym, niekompatybilnym i konkurującym ze sobą
celom, z których każdy może w określonych okolicznościach dominować: szukaniu prawdy, udowadnianiu
konkretnej interpretacji rzeczywistości (swojego „sensu”), prędkości decyzyjnej oraz ekonomizacji działania umysłu
i ciała – „żeby za ciężko nie pracować i za dużo nie myśleć” (R. F. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Między naturą
a kulturą, tłum. D. Stefańska‐Szewczuk, PWN, Warszawa 2011, s. 183–184).
4
Ibidem, s. 183–190.
5
R. Dunbar, Pchły, plotki a ewolucja języka, tłum. T. Pańkowski, Czarna Owca, Warszawa 2009, s. 10–14
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analogii i indukcji, metonimii i metaforze6. Celem dalszych rozważań jest
ukazanie owych mechanizmów, ich komunikacyjnych i zachowaniowych
przejawów, wskazanie źródeł ich atrakcyjności, a także próby syntetycznego
opisu różnorodności form współczesnych działań magicznych w komunikacji
internetowej.

Myślenie i działanie mityczno‐magiczne
Zachowania o funkcji magicznej podejmowane przez jednostki czy wspólnoty
mają swoje źródło w myśleniu magicznym7. Ów mentalny wymiar magii oznacza
specyficzną wizję świata i znaczeń nadawanych budującym go elementom8.
Myślenie magiczne skutkujące działaniem magicznym – to schemat przyczynowo‐
skutkowy wspólny specjalistycznym definicjom magii – od religioznawczych po
wykorzystywane w niniejszym tekście semiotyczno‐pragmatyczne – co postaram
się pokazać w dalszej części rozdziału.

Magia, magiczna funkcja języka, mit
Biorąc pod uwagę etymologię oraz najstarsze znaczenia terminu ‘magia’, należy
przez nią rozumieć wiarę w możliwość fizycznego wpływania na rzeczywistość za
pomocą myśli, słowa, many, mocy, a także wiedzę deklaratywną
i proceduralną, jak tego dokonać 9. Tak rozumianą magię, wartościowaną jako
formę umysłowości pierwotną i prymitywną, w studiach etnograficznych
i religioznawczych XIX i początku XX wieku10 przeciwstawiano nauce, która opisuje
relacje między elementami rzeczywistości jako oparte na logicznych
i weryfikowalnych prawidłowościach, a także religii, w której o dokonanie
pożądanej zmiany w rzeczywistości prosić można siłę wyższą11. Taki podział dobrze
oddaje dogmatyczne fundamenty tych trzech typów kultury i wiązanych z nimi
prototypowo wizji rzeczywistości, jednak nie samych stojących za nimi
6

Zob. C. Lévi‐Strauss, Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969, s. 400–401; A. Engelking,
Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 46–48
7
Choć oczywiście można wskazać działania o strukturze magicznej, ale bez psychicznej funkcji magicznej – np. jako
elementów tradycyjnych zachowań obrzędowych, ale pozbawionych już swoich kultowych znaczeń.
8
A także naturalny etap rozwoju myślenia dziecka (zob. A. Kołodziejczyk, W poszukiwaniu metody badania
myślenia magicznego w rozwoju, „Psychologia Rozwojowa”, 2007, nr 12/1, s. 61–75).
9
A. Engelking, Klątwa…, op. cit., s. 26–28, 42–48.
10
Zob. np. J. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum.H. Krzeczkowski, KR, Warszawa 2002
11
Zob. W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i Spółka, Poznań 1998, s. 24–32;
A. Chudzik, Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno‐kognitywnym, Universitas, Kraków 2002, s. 15–
17.
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mechanizmów poznawczych i działaniowych. Nie tylko w praktyce religijnej
zdarzają się zachowania o strukturze i funkcji magicznej (sprawcze akty mowy typu
ekskomunika czy egzorcyzm, magiczne artefakty – relikwie, dewocjonalia), także
współczesna nauka coraz bardziej otwarta jest na skuteczność myślenia
‘magicznego’, co wykorzystywane jest np. w psychologii czy medycynie (efekt
placebo, mechanizm tzw. samospełniającej się przepowiedni, wpływ wizualizacji
i metaforycznego ujęcia problemów na skuteczność terapii itp.).
W językoznawstwie funkcja magiczna języka bywa zestawiana ze sprawczą,
kreacyjną czy najszerzej – performatywną mocą języka oraz aktów mowy12,
wskazywane jest ich formalne i funkcjonalne podobieństwo przy różnicach
dotyczących realności skutków13. Wydaje się, że nie sposób wyznaczyć ścisłych
granic pomiędzy zachowaniami magicznymi a kreacyjnymi (poetyckie, mityczne czy
kulturowe wizje świata wywoływane za pomocą języka) czy sprawczymi na mocy
konwencji (przysięgi, obietnice, śluby), a to ze względu na psychiczno‐
wyobrażeniowy aspekt działań i efektów magicznych, którego w sposób precyzyjny
opisać i zmierzyć się nie da.
Jeśli magiczność rozumieć jako stwarzanie nowych jakości czy obiektów, to
w szerokim znaczeniu magiczna jest już idea nadawania nazw14, a także
performatywnego działania za pomocą języka. Japoński badacz Izutsu Toshihiko
widzi magiczność w zjawisku jeszcze bardziej podstawowym – wskazuje na fakt, że
samo ewokowanie przez serię dźwięków konkretnych pojęć i wyobrażeń w umyśle
jest mistyczne i magiczne, uznając ją tym samym za podstawową, pierwotną
i niezbywalną funkcję języka15.
W semiotycznym ujęciu powiązana z magią jako formą rozumienia
i interpretowania rzeczywistości jest kategoria mitu16. Magia buduje swoje znaki
12

J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa
1993, s. 311–333.
13
Zob. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, t. 4:
Funkcje języka i wypowiedzi, J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1991, s. 11–28. W pragmalingwistycznym ujęciu akty sprawcze typu chrzest czy gratulacje zmieniają
rzeczywistość faktów konwencjonalnych (dotyczących relacji społecznych), o których istnieniu i „kształcie decyduje
myślenie”, a nie twardych (naturalnych, fizycznych), niezmieniających się „wedle naszej woli” (J. L. Austin,
Mówienie i poznawanie…, op. cit., s. 170). Jednak większość aktów mowy wywołuje efekt perlokucyjny w postaci
emocji i skojarzeń – czy to fakt miękki czy twardy? Czy wywołane aktem ślubu wiara w powstanie nierozrywalnego
związku pomiędzy dwojgiem ludzi ma charakter tylko prawny czy także magiczny? Dodatkowo funkcja magiczna –
na co zwracał uwagę już Bronisław Malinowski – najczęściej towarzyszy praktycznym działaniom i taki też ma
wymiar dla nosicieli tego stylu myślowego – jest praktycznym działaniem (zob. A. Engelking, Klątwa…, op. cit.,
s. 59–62).
14
P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa 2007, s. 340.
15
T. Izutsu, Language and Magic. Studies in the Magical Function of Speech,Tokyo Keit Institute of Philological
Studies, Tokyo 1956, za: A. Engelking, Klątwa…, op. cit., s. 62–65.
16
Zob. R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000; C. Lévi‐Strauss, Myśl nieoswojona, tłum.
A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969.
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i znaczenia nie na przypadkowych powiązaniach, a na logice metaforycznych
i metonimicznych rozszerzeń semantycznych i konotacji17. Uprawomocnieniem
znaczeń magicznych są domeny czy skrypty, w obrębie których powiązanie
znaków i elementów rzeczywistości ze sobą nawzajem jest tłumaczone
i uzasadniane. Ze względów wyobrażeniowych i mnemotechnicznych owa
ich interpretacja lub reinterpretacja magiczna często ubierana jest w opowieść.
Właśnie taka konotacyjno‐narracyjna struktura będąca tłem semantycznym dla
znaku w kulturoznawczej semiotyce została określona jako mit (w rozumieniu np.
Barthes’a, gdy pisał: „mit jest słowem”18). Znak jest częścią mitycznego kodu,
a mity tworzą – mniej lub bardziej – spójną kulturę. Najbardziej sprzyjającym
zachowaniom magicznym otoczeniem kulturowym jest to, w którym dominuje
holistyczne widzenie świata jako elementów systemowo połączonych pomiędzy
sobą, zinterpretowanych w formie znaturalizowanych i powszechnie uznawanych
mitów wierzeniowych oraz w którym występuje zasada partycypacji – każdy
element świata i każdy człowiek ma w nim wyznaczone swoje miejsce
i znaczenie19.
Choć koncepcje mitu i pokrewnych wyobrażeń (np. archetypów Carla Junga,
stereotypów mentalnych) różnią się od siebie w szczegółach w zależności od
dyscypliny i metodologii badawczej20, to niewątpliwy jest ich społeczny charakter
i integracyjna funkcja: mit tworzy sferę wyobrażeniową uzasadniającą obraz świata
i wartości danej grupy. Tradycyjnie wiązany z wyobrażeniami religijnymi, dziś mit
traktowany jest jako kategoria myślowa dużo szersza, pozwalająca na
potoczne, nienaukowe, często także niedyskursywne porządkowanie wiedzy
o rzeczywistości, zwłaszcza tych jej aspektów, którym towarzyszy niezrozumienie,
niejasność aksjologiczna i poczucie zagrożenia21. Mit nadaje bowiem światu walor
ładu i możliwości wpływania nań22. Wydaje się, że mimo heterogeniczności
światopoglądu człowieka współczesnego, jego potrzeby uporządkowania świata
według przewidywalnej i uproszczonej logiki mitu pozostają niezmienne i są jedną
z motywacji podejmowania myślenia i działania magicznego.

17
Por. kategorię magii sympatycznej Jamesa Frazera i podział na dwie odmiany: homeopatyczną (podobne
wywołuje podobne) i przenośną (rzeczy pozostające kiedyś ze sobą w styczności nadal na siebie oddziałują
(J. Frazer, Złota gałąź…, op. cit., s. 58–60).
18
R. Barthes, Mitologie…, op. cit., s. 239.
19
A. Engelking, Klątwa…, op. cit., s. 45–46.
20
Zob. K. Piątkowski, Mit – historia – pamięć. Kulturowe konspekty antropologii/etnologii, Księży Młyn, Łódź 2011,
s. 76–86.
21
Zob. M. Napiórkowski, Mitologia współczesna, PWN, Warszawa 2018, s. 321–333.
22
P. Kowalski, Kultura magiczna…, op. cit., s. 7.
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Semantyka i praktyka magii
Mechanizmy magiczno‐mitycznego stylu myślenia to sposoby wnioskowania
i interpretowania świata określany jako intuicyjne, naturalne, potoczne, ukazujące
uproszczoną wizję świata – Kosmosu, zbudowanego z powiązanych ze sobą
elementów tworzących powtarzalne wzory23. Nie ma w tym rozumowaniu
obiektów czy zdarzeń przypadkowych – wszelkie podobieństwa, powiązanie,
koincydencje są traktowane jako znaczące.
Na płaszczyźnie antropologicznej taki typ porządkowania wiedzy
o rzeczywistości określany jest jako magiczna lub mityczna wizja świata, której
efektem jest kultura typu ludowego24. Im większa przy tym izolacja danej kultury
(przestrzenna, społeczna i światopoglądowa), tym spójność i holistyczność
magicznej wizji świata są większe.
W każdej z opisywanych sytuacji, także w cechującym się heterogenicznością
i niejednolitością światopoglądów społeczeństwie współczesnym, za najważniejsze
strategie magii myślowej można uznać:
– szukanie powiązań pomiędzy elementami rzeczywistości opartych na analogii
i indukcji, podobieństwie, metonimii i metaforze;
– przyjmowanie punktu widzenia człowieka będącego częścią Kosmosu,
odbierającego świat intuicyjnie, emocjonalnie, konotacyjnie;
– ujmowanie świata jako systemu znaczących obiektów i zdarzeń, mającego własną
logikę, ład i aksjologię, tworzącego powtarzalne wzory, dającego się przewidywać;
– traktowanie języka i innych systemów semiotycznych jako indeksów i metonimii
rzeczywistości;
– znajdowanie atrakcyjności w zachowaniach ludycznych, zagadkowych, domenach
wiedzy tajemnej i ukrytej, połączone z satysfakcją z dotarcia do prawdziwego
znaczenia.
Współcześnie magiczno‐mityczny obraz świata i logika myślenia magicznego
obecne bywają fragmentarycznie w obrębie lub obok innych, dominujących stylów
myślowych, przede wszystkim racjonalnych. Ograniczają się wtedy do wybranych
domen w światopoglądzie jednostki (np. zjawisk astrologicznych, snów, zdrowia,
polityki), podczas kiedy w innych sferach życia kieruje się ona myśleniem
krytycznym i logicznym. Przejawy mentalnej magii możemy obserwować w dwóch
rodzajach działań: semantycznych (jako prezentacja poglądów) i praktycznych (jako
działanie będące efektem owych poglądów).
Za działania semantyczne będące przejawami myślenia magicznego uznać
23
Tendencja do szukania w otoczeniu, czasie i przestrzeni powtarzalnych wzorców i struktur jest ewolucyjną
skłonnością ludzkiego umysłu (R. F. Baumeister, Zwierzę kulturowe…, op. cit., s. 204–206).
24
L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 147‐148.
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można akty o różnym stopniu złożoności: od prostych form semiotycznych,
w których elementom i znakom świata (językowym, obrazowym, dźwiękowym)
nadawane jest magiczne znaczenie, po rozbudowane formy narracyjne, w których
wyobrażenia magiczne umacniane są mityczną opowieścią. Owa wiedza
o magicznych zależnościach pomiędzy elementami świata może być z kolei
wykorzystywana w celu praktycznego wpływania na rzeczywistość.

Atrakcyjność i ludyczność magii
We współczesnych rozważaniach dotyczących przejawów myślenia mityczno‐
magicznego często wskazuje się na paradoks jego wciąż wielkiej, a momentami
jeszcze wzrastającej (np. w okresach społecznego poczucia zagrożenia)
powszechności, mimo poziomu wiedzy i nieograniczonej dostępności do naukowej
interpretacji każdego możliwego problemu. Okazuje się, że w porównaniu do
naukowej wizji świata myślenie magiczne, a także myślenie potoczne (w wielu
aspektach podobne – np. stereotypowości, uproszczenia wizji świata25), bywają od
niego atrakcyjniejsze.

Atrakcyjność psychologiczno‐społeczna
Powyżej wskazany paradoks jest pozorny, ponieważ teorie naukowe są wiedzą
niedostępną każdemu, po części elitarną ze względu na wymagany dla jej
zrozumienia poziom intelektualnego rozwoju i znajomości danych i terminów
specjalistycznych, a także dodatkowo zniechęcającą ze względu na nakład czasu
i wysiłku potrzebnych do jej opanowania. Równolegle do niej funkcjonujące
myślenie potoczne i magiczno‐mityczne, a odpowiadające im uproszczone
interpretacje mogą szybciej ukoić niepokój jednostki, dając odpowiedzi
na nurtujące ją pytania prostsze, bardziej jednoznaczne i łatwiejsze do opanowania,
niewymagające znajomości dużej liczby faktów i zrozumienia ich naukowych
korelacji. W efekcie myślenie tego typu okazuje się być atrakcyjniejsze od
naukowego, zwłaszcza jeśli wiąże się z zagadnieniami ważnymi dla jednostki
i wywołującymi silne emocje. W takim funkcjonalnym ujęciu nie jest ono nielogiczne
– a praktyczne: jest najbardziej zrozumiałym z dostępnych jednostce
w danej sytuacji działań interpretacyjnych. Pisze badaczka myślenia potocznego:
„Magia to nie przeciwieństwo zdrowego rozsądku ani jego filogenetyczna poprzedniczka, lecz
szczególna forma potwierdzania, utrzymywania w mocy prawd oczywistych; obrona myślenia

25

Por. T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa 1986.
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przyczynowego w obliczu zjawisk, które przerastają nagromadzoną [przez jednostkę] wiedzę”26.

Łukasz Lamża, badacz teorii spiskowych, jeszcze bardziej szczegółowo wskazuje
psychologiczne i społeczne uwarunkowania popularności tego typu myślenia:
„Teorie pseudonaukowe wyrastają na złożonej pożywce, w której odnaleźć można nie tylko niewiedzę
i nieporozumienia merytoryczne, lecz także niepokój, lęk i nadzieję (…), przesadną skłonność do
poszukiwania porządku (…), brak zaufania do instytucji publicznych i nauki oraz niezrozumienie tego,
jak one funkcjonują (…), rozczarowanie wynikające ze zderzenia pięknych ideałów z niedoskonałą
codziennością (…) czy rozmaite konflikty wartości. To nigdy nie jest tak, że ktoś >wymyśla sobie jakąś
głupotę<”27.

Do cech decydujących o atrakcyjności koncepcji magicznych będą więc należeć
te prawidłowości i ścieżki myślowe, które umysł uzna za korzystne dla siebie. Taką
wartość ma niewątpliwie zidentyfikowana, nazwana i łatwa do zrozumienia wizja
świata magicznych powiązań i mitycznych wyjaśnień. To działanie w dużej mierze
automatyczne, oparte na ekonomicznym – z punktu widzenia osiągania celu
poznania – myśleniu stereotypami i „poznawczym skąpstwie”28. Umysł, który
wykonał dobrze zadanie i otrzymał nagrodę w postaci przekonującego i spójnego
obrazu danego zagadnienia, „uspokaja system nerwowy”29, odczuwa satysfakcję
natychmiastowej gratyfikacji i wzmocnienie pozytywne. A potrzeba jak
najszybszego zrozumienia i zinterpretowania bodźców to jeden z ważniejszych
ewolucyjnie mechanizmów adaptacyjnych30. Jeśli jest to wizja podzielana przez
grupę społeczną, jednostka odczuwa satysfakcję z przynależności do grupy
i potwierdzenia swojej wizji rzeczywistości. Dodatkowo, jeśli myślenie magiczne
skutkuje podjęciem działań magicznych (semantycznych bądź praktycznych),
to zaspokojona zostaje potrzeba aktywności.

Ludyczność działań magicznych
Obok atrakcyjności wiążącej się z posiadaną wiedzą, przewidywalnością
i poczuciem bezpieczeństwa, magiczne działanie może posiadać cechy zachowań
ludycznych i związaną z nimi atrakcyjność. Jak pisał Johan Huizinga, już sama
zabawa słowem i nazywanie jest zabawą – i magią równocześnie31. Patrząc na cechy
gier i zabaw wymieniane przez klasyka badania homo ludens, można zauważyć,
26

Ibidem, s. 177.
Ł. Łamża, Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2020, s. 7.
28
Termin Susan Fiske i Shelley Taylor, za: Baumeister, Zwierzę kulturowe…, op. cit., s. 215.
29
D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, PWN, Warszawa 1976, s. 193.
30
G. Jahoda, Psychologia przesądu, tłum. J. Jedlicki, PIW, Warszawa 1971, s. 165–166.
31
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985,
s. 16.
27
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że one również, podobnie jak myślenie magiczne, dają satysfakcję
z poznania i przewidywalności. Ludyczność myślenia magicznego jest rodzajem
łamigłówki, zagadki, ukrytej mimesis semantycznej, do której należy dotrzeć,
a także świata gry, której reguły trzeba poznać i zrozumieć, co prowadzi do
rozwiązania zagadki i zadowolenia z „wygranej”32.
W bardziej rozbudowanych wersjach magiczna gra może stać się światem
wyobrażonym, nadświatem czy ukrytym światem, dziejącym się obok nas – ta
forma zabawy bliższa byłaby już mistycznej, rytualnej ludyczności kultu czy
tajemnicy33. Satysfakcja z niej ma również swój wymiar społeczny i agonalny –
poczucia tożsamości zbiorowej opartej na związku z grupą osób interpretujących
rzeczywistość w podobny sposób, posiadających wspólne wartości, cel,
podejmujących wspólne działania.

Współczesne przejawy myślenia magiczno‐mitycznego
Jak już wcześniej wspomniano, myślenie i działanie komunikacyjne o cechach
magicznych występują nie tylko w kulturach tradycyjnych czy typu ludowego, ale
także w obrębie współczesnych światopoglądów i dyskursów. Ich przejawy
pojawiają się w języku polityki, reklamy, przekazów medialnych, w kreacjach
literackich. Dalsza część artykułu zawiera próbę opisu typów magicznych działań
komunikacyjnych, zilustrowaną przykładami w formie wybranych fenomenów
występujących w potocznych zachowaniach komunikacyjnych w mediach
społecznościowych – popularnych, mających szeroki zasięg użytkowników, często
wykształconą formę gatunkową.

Magiczne znaki
Najprostsze przekazy o funkcji magicznej mają formę znaków tworzących
samodzielny komunikat i mogących posłużyć do budowaniu przekazów złożonych.
Magicznym znaczeniem owych przekazów jest metonimiczne łączenie elementów
świata zewnętrznego z jego semiotycznymi odpowiednikami – językowymi,
obrazowymi, dźwiękowymi, zachowaniowymi. Jest ono oparte na powiązaniu
konwencjonalnym, umotywowanym etymologicznie lub nie, ale w odczuciu
przeciętnego użytkownika – naturalnym i nieprzypadkowym34. Mistycyzmu owemu
związkowi znaku z obiektem w wielu przypadkach dodaje fakt nieoczywistości
32

Ibidem, s. 79‐83.
Zob. R. Schechner, Przyszłość rytuału, tłum. T. Kubikowski, Volumen, Warszawa 2000, s. 221–256.
34
Zob. W. J. Ong, Oralność i piśmienność, op. cit., s. 71.
33
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i niejawności znaczenia – w odczuciu odbiorców będzie ono przekazem dla
wybranych, znających tajny kod.
Na poziomie poznawczym zjawisko to oparte jest na złudzeniach podobieństwa,
iluzji styczności bądź analogiczności, przekazach podprogowych, apofenii
i pareidolii – czyli sytuacjach, gdy nasz umysł potrafi dostrzec w formie znaku co
najmniej dwie drogi interpretacyjne i dwa znaczenia. W taki sposób – jako
komunikaty dwuznaczne lub o ukrytym ‘prawdziwym’ znaczeniu – odczytywane są
imiona, nazwy, skrótowce, obrazy graficzne i realistyczne. Internauci dzielą się
swoimi spostrzeżeniami o tajnych znaczeniach symboli, nazw, mocy talizmanów,
ukrytych przekazach logotypów znanych firm czy interfejsów stron internetowych
(il. 1–4). Swoje przedłużenie znajduje w internecie także wiara w znaczenie i moc
tradycyjnych form magicznych znaków – kolorów, minerałów, liczb.
Ludyczność tych prostych magicznych przekazów polega na znajomości reguł
tajnego kodu, rozpoznaniu i rozwiązaniu zagadki, jest grą w odszukiwanie ukrytych
znaczeń i satysfakcją umysłu, który dokonał właściwej identyfikacji i interpretacji
elementów rzeczywistości. Dodatkową atrakcyjnością jest poczucie obcowania
ze sferą tajemną, często tabuizowaną.

Il. 1. Przykład znaczeń ukrytych – logo festiwalu Eurowizja zawierające informację o biblijnej liczbie Bestii („666”).
Źródło: https://www.salon24.pl/galeria/660679,5 (15.09.2021)
Il. 2. Przykład znaczeń ukrytych – dawna strona startowa portalu Facebook i jej przekaz podprogowy („sex”. Źródło:
https://kwejk.pl/obrazek/3082163/faebook‐laczy‐ludzi(15.09.2021)
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Il. 3. Przykład ukrytego znaczenia popularnego akronimu „LOL” (zwykle odczytywanego jako „Laughing out loud”).
Źródło: https://memy.jeja.pl/108846,co‐tu‐dodac‐po‐prostu‐lol.html(15.09.2021)
Il. 4. Przykład magicznego znaczenia opartego na pareidolii (tu: podobieństwie kształtu meteorytu i ludzkiej
czaszki). Źródło: https://www.facebook.com/natematpl/posts/2359884064039835(15.09.2021)

Magiczno‐mityczne opowieści
Uprawomocnieniem magicznego znaczenia opisanych wyżej znaków najczęściej
jest
szersza
struktura
konceptualna,
obejmująca
układ
znaków
w formie narracyjnej i/lub logiczno‐hierarchicznej35. Powstała w tej sposób
mityczna perspektywa semantyczna umacnia znaczenie znaków magicznych
i przekonanie użytkowników o słuszności ich wizji świata.
Tworzona opowieść służyć może uzasadnieniu wyglądu, brzmienia znaków,
obrazować powiązania znaczących elementów rzeczywistości (słów z rzeczami,
artefaktów ze zdarzeniami) pomiędzy sobą. Opowieści takie, gatunkowo określane
jako przesądy, legendy, teorie spiskowe, wtórnie fabularyzowane etymologizacje,
często opatrzone są pozornie dystansującą formułą: „Nie wierzę w to, ale…”,
w czym przejawia się poznawczy dysonans użytkowników, z jednej strony
edukowanych
w
kierunku
niskiego
wartościowania
irracjonalności
i tajemniczości36, z drugiej – odczuwających atrakcyjność takich treści.
35

Jan Kajfosz wskazuje na trzy poziomy języka służące budowaniu uproszczonego, trwałego i przewidywalnego
obrazu: nazywanie, sądzenie i opowiadanie, a więc osobno wskazuje na istotny czynnik, jakim jest wartość
aksjologiczna znaku – w moich rozważaniach niewyodrębniona, traktowana jako konotacyjny element znaczenia
(zob. J. Kajfosz, Magia w potocznej narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 118).
36
D. Simonides, Współczesny folklor…, op. cit., s. 189‐193.
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Owa atrakcyjność leży w mitycznej naturze – narracje i opisy takie dają
wrażenie spójności prezentowanych interpretacji, umożliwiając proste
wytłumaczenie wydarzeń, przewidywalność kolejnych i dostrzeżenie ich logiki
i sensu, a także stosunkowo bezpieczne obcowania z tabu, sensacyjnością czy
misterium tremens37. Storytellingowa forma ma walory mnemotechniczne, jest
także wcieleniem mimikrycznej ludyczności, odkrywaniem i odtwarzaniem
ukrytego porządku świata. Dodatkowym walorem jest ich funkcja wspólnotowa,
która w sieci realizuje się prościej niż w mediach tradycyjnych – łatwiej odnaleźć
nosicieli podobnego światopoglądu. Grupa myślących podobnie to wspólnota
mających dostęp do prawdy, będących w bezustannym agonie z nieoświeconymi,
niewtajemniczonymi38 – stąd popularność i temperatura internetowych sporów
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami różnych teorii spiskowych.
Najpopularniejszymi formami gatunkowymi współczesnego internetu są
tzw. mity współczesne (legendy miejskie), będące opowieściami o niezwykłych,
budzących grozę lub lęk historiach albo sensacyjnymi wersjami
informacji o głośnych wydarzeniach (cudownych uleczeniach, porywaniu ludzi przez
handlarzy narządami, internetowych grach doprowadzających dzieci do
samookaleczeń i samobójstw, zatruwających ludzi chemikaliach czy pasożytach
w jedzeniu).
Formą pokrewną jest teoria spiskowa, która jest alternatywnym wobec
oficjalnego obrazem rzeczywistości, relacji pomiędzy jej elementami i etapami
wydarzeń ukrytymi przed zwykłymi ludźmi przez grupę osób mającą w tym korzyść.
Teorie spiskowe popularne w mediach społecznościowych dotyczą np. rządu
światowego, możliwości sterowania ludzkimi umysłami, pandemii COVID‐19
i innych chorób, leków i szczepionek, alternatywnych wersji historii czy nauki – jak
kreacjonizm czy teoria płaskiej ziemi (il. 5–9).
Szczególnie widoczny w ostatnich latach jest spór między mitem naturalności
i naturalnego leczenia a oficjalną nauką, medycyną i dietetyką. Promowanie
„naturalnych”, „ludowych”, „alternatywnych” i „ziołowych” środków leczniczych,
a także technik szamańskich, znachorskich i mocy samouzdrawiania konfrontowane
jest z komercyjną wizją ‘Big Pharmy’, czyli zarabiających na lekach korporacjach.
Przywoływana w ten sposób fundamentalna antropologiczna opozycję
kultury/cywilizacji oraz mit powrotu do szczęśliwego życia na łonie natury to
podłoże teorii spiskowych i mitów o cudownych właściwościach wody
strukturyzowanej czy żywej, leczniczych wlewach dożylnych lewoskrętnej witaminy
37
D. Czubala, Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 80–
87.
38
Por. P. Gajdziński, Imperium plotki, czyli amerykańskie śniadanie z niemowląt, Prószyński i S‐ka, Warszawa 2000,
s. 15–16.
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C, homeopatii czy powiększaniu piersi w hipnozie39.
Z atrakcyjności mityczno‐magicznych opowieści i irracjonalnych teorii korzystają
także
oficjalne
media,
wykorzystując
ich
potencjał
komercyjny
i „klikalność”40 oraz tworząc oparte na mistyfikacji oraz retoryce sugestii i sensacji
faktoidy41.

Il. 5. Przykład znaczenia ukrytego w obrazach i powiązanej z nim teorii spiskowej (antypolskiego spisku żydo‐
komunistycznego). Źródło: https://www.facebook.com/sigillum.authenticum/photos/p.1241308076003279/
1241308076003279 /?type=3 (15.09.2021)
Il. 6. Przykład znaczenia ukrytego w datach oraz powiązanej z nim teorii spiskowej (cykliczności epidemii). Źródło:
https://sprawdzam.afp.com/eksperci‐koronawirus‐nie‐jest‐kolejna‐epidemia‐ktora‐pojawia‐sie‐co‐sto‐lat

39

Zob. M. Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017,
s. 179–204.
40
M. Lisowska‐Magdziarz, Irracjonalizm banalny. Jak media tworzą podstawy dla dyskursu antynaukowego, [w:]
Komunikowanie interdyscyplinarne, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska‐Głownia, A. Hess (red.),
IDM i KSUJ i Wydawnictwo ToC, Kraków 2020, s. 59–77.
41
J. Kajfosz, Fakto i dimistyfikacja w nowych mediach, czyli o strategiach czarowania umysłu, [w:] Netlor. Wiedza
cyfrowych tubylców, P. Grochowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 81–84.
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Il. 7–8. Przykład teorii spiskowej powstałej w opozycji do wiedzy naukowej (archeologicznej i historycznej). Źródło:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1841329295&sk=photos_by(15.09.2021)
Il. 7–8. Przykład teorii spiskowej powstałej w opozycji do wiedzy medycznej. Źródło:
https://twitter.com/totylkoteoria/status/1068210586515853314(15.09.2021)

Il. 9. Mapa najpopularniejszych funkcjonujących współcześnie teorii spiskowych i irracjonalnych. Źródło:
https://ozgurnevres.com/organized‐collection‐irrational‐nonsense (15.09.2021).
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Magiczne działania
Tkwiąca u źródeł magii słowa metonimiczna więź znaku z obiektem uzasadnia
także przekonanie, że za pomocą odpowiedniego słowa, gestu, symbolu można
wprawić mit w działanie i wywołać realne skutki. Tak rozumiane działania magiczne
będą aktami performatywnymi, opartymi na schemacie manipulacji bezpośredniej
oraz wierze w realną moc sprawczą słowa lub innego znaku, zdolnymi wywołać
zmiany w rzeczywistości42.
Magia w działaniu jest więc aktem rytualnym wykorzystującym semantyczną
warstwę magiczną rzeczywistości, odtworzeniem działań mającym wpływ na
rzeczywistość. Znajomość reguł czynności magicznych w tradycyjnym ujęciu
stanowi wiedzą tajemną i jest rodzajem wyróżnienia, przynależności do
„wiedzących” i „mających moc”. Rytuały magiczne mogą mieć funkcję stwarzającą,
ochronną, odczyniającą (oczyszczającą), ale też niszczącą – forma ich wpływania na
rzeczywistość jest zmienna. O ile w tradycyjnym światopoglądzie magicznym
wykonawcą czynności magicznych najczęściej była ściśle określona osoba,
podobnie jak restrykcyjnie określone były także pozostałe warunki fortunności
(czas, miejsce, rekwizyty), współcześnie, oprócz skorzystania z usług ‘specjalistów’,
można samemu zapoznać się z przepisem na akt magiczny w formie wideotutorialu
czy notki na blogu i wykonać go (il. 10‐13)43. W obu przypadkach dają one jednostce
poczucie aktywności i sprawczości, możliwości kształtowania swojego losu.
Osobną grupę stanowią rytuały magiczne służące poznaniu przyszłości lub
ukrytej teraźniejszości poprzez odczytanie ich ze znaków – zapisanej
w nich rzeczywistości już istniejącej w Kosmosie, a jedynie oddalonej
w czasie czy przestrzeni.
Badacze zwracają uwagę na funkcje samoidentyfikacyjne i integracyjne
uczestniczenia w działaniach o charakterze rytualnym i magicznym (np. wróżenia,
sprawdzania horoskopów czy oczyszczania przestrzeni ze złej energii), a także ich
znaczenie psychologiczne i… praktyczne:
„Znaczenie rytuałów polega na tym, że gwarantują one w silnym stopniu przewidywalność zachowań
jednostek i kolektywów, a więc w istotnej mierze współstanowią o ciągłości życia społecznego oraz o
poczuciu jego stabilności. Rytuały (…) są formą ekonomizacji ludzkiej egzystencji; nawyki, tak
charakterystyczne dla rytuałów, uwalniają od konieczności każdorazowego uświadamiania sobie
celów, środków i toku zachowania w danej sytuacji, oszczędzają więc energię i uwagę”44

42

Zob. A. Chudzik, Mowne zachowania…, op. cit., s. 47–60.
Zob. np. P. Grochowski, Tutoriale antywampiryczne w serwisie YouTube. Między dyskursem eksperckim
a cyberfolklorem, „Literatura Ludowa”, 2017, nr 4–5/61, s. 21–38.
44
Z Biały, Rytuały w procesie społecznej komunikacji, [w:].Społeczne funkcje folkloru, Uniwersytet Śląski, Katowice
1985, s.14.
43

72

c

Atrakcyjność internetowej magii. O myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie

Nowomedialna magia praktyczna tego typu to dziś rozwinięta
branża informacji, usług i towarów, ulegająca typowym popkulturowym
i komercyjnym modom, wykorzystująca znaki i mity różnych kultur bez troski
o ich ukontekstowienie i spójność – ale nie zmienia to jej semantycznego
i pragmatycznego mechanizmu.

Il. 10. Przykłady działań magicznych (leczniczych, odczyniających) podejmowanych przez internautów. Źródło:
https://www.wykop.pl/tag/medycyna/najlepsze/next/entry‐36407037/?users=all(15.09.2021)
Il. 11. Przykład działań magicznych (odczyniających) podejmowanych przez internautów. Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=fyj9Pz4l0O8(15.09.2021)
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Il. 12. Kanał wideo na temat rytuałów magicznych. Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=R09bK5BwNag(15.09.2021)

Il. 13. Oferta komercyjna usług wróżbiarskich i magicznych. Źródło: https://wrozkasara.pl(15.09.2021)

Wnioski
Media społecznościowe, dzięki sieciowemu układowi relacji między
użytkownikami tak dobrze służące budowaniu nowych typów wspólnot – celowych,
refleksyjnych, opartych na wspólnych zainteresowaniach – okazują się także
środowiskiem doskonale służącym wytwarzaniu i kolportowaniu znaków, tekstów
i działań magicznych. Paradoksalnie, bo ich istnienie jest efektem rozwoju nauki,
inżynierii i tych mechanizmów rozumowania, których magiczność jest
zaprzeczeniem. Badaczka potocznych zachowań nastolatków już kilkadziesiąt lat
temu pisała o „zadziwiająco harmonijnym współistnieniu myślenia racjonalnego
i magicznego, o dużej zgodności między najdalej posuniętą techniką a praktykami
magicznymi” i o nietrafionym optymizmie pokładanym w myśleniu racjonalnym:
„(…) ufnie sądzono, że wszelkie praktyki magiczne, wierzenia i przesądy, znikną automatycznie przez
samo upowszechnienie oświaty i rozwój wiedzy (…) [tymczasem] wraz z rozwojem racjonalnego
myślenia rozwija się i zmienia myślenie magiczne, które potrafi znakomicie dostosować się do nowej
rzeczywistości i znaleźć w niej pożywkę dla siebie”45.

45

D. Simonides, Współczesny folklor…, op. cit., s. 187.
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Powyższe rozważania o uniwersalnych mechanizmach myślenia i działania
magiczno‐mitycznego oraz ich współczesnych przejawach pokazują, że
traktowanie magicznego myślenia jako irracjonalności czy urojonych relacji
przyczynowo‐skutkowych nie ujmuje istoty popularności i atrakcyjności tej formy
rozumowania. Myślenie magiczne zaspokaja potrzeby poczucia sensu, ładu
i przewidywalności – a nie wiedzy opartej na zweryfikowanych faktach. Myślenie
naukowe z istoty swej jest cyklem bezustannych weryfikacji i falsyfikacji, otwartym
na krytykę, niedającym łatwych i pewnych odpowiedzi, niewiążącym ze sobą faktów
bez żmudnych badań, wymagających pewnego poziomu kompetencji poznawczych
i woli dogłębnego zrozumienia. Osoby czytające w mediach społecznościowych
o tajemniczych wydarzeniach, spiskach, używające talizmanów i korzystające
z usług wróżek czy znachorek nie zastąpią tych czynności wiedzą naukową, gdyż
ta służy innemu typowi rozumowania. Dodatkowo, znaki, teksty
i zachowania magiczne posiadają wiele cech wspólnych z aktami ludycznymi
i w wielu aspektach grą czy zabawą – w formie tajemnicy, zagadki do rozwiązania
czy rytuału – są. Kolejna cecha zachowań magicznych składająca się na
ich atrakcyjność to ich społeczny obieg i poczucie wspólnotowości
z myślącymi podobnie. Internet jest miejscem funkcjonowania nowych typów
plemion o podobnie zakrojonych światopoglądach, ale popartych społecznym
dowodem słuszności i ze wspólnym – osobowym lub nie – wrogiem. I wreszcie
funkcja ostatnia: wobec „twardych” faktów człowiek często jest bezradny.
Jednostka posiadająca wiedzę czy umiejętności magiczne ma możliwość działania
i to sama ta możliwość i poczucie potencjalnej sprawczości, a nie racjonalność czy
skuteczność działania jest w wielu sytuacjach – niepewności, zagrożenia – istotą
podejmowanych zachowań.
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Atrakcyjność internetowej magii. O myśleniu mityczno‐magicznym we współczesnym świecie

The Attractiveness of the Internet Magic.
Mythical and Magical Thinking in Contemporary World
Summary
This aim of this article is to describe the mechanisms and functions of semiotic and communication
behaviors appearing in social media which are manifestations of mythical and magical thinking. The
key to understanding magic in this text is its cognitive and semiotic dimension, i.e. a particular vision
of the world and the meanings of the elements that construct it. The author discusses the classic
scientific understanding of magic and myth, cognitive mechanisms of forming magical and mythical
thinking and its manifestations in contemporary communication – from simple semiotic forms
(pareidolia, ambiguous statements, subliminal messages) to expanded narrative forms (folk
etymologies, modern myths, conspiracy theories) and behaviors (internet chain letters, fortune‐
telling, etc.) In addition, the analysis indicates those features of the examined forms of communication
which bring them close to ludic behaviors and largely determine their popularity. The author attempts
to discover the sources of the attractiveness of magical and mythical thinking and communication
behaviors which are based on it.
Keywords: ludicity, magic, myth, play, semiotics, Internet
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Manifest Yourself.
Interpretation of Internet Advisory Accounts on Polish
Instagram as an Example of Image Design

Uzewnętrznij się.
Interpretacja kont poradniczych na polskim Instagramie jako projektowanie wizerunku
ABSTRAKT
Instagram przypomina arenę cyrkową ‐ istniejącą w wirtualnym świecie współczesnych mediów.
Osoby, które na tej arenie występują wykonują zróżnicowane akrobacje, aby skupić na sobie uwagę
widza. Dostarczają rozrywki, uczą i bawią próbując przekroczyć kolejne granice w wirtualnym
świecie. Aby robić to jak najlepiej, muszą bezustannie ćwiczyć i być aktywni w mediach
społecznościowych. Przyciągają widza wysyłając między innymi zdjęcia pokazujące efekty nowych
zmian w swoim otoczeniu. Działania użytkowników kont poradniczych Instagrama wiążą się
z doskonaleniem przestrzeni domu, twórczym i niekiedy zaskakującym jego przekształceniem.
W istocie ważna jest nie tylko przemiana domowego otoczenia, dużo bardziej ważna jest przemiana
jednostki, która doskonaląc przestrzeń doskonali siebie.
SŁOWA KLUCZOWE: Instagram, konta poradnicze, projektowanie wizerunku, przestrzeń
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Introduction
Access to social media is exceptionally easy – everyone can set up an account
and be active on a social media portal. Instagram is a social networking service
intended primarily for sharing photographs. Posting photos on Instagram (usually
with a short comment or description) is an indispensable element of daily life for
many users. The content sent with the use of a smartphone may be either
spontaneous or carefully planned and made more attractive by means of filters,
retouch or stickers. Instagram allows for interpersonal communication, creating
identities and individual expression in the network by sharing photographic images.
What seems to be an important motivation for being active on this social
networking portal is not only an individual’s desire to mark one’s presence or earn
a living, but first of all it is the possibility to model one’s image. The majority of
Internet accounts of advisory character devoted to home interiors have the content
related to different aspects of human life, including advice on, for example,
cooking, plant care, upbringing and education of children, health and even travel2.
A well‐known semiotician of culture Umberto Eco notices that “the world of
emotions is filtered through images once seen”3. The images seen in the past
remain in the memory of an individual, have an impact on their present and future
as well as their way of thinking and acting. The Instagrammers running advisory
profiles imitate the modes of imaging observed in the media, but also try to
demonstrate their own creativity. It is worth pointing out that one of the most
important elements of daily and family life is the process of creating pictures and
viewing them. Instagrammers and users of other social media share photos to wider
audiences and care about an attractive and interesting form of communication.
The object of reflection in this work will be interpretation of Internet advisory
accounts on Instagram as image design with particular consideration given to the
accounts dedicated to interiors and broadly‐understood home space.

Media spectacle
Photographic recording of daily life is present in social relations existing in the
Internet space. It serves communication, sharing experience and knowledge. The
photographs posted on Internet accounts allow the Instagram user for self‐
presentation. It is closely connected with the way we function in the striptease and
peep culture. According to Douglas Kellner: “an individual becomes an actor of the
2

Instagram users do not limit themselves to sharing content closely connected with the profile. What has been
mentioned here are only the examples of advice offered.
3
U. Eco, Semiologia Quotidiana, Milan: Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A, 1973, 1977,
1983.
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contemporary cultural spectacle”4. Photography is not only a tool used to create
memories and assist memory, but also to create attractive images of life and
media stories. At the moment of taking a photo a photographed person has an
influence on, for instance, the emerging photograph by striking an appropriate
pose and arranging the surrounding space in detail. They create an image compliant
with their own self‐concept.
Guy Debord says: “In societies where modern conditions of production prevail
all of life presents itself as an immense accumulation of spectacles. Everything that
was directly lived has moved away into representation”5. The world images
become more important than the very reality. In a sense we may talk about
resignation from direct experience where engagement is necessary. Instagram
users offer a non‐committal “invitation to their space”. At any moment one can use
or equally easily “leave the interiors”. What is significant here are the attractive
photographs thanks to which one may obtain more approval of their image and
attract the attention of the audience.
Hans Belting, the author of An Anthropology of Images points to the fact that
the photography viewer is more keen to observe the reality which has been
meticulously arranged6. An inspiration for those representations became the mass
culture with memorable images from blogs or Instagram accounts. They are
a source of inspiration or a model which may be copied and then interpreted. An
essential motivation for repeating it is the desire to be seen and manifest
a created identity. The Internet offers its users anonymity, but coming out of hiding
seems to be very tempting. We can also see the tendency to look for
a novel way of showing oneself and one’s surroundings to emphasize one’s
creativity. Not everyone can work in television; not everyone may become a film
star, but every individual may share one’s image and mark one’s presence by
images which efficiently catch the viewers’ eyes. Everyone can become an author
of a media spectacle with the use of appropriate means. Facebook, Instagram and
other social media become a stage on which any repertoire may be played as
intended by the actor and director in one. Also, virtual ovation is possible –
popularity is not measured by the tickets sold, but the number of followers, sharing
numbers or approval in the form of “likes” or comments.

4

D. Kellner, Media Spectacle, Routledge, 2002
G. Debord, The Society of the Spectacle, transl. by Donald Nicholson‐Smith, New York: Zone Books, 1994 and
Comments on the Society of the Spectacle, transl. by Malcolm Imrie, Verso, 1990.
6
H. Belting, An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, transl. by T. Dunlap, Princeton University Press,
Princeton, NJ 2014, p. 265.
5
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Images of home
Family is of central importance in the life of Polish people. A natural environment
for this basic social unit is a home7 which, when built and created, becomes
a separate space which gives protection to people against the dangers of the
outside world. In the 1980s Tadeusz Rojek observed that:
“When we turn up at the door of a Polish house and ring the bell, we may be sure that we will be
welcomed by friendly smiling faces, even when we decide to drop in uninvited.(...) It is obvious that
the nicest are the homes which kept the most relics of the old Polish hospitality. You can come there
at any time of day or evening and be welcomed as if they waited for you (...) You do not need to call
this kind of home to ask if you can come. However, these are sinking islands. It is not because the
hospitality is dying, but because lifestyles have changed”8.

In fact, the transformations of contemporary world brought new ways of
practising hospitality in virtual reality. Instagram users invite us to watch their
homes space, resolve problems together and experience daily life understood as a
series of repeated actions and practices shared by a given community. It is rarely
verbalised since there is a belief that this kind of knowledge is shared by everyone9.
This everyday life shown through images becomes interesting and inspiring.
The Instagram users running profiles of advisory character and dedicated to
interiors place information in the description thanks to which one can determine
what kind of content is presented there. Apart from the terms related to home
space the majority of them also mentions others, accompanying them, such as:
design, lifestyle, plants, DIY10, interests or those defining social roles. The people
running interiors advisory accounts are usually women. Most of them reveal their
names, even surnames and places of residence.
It is worth emphasizing the fact that the names of accounts are intended to
attract the attention of viewers. They refer, for example, to a flat size, specify
particular features of interiors or a house location11. The photographs posted on
a profile have appropriate hashtags12, thanks to which a large number of viewers
may be reached.
Ryszard Tadeusiewicz notices that:
„This form of random and (what is more important) non‐returnable news spread is noteworthy also
on account of the fact that it has no direct equivalent in any communication situation which took place
7
A. Bisko, Polska dla średnio zaawansowanych (Poland for Intermediate Learners), Universitas, Kraków 2014, p.
179.
8
T. Rojek, Polski savoir –vivre (Polish Savoir‐Vivre), Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984, p. 20‐21.
9
A. Bisko, Polska dla średnio zaawansowanych (Poland for Intermediate Learners), Universitas, Kraków 2014, p. 9.
10
DIY ‐ Do It Yourself.
11
Examples of Polish advisory accounts on Instagram: @jaklubimy,@ trzecie_ piętro, @piątypokoj,
@wnętrzazewnętrza, @na_ czwartym, @_parametry,@ martyna_nas_urządzi,@aletuladnie, @66m_kwadrat.
12
A hashtag – an expression preceded by symbol # (hash), which helps to find and group elements, a key word.
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before the invention of Internet”13 (own translation).

The accounts users want to convey a message to a large number of viewers,
whereas the followers want to satisfy their natural needs of contact with other
people and group affiliation. The position of a user and their account is to a large
extent characterised by a number of followers and relationships. Therefore, they
strive to make numerous friends in the virtual world, which will result in an
extensive network of Instagram friends.
The portal also allows for posting photos and short audiovisual recordings
within the framework of Stories, that is live video broadcasts, which may be
watched and commented for twenty four hours with no access to them after the
expiry of that period. They attract the attention of followers with their informal
character, showing interiors or objects from a different perspective. The accounts’
users point their telephone cameras at themselves and talk about their life,
experiences, problems and observations. You can see various types of self‐
presentation: from a casual one with messy hair and faces uncovered with make‐
up, worn‐out and not necessarily fashionable clothes to a perfect make‐up and
outfit. In the home,which often enough is a presentation of disorderly environment
they encourage to choose certain products, give advice, but also ask followers for
tips on various matters. They refer to their followers in a very direct way. They
recommend solutions which have made their daily life easier and may be useful for
others. They show imperfections on their furniture, damaged walls or broken
vacuum‐cleaners. They show objects they are proud of and also those they would
like to have. Those virtual, often exhibitionist and narcissistic gatherings may give
the impression of being natural. They are supposed to be evidence that the follower
sees images originating from a real human life and not an artificial and created
world.
The point of reference for photography should be anchored in the space of an
ordinary apartment in a block of flats or even a new house in a fashionable district,
but what is more and more valued is showing both bright and dark sides of human
life. What is really significant for the followers and users is a change and
enhancement of space, adjusting it to a changing family or financial situation. One
can notice a trend connected with restoration of the furniture or everyday objects
which were created before the year 1989. A successful metamorphosis of an old
element of interior furnishing is often shown on the profiles of the portal users. The
current trend in the contemporary Polish society towards the times of the Polish
People’s Republic (PRL) is marked by a personal, subjective perspective where
a positive view of the past era products dominates. This phenomenon especially
13

R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu (Internet Community), Akademicka Oficyna Wydawnicza "Exit",
Warszawa 2002, p. 49‐50.
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concerns the people who do not see themselves as beneficiaries of the political
system transformation, therefore those who in the majority are Instagram users
and know how to appreciate the aesthetics of the past era.14
The images of homes on Instagram are manifold. Some people open their doors
wide apart to showcase the interiors in a Scandinavian or eclectic style, others – in
a rustic style. The Instagram users present their household life in photographs:
play of children dirty in mud and chocolate, a sink with dirty dishes or a bedroom
being tidied. We will see the whole family inviting us to enter its world where the
welcomed audience may see a bedroom, bathroom, pantry or even a chicken coop.
One can also ask about anything and satisfy their curiosity. The contact mediated
through media efficiently shortens distance between people strange to each other.
In the media space the boundaries between private space of people and the
external world disappear.
It is worth pointing out that there are profiles where the identities of a users and
their families are not revealed. These are the accounts whose users limit
themselves to posting only one photograph of interior without disclosing their
personal image. They do not establish relations with their followers and do not
encourage to express personal opinions. They usually have a small number of
followers. Their accounts are not often recommended as interesting profiles to
watch.
One can also distinguish the accounts of users who invite followers to see the
interiors designed in cooperation with an architect. These are the houses where the
costs of furnishings significantly exceed the financial possibilities of the majority of
Poles, the houses where a coach and table are replaced once a year and where
a family life is one long success story. The family does not experience any serious
problems.
Followers may quickly and without a problem “visit the houses” of Instagram
users without the need to leave their safe space. They do not have to engage
personally in establishing relations, nor will they suffer a big loss when a profile is
closed. Then they will quickly find some other interesting accounts to follow.
All these practices of everyday life posted on Instagram have some things in
common. The users cooperate with manufacturers of different products.
Therefore, they show objects, furniture, clothes, toys and groceries, even cars and
talk about their good points. All this has an impact on the imagination of an
individual follower who watches photographs and relations on a selected profile,
associating it with the promise to transform their humdrum reality into a picture of
a better life. Advisory accounts on Instagram suit different kinds of marketing ploys.

14

See M. Brocki, Nostalgia za PRL‐em. Próba analizy (Nostalgia for the PRL. Analysis Attempt), “Konteksty.
Polska Sztuka Ludowa”, 2011, year LXV no. 1 (292), p. 26‐33.
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A human as a project
There is one more common denominator uniting all Instagrammers. The
majority of users try to reinforce their image as that of a creative person with
numerous interests and passions as well as competences related to different
disciplines of knowledge. There is no place for lethargy and stagnation in their life.
We have a picture of an individual who “exists on the mere condition that they are
in the public eye, and also subject to evaluation, praise and consumption by
a possibly highest number of people, exposed to meet the needs both of the closest
people and strangers”15. The image of home is a proof and assertion that its owner
is a person full of life and passion who has a lot of ideas to arrange their closest
environment in an attractive way. At the same time this person is empathetic and
generous as they are willing to share their exceptional skills with others. They can
show in an interesting, attractive and also simple way how a successful
metamorphosis may be shared by followers 16.
In his book You Must Change Your Life a German philosopher Sloterdijk writes
about the changes taking place in the contemporary culture. An individual is
compelled to do different kinds of exercise. It is connected with “constant work on
ourselves”17. These are all human actions undertaken from the moment of birth to
the moment of death: “Exercise is defined here as each operation which helps to
maintain or raise qualifications of an actor to conduct the same operation
regardless of the fact whether it is declared as exercise or not”18.
There is no voluntary action, but the necessity to survive. An individual will
survive only if they agree to join the obligation. Currently, the ways in which
contemporary societies are organised are connected with exploitation of an
individual performance‐wise, which induces people to practise and be active even
more for self‐improvement. Consumption, which is a driving force of fashion and
newly created needs of people, also has an influence on the actions of an individual.
A person chooses a set of exercises available on the contemporary market.
Instagram resembles a media‐mediated contemporary circus arena. The users
perform various acrobatics to focus the viewers’ attention. They provide
entertainment, educate and amuse in an attempt to cross new boundaries in the
virtual world. To do it the best they can, they need to practise constantly and be
active in social media. This is a revolving stage and virtual in addition, so sometimes
15

Rosen Ch., The Overpraised American, Policy Review, October and November 2005
The people observing an account on Instagram are called “followers”. In English the expression means a
supporter, someone who passively follows others.
17
P. Sloterdijk, You Must Change Your Life, transl. by Wieland Hoban, Polity Press, 2013
18
ibidem
16
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the actors swap seats with the audience. “Come see my house” the person owning
the account seems to say and the follower confirms “I see your house” and stops
watching passively; by giving tips on how to do tasks even better they confirm that
that they have seen the individual’s efforts. They also send photographs showing
the effects of their actions in their environment or invite to see their profile. The
actions of Instagram advisory accounts’ users are connected with improvements to
the home space and often its creative, and sometimes surprising transformation. In
fact, it is not only the transformation of home environment that is important, but
what is more important is the transformation of an individual who by improving the
space improves oneself. The interior designs we can see in the photos are also
evidence of an internal fight of an individual for a better version of themselves.
They are a demonstration of their skills, talents and predispositions. This is a picture
of a rich and creative interior of a house‐dweller ready for change.

Conclusion
Privacy has become a product thanks to which one may gain popularity. Virtual
identity of a human being is incessantly created thanks to the tools offered by social
media. An individual may express oneself in a selected way. The obligation of
constant self‐improvement is implemented through designing images showing
those changes. It gives a lot of opportunities for moderating one’s image.
The photos regularly posted on an Instagram account become a metaphor
of a family photo album and a story of changes taking place in life. The moved
furniture, painted floor or plant cultivation reveal a picture of human design.
Quoting Janusz Krupiński I understand design in the following way: “(...) this is not
only an image of a real object, the subject which the object shows itself in the
image, but the subject as a portrayal of meanings, cultural content, goals, values,
as a portrayal of how the sense of life and human existence are understood.
In other words, design is a portrayal of a human”19. The culture of excess
is associated with the excess of content and messages, therefore to be noticed an
individual must present oneself as an authentic person, the one who is brave to be
oneself, strong enough to show weaknesses, but at the same time demonstrate
that mistakes are necessary and inevitable on the path to success as they help to
programme oneself. All the stages of image design take place before the eyes of
viewers and with their support since this kind of work is more effective and even
impressive. The planned activities do not preclude a search for the right image of
oneself through experiment. Thanks to digital technologies, entering the space of

19

Krupiński J., Co to jest design? Sens pytania, znaczenie odpowiedzi
https://krupinski.asp.krakow.pl/pdf/janusz_krupinski_co_to_jest_design_WASP_70.pdf ( 20.06.2021).
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exchange is possible right away if necessary.
The Instagram user is more anchored in the imaginary representation of one’s
home than in a real space. Shaping their virtual, creative and attractive identity
is linked to the constant change and drive to perfection.
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Manifest Yourself.
Interpretation of Internet Advisory Accounts on Polish Instagram as an Example of Image Design
Summary
Instagram resembles a circus arena existing in the virtual world of contemporary media. The people
who perform there do various acrobatics in order to draw their viewers’ attention. They provide
entertainment, educate and amuse in an attempt to cross the newly established boundaries of
the virtual world. To do it well, they need to practise constantly and be active in social media. They
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attract viewers by e.g. sending photographs showing the effects of new changes in their surroundings.
The actions of Instagram advisory accounts’ users are associated with making improvements to home
space and its creative, and sometimes surprising transformation. In fact, it is not only the
transformation of the home environment that is important. What is more important is the
transformation of an individual ‐ who by improving the surrounding space – improves oneself.
Keywords: Instagram, Internet advisory accounts, image design, space
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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
Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS,,: 07.02.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 09.11.2021 r.
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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.

90

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

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.

100

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

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.
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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
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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.
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M. Gładysz, Patokultura polskiego Internetu. Wprowadzenie; praca licencjacka napisania w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem Michała Rydlewskiego.
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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.
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J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1971, s. 15‐31.
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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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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
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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

M. Szpunar, Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki, „Horyzonty Wychowania”, 2017, nr 16, s. 47‐58.
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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
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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.

66
D. Stoll, Płynna nowoczesność a neoliberalizm. Wokół myśli Zygmunta Baumana, Instytut Wydawniczy Książka
i Prasa, Warszawa 2017, s. 210.
67
Szerzej patrz: M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania… , s. 202‐230.
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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:
68
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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
69
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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
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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

D. Stoll, Płynna nowoczesność a neoliberalizm… , s. 281.
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Examination, K. Bunton, W. N. Wyatt, (ed.), Bloomsbury, London‐Oxford‐New York‐Delhi‐Sydney 2012, s. 161.
Szerzej patrz: J. Mast, The Dark Side of Reality TV: Professional Ethics and the Treatment of Reality Show
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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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Program „Chłopaki do wzięcia” jako przykład
utrwalania negatywnych stereotypów ludności
wiejskiej. Transmisja patologii społecznych w telewizji2
Upokarzani chcą oglądać innych upokarzanych, aby lepiej znieść swe własne upokorzenie.
A. Szahaj3

ABSTRAKT
Przyciąganie uwagi widzów stanowi prymarną zasadę funkcjonowania telewizji. Wykorzystywanie
patologicznych treści, które przekraczają granice systemu normatywnego na ekranie, stało się nową
praktyką medialną i strategią służącą do podniesienia oglądalności. Przykładem takiej produkcji są
„Chłopaki do wzięcia”, program określony mianem „dokumentalny”, którego bohaterami są
mężczyźni i kobiety z polskich wsi i małych miast, którzy poszukują miłości. Autor podejmuje próbę
analizy „rzeczywistości” przedstawionej w programie „Chłopaki do wzięcia” za pomocą analizy
zawartości, która stanowi punkt wyjścia do analizy reprezentacji społecznych. Sięga po kategorie
teoretyczne, dotyczące nowych praktyk medialnych: kulturę upokarzania, teorię victim show,
stereotypy oraz voyeuryzm medialny. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania medialnych
obrazów i określonych interpretacji rzeczywistości w programie „Chłopaki do wzięcia”, które są
związane z problemem badawczym, czyli pogłębieniem negatywnego wizerunku mieszkańców wsi
oraz transmisją patologii społecznej do telewizji.
SŁOWA KLUCZOWE: victim show, kultura upokarzania, patologia medialna, telewizja, stereotypy
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Wprowadzenie
Ekspozycja zachowań patologicznych staje się coraz powszechniejsza
w produkcjach telewizyjnych, tworząc tym samym nowe tematy medialne, a także
praktyki komunikacyjne. Świadome przekraczanie granic systemu normatywnego
przez niektóre stacje telewizyjne stało się nowym narzędziem służącym do
podniesienia oglądalności, przyciągnięcia odbiorców i reklamodawców. Standardy
te zostały włączone do logiki mediów i są podbudowane przede wszystkim
ekonomicznymi regułami działania rynku i nastawieniem na zysk w sektorze
mediów. Na uwagę zasługuje jednak rosnąca popularność produkcji określonych
nazwą „dokumentalne”. Poprzez fabrykowanie przedstawianych widzom obrazów
i uwypuklanie zachowań charakterystycznych dla społecznych dewiacji, niektóre
audycje telewizyjne przyczyniają się do poszerzenia granicy przyzwolenia na tego
typu zachowania w dyskursie medialnym. Jednym z powyżej opisanych przypadków
jest program „Chłopaki do wzięcia”.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie negatywnego wizerunku mieszkańców
wsi oraz przedstawienie transmisji patologii społecznych do telewizji w programie
„Chłopaki do wzięcia”. Wybór ten umotywowany jest ogromną popularnością tej
produkcji – w 2018 roku emisja premierowych i powtórkowych odcinków
dwukrotnie przewyższała średnie wyniki oglądalności stacji.Transmisję programu
w Polsacie Play śledziło natomiast 1,05 mln widzów4. Średnia widownia na
przestrzeni lat oraz udziały w polskim rynku telewizyjnym z rozróżnieniem na grupy
odbiorców zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Oglądalność programu „Chłopaki do wzięcia” w latach 2012‐2018

Źródło:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐
2019/, dostęp: 17.05.2021

4

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
(17.05.2021).
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Program „Chłopaki do wzięcia” jako przykład utrwalania stereotypów ludności wiejskiej…

„Chłopaki do wzięcia”swoim tytułem nawiązują do filmu Janusza Kondratiuka.
„Dziewczyny do wzięcia”5. Film ten pokazuje jeden dzień z życia pochodzących ze
wsi kobiet, które jadą do Warszawy i próbują tam nie tylko się zabawić, ale także
znaleźć miłość swojego życia. Bohaterki nie odnajdują się w miejskim środowisku
i nie rozumieją głównych społecznych kodów. Rydlewski określa, iż
„film Kondratiuka, choć uznawany jest często za komedię, ukazuje smutną rzeczywistość Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, ludzkie bolączki i pragnienie odmiany swego losu, którego bohaterowie, ze
względu na niski kapitał społeczny oraz niesprzyjające okoliczności, nie potrafią zmienić. Podobna
wymowa towarzyszy programowi «Chłopaki do wzięcia», który choć traktowany jest jako program
rozrywkowy, ma swoje drugie dno”6.
Program „Chłopaki do wzięcia”,w reżyserii Ireny i Jerzego Morawskich, od 9 lat
przedstawia losy samotnych mężczyzn (w nowych sezonach również kobiet)
pochodzących z polskich wsi i małych miast, którzy mają problem ze znalezieniem
miłości. Oficjalny opis programu brzmi:
Młodzi mieszkańcy małych miasteczek i wsi poszukują partnerek na całe życie. Są w trudnej sytuacji,
bo większość dziewczyn, które znali ze szkół, wyjechały do pracy do większych miast. One już nie wrócą,
zostały «miastowe». Chłopcy zostali sami, pracują dorywczo, «bez zarejestrowania». W soboty
i niedziele spotykają się przed sklepami na wsiach, krążą po rynku małego miasteczka lub wystają na
dworcach autobusowych. Prowincjonalna Polska utkana jest z biedy, nudy i beznadziei7.

Od 7 października 2012 roku do 27 czerwca 2021 roku powstało 19 sezonów, na
które składają się 252 odcinki. Pojedynczy epizod nie przekracza 30 minut.
Pojęcia: „odcinek” oraz „epizod” będą używane przez autora synonimicznie. Czas
emisji premierowych odcinków przypada zawsze na niedzielne godziny
popołudniowe. Twórcy określają program kategorią „dokumentalny”8.
Narracja cyklu wyraźnie sugeruje, iż osoby pochodzące z okolic wiejskich mają
trudności w znalezieniu partnerów. Problemy te spowodowane są uwypuklonymi
w programie czynnikami: biedą, pochodzeniem wiejskim, brakiem wykształcenia,
a także niezaradnością bohaterów. Program ukazuje codzienność, z jaką zmagają
się mężczyźni, bezwzględnie penetruje ich prywatne światy i towarzyszy
w poszukiwaniu wybranek bądź wybranków. Wystawia również na widok
publiczny ich intymność oraz niepowodzenia życiowe. Rydlewski stwierdza,
iż wyraźnie widać, że bohaterowie nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości
społecznej i nie znają kodów kulturowych, którymi posługuje się telewizja.
Producent programu, Jerzy Morawski, komentuje:
Bardzo nas cieszy fenomen popularności naszego cyklu. To pokazuje, że nasza praca ma sens. Siłą
«Chłopaków do wzięcia» jest to, że pokazuje on losy autentycznych osób. Nasi bohaterowie nie są
5
Czarno‐biały film obyczajowy w reżyserii Janusza Kondriatuka powstały w 1972 r.
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=124445, (17.05.2021).
6
Rydlewski, M., Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia. Victim show jako nowy gatunek medialny,„Studia
i Perspektywy Medioznawcze”, 2019, nr 1, s. 115.
7
https://www.ipla.tv/wideo/serial/Chlopaki‐do‐wziecia/5001784, dostęp: 28.04.2021.
8
https://www.ipla.tv/wideo/serial/Chlopaki‐do‐wziecia/5001784, dostęp: 28.04.2021.
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aktorami, tylko przedstawiają oni swoje własne życie, które zwykle nie jest usłane różami. Ważną
cechą tego projektu jest to, że posiada on cechy telenoweli – każdego z bohaterów widzowie mogą
śledzić przez wiele odcinków. «Chłopaki do wzięcia» to jednak nie tylko losy mężczyzn, którzy szukają
swojej drugiej połówki. Dzięki temu programowi widz poznaje również obraz współczesnej polskiej
prowincji, a także problemy i wyzwania mieszkańców tych rejonów9.

Morawski przedstawia mocne strony „Chłopaków do wzięcia”, wymieniając
autentyzm programu, strukturę przypominającą telenowelę oraz przedstawianie
wizerunku i problemów „współczesnej” wsi. Aspekty te posłużą dalszym
rozważaniom autora. Szczególnie interesujące jest ostatnie zdanie wypowiedzi
producenta, ponieważ pokazuje mocne przekonanie (wręcz dumę) względem
„nadzwyczajnej” idei produkcji Polsatu Play. Reżyser informuje także
o uczestnikach „Chłopaków do wzięcia”:
Robią to dla własnej przyjemności, oraz po to aby dzięki niemu (programowi – przyp. WK) znaleźć lub
pochwalić się swoją drugą połówką. Jednak jeśli nasza ekipa widzi, że którychś z naszych bohaterów
jest bardzo ubogi, to otrzymuje on małą pomoc w postaci np. zakupu żywności, czy węgla na opał10.

Tym samym Morawski odsłonił zasady logiki funkcjonowania programu
i pojawienie się dość wyraźnej nieścisłości finansowej względem osób
pochodzących (najczęściej) ze wsi, które sprzedają swój wizerunek mediom i nie
otrzymują za to stosownego wynagrodzenia. Co więcej, ostatnie zdanie świadczy
o tym, że sztab produkcyjny ma świadomość złych warunków i ubóstwa,
a pomimo tego pokazuje to szerszej widowni.
Istotne w rozważaniach na temat transmisji patologii społecznych oraz
utrzymywania negatywnych stereotypów w programie „Chłopaki do wzięcia” jest
wyjście od operacjonalizacji terminów: dewiacja oraz patologia społeczna. Adam
Podgórecki stwierdził, iż patologia społeczna jawi się jako
„ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego
czy też rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności
ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane11. Socjolog
Jerzy Kwaśniewski zachowaniami dewiacyjnymi jednostek określił natomiast specyficzną ich
cechę, wyrażającą się w tym, że dane zachowanie jest w jakimś stopniu odmiennie różne od
jakiegoś wzorca czy normy zachowania”12.

Autor artykułu uważa za niezbędne wyjście od teoretycznych terminów
socjologicznych oraz psychologicznych. Wybór ten jest umotywowany faktem,
iż transmisja zachowań patologicznych w telewizji jest mocno skorelowana ze
9
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.04.2021.
10
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.04.2021.
11
Podgórecki, A., Patologia życia społecznego. Zjawiska prawne w opinii publicznej, Warszawa, 1969, s. 24.
12
Kwaśniewski, J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Wydawnictwo UW, Warszawa, 1983, s. 9.
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zjawiskami powstałymi na podłożu socjologii oraz psychologii. Zestawienie teorii
kultury upokarzania, koncepcji victim show oraz stereotypów pozwoli tym samym
na bardziej klarowne zobrazowanie transmisji patologii społecznych do telewizji
i utrzymywanie stereotypów negatywnych w programie „Chłopaki do wzięcia”.
Zabieg ten posłuży także głębszej penetracji badanego materiału i tym samym
pozwoli na poszerzenie naukowego zakresu analizy.

Kultura upokarzania jako fundament victim show
Za ramę teoretyczną dla rozważań nad transmisją patologii społecznych do
telewizji oraz popularności programu „Chłopaki do wzięcia”autor wybrał
zaproponowaną przez Andrzeja Szahaja koncepcję kultury upokarzania. Ma ona
swoje źródło w teorii społeczeństwa spektaklu skonstruowanej przez Guya
Deborda. Francuski socjolog i filozof powstanie tej specyficznej formy zbiorowości
połączył z kapitalistyczną ewolucją, która zmieniła niemal każdy aspekt życia
codziennego w towar. Ekwiwalentem tradycyjnego „mieć” stało się widowisko,
spektakl i obraz, jako produkty masowej kultury. Debord uwypukla „widzialność”
jako najbardziej pożądaną cechę społeczeństwa spektaklu13.
Postępujący kapitalizm wykształcił w społeczeństwie ideał człowieka
biznesmana bądź bizneswoman, których cechuje indywidualizm oraz osiągnięcia
materialne. Urosły one do miary wartości, swoistego miernika sukcesu i szczęścia
w świecie nowoczesnym. Osoby, które nie wpisują się w standardy nurtu
neokapitalistycznego są marginalizowane przez „społeczeństwo powszechnego
handlu”. Według Szahaja obserwatorzy czerpią satysfakcję z oglądania jednostek,
którym nie udaje się osiągnąć wspomnianych wyżej sukcesów na określonych
płaszczyznach i którzy poprzez upokorzenie publiczne (na przykład na ekranie)
piętnowani są za swoje marzenia14.
Szahaj konstatuje, że programy telewizyjne, które polegają na zdobyciu przez
uczestników uznania publiczności oraz jurorów, są desperacką próbą zdobycia
społecznego awansu przez członków upośledzonych społecznie grup, w których
inne sposoby awansu zostały zablokowane. Jednostki te najczęściej są oceniane
przez osoby, które należą do uprzywilejowanych społecznie grup. Całe zdarzenie
jawi się w optyce badacza jako domniemane odbicie społecznych stosunków
typowych dla społeczeństwa nieegalitarnego, w którym wyraźnie zarysowane są
podziały klasowe, a dominacja uprzywilejowanej klasy jest jednoznaczna
i niedyskusyjna.
13
Szahaj A., Kultura upokarzania, wersja cyfrowa: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/888/A.
%20Szahaj%2C%20Kultura%20upokarzania.pdf?sequ ence=1, dostęp: 10.06.2021.
14
Ibidem, s. 2‐6.
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Opisując dokładnie specyfikę i naturę programów rozrywkowych, Szahaj
stwierdza wprost, iż przedstawiciele dominującej klasy jawnie poniżają jednostki
pochodzące z klas niższych, które aspirują do awansu społecznego. Zachowania
mające na celu znieważenie i niesławę ukazują prawdę klasowego społeczeństwa,
które traktuje nierówności oraz upokorzenia jako aspekt naturalny, zwykły, niemal
wpisany w funkcjonowanie współczesnej zbiorowości. Akty te obnażają naturę
współczesnego modelu społecznego, w którym rządzi metafora świata jako areny
bezwzględnej konkurencji, gdzie
przegrany znosi upokorzenia i porażki,
a zwycięzca zdobywa sławę, pieniądze i uwagę społeczeństwa określaną jako
widoczność medialną. Kolejnym przekonaniem jest fakt, że każda jednostka jest
autorem swojego życia i dlatego nie powinna skarżyć się na własny los, albowiem
w obliczu porażki sama jest sobie winna. Nierówności w tym ujęciu są traktowane
jako normalne, bowiem ludzie w przekonaniu są z natury nierówni15.
Osoby wychowane na powyżej opisanym zestawie wartości społeczeństwa
klasowego najczęściej znoszą upokorzenia w życiu prywatnym i w pracy,
a szczególnie w korporacjach, które kierują się neoliberalną logiką: „zysk ponad
ludzi”. W optyce badawczej Szahaja oglądają oni w telewizji publicznej upokarzanie
innych osób i odczuwają z tego powodu przyjemność.
„Zwalniani bezwzględnie z pracy i poszukujący jej rozpaczliwie, wystawiający siebie na sprzedaż, jak
towar i jak towar w sklepie układani na różnych półkach przez head hunterów, czerpią wątpliwą
satysfakcję z oglądania innych, którym się nie udaje i którzy za swe marzenia karani są publicznym
upokorzeniem. Upokarzani chcą oglądać innych upokarzanych, aby lepiej znieść swe własne
upokorzenie”16.

Ta psychologiczna zależność obserwowania zachowań znieważających, które
skutkują rozprężeniem napięcia i pojawieniem się uczucia przyjemności u widzów,
pozostaje w wyraźnej sprzeczności co do naturalnych uczuć (współczucia oraz
empatii) w sytuacjach publicznego poniżania innych jednostek.
Kulturę upokarzania polski filozof porównuje do niewidocznego kleju, który
wiąże społeczeństwo nierównych klas.
„Może on zastygać w twardą skorupę jedynie tam, gdzie uważa się nierówność za znak społecznego
zdrowia, a zatem tam, gdzie istnieją ci, którzy mają «naturalne» prawo do upokarzania i ci, którzy
« w naturalny sposób» muszą te upokorzenia znosić”17.

Badacz konstatuje, iż popularne programy telewizyjne i obecne w nich wzory
zachowania są niejako zwierciadłem kondycji społeczeństwa i ideologii, która
15

Szahaj A., Kultura upokarzania, wersja cyfrowa: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/888/A.
%20Szahaj%2C%20Kultura%20upokarzania.pdf?sequ ence=1, dostęp: 10.06.2021.
16
Ibidem, s. 7.
17
Ibidem, s. 6.
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w nim dominuje. Uwypuklone zostają również wartości, które zmieniły się przez
pryzmat społeczeństwa klasowego – im bardziej nierówne społeczeństwo, tym
więcej w jego kulturze masowej skłonności do upokarzania i agresji, a tym mniej
zaufania i chęci współpracy. Społeczeństwo polskie według polskiego filozofa należy
do najbardziej rozwarstwionych narodowości w Europie i tym samym jest
szczególnie narażone na inwazję kultury upokarzania. Powodu eskalacji tego
zjawiska badacz upatruje nie tylko w faktycznym braku kompetencji u osób, które
prezentują się publicznie, ale przede wszystkim w biedzie, wykluczeniu społecznym,
a także w różnicach (np. seksualnych)18.
Istotne z perspektywy rozwoju kultury upokarzania jest, w ocenie autora
artykułu, odwołanie do nowego gatunku medialnego nazwanego victim show.
Pojęcie to zostało wprowadzone przez Michała Rydlewskiego do określenia
programów telewizyjnych, w których twórcy bezwzględnie wykorzystują osoby
nierzadko bezradne i bezsilne wobec rzeczywistości19. Określenie to powstało pod
wpływem inspiracji terminem autorstwa Briana Winstona – vittim documentary.
Victim show jest zestawieniem dwóch angielskich słów – victim (oznaczającego
ofiarę) oraz show, czyli uwidocznienia czegoś, wystawienia na ekspozycję w celach
rozrywkowych. Rydlewski konstatuje, iż kluczowe dla tego gatunku jest ujęcie
socjologiczne oraz ekonomiczne, a konkretnie jego powiązanie z klasowym
zróżnicowaniem społeczeństwa polskiego podobne jak u Szahaja. Rolą victim show
jest w tym ujęciu możliwość obserwowania „egzotycznego” świata jednostek
pochodzących z „peryferii” świata konsumpcji przez osoby z klasy wyższej bądź
średniej. Określenie „egzotyczny” ma w tym przypadku wydźwięk pejoratywny,
bowiem obejmuje osoby mniej wykształcone, biedne, wyglądające gorzej oraz
posiadające problemy ekonomiczne, które stają się dla odbiorców atrakcyjne ze
względu na marginalny charakter bądź odstępstwa od społecznej normy.
To właśnie jednostki, które w danej dziedzinie życia są „słabsze” niż inne, są
„gwiazdami” programów victim show. Twórcy przedstawiają je jako bezsilne wobec
przytłaczającej rzeczywistości i bezradne życiowo.
Rydlewski stwierdza, iż bardzo często sama narracja obecna w emitowanej
produkcji wini te osoby za określony stan rzeczy (np. biedę) oraz indywidualizuje
przyczyny ich życiowych niepowodzeń. Twórcy nie zwracają bowiem uwagi na
okoliczności, na które osoby te nie miały wpływu w życiu (np. sytuacja ekonomiczna
rodziców, choroby czy miejsce urodzenia). Badacz uwypukla również problem
wizerunkowy związany z procesem postprodukcji. Victims, czyli osoby
napiętnowane przez telewizję, nie mogą w szczególny sposób zarządzać, wpływać,
kontrolować formy ich przedstawiania przez twórców ani odbioru przez publikę.
18

Ibidem, s. 7‐8.
Rydlewski M., Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia. Victim show jako nowy gatunek medialny, „Studia
i Perspektywy Medioznawcze”, 2019, nr 1, s. 115.
19
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W pewnym sensie są jak marionetki, za których sznurki pociągają twórcy programu.
Indywidualizacja narracji ma określoną rolę, którą jest utrzymywanie dobrego
samopoczucia klasowo wyżej usytuowanej publiczności. Rydlewski stwierdza,
iż „producenci i twórcy victim show lubują się w wyszukiwaniu ofiar,
to jest wszystkich tych, którzy z jakichś względów potrzebują pomocy, oraz —
co najważniejsze — bezwzględnie ich wykorzystują dla swoich celów, zupełnie nie
licząc się z tym, że mają do czynienia z ludzi oczekującymi pewnej formy pomocy” 20.
Bohaterowie prezentowani na ekranie są, w ujęciu Rydlewskiego, jedynie
pretekstem do wywołania śmiechu czy zabawienia publiczności21.
Warto w tym kontekście przywołać kategorię homo videns, zaproponowaną
przed laty przez włoskiego politologa Giovanniego Sartoriego. W jego krytyce
telewizja i dostarczane za jej pośrednictwem przekazy przede wszystkim mają
charakter czysto rozrywkowy, a nawet pozwalają widzom na odpoczynek przed
ekranem. Badacz konstatuje, iż człowiek jako zwierzę zdolne do zabawy
i kochające zabawę (homo ludens) jest obecnie w wysokim stopniu zaspokojony,
bowiem telewizja jawi się w jego percepcji jako spektakl, miejsce zabawy. Tym
samym telewizja fabrykuje obrazy, które niszczą wielkie idee za sprawą
entertainmentu, osłabiając zdolność myślenia abstrakcyjnego i wraz z nią zdolność
rozumienia i analizowania przedstawianych zdarzeń. Metaforą takiego człowieka
jest homo videns (człowiek stale obserwujący). W ujęciu Sartoriego nadmiar
widzenia oraz mnogość przedstawianych obrazów przytłacza odbiorców, którzy są
przebodźcowani. Z tego względu abstrakcyjne myślenie zostaje wyeliminowane na
rzecz szybkich, zabawnych przekazów, które nie wymagają zastanowienia czy
analizy22. W opinii autora artykułu, teoria Sartoriego będzie bardzo pomocna przy
analizie logiki programu, kierując wyznacznikami i motywacją post‐telewizji.

Stereotypy
W analizie programu „Chłopaki do wzięcia” pomocna będzie także inna
kategoria teoretyczna – stereotyp. Autor odwołuje się do definicji Krzysztofa
Mudynia zamieszczonej w Encyklopedii socjologii:
„Stereotyp w rozumieniu nauk społecznych to 1) system uproszczonych przekonań (wyobrażeń,
oczekiwań), 2) o wyraźnych konotacjach emocjonalnych i oceniających, 3) podzielanych przez
członków grupy lub społeczności, 4) wyrażanych w komunikacji symbolicznej, werbalnej
i niewerbalnej, 5) czerpanych raczej z wtórnych przekazów społecznych niż opartych na bezpośrednim
doświadczaniu, 6) dotyczących dostatecznie ważnych dla tej społeczności klasy obiektów, 7)

20

Ibidem, s. 107‐108.
Ibidem, s. 107‐108.
22
Sartori G., Homo videns: telewizja i postmyślenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 21.
21
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ujmowanych w sposób globalny, 8) cechujących się sztywnością i odpornością na zmiany mimo
informacji, które ich nie potwierdzają, 9) pełniących bowiem ważne funkcje adaptacyjne o charakterze
socjobiologicznym i psychologicznym23.

Wojciszke określa natomiast, iż „stereotyp to schemat reprezentujący grupę lub
rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą
ich społeczną tożsamość, jak płeć, rasa, narodowość, religia, pochodzenie
społeczne, zawód”24. Konstrukt ten charakteryzuje się nadmiernym uproszczeniem,
trwałością oraz nadogólnością (generalizacją). Stanowi także element kultury
określonej zbiorowości i nie jest podatny na zmiany pod wpływem informacji
sprzecznych z określonym uprzednio schematem. Stereotypy są zatem
zbiorem przekonań i sądów dotyczących określonej kategorii osób. Większość
tych schematów myślowych, ale również skłonności do dyskryminacji
i uprzedzeń, jest przyswajana przez człowieka z jego społecznego otoczenia już od
najmłodszych lat. Wojciszke konstatuje, iż
„zjawiska tego rodzaju przekonują, że stereotypy i uprzedzenia mają charakter społeczny nie tylko
w tym sensie, że dotyczą obiektów społecznych (ludzi, grup), ale że są społecznymi konstrukcjami –
wytworami pewnego konsensusu co do tego, jacy są członkowie różnych grup i kategorii społecznych.
W tym sensie stereotypy pełnią funkcję depozytu i przekaźnika wiedzy społecznej o różnych grupach
grupach i rodzajach osób”25.

Stereotypy oraz uprzedzenia są postrzegane jako schematy użyteczne
i funkcjonalne ze społecznego punktu widzenia, bowiem usprawiedliwiają ustalony
w zbiorowości porządek oraz umożliwiają wykorzystywanie wiedzy innych
jednostek służącej do interpretacji ram rzeczywistości. Stereotypy
z perspektywy funkcjonowania społeczeństwa charakteryzują się jednak najczęściej
jako schematy dysfunkcjonalne, które mogą wykształcać w jednostkach silne
uprzedzenia nacechowane negatywnie. Przyczyniają się bowiem do pogłębienia
stereotypizacji, czyli sprowadzania kogoś albo czegoś do stereotypu, ale także do
zaostrzania społecznych konfliktów, marginalizowania osób postrzeganych jako
„inne”, ksenofobii, homofobii oraz niesprawiedliwego traktowania osób i grup,
którym społeczeństwo przypisało negatywne cechy bądź role26.

Metodyka artykułu
Główną ideą niniejszego artykułu jest próba wskazania medialnych obrazów
i określonych interpretacji rzeczywistościw programie „Chłopaki do wzięcia”, które
23
Mudyń K., Stereotyp // Frieske et al. 2002 [w:] K. W. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki,
M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, s. 119‐123.
24
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009, s. 76.
25
Ibidem, 76‐78.
26
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii … op. cit., s. 100.
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są związanez problemem badawczym, czyli pogłębieniem negatywnego wizerunku
mieszkańców wsi oraz transmisją patologii społecznej do telewizji. Określenia
„medialne obrazy” oraz „określone interpretacje rzeczywistości” autor rozumie
jako kadry, ujęcia kamery, komentarze narratora oraz wypowiedzi
bohaterów, które zostają montowane w każdym odcinku w sposób celowy oraz
nieprzypadkowy. Stanowią one jednostki analizy w przeprowadzonym badaniu.
Na potrzeby tak skonstruowanego celu badawczego poczynione zostały
rozważania oparte na najwęższym z trzech ujęć perspektyw mediatyzacji
wyróżnionych przez Małgorzatę Molędę‐Zdziech. Autor podjął próbę analizy
pewnych wycinków rzeczywistości, studiów przypadków, które można określić jako
mediatyzację wizerunku osób pochodzących ze wsi, mediatyzację prywatności oraz
mediatyzację zachowań dewiacyjnych27.

1.

Perspektywy mediatyzacji wg Małgorzaty Molędy‐Zdziech
Może wytyczać
2. Może dotyczyć
3. Badania pewnych
i stanowić
pewnych wybranych
wycinków
samodzielną
perspektyw (np.
rzeczywistości,
koncepcję badawczą
mediatyzacji
studiów przypadków.
(np. mediatyzacja
społeczeństwa, języka,
jako koncept
konsumpcji etc.).
analityczny).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Molęda‐Zdziech, M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia
publicznego, Engram, 2013, s. 35.

Badanie zostało skonstruowane jako realizacja wstępnej koncepcji w celu
rozpoznania wybranych metod, narzędzi oraz teorii, które mogą posłużyć do analizy
tej samej lub pokrewnej tematyki. Materiał badawczy stanowiły odcinki programu
„Chłopaki do wzięcia” dostępne na platformie Ipla.tv (z wyłączeniem
8 i 9 serii, niedostępnych internetowo). Przy doborze próby badawczej autor
kierował się średnią liczbą premierowych odcinków przypadających na określony
sezon – 12. Analizie zostało więc poddanych 12 epizodów wybranych za pomocą
próby losowej z wykorzystaniem internetowego generatora liczb losowych.
Autor podzielił badanie na dwa etapy: ilościowy oraz jakościowy. Metodami
badawczymi, które zostały wykorzystane do analizy wymienionych wycinków
rzeczywistości w programie „Chłopaki do wzięcia”, były: klasyczna analiza
zawartości (etap ilościowy) oraz analiza reprezentacji społecznej (etap jakościowy).
Na potrzeby badania został skonstruowany klucz kategoryzacyjny, który stał się
narzędziem dla pierwszej metodyki. Składa się on z 30 szczegółowych pytań
27

Molęda‐Zdziech M., Czas celebrytów. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Engram, Warszawa
2013, s. 35.
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odnoszących się do: określonych zachowań bohaterów (np. języka, jakim się
posługują, codziennych czynności), aspektu dewiacji społecznych(np. nadużywania
alkoholu, bezrobocia, kryminalnych aspektów, seksu) oraz celowości ruchów
i zbliżeń kamery (logiki medialnej). Dane ilościowe uzyskane dzięki tej metodzie
pozwoliły, w ocenie autora, na określenie, które aspekty codziennego życia
bohaterów programu „Chłopaki do wzięcia” pojawiają się najczęściej, ile razy
w scenach pojawiają się odwołania do patologii społecznej oraz jak często kamera
rejestruje prywatność. Autor kierował się w konstrukcji klucza kategoryzacyjnego
podejściem indukcyjnym, które zakłada dodawanie nowych kategorii do
stworzonego klucza w trakcie postępu empirycznych prac i rozwoju wiedzy badacza
w zakresie analizowanej problematyki28.
Analiza zawartości stanowi dla badacza punkt wyjścia do etapu jakościowego,
na który składa się warstwa słowna (językowa) oraz warstwa wizualna
(symboliczna) programu „Chłopaki do wzięcia”. Autor posłuży się krytyczną analizą
reprezentacji społecznej Moscoviciego29, która pozwoli włączyć do schematu
analizy język, jakim posługują się bohaterowie, komentarze lektora oraz określone
reprezentacje mieszkańców wsi (aspekt religii, stereotypy związane z płcią,
miejscem zamieszkania, obyczaje wiejskie, kulturę osobistą). Jako że analiza
reprezentacji integruje werbalne i niewerbalne elementy, badacz skupi się w niej
także na składniku pozajęzykowym zapośredniczonym przez telewizję, czyli na
kadrach i obrazach przedstawionych na ekranie. Narzędziami analizy będzie zaś
zakotwiczenie emocjonalne i tematyczne, obiektyfikacja oraz zakotwiczenie
w antynomii. Autor, kierując się złożoną formą teorii Moscoviciego, podzielił analizę
reprezentacji społecznych na 2 warstwy: warstwę językową oraz pozajęzykowe
obrazy rzeczywistości wyrażone w logice programu (ujęciach kamery). Badacz
wykorzystał triangulację metodologiczną, aby w dokładniejszy sposób zobrazować
logikę programu „Chłopaki do wzięcia”.

Warstwa językowa w programie „Chłopaki do wzięcia”
Na warstwę językową programu składają się wypowiedzi bohaterów oraz lektor
(narrator) dodany w postprodukcji. Analiza zawartości pozwoliła na kategoryzację
wypowiedzi bohaterów oraz lektora, tym samym pokazując stopień nasycenia
programu czynnikami mogącymi utrzymywać negatywne stereotypy ludności
wiejskiej w warstwie językowej. Jednostką analizy była scena, którą badacz rozumie
jako zbiór ujęć, w których kotwiczy jedna osoba (bohater). Przeanalizowanych
28

Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych‐refleksje metodologiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, s. 99.
29
Moscovici S., The Phenomenon of Social Reprezentations. Red. Farr, S. Moscovici. Social Reprezentations,
Cambridge University Press, Cambridge 1984.

157

Wojciech Kułaga

zostało 12 odcinków wybranych doborem losowym30. Stworzony klucz
kategoryzacyjny pozwolił na uwypuklenie tendencji językowych pojawiających się
w „Chłopakach do wzięcia”. W każdym analizowanym odcinku bohaterowie używali
gwary wiejskiej, dialektu bądź regionalizmów. Autor zauważył także, iż niemal każda
osoba ma wyraźny problem z wymową, wynikający prawdopodobnie z zaniedbań
logopedycznych, wrodzonych wad wymowy bądź niedbałości wyrażania się. Analiza
zawartości pozwoliła na dokładne zapisanie wypowiedzi bohaterów i tym samym
stała się wyjściem do poznania językowych obrazów świata postaci
przedstawionych w programie „Chłopaki do wzięcia” oraz zastosowania narzędzi
charakterystycznych dla analizy reprezentacji społecznych. Autor wybrał
najbardziej charakterystyczne i istotne ze względów językowych fragmenty zapisu
wypowiedzi:








Szukam kobiety dla mego domu i dla mnie.
Jeśli bym pragnął tylko dla seksu, wiadomo, tirówki, agencje towarzyskie. Znalazłby się ten
grosz na to. Jadłoby się ten chleb z margaryną. Chleb z herbatą… I też by było dobrze.
Wiesz jak się dziecko pojawi na ten świat, to nie będzie srania po krzakach. Tylko trzeba będzie
zawinąć rękawy, jak to się mówi. I nawet na trzy zmiany zapierdalać, żeby to wszystko
utrzymać.
Dziecko kcesz prowadzić na biedniejszą stronę?
Przestań pić, przestań palić i w ciągu miesiąca już masz.
Nie jestem alkoholikiem, ja jestem smakoszem.
Ja mówiłem, że ja sielegancko ubieram, że jah nie jest żadnych łachmetą ani żadnym pijakiem,
czy jakimś tam gołodupcem. Ja nie bedeczekoł. Lata lecą a w kroku nic31.

Fragmenty te i inne posłużą jako materiał do analizy reprezentacji społecznych
Moscoviciego z wykorzystaniem narzędzi takich jak zakotwiczenie tematyczne,
przez metafory oraz zakotwiczenie w antynomii. Moscovici wykorzystuje pojęcie
tematu/motywu, aby uchwycić podstawowe, ogólne wzorce myślenia i prymarne
idee danej społeczności, które we współdziałaniu ze specyficznym kontekstem
generują i strukturyzują nowe reprezentacje społeczne32. Autor w oparciu
o warstwę językową programu, kierując się zakotwiczeniem tematycznym, wysnuł
kilka tematów (thema), które mają formę przekonań, kategorii bądź wymiaru
symbolicznego. Prymarnym tematem, który najczęściej pojawia się w warstwie
językowej analizowanych odcinków „Chłopaków do wzięcia” jest szukanie partnerki
bądź partnera. Pojęcie miłości zostaje jednak w wielu scenach przełamane
językowo przez seksualizację, podmiotowość czy zaspokojenie społecznych
oczekiwań (Ja nie będę czekoł. Lata lecą, a w kroku nic). Bohaterowie bardzo często
30

Analizie zostały poddane odcinki: 1, 26, 35, 36, 54, 60, 69, 73, 119, 138, 155, 204.
Autor zachował oryginalną pisownię zgodną z tym, jak mówią bohaterowie.
32
Zbróg, P., Zbróg, Z., Językowe I pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym,
„Respectus Philologicus", 31(36), 2017, s. 70‐81.
31
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planowali też dziecko, nie mając jeszcze partnerki. W analizowanych odcinkach
„Chłopaków do wzięcia” pojawia się wyraźny motyw biedy jako nieodłącznego
elementu wpisanego w codzienność wsi i małych miast, która bardzo często jest
spersonifikowana i stanowi problem, przeszkodę w znalezieniu miłości. Temu
czynnikowi bohaterowie przypisują sprawczość na drodze niepowodzeń miłosnych
i to ona stanowi fatum.
Kolejnym tematem, który w programie przybrał formę przekonania, jest
utożsamianie faktu znalezienia partnera/partnerki z życiowym sukcesem oraz istotą
życia (np. Może mi się w życiu uda i nie będę sam). Warstwa językowa „Chłopaków
do wzięcia” pokazuje, że rodzina uważana jest za wysoką wartość
w społeczeństwie, toteż bohaterowie czują się wykluczani ze struktur grup
społecznych z tego względu, że są sami. Kobiety bardzo często stają się
uprzedmiotowione w warstwie językowej. W wielu scenach bohaterowie
wypowiadają się o kobietach, wymieniając atuty, jakie powinna mieć
i oczekiwania, które musi spełnić. Większość wymagań odnosi się do zarządzania
gospodarstwem i wykonywania czynności domowych (Może kiedyś będzie ta
kucharka, jeśli nie, to będę musiał na tych zupkach żyć), toteż kobieta pojawia się
w kategorii „kury domowej”.
Niemal w każdym analizowanym odcinku pojawiała się także dość mocna
seksualizacja kobiet (Ja nie będę czekoł. Lata leco, a w kroku nic). Nawet
w czołówce jeden z bohaterów, Bandziorek, mówiąc o wymarzonej kobiecie, mówi:
No ideał dziewćiny to, żeby była ładna, zgrabna. Tu (wskazuje na biodra)
i tu (wskazuje na klatkę piersiową). Kwestia seksualna odgrywa w programie
olbrzymią rolę. W jednym odcinku bohater bez skrępowania opowiada
o szczegółach przygód seksualnych z młodszą partnerką (Naoglądała się widać
filmów pornograficznych i późnij pokazuje swoje roli). Dość często pojawia się także
temat prostytutek: (…) ja takich dziewczyn na telefon to mam trochę.
Do mnie se zadzwonią, umówić się, jak to się mówi, na ten seks. Warstwa językowa
pokazuje także mocne powiązanie kobiet z miastem i olbrzymimi wymaganiami.
Jeden z bohaterów stwierdza, iż wszystkie kobiety z jego wsi wyjechały do miasta
i to dlatego ma problem w znalezieniu partnerki (U mnie na wsi jest obecnie
8 kawalerów, na którego przypada zero dziewćin).
Bandziorek mówi nawet: chciałbym poznać dziewczynę z mieszkaniem i jak
najszybciej się z tego domu wyrwać, spakował się i z miło chęcio stąd poszedł.Co
ciekawe, w zakotwiczaniu tematycznym bardzo często pojawia się kwestia biur
matrymonialnych, jako „wyjścia” z trudnych sytuacji związkowych i jedynej drogi do
znalezienia partnera bądź partnerki.
Często poruszany jest także temat problemów z pracą. Kierując się warstwą
językową, analizowanych bohaterów można skategoryzować na tych, którzy
posiadają pracę fizyczną (głównie na budowach), na polu w gospodarstwie rolnym
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bądź bezrobotnych, co stanowi o reprezentacji społecznej i profilowaniu osób
pochodzenia wiejskiego w analizowanych odcinkach programu „Chłopaki do
wzięcia”.
Szczególna rola w programie jest przypisana lektorowi, który komentuje
i opiniuje przedstawioną na ekranie „rzeczywistość”. Autor niniejszego artykułu
wybrał kilka fragmentów wypowiedzi narratora w celu zobrazowania jego
charakteru:






Kilkanaście już lat zamieszcza w prasie anonse matrymonialne. Każdej minuty usiłuje pozbyć
się dręczących go wspomnień, ale one zjawiają się wciąż na nowo. Tak samo jak każdego dnia
pojawiają się w kurniku jajka.
I choć wszystko jak dotąd wskazuje na to, że prędzej wybudują kilka domów w okolicy niż
znajdą kandydatki na żony, to jednak nie pozostają w poszukiwaniu i plany mają rozległe.
Treścią życia pana Jacka stało się pisanie ogłoszeń matrymonialnych oraz czekanie na miłość,
czekanie na nadzieję i czekanie na bratnią duszę, z którą zje smaczny rosół z kaczki, którą sam
oskubie.
Od kilku miesięcy Jaruś jest stałym bywalcem Warszawy, nie zwiedza, nie upaja się jej pięknem
ani nie podziwia zwierząt w zoo. Jaruś ma jeden cel – biuro matrymonialne w centrum.
U trzech wspaniałych nie iskrzy ani miłość, ani ognisko.

Powyższe fragmenty pokazują tendencje językowe lektora oraz zakotwiczenie
przez metafory. Opiniowaniu i komentowaniu „rzeczywistości” programu bardzo
często towarzyszą piosenki disco‐polo, co, zdaniem autora, dodatkowo wpływa na
słowa narratora i tym samym nabierają one ironicznego, niepoważnego
i żartobliwego charakteru. Powyższe przykłady pokazują, że lektor bardzo często
opowiada o intymnych szczegółach życia głównych bohaterów (np. przeszłości
kryminalnej czy problemach związkowych i ekonomicznych), którym towarzyszą
metafory bądź ironiczne dopowiedzenia. „Metafory czynią rzeczy i zjawiska
zrozumiałymi. Kotwiczenie zjawisk społecznych w metaforach może służyć celom
informacyjnym”33. Niemniej w niektórych wypowiedziach lektora porównania
stanowią niejako groteskowe zobrazowanie osobistych problemów, które
pozbawione są informacyjnego wymiaru, a wręcz służą rozrywce. Szczególnie
widoczne jest to w pierwszym przykładzie, gdzie pojawianie się dręczących
wspomnień u głównego bohatera zostało porównane do pojawiania się jajek
w kurniku.
Posługując się zakotwiczeniem w antynomii w odniesieniu do języka bohaterów
i lektora „Chłopaków do wzięcia”, można opisać wyraźne napięcia
w reprezentacji społecznej osób pochodzących z małych miasteczek i wsi, co
pozostaje w zgodności z teorią victim show. W warstwie językowej programu
33

Zbróg, P., Zbróg, Z., Językowe I pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym.
Respectus Philologicus, 31(36), 2017, s. 77.
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widoczna jest wyraźna polaryzacja na poziomie ekonomicznym „biedni – bogaci”.
Osoby biedne są utożsamiane w programie z osobami pochodzącymi ze wsi.
Niektórzy bohaterowie sami mówią o sobie: jestem biedny chłopak ze wsi,
natomiast osoby bogate są identyfikowane z miastem. Widoczna jest także
antynomia „wieś – miasto”, jako źródło dysproporcji, konfliktu i napięcia.
Najtrafniej obrazuje to wypowiedź Bandziorka, który w mieście widzi szansę na
lepsze życie. Wyraźna polaryzacja występuje także w samej warstwie słownej
i wyrażaniu się. Wypowiedzi lektora mają poprawną składnię, są odczytywane
wyraźnie i powoli zgodnie z dykcją spikera telewizyjnego. Natomiast wypowiedzi
bohaterów „Chłopaków do wzięcia” bardzo często są nieskładne, chaotyczne, pełne
błędów fonetycznych, słów nawiązujących do gwary wiejskiej oraz neologizmów (Ja
mówiłem, że ja sielegancko ubieram, że jah nie jest żadnych łachmetą ani żadnym
pijakiem, czy jakimś tam gołodupcem), co stanowi rozróżnienie względem
poprawnej polszczyzny. Wyjątkiem w analizowanych odcinkach była postać Alexa,
osoby transseksualnej, która dokonała w programie swoistego comming outu.
Ujęcia kamery, muzyka oraz warstwa językowa nie przedstawiały bohatera
w dobrym świetle, a wręcz ośmieszały go.
Na szczególną uwagę pod względem językowym zasługuje czołówka
„Chłopaków do wzięcia”, do której co sezon dodawane są nowe fragmenty (wycinki)
z programu. Niemniej jednak stałym elementem są słowa narratora: Nie lubią słowa
singiel, uważają je za zbyt wyszukane jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler.
Kawalerowie do wzięcia ‐ z porozrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy
samotnych, to oni chcąc wyrwać się z kleszczy dokuczliwej samotności, opowiadają
o swych pragnieniach, w których królują one. Opis jest tendencyjny i już
od początku pokazuje, jaką logiką kieruje się program i jak profiluje mężczyzn
pochodzących z obszarów wiejskich. Początek wypowiedzi lektora: zbyt
wyszukane jak na ich miarę, w opinii autora, jest wyraźnie stygmatyzujący
dla osób pochodzących ze wsi i małych miast, ponieważ godzi
w ich status społeczny i inteligencję. Ironia, hiperbole, prześmiewcze powiedzenia
i zestawianie intymnych szczegółów z nietrafionymi metaforami – to najczęściej
spotykane zabiegi językowe w programie.

Pozajęzykowe obrazy rzeczywistości
Warstwa językowa,będąca nośnikiem zwerbalizowanej rzeczywistości, to tylko
jeden ze składników teorii reprezentacji społecznych. W dyskursie społecznym
i medialnym tak samo istotny jest pozajęzykowy, niewerbalny wymiar, który
odwołuje się do świata symboli, obrazów oraz praktyk społecznych. Tym samym
analizie zostały poddane pozajęzykowe obrazy rzeczywistości w programie
„Chłopaki do wzięcia”. Autor posłuży się obiektyfikacją, aby pogłębić rozważania
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nad aspektami wizualnymi.
„Obiektyfikacja sprawia, że „nieznane” staje się „znane” poprzez przekształcenie
go w coś konkretnego, coś, co możemy dostrzec i doświadczyć naszymi
zmysłami”34. Stanowi więc niejako materializację idei, które są abstrakcyjne
oraz
przedstawia
kwestie
niewyrażalne
jako
konkretne
zjawiska
w świecie fizycznym. Ujęcia kamery w programie „Chłopaki do wzięcia”, a tym
samym „rzeczywistość” produkcji, stanowią szczególnie ważny aspekt w analizie
reprezentacji społecznych ze względu na celowość i tendencyjność scen
przedstawiających osoby pochodzące ze wsi i małych miast. Analiza zawartości
pozwoliła na uwypuklenie i kategoryzację ujęć, które były powtarzalne oraz
umożliwiła wnikliwą penetrację obrazkowych reprezentacji „rzeczywistości”
programu.
„Rzeczywistość” wykreowana przez program to najbardziej interesujący,
w opinii autora, zabieg medialny. Najliczniejszymi pozajęzykowymi motywami
widocznymi w „Chłopakach do wzięcia” były: bieda, praca na roli, problemy
z nałogiem, eksponowanie intymności oraz prywatności. Zjawiska te posiadają
wymiar abstrakcyjny, a więc zostały zinterpretowane przez produkcję i pokazane
w formie obrazów i symboli. Kamera stosowała liczne przybliżenia na otoczenie
bohaterów w trakcie filmowania, bądź w trakcie mówienia (tzw. setki). Zoom stał
się tendencyjnym narzędziem, dzięki któremu widz może zobaczyć każdy, nawet
najmniejszy szczegół w otoczeniu bohaterów. Najczęściej detale pokazane na
ekranie nawiązywały do obiektyfikacji biedy. Kamera szczególnie pokazywała
zaniedbane pokoje, poobdzierane tapety, brudne ściany, zniszczone stoły,
starodawne piece kaflowe bądź metalowe, przestarzałe meblościanki, zniszczone
łóżka, stare wykładziny czy brak toalety. Wielu z analizowanych bohaterów nie
miało w domu telewizora. Większość osób poruszała się na co dzień rowerem bądź
skuterem. Tylko jeden analizowany bohater posiadał samochód. Kamera bez
skrupułów pokazywała wszystkie te szczegóły mieszkania, mimo że nie wyglądały
one reprezentatywnie. W 12 analizowanych odcinkach pojawiły się tylko
2 miejsca, które były schludne i zadbane. Zbliżenia kamery dotyczyły także
fizjonomii bohaterów, toteż bardzo często na ekranie dominowały ujęcia brudnych
paznokci,
zaniedbanych
włosów,
problematycznej
cery,
uszkodzeń
w uzębieniu oraz zniszczonych ubrań.
W analizowanych odcinkach „Chłopaków do wzięcia” pojawiało się wiele
charakterystycznych scen, które wyraźnie nawiązywały do utrzymywania
negatywnych stereotypów względem ludności wiejskiej i transmisji patologii
społecznych do przestrzeni medialnej. Kamera zawsze towarzyszyła bohaterom
w codziennych aktywnościach, co można bez wahania porównać do reality show.
34
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Na szczególną uwagę zasługują jednak ujęcia przekraczające, w opinii autora,
społeczne normy, takie jak filmowanie pod prysznicem, w więzieniu, w łóżku,     
w kuchni czy w czasie spożywania posiłków. Widoczna jest więc całkowita
penetracja prywatności w produkcji oraz obiektyfikacja intymności.
Obiektyfikacja problemów z nałogiem przejawiała się częstym eksponowaniem
alkoholu i papierosów w ujęciach. Wielu bohaterów miało problemz używkami,
co było widoczne w wymiarze językowym, niemniej jednak dużo częściej
nawiązanie do nałogu pojawiało się w wymiarze pozajęzykowym, wizualnym.
Kamera bardzo często pokazywała postaci,które piją alkohol i palą papierosy,
bez komentarza lektora ani bohatera, jakby stanowiło naturalny rytuał
codziennego życia osób pochodzących ze wsi bądź z małych miast. Bardzo
rzadko widać było markę używki.
Gospodarstwa rolne oraz realia polskich wsi i małych miast są szczególnie
istotną, telewizyjną reprezentacją „rzeczywistości” w „Chłopakach do wzięcia”,
która została uwypuklona w każdym z analizowanych odcinków. Widz towarzyszy
bohaterom w codziennych obowiązkach takich jak rąbanie drewna, zbieranie
jajek, oporządzanie krów i trzody chlewnej, oranie pola, siew i innych.                
W ujęciach tych widoczna jest obiektyfikacja pracy na roli, która jest
wymagająca i czasochłonna. Niemniej jednak tak samo jak domy, gospodarstwa
rolne bardzo często były zaniedbane. Realia polskich wsi w wymiarze
pozajęzykowym zostały dość wyraźnie powiązane z symbolami biedy, ciężkiej  
pracy, problemami związkowymi, finansowymi, a nawet patologią społeczną,
bowiem trzech bohaterów miało przeszłość kryminalną. Kamera pokazywała
zaniedbane miejsca, kapliczki przy drogach, święte obrazy w domu, pamiątki
rodzinne, zniszczone przystanki autobusowe, studnie, ciągniki rozwożące kompost
czy kamienne drogi. Stosowała także liczne zbliżenia na ubiór, poplamione
koszulki i spodnie, gumiaki, tym samym tworząc pewnego rodzaju „standard”,
określony obraz wsi i osób pochodzących ze wsi z konkretną interpretacją.

Podsumowanie
Program „Chłopaki do wzięcia” co roku gromadzi przed ekranami telewizorów
miliony widzów. Radosław Sławiński, dyrektor Polsatu Play mówi, iż „Jest to
najchętniej oglądany program w historii kanałów tematycznyw Polsce”35. Analiza
zawartości, a następnie analiza reprezentacji społecznych pozwoliła autorowi na
zrozumienie logiki produkcji Polsatu, spisanie obserwacji oraz wysnucie wniosków.

35

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.07.2021
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W zrozumieniu struktur „Chłopaków do wzięcia” szczególnie pomocne były
podejścia teoretyczne: victim show Michała Rydlewskiego oraz kultura upokarzania
Andrzeja Szahaja. Głównymi bohaterami programu zostały osoby, które nie
wpisują się w standardy nurtu neokapitalistycznego, a więc niejako stanowiące
grupę zmarginalizowaną. Rydlewski w koncepcji victim show mówi
o wykorzystaniu w produkcjach tego typu jednostek bezsilnych i bezradnych wobec
rzeczywistości, co znajduje potwierdzenie w obserwacjach autora. Bohaterami
„Chłopaków do wzięcia” były najczęściej osoby bezrobotne, które mają
trudności na wielu polach: ekonomicznym, kryminalnym, emocjonalnym
i psychicznym. Nawet sam tytuł umniejsza bohaterom i infantylizuje mężczyzn –
„Chłopaki do wzięcia”, a nie „Mężczyźni do wzięcia”. W każdym odcinku widoczne
było utrzymywanie negatywnych stereotypów ludności pochodzącej ze wsi
w warstwie językowej (niepoprawna składnia, gwara wiejska, niespotykana logika
wypowiadania się, problemy natury logopedycznej) oraz wizualnej (np. złe warunki
mieszkalne, zaniedbany wygląd, ubytki w uzębieniu). Rolą victim show jest
pokazanie realiów wsi jako świata egzotycznego, w którym żyją jednostki
pochodzące z peryferii świata konsumpcji. W analizowanych odcinkach tylko
dwóch bohaterów szczególnie dbało o swój wygląd fizyczny i mieszkało
w zadbanych miejscach. W 12 analizowanych odcinkach wybranych przez dobór
losowy pojawiło się natomiast 18 bohaterów.
Odwołując się do słów Rydlewskiego, bohaterowie są w pewnym sensie niczym
nieświadome logiki programu marionetki, za których sznurki pociągają twórcy.
Z tego też względu uczestników można nazwać mianem ofiar (victims), które zostały
niejako
wykorzystane
przez
produkcję
„Chłopaków
do
wzięcia”,
co dodatkowo potwierdza fakt, że nie dostają za uczestnictwo żadnego
wynagrodzenia i nie mają wglądu do postprodukcji. Analiza zawartości oraz analiza
reprezentacji społecznych w połączeniu z analizą oglądalności programu pozwoliły
autorowi wnioskować, iż widzowie „Chłopaków do wzięcia” prawdopodobnie
czerpią satysfakcję z oglądania jednostek, które są upokarzane na ekranie i którym
nie udaje się osiągać sukcesów na płaszczyźnie emocjonalnej
i ekonomicznej. Odwołuje się to także do teorii Sartoriego i człowieka jako jednostki
„stale”obserwującej (homo videns), co wiąże się z dominacją rozrywki nadwyższymi
wartościami. „Chłopaki do wzięcia” jawią się w tym ujęciu jako spektakl
wykreowany po to, żeby zabawiać publikę, traktując upokorzenie jako naturalny
element klasowego społeczeństwa. Fenomen ogromnej oglądalności produkcji
Polsatu można także podbudować słowami Szahaja: Upokarzani chcą oglądać
innych upokarzanych, aby lepiej znieść swoje własne upokarzanie, toteż program
nabiera niejako wymiaru terapeutycznego powiązanego z teorią voyeuryzmu
medialnego.
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Z obserwacji autora wynika, iż program bezwzględnie penetruje prywatne.
światy bohaterów, a kamera towarzyszy niemal każdej ich aktywności, nawet
myciu się. Ujęcia są natomiast bardzo tendencyjne, skupiają się i uwypuklają
najmniejsze detale, które odstają od społecznej normy (np. brudne paznokcie,
skrajnie zaniedbany dom czy ubytki w uzębieniu). Obrazy te mogą, zdaniem autora,
pogłębiać stereotypy dotyczące jednostek
pochodzących ze wsi.
W „Chłopakach do wzięcia” wyraźnie ukazana jest także transmisja patologicznych
i dewiacyjnych zachowań bohaterów, takich jak konflikt z prawem, świadome
łamanie prawa, alkoholizm, uzależnienie od używek, używanie wulgaryzmów czy
przemoc w stosunku do ludzi. Najwyraźniej widoczne było to u trzech
analizowanych bohaterów. Program natomiast dwukrotnie ukazywał realia
więzienne w trakcie analizy 12 odcinków z puli 252. Wnioskować więc można,
iż program „Chłopaki do wzięcia” przyczynia się do transmisji patologii społecznych
do telewizji. Kierując się koncepcją Szahaja, można stwierdzić,
iż mamy do czynienia z jawnym i celowym poniżaniem jednostek pochodzących
z niższych sfer, które ujawniają naturę współczesnego modelu społecznego
z charakterystyczną metaforą świata jako areny bezwzględnej konkurencji.
Ciekawą obserwacją jest również warstwa muzyczna. Program bowiem kładzie
szczególny nacisk na muzykę disco polo. W każdym odcinku wykorzystywane były
piosenki z tego gatunku jako „tło” wypowiedzi lektora, bądź jako „przejście” do
historii kolejnego bohatera. Muzyka disco polo, która jest często utożsamiana
z kiczem i kulturą niską, w przedstawianej „rzeczywistości” telewizyjnej może,
w ujęciu autora, wpływać na utrzymywanie negatywnego stereotypu osób
pochodzących ze wsi i małych miast.
Społeczeństwo polskie, w ujęciu Szahaja, jest szczególnie narażone na inwazję
kultury upokarzania, co znajduje odzwierciedlenie w popularnej produkcji
„Chłopaki do wzięcia”. Program ten przedstawia wyłącznie wycinki wiejskiej
i małomiasteczkowej rzeczywistości. Sam opis programu (Prowincjonalna Polska
utkana jest z biedy, nudy i beznadziei) profiluje to, jak produkcja interpretuje obrazy
przedstawiane w programie. Analiza zawartości i analiza reprezentacji społecznej
pozwoliła na wyklarowanie wniosku, iż narracja i ujęcia kamery są szczególnie
tendencyjne oraz mogą być piętnujące wobec przedstawianych na ekranie
osób.Bohaterowie najczęściej byli ośmieszani przez dobór ujęć, kreację medialną
bądź wypowiedzi lektora (Kilkanaście już lat zamieszcza w prasie anonse
matrymonialne. Każdej minuty usiłuje pozbyć się dręczących go wspomnień, ale one
zjawiają się wciąż na nowo. Tak samo jak każdego dnia pojawiają się
w kurniku jajka). Przedstawione przez produkcję obrazy mogą także stygmatyzować
osoby pochodzące ze wsi. Wnioskować więc można, iż program nie funkcjonuje
zgodnie z założeniami przedstawionymi przez producenta, Jerzego Morawskiego,
który mówił, iż Dzięki temu programowi widz poznaje również obraz współczesnej
polskiej prowincji, a także problemy i wyzwania mieszkańców tych rejonów. Widz
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poznaje tylko wycinek obrazu współczesnej polskiej prowincji, który jest w dodatku
zinterpretowany przez sztab produkcyjny i wyrażony określonymi symulakrami.
„Chłopaki do wzięcia” to produkcja, która przedstawia problemy i wyzwania
mieszkańców wsi i małych miast w ujęciu żartobliwym i humorystycznym, co łączy
się z koncepcją kultury upokarzania i victim show. Tym samym program może
utwierdzać negatywny stereotyp osób pochodzących ze wsi, jako mniej
wykształconych, życiowo nieporadnych, skrajnie biednych, dewiacyjnych oraz ze
skłonnościami do używek i łamania prawa. Celowość i tendencyjność względem
przedstawianych obrazów „rzeczywistości” wsi oraz celowy dobór scen przez zespół
produkcyjny w programie „Chłopaki do wzięcia” ukazują tylko wycinki
rzeczywistości, fragmenty realiów wsi, skrajne przypadki, które są generalizowane.
Tym samym mogą wzmacniać bądź utrwalać negatywne stereotypy, przyczyniając
się do wzmocnienia społecznych antagonizmów.
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"Chłopaki do Wzięcia" as an Example of a Programme that Perpetuates Negative Stereotypes of
the Rural Population. Transmission of Social Pathologies on Television
Summary
Attracting viewers' attention is the primordial principle of television. The use of pathological content
that crosses the boundaries of the normative system on screen has become a new media practice and
a strategy for increasing viewership. A good example of such a production is ''Chłopaki do wzięcia”, a
programme described as a ‘documentary’, the protagonists of which are the inhabitants of Polish
small towns and villages, men and women who are looking for love. The author attempts to analyse
the 'reality' presented in the aforementioned show by using content analysis, which is the starting
point for the further investigation of social representations. He uses theoretical categories concerning
new media practices: shame culture, victim show concept, stereotypes and media voyeurism. Thus
the article attempts to identify media images and specific interpretations of reality in the programme
"Chłopaki do wzięcia", which are related to the research problem, i.e. the deepening of the negative
image of rural inhabitants and the transmission of social pathology to television.
Keywords: victim show, humiliation culture, media pathology, television, stereotypes
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Sylwetki polityczek i polityków na łamach „Wysokich
Obcasów Ekstra” (2010‐2019)

ABSTRAKT
Prasa kobieca, jako składnik polskiego systemu medialnego, była analizowana przez reprezentantów
różnych dyscyplin naukowych. Badano m.in.: jej zawartość tematyczną, cechy formalne
poszczególnych magazynów, kwestie własnościowe, problemy definicyjne, wewnętrzną
subsegmentację itd. Jednak analiza literatury przedmiotu wykazała, że brakuje zarówno monografii
poszczególnych, współczesnych czasopism kobiecych, jak i badań nad ich zawartością. W związku
z powyższym niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnienia luki w badaniach zawartości prasy kobiecej
pod kątem reprezentacji sylwetek polityków i polityczek. Do analizy, celowo, wybrano magazyn
luksusowy „Wysokie Obcasy Extra”, którego pierwszy numer ukazał się w 2010 r.Autorka postawiła
sobie za cel omówienie najważniejszych wydarzeń w historii periodyku, określenie jego miejsca
w grupie magazynów luksusowych istniejących na polskim rynku prasowym. Ponadto starała się
odpowiedzieć na następujące pytania: jak kształtowała się dynamika zmian w sposobie prezentacji
sylwetek polityków w latach 2010‐2019, jakie postaci dominowały, jak wyglądał stosunek ilościowy
między reprezentantami polskiej i zagranicznej sceny politycznej, z uwzględnieniem poszczególnych
narodowości oraz jak wyglądała ilościowa reprezentacja ze względu na płeć prezentowanych
polityków.
SŁOWA KLUCZE: „Wysokie Obcasy Extra”, politycy, prasa kobieca, magazyny luksusowe

Wstęp
Współczesne magazyny kobiece, czyli te wydawane po 1989 roku, nie są częstym
przedmiotem badań. Wydaje się, że dla młodych naukowców związanych
1

Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS": 18.10.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 17.11.2021 r.
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z dyscypliną nauki o komunikacji społecznej i mediach szeroko rozumiane
media internetowe, nowe technologie informacyjno‐komunikacyjne i media
społecznościowe są naturalnym, pierwszym wyborem.
Prasa kobieca natomiast zawsze była źródłem do badań dla przedstawicieli
innych dyscyplin m.in.: historyków, literaturoznawców, językoznawców
politologów, bibliologów, którzy na podstawie analizy treści próbowali rozwikłać
różnorodne problemy badawcze. Także te związane w prezentacją polityki na
łamach prasy kobiecej czy funkcjonowaniem kobiet w sferze publicznej2. Analiza
literatury przedmiotu wykazała, że jedynie kilka czasopism kobiecych ukazujących
się w czasie transformacji ustrojowej i później doczekało się naukowych
opracowań. Do tej grupy periodyków należą „Kobieta i Życie” oraz „Przyjaciółka”3.
Poza tymi dwoma periodykami, które mają długą historię funkcjonowania na
polskim rynku prasowym badaczy interesował także, debiutujący w 1990
roku,„Twój Styl”4. Oczywiście krótkie informacje dotyczące różnych magazynów
kobiecych, w tym także „Wysokich Obcasów Extra” znalazły się w artykułach
analizujących poszczególne segmenty prasowe lub badających określony problem
na łamach wybranych magazynów luksusowych5.
2

Zob. m.in.: E. Maj, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918‐1939. Portret zbiorowy na podstawie
publicystycznego samoopisu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej, Lublin 2020, s. 173‐251; tejże,
Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów
Kobiecych 2019, nr 1, s. 73‐104.
3
Z. Sokół, „Kobieta i Życie”(1945‐2002), „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 9, s. 63‐94; tejże,
Tygodnik „Przyjaciółka” czasopismo dla kobiet cz. 3: „Przyjaciółka” w latach 1989‐2002, „Studia Bibliologiczne
Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8, s. 195‐215; U. Sokołowska, Kobiety w przestrzeni publicznej w periodyku
„Kobieta i Życie” (1999‐2002) – referat wygłoszony podczas VIII Spotkania Członków Zespołu
i Współpracowników Ośrodka Badań Historii KobietInstytutu Studiów Kobiecych przy współpracy Pracowni Historii
Kobiet w Katedrze Historii Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, 7‐8‐9 października 2021 r.; A. Walczak‐Szwed,
Obraz wyborów kontraktowych na łamach prasy dla kobiet, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”
2019, nr 1, s. 151‐170; tejże, Prasa jako narzędzie społecznej i politycznej aktywizacji kobiet w latach 1989‐1992.
Polska prasa dla kobiet w czasie transformacji ustrojowej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”
2020, nr 2, s. 110‐137; tejże, Redaktorki polskiej prasy dla kobiet w latach 1989‐1992 – referat wygłoszony podczas
VIII Spotkania Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów
Kobiecych przy współpracy Pracowni Historii Kobiet w Katedrze Historii Kultury Uniwersytetu w Białymstoku,
7‐8‐9 października 2021 r.
4
Zob. m.in.: M. Adamik‐Szysiak, Grupa Bauer Media w Polsce. Działalność i kierunek rozwoju, [w:] Inwestycje
koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, red., L. Pokrzycka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie‐Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 51‐96; R. Filas, Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 1‐2, s. 7‐41; O. Dąbrowska‐Cendrowska, Wysokonakładowe magazyny lifestylowe
w Polsce w pierwszej dekadzie XXI – kryzys, stagnacja czy rozwój, „Rocznik Bibliologiczno‐Prasoznawczy” 2013, nr
16, s. 119‐136; tejże, Krystyna Kofta jako reprezentantka felietonistów „Twojego Stylu”
w latach 1990‐2009, [w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny‐Zmorzyński, W. Furman,
J. Snopek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 61‐73.
5
K. Ciszewska, List czy e‐mail do redakcji? Zmiana gatunku na podstawie analizy tekstów w „Wysokich Obcasach
Extra” i portalu foch.pl, w: Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo, t. 1., red. G. Filip, M.
Patro‐Kucab, R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 63‐73; O. Dąbrowska‐
Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość prasy kobiecej w Polsce w latach 1989‐2019, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020, s. 106‐107;O. Kłusek, Trywializacja feminizmu. Pop‐feminizm,
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W literaturze przedmiotu dostrzega się „białe plamy” w badaniach nad
poszczególnymi tytułami prasy kobiecej ukazującymi się po 1989 roku. Zwłaszcza
nad ich budową formalną, zawartością, pełnionymi funkcjami6, czyli nad ich rolą
w społeczeństwie. Danièle Bussy‐Génevois zauważyła, że badanie prasy kobiecej
umożliwia dostęp do informacji na temat historii cywilizacji, zwyczajów, obyczajów
czy życia codziennego7. Prasa kobieca jest zatem źródłem do badań nad kobietą
i jej funkcjonowaniem w życiu prywatnym, jak i sferze publicznej.
W związku z powyższym Autorka postanowiła zbadać jeden z najmłodszych
magazynów ekskluzywnych ukazujących się na polskim rynku prasowym –
„Wysokie Obcasy Extra”8. Postawiła sobie za cel omówienie najważniejszych
wydarzeń w dziesięcioletniej historii periodyku, określenie jego miejsca w grupie
magazynów luksusowych istniejących na polskim rynku prasowym oraz prezentację
sylwetek polityczek i polityków. Badania miały na celu zweryfikowanie hipotezy, czy
we współczesnej prasie kobiecej jest miejsce ma prezentację polityczek i polityków?
Jeśli tak, to czy dominują kobiety? Należy w tym miejscu przypomnieć, że
International Federation of Periodical Press kierując się kryterium adresata reklamy
określiła czasopisma kobiece mianem magazynów konsumenckich (consumer
magazines)9, czyli „lekkich, łatwych i przyjemnych” skoncentrowanych jedynie na
bieżących sprawach związanych ze sferą prywatną kobiety. Tym bardziej zasadnym
wydaje się badanie zawartości „Wysokich Obcasów Extra”, aby odpowiedzieć na
pytania: jak kształtowała się dynamika zmian w sposobie prezentacji sylwetek
polityków w latach 2010‐2019, jakie postaci dominowały, jak wyglądał stosunek
ilościowy między reprezentantami polskiej i zagranicznej sceny politycznej,
z uwzględnieniem poszczególnych narodowości oraz jak wyglądała ilościowa
reprezentacja ze względu na płeć prezentowanych polityków10.
Zakres chronologiczny rozważań wyznaczają 2010 i 2019 rok. Pierwsza
z wymienionych dat nie podlega dyskusji, gdyż wówczas, wiosną ukazał się pierwszy
numer „Wysokich Obcasów Extra”. W 2020 roku rozpoczęła się w Europie
pandemia wywołana przez Covid‐19, która wpłynęła na globalny rynek mediów,
w tym także na rynek i zawartość prasy kobiecej. W związku z tym badania
latte‐feminizm i girlpower w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2017.
6
Zob. O. Dąbrowska‐Cendrowska, Jak żyć. Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet
w Polsce w XXI wieku, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2018.
7
D. Bussy‐Gènevios, Aproximación metodológica a la prensa paramujeres en España (1931‐1936), [w:] La prensa
de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos: I Encuentro de
la Historia de la Prensa, red. C. Garitaonandia, T. M. de Lara, Bilbao 1996.
8
W 2014 roku w Polsce pojawiła się „Uroda Życia” periodyk wydawany przez Edipresse Polska.
9
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,
s. 136.
10
Zob. O. Dąbrowska‐Cendrowska, Sylwetki polityków na łamach luksusowych magazynów adresowanych do
kobiet w Polsce w latach 1989‐2018. Analiza porównawcza, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 2, s. 57‐71.
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zakończono na 2019 roku. Ta perspektywa czasowa pozwoliła uchwycić dynamikę
zmian w prezentacji sylwetek polityków zarówno pod względem, płci, narodowości,
ról społecznych i sposobów ich prezentacji.

„Wysokie Obcasy Extra” – magazyn luksusowy dla kobiet
aktywnych
Magazyny luksusowe11 na polskim rynku medialnym to interesujący
i rozwijający się segment prasowy. Badacze prasy twierdzą, że czasopisma te
kształtują określone postawy społeczne, normy i zwyczaje oraz styl życia osobistego
i zawodowego12.
W latach 1990‐2020 segment magazynów luksusowych dla kobiet tworzyło
11 periodyków13. Po trzy tytuły miały firmy Burda International oraz Bauer Media.
Do pierwszej z nich należały: „In Style”, „Glamour” i „Elle”. Do drugiej: „Twój Styl”,
„Pani” i najmłodszy na rynku „Well”14. Marquard Media zaoferował czytelniczkom
„Cosmopolitan”15 i „Joy”. Po jednym tytule miały Agora SA, ‐ „Wysokie Obcasy
Extra”, Wydawnictwo Zwierciadło – „Zwierciadło” i Edipresse Polska – „Urodę
Życia”. W tabeli pierwszej zaprezentowano magazyny luksusowe dla kobiet
ukazujące się na polskim rynku w latach 1990‐2020.
Tab. 1. Segment magazynów luksusowych dla kobiet
L.p.

Tytuł

1

„Twój Styl”

2

„Pani”

Rok
powstania
1990
2002
1991
2005

Wydawca
Wydawnictwo Prasowe
„Twój Styl”
Bauer Media
Agencja Wydawniczo‐
Reklamowa „Wprost”
Bauer Media

11

Redaktorzy naczelni
2020 r.
Jacek Schmidt

Monika Stukonis

Autorka używa zamienne określenie ekskluzywne lub z „najwyższej półki”.
Zob. też.: T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach
1989‐2006, Warszawa 2007, s. 171‐190; E. Zierkiewicz, Czasopisma life‐stylowe dla mężczyzn – (pozorna)
opozycja dla prasy kobiecej, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 1, s. 45‐75.
13
Autorka skoncentrowała się na magazynach, które pojawiły się na polskim rynku prasowym w latach 1990‐2015
i nie zostały zlikwidowane lub zawieszone. Świadomie pominęła miesięcznik „Marie Clair”, który mimo trzech prób
nie zadomowił się na rynku oraz ukazujący się jedynie przez pół roku magazyn „Amelia”.
14
W lutym 2018 roku Bauer poszerzył ofertę o „Well”. Magazyn miał się wpisać w strategię inwestowania
w rodzime marki, a nie pisma na licencji. Jednak w maju 2018 roku periodyk został zlikwidowany, a ze współpracy
z firmą wycofała się redaktor magazynu, Dorota Wellman.
15
W 2019 roku wydawnictwo Marquard Media zrezygnowało z wydawania papierowych wersji „Cosmopolitan”,
„Joy” oraz „CKM’ tłumacząc swoją decyzję zmianą polityki wydawniczej firmy i skupieniem się na ofercie dostępnej
w sieci.
12
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3

„Zwierciadło”

1994

Zwierciadło sp. z o.o.

4

„Elle”

5.

„Cosmopolitan”

6.

„Glamour”

1994
2006
1997
2019
2003

Hachette Filipacchi
Burda International
Marquard Media Polska
Likwidacja pisma
Burda International

7.

„Joy”

8.

„In Style”

9.

Marquard Media Polska
Likwidacja pisma
Burda International
Likwidacja pisma
Agora SA

10.

„Wysokie
Obcasy Extra”
„Uroda Życia”

2006
2019
2008
2018
2010
2014

Edipresse Polska

11.

„Well”

2018
2018

Bauer Media
Likwidacja pisma

Paulina Stolarek
Joanna Olekszyk
Marta Drożdż
Joanna Lorynowicz
Joanna Mroczkowska
Katarzyna Dąbrowska
Martyna Zagórska
Anna Zejdler‐Ibisz
Ewa Wieczorek
Aleksandra Klich
Anna Maruszeczko
Sylwia Niemczyk‐
Opońska
Dorota Wellman

Źródło: Badania własne.

Porównując dane ze średniej sprzedaży egzemplarzowej w subsegmencie
magazynów luksusowych w latach 2010‐201816 widać wyraźnie, że liderem był
„Twój Styl”, który był poza konkurencją. „Wysokie Obcasy Extra” uplasowały się na
czwartej pozycji za „Panią” i „Zwierciadłem”, a przed „Elle” i „Urodą Życia”.
Dokładne dane ilustruje tabela 2.

91
94
94
84
79

121
112
93
89
91

73
73
73
66
61

16

87
88
70
56
57

159
138
113
92
89

116
111
98
87
75

106
91
86
88
83

Porównano dane ze sprzedaży w latach 2010‐2018, ponieważ bazowano na wynikach publikowanych przez
ZKDP. Ostatnie pełne dane są za 2018 r.
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„Uroda Życia”

„Joy”

„In Style”

„Elle”

„Cosmopolitan”

„Zwierciadło”

„Pani”
114
103
98
86
79

„Wysokie Obcasy
Extra”

292
239
227
216
207

„Glamour”

2010
2011
2012
2013
2014

„Twój Styl”

Rok

Tab.2. Średnia sprzedaż magazynów luksusowych w latach 2010‐2018
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2015
202
72
2016
200
82
2017
184
78
2018
159
71
Źródło: Badania własne.

74
65
94
101

79
65
50
35

53
53
46
47

48
40
29
19

79
59
60
32

66
57
43
45

72
74
74
68

72
81
77
63

Kwartalnik, „Wysokie Obcasy. Extra” zadebiutował na rynku w kwietniu 2010
roku nakładem 100 tys. egz. Pismo zostało dobrze przyjęte przez czytelniczki,
w konsekwencji wydawca musiał dodrukować 40 tys. egz. Zadowalająca sytuacja
„Wysokich Obcasów Extra” na rynku wydawniczo‐prasowym przełożyła się na
zmianę periodyczności z kwartalnej na dwumiesięczną. Natomiast, cztery lata od
debiutu, w kwietniu 2014 roku magazyn stał się miesięcznikiem. Niemal od
początku funkcjonowania na rynku, czyli od września 2010 r., „Wysokie Obcasy
Extra” były dostępne w aplikacji na iPada17. Należy przypuszczać, że tym sposobem
Agora SA doprecyzowała grupę docelową periodyku. Pierwszą redaktorką naczelną
przedsięwzięcia została Anna Borowiec18. Kolejno tę funkcję pełniły: Paulina Reiter
(od 26.04.2010 r. do 04.05.2016), Ewa Wieczorek(od 05.09.2016 r. do 31.05.2021
r.) oraz Aleksandra Klich (od 01.06.2021 r.). Wydawca czasopisma, spółka
Agora S.A., podkreślił: „Wysokie Obcasy Extra kierujemy do osób
wykształconych, aktywnych, ciekawych świata, zainteresowanych kulturą,
psychologią, polityką, ale także otwartych na niebanalne propozycje modowe
i kulinarne”19. Warto w tym miejscu podkreślić, że po raz pierwszy w profilowaniu
grupy docelowej w określaniu konkretnych zainteresowań pojawiła się tematyka
dotycząca polityki, co miało przełożenie na zawartość tematyczną.
W 2014 roku wydawca rozpoczął wizerunkową kampanię promocyjną magazynu
pod hasłem „Wysokie Obcasy Extra – miesięcznik do czytania”. Podkreślając tym
samym, że na łamach pisma znajdują się przede wszystkim obszerne materiały
dziennikarskie, które uzupełniają fotografie, nie odwrotnie. Agnieszka Rożewska,
wydawca magazynu stwierdziła: „Wysokie Obcasy Extra od swoich
pierwszych numerów cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników
i zaufaniem reklamodawców, świadczą o tym dobre wyniki sprzedaży
i czytelnictwa. Jednocześnie magazyn stanowi atrakcyjną i wyjątkową ofertę
w segmencie luksusowych pism dla kobiet, co podkreślamy w nowej kampanii
wizerunkowej. Znaleźliśmy swój kawałek rynku i czytelniczego i reklamowego”20.
Agora adresowała swój luksusowy magazyn do kobiet młodych i ambitnych.
17

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,8377516,wysokie‐obcasy‐extra‐na‐ipadzie.html?disableRedirects=true,
(17.10.2020).
18
„Wysokie Obcasy. Extra” 2010, nr 1, s. 7.
19
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wysokie‐obcasy‐extra‐ukaza‐sie‐jako‐niezalezny‐tytul ‐ (28.07.2019).
20
http://www.rynekprasowy.pl/wysokie‐obcasy‐extra‐miesiecznikiem/ ‐ [dostęp: 27.07.2019].
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Zarówno wiek czytelniczek, jak i strategia rozwoju firmy, którą dogłębnie
zaprezentowała Jolanta Dzierżyńska‐Mielczarek21, wpłynęły na rozbudowanie
kanałów dystrybucji treści publikowanych w periodyku. „Wysokie Obcasy Ekstra”
udostępniano w rozszerzonej wersji cyfrowej dostępnej w aplikacjach na smartfony
i tablety z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Polityczki i politycy w „Wysokich Obcasów Extra” –
metodologia badań
Chcąc uchwycić dynamikę zmian w sposobie prezentacji sylwetek polityków
w latach 2010‐2019, wskazać dominujące postaci, wskazać reprezentantów polskiej
i zagranicznej sceny politycznej oraz ilościową reprezentację ze względu na płeć
zdecydowano się na celowy dobór próby, którą stanowiły wszystkie numery
wybranego magazynów. Łącznie korpus badawczy tworzyło 79 numerów
„Wysokich Obcasów Extra”.Jednostką pomiaru był artykuł, na łamach którego
najczęściej publikowano informacje dotyczące jednego polityka. Zdarzały się też
teksty prezentujące od 2 do 6 postaci. Były to swoistego rodzaju przeglądy. Dlatego
prezentując wyniki badań odniesiono się zarówno do liczby opublikowanych
tekstów, jak i liczby zaprezentowanych sylwetek.
Przyjęto założenie, że polityk to osoba, dla której zarządzanie władzą państwową
jest pracą, zawodem, profesją, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Do tej grupy
celowo włączono pierwsze damy oraz postaci z rodów królewskich, które na łamach
publikowanych artykułów były przedstawiane w kontekście sprawowanej funkcji.
Wyłoniono te postaci, które w latach 1990‐2019 zajmowały się polityką.

„Obcokrajowcy górą” – wyniki badań
W latach 2010‐2019 redakcja opublikowała 22 artykuły prezentujące sylwetki
32 różnych polityków. W tej grupie znalazło się pięć postaci tj. Robert Biedroń,
Księżna Diana, Donald Thrump, Angela Merkel, Theresa May, o których pisano
dwukrotnie. W sumie 37 razy pisano o politykach, reprezentujących różne partie
polityczne i różne kraje. Dane ilustruje wykres 1.

21

Więcej na ten temat zob.: J. Dzierżyńska‐Mielczarek, Dywersyfikacja w polskich mediach – moda czy
konieczność, „Rocznik Bibliologiczno‐Prasoznawczy” 2012, nr 4, s. 43‐58.
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Wykres 1. Politycy na łamach „Wysokich Obcasów Extra”
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Źródło: Badania własne.

W badanym okresie z różnym natężeniem pisano o politykach. Najwięcej
artykułów, 7 opublikowano w 2017 roku. Nieco mniej, 4 w 2016 r. Po 3 w 2018 r.
i 2019 r. W latach 2010‐2013, czyli wówczas kiedy magazyn ukazywał się jako
kwartalnik, a następnie dwumiesięcznik nie opublikowano żadnego artykułu
prezentującego osobę zajmującą się polityką. Taka sytuacja może wynikać zarówno
z faktu, że „Wysokie Obcasy Extra” jako nowy magazyn luksusowy na polskim rynku
mediów, szukał swojej formuły i miejsca w tym segmencie prasowym, jak
i osoby redaktora naczelnego. We wrześniu 2016 roku tę funkcję zaczęła pełnić Ewa
Wieczorek, która zapewne wywarła wpływ na zawartość tematyczną czasopisma.
Już w listopadowym numerze z tego właśnie roku ukazały się dwa artykuły. Jeden
dotyczący życia zawodowego Hillary Clinton22, drugi pt. One mają władzę23
prezentujący sylwetki 9 kobiet parających się polityką. Z danych zamieszczonych na
wykresie nr 2 widać wyraźnie, że od 2016 roku wzrosła liczba tego typu artykułów.

22

M. Staniszewska, Pierwsza, „Wysokie Obcasy Extra” 2016, nr 11, s. 44‐53.
N. Waloch‐Matlakiewicz, One rządzą światem, „Wysokie Obcasy Extra” 2016, nr 11, s. 58‐61.
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Wykres 2.Frekwencyjność prezentacji sylwetek polityków w latach 2010‐2019
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Źródło: Badania własne.

Analizując zebrany materiał pod względem kategorii płci widać, że redakcja
„Wysokich Obcasów Extra” nieco częściej pisała o polityczkach niż politykach.
W latach 2010‐2019 przybliżono sylwetki 18 kobiet i 14 mężczyzn24. Można
przypuszczać, że dążenie do równowagi wynikało z przyjętej linii programowej
magazynu, w którą wpisano równouprawnienie ze względu na płeć. W gronie
mężczyzn dominowali powszechnie znani politycy, często od lat zasiadający
w rządzie lub będący w opozycji, generalnie na scenie politycznej. W prezentacji
kobiet redakcja sięgała po zdecydowanie mniej znane postaci. Przykładem może
być premier Nowej Zelandii – Jacinda Ardern25 czy senatorka ze Stanów
Zjednoczonych – Elizabeth Warren26. Wykres 3 ilustruje omawianą kategorię.

24

Por. O. Dąbrowska‐Cendrowska, „Kobiety górą” – sylwetki polityków i polityczek na łamach „Twojego Stylu”
w latach 1990‐2019 ‐ [w druku].
25
M. Staniszewska, Jacinda Ardern. Premier w ciąży, „Wysokie Obcasy Extra” 2018, nr 3, s. 74‐77.
26
K. Wężyk, Szeryfka zadłużonych, „Wysokie Obcasy Extra” 2019, nr 3, s. 36‐41.
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Wykres 3. Porównanie liczby sylwetek polityków ze względu na płeć
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Inaczej ukształtowała się reprezentacja polityków ze względu na narodowość.
Zdecydowanie częściej prezentowano sylwetki obcokrajowców (25 postaci), niż
Polaków (7 postaci). Z grupy obcokrajowców dominowały osoby ze Stanów
Zjednoczonych (8 postaci) i Wielkiej Brytanii (6 postaci). Prezentowano także
sylwetki kobiet u władzy z krajów Litwa, Estonia, Nowa Zelandia, Chile, Liberia,
Korea Południowa, koncentrując się w tekście na pracy zawodowej, pełnionej
funkcji w rządzie. Z politykami z Polski najczęściej dziennikarze przeprowadzali
wywiady np. z Joanną Kluzik‐Rostowską27, Robertem Biedroniem28, Markiem
Borowskim29. Pisząc o postaciach reprezentujących zagraniczne sceny
polityczne autorzy bazowali na książkach i zagranicznej prasie („Guardian”, „New
York Times”, „New Zealand Herald”, „Observer”, „DallyTelegraph”, „New Yorker”,
„Vouge US”, „Cosmopoitan”, „The Atlantic”) oraz serwisach internetowych
(krytykapolityczna.pl, politicon.com, elle.com, CNN.com) opisujących życie
zawodowe i prywatne bohatera artykułu30. Wszystkie artykuły były bogato
ilustrowane. W tabeli nr 3 przedstawiono wszystkie postaci, o których pisano
w „Wysokich Obcasach Extra”.
27

G. Giedrys, Jolanta Kluzik‐Rostowska. Roztropna i zdegradowana, „Wysokie Obcasy Extra” 2013, nr 2, s. 34‐39.
N. Waloch‐Matlakiewicz, Luzuję gorset i robię swoje, „Wysokie Obcasy Extra” 2016, nr 5, s 48‐55; K. Sulej,
Prezydencie, nie wypada, „Wysokie Obcasy Extra” 2017, nr 11, s. 132‐135.
29
M. Jałoszewski, No, weźcie udział w czymś, „Wysokie Obcasy Extra” 2016, nr 1, s. 52‐59.
30
M. Staniszewska,Pierwsza, „Wysokie Obcasy Extra” 2016, nr 11, s. 44‐53; tejże, Jacinda Ardern. Premier w ciąży,
„Wysokie Obcasy Extra” 2018, nr 3, s. 74‐77.
28
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Tab. 3. Polityczki i politycy w „Wysokich Obcasach Extra”
L.p.

1.

Imię i nazwisko

Wysokie Obcasy
Extra
rok i numer
2013 nr 2

Liczba art.

Kraj

1

Polska

2
1
2

Wielka Brytania
Polska
Niemcy

1

Stany
Zjednoczone
Francja
Rosja
Polska
Stany
Zjednoczone
Stany
Zjednoczone
Stany
Zjednoczone
Chile
Litwa
Korea
Południowa
Wielka Brytania
Liberia
Norwegia
Estonia
Dania
Stany
Zjednoczone
Polska
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Stany
Zjednoczone
Wielka Brytania
Nowa Zelandia
Wielka Brytania
Stany
Zjednoczone

2.
3.
4.

Joanna Kluzik‐
Roztowska
Księżna Diana
Wojciech Jaruzelski
Angela Merkel

5.

Barack Obama

2013 nr 5; 2017 nr 9
2014 nr 4
2015 nr 10; 2016 nr
11
2015 nr 10

6.
7.
8.
9.

Emmanuel Macron
Vladimir Putin
Janusz Palikot
George Bush

2015 nr 10
2015 nr 10
2015 nr 10
2015 nr 10

1
1
1
1

10.

Bill Clinton

2015 nr 10

1

11.

Hillary Clinton

2016 nr 11

1

12.
13.
14.

Michelle Bachelet
Dalina Grybauskaite
Park Geun‐Hye

2016 nr 11
2016 nr 11
2016 nr 11

1
1
1

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Theresa May
Ellen Johnson‐Sirlesf
Erna Solberg
Kersti Kaijuland
Małgorzata II
Alice Roosevelt

2016 nr 11; 2019 nr 5
2016 nr 11
2016 nr 11
2016 nr 11
2016 nr 11
2017 nr 3

2
1
1
1
1
1

21.
22.
23.
24.

Robert Biedroń
Królowa Elżbieta II
Królowa Wiktoria
Donald Thrump

2016 nr 5; 2017 nr 11
2016 nr 1
2017 nr 6
2017 nr 5; 2017 nr 4

2
1
1
2

25.
26.
27.
28.

Książe Karol
Jacinda Ardern
Winston Churchill
Alexandria
Ocasio‐
Gortez

2017 nr 9
2018 nr 3
2018 nr 2
2018 nr 11

1
1
1
1
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29.
30.
31.

Tadeusz Mazowiecki
Lech Wałęsa
Elizabeth Warren

32.
Marek Borowski
Źródło: Badania własne.

2019 nr 6
2019 nr 6
2019 nr 3

1
1
1

2016 nr 1

1

Polska
Polska
Stany
Zjednoczone
Polska

Zakończenie
„Wysokie Obcasy Extra” czasopismo wydawane przez firmę Agora SA to
magazyn, który na polskim rynku prasowym zadebiutował w 2010 r. Nowatorska
formuła wydawnicza, ciekawa zawartość tematyczna, nie stroniąca od tematów
trudnych i kontrowersyjnych oraz precyzyjne określona grupa docelowa sprawiły,
że magazyn zadomowił się w nasyconym segmencie magazynów luksusowych.
Analizując wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej widać, że periodyk walczył
o czytelniczki z „Elle”, „Zwierciadłem”, i z „Panią”. Poza konkurencją pozostawał
lider segmentu magazynów luksusowych „Twój Styl”.
Na łamach „Wysokich Obcasów Extra”, jak wynika z przeprowadzonych badań,
z różnym natężeniem prezentowano sylwetki polityczek i polityków. Więcej
artykułów, opisujących ich życie zawodowe i prywatne, redakcja opublikowała
w latach 2016‐2019, co najprawdopodobniej ma związek z pełnieniem funkcji
redaktorki naczelnej przez Ewę Wieczorek. Dla „Wysokich Obcasów Extra” polityk
to zarówno kobieta, jak i mężczyzna, dlatego nie zaznaczyła się wyraźna dominacja
jednej z płci, tak jak w przypadku „Twojego Stylu”. Zdecydowanie częściej natomiast
prezentowano zagranicznych polityków pracujących w różnych krajach, nie tylko
w Europie. Kobiety prezentowano w cyklu pt. „One rządzą światem”. Przybliżając
działalność polityków i polityczek związanych z polską sceną polityczną
wykorzystywano wywiad prasowy, który dopełniał bogaty materiał fotograficzny.
Inaczej prezentowano postaci z zagranicy. Niezależnie od kraju pochodzenia postaci
dominowały artykuły problemowe.
Autorka ma świadomość, że zaprezentowane wyniki badań to jedynie wstęp do
dalszej, dogłębnej analizy jakościowej zebranego materiału, dzięki której uda się
uchwycić kolejne zależności wynikające choćby z kalendarza wyborczego,
przynależności do partii politycznych, funkcji redaktora naczelnego, ważnych
wydarzeń politycznych o charakterze międzynarodowym i zawartości tematycznej.
Tym artykułem starała się, czasami chaotycznie, uzupełnić jedną z „białych plam”
w badaniach współczesnej prasy kobiecej. Jednak, jak powiedziała Klementyna
z Tańskich Hofmanowa „w długiej drodze niepodobna nie potknąć się, nie pośliznąć.
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Kto nie stąpa, nie zmorduje nogi, ale też nie znajdzie”31.
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Profiles of Female and Male Politicians in ‘Wysokie Obcasy Ekstra’
(2010‐2019)
Summary
The women's press, as a component of the Polish media system, was analysed by representatives
of various scientific disciplines. Among other things, its thematic content, formal features of particular
magazines, ownership issues, definition problems, internal sub‐segmentation etc. have been
examined. However, the analysis of the literature on the subject has shown that there is a lack of both
monographs of individual contemporary women's magazines and research on their content.
Therefore, this article is an attempt to fill the gap in the research on the content of women's press in
terms of the representation of female politicians. For the purpose of the analysis, the luxury magazine
‘Wysokie Obcasy Extra’ was chosen, the first issue of which was published in 2010. The author set
herself the goal of discussing the most important events in the history of the periodical, defining its
place in the group of luxury magazines existing on the Polish press market. Moreover, she tried
to answer the following questions: what was the dynamics of changes in the way
of presenting politicians' profiles in the years 2010‐2019, which characters dominated, what was the
quantitative relation between the representatives of the Polish and foreign political scene, taking into
account particular nationalities, and what was the quantitative representation by gender of the
presented politicians.
Keywords: ‘Wysokie Obcasy Extra’, politicians, women’s press, luxury magazines
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Dwie odmienne wizje rzeczywistości. Wiadomości TVP
i Fakty TVN o strajku kobiet

ABSTRAKT
Sposób prezentowania treści dotyczących tego samego wydarzenia w serwisach informacyjnych różni
się w zależności od linii programowej stacji telewizyjnej. Materiały pełnią zatem nie tylko funkcję
informacyjną, ale także coraz częściej mają charakter opiniotwórczy. Autorki przeprowadzą analizę
zawartości newsów, dotyczących strajku kobiet, który rozpoczął się po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wyemitowano je w ramach głównych
wydań Wiadomości TVP1 i Faktów TVN‐u. Za próbę badawczą posłużą materiały z okresu dwóch
tygodni: od 22 października, czyli momentu ogłoszenia wyroku TK, do 4 listopada. Badanie dotyczyło
będzie zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych. Analiza ta pozwoli na przedstawienie dwóch
odmiennych medialnych wizji rzeczywistości, dotyczących aktualnej sytuacji społeczno‐politycznej
w Polsce.
SŁOWA KLUCZOWE: strajk kobiet, medialna wizja rzeczywistości, Wiadomości, Fakty

1

Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS": 12.10.2021 r. ; data zatwierdzenia tekstu do druku: 17.11.2021 r.
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Wprowadzenie
Wraz z pojawieniem się pandemii COVID‐19 zmieniło się życie
i funkcjonowanie człowieka. Zmianie uległy stosunki społeczne, polityczne,
gospodarcze oraz ekonomiczne. Telewizja obok Internetu stanowi obecnie główne
źródło informacji. Jednym z jej gatunków są serwisy informacyjne, które według
Wiesława Godzica „wydają się najbardziej naturalnym dla tego medium”2, jak
również wyzwalają „przeciwstawne emocje powodując podział na mniej więcej
równe grupy żarliwych zwolenników i totalnych przeciwników”3. Materiały
dziennikarskie znacząco wpływają bowiem na sposób, w jaki widzowie odbierają
otaczającą ich rzeczywistość. Coraz częściej w procesie tworzenia newsów
obserwuje się jednak przeniesienie akcentu z walorów informacyjnych na elementy
publicystyczne. Dziennikarze przedstawiają opinie i komentują bieżące wydarzenia,
przeważnie zgodnie z przyjętą linią programową danej stacji. Ich wypowiedzi
niejednokrotnie przyjmują charakter informacji komentującej – niezgodnej
z przyjętymi regulacjami etycznymi zawodu dziennikarza4. W Karcie Etycznej
Mediów wyróżnione zostało siedem zasad, którymi powinni kierować się
przedstawiciele tej profesji. Wśród tych standardów wymieniono m.in. zasadę
prawdy, zasadę obiektywizmu oraz zasadę oddzielania informacji od komentarza.
Niewprowadzenie tych zasad w przygotowywaniu materiałów telewizyjnych przez
wiodące stacje telewizyjne w Polsce: TVP i TVN skutkuje niejednokrotnie ukazaniem
odbiorcy całkowicie odmiennych wizji rzeczywistości. Przykładem takiego zjawiska
było relacjonowanie protestów kobiet, które rozpoczęły się po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.
Celem artykułu jest ukazanie dwóch odmiennych wizji rzeczywistości
dotyczącej strajku kobiet, kreowanej przez Wiadomości TVP i Fakty TVN.
Obrazy te są wynikiem analizy ilościowej i jakościowej materiałów newsowych
z głównych wydań serwisów z okresu dwóch tygodni: od 22,
czyli momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do 4 listopada.

Medialna wizja rzeczywistości
Zjawisko medialnej wizji rzeczywistości, będącej de facto wyłącznie jej
wycinkiem, rozpatrywać można na kilku płaszczyznach: kulturowej, językowej
i medialnej. W płaszczyźnie kulturowej interpretacja rzeczywistości przebiega
2

W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 1999, s. 83.
Ibidem.
4
Zob. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego, [w]: K. Michalewski (red.), Tekst w mediach,
Łódź 2002, s. 372‐386 oraz K. Wardzała, Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych,
„Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2010, 17 (37), s. 151‐162.
3
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z uwzględnieniem czynników gospodarczych, naukowych, religijnych czy
ideologicznych. Perspektywa językowa odnosi się natomiast do postrzegania świata
poprzez język, który w społeczeństwie uznawany jest za środek ekspresji.
Z kolei z punktu widzenia medialnego przedstawiana wizja rzeczywistości ulega
dywersyfikacji z uwagi na fakt dostosowywania przekazu w danym medium do
charakteru jego odbiorcy5. Jak zaznaczają Paweł Nowak i Ryszard Tokarski:
Odmiennie ukształtowany opis realnego zdarzenia zależnie od przyjętego w makrointencji punktu
widzenia określany bywa w literaturze jako «(medialny) obraz świata» lub «(medialna) wizja
świata», dostrzegając przy tym «obligatoryjnie wpisany w nią podmiotowo‐kulturowy punkt
widzenia». Ów punkt widzenia w przekazie medialnym może mieć charakter subiektywny,
jednostkowy, właściwy konkretnemu autorowi konkretnego tekstu, ale może być też
wykładnikiem poglądów instytucjonalnych, np. zespołu redakcyjnego6.

Media w procesie kreowania wizji konkretnych wydarzeń nie tylko informują,
ale nadają również tym informacjom odpowiednie znaczenie oraz –
w konsekwencji – kreują wartości, a wręcz nastroje społeczne7. Z takim zjawiskiem
można spotkać się wielokrotnie na polskim rynku medialnym, zwłaszcza
w odniesieniu do telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Tło społeczno‐polityczne strajku kobiet
22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności
przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Był to
pierwszy przypadek negacji wypracowanego w latach 90. XX wieku kompromisu
aborcyjnego, który dopuszczał możliwość przeprowadzenia aborcji w trzech
przypadkach: zagrożenia zdrowia i życia matki, gwałtu i wspomnianego ciężkiego
upośledzenia płodu. Orzeczenie zapadło większością głosów, zdanie odrębne miało
dwóch sędziów, i wzbudziło wielkie emocje wśród polskiego społeczeństwa.
Protestujący wyszli na ulice zarówno polskich, jak i zagranicznych miast. Według
doniesień medialnych 28 października w Polsce doszło do protestów
w 410 miejscach, w których uczestniczyło ponad 430 tys. osób. Należy także dodać,
że protesty te odbywały się w czasie pandemii COVID‐19, mimo zakazu zgromadzeń,
co obrazuje skalę niezadowolenia społeczeństwa.

5

Por. B. Łódzki, Medialny obraz rzeczywistości, „Studia Socialia Cracoviensia”, 2017, 1 (16), s. 123‐124.
P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w]: P. Nowak, R. Tokarski (red.),
Kreowanie światów w języku mediów, Lublin 2007, s. 19.
7
Por. M. Żak, Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku Policji, „Media i Społeczeństwo”,
2018, (8), s. 116.
6
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Liczba materiałów, kalendarium i agenda
Wyrok Trybunału i jego następstwo – strajk kobiet był szeroko relacjonowany
zarówno w Wiadomościach, jak i Faktach. W serwisie informacyjnym TVP1 na 131
materiałów 40 dotyczyło tej tematyki.
Wykres 1. Liczba materiałów dotyczących strajku kobiet w Wiadomościach w okresie
od 22 października do 4 listopada 2020 roku.

0
0%

0
0%

40
31%

91
69%
materiały dot. strajku kobiet

materiały o innej tematyce

Źródło: Opracowanie własne.

W Faktach natomiast materiałów dotyczących wyroku Trybunału i strajku kobiet
było 35 na 113 wszystkich newsów.
Wykres 2. Liczba materiałów dotyczących strajku kobiet w Faktach w okresie od 22
października do 4 listopada 2020 roku.

0
0%

0
0%

35
31%

78
69%
materiały dot. strajku kobiet
Źródło: Opracowanie własne.
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Sumarycznie więcej materiałów o strajku kobiet wyemitowano
w Wiadomościach, ale zainteresowanie tematem obu serwisów informacyjnych
było na takim samym poziomie, czyli 31%. Liczba ta wskazuje na wysokie nasilenie
newsów o tej tematyce.
Na wykresie nr 3 ukazane zostało, ile w danym dniu wyemitowano materiałów
dotyczących protestów w obu serwisach informacyjnych.
W dzień ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a więc 22 października,
w Faktach wyemitowano jeden materiał dotyczący tej tematyki, natomiast
w Wiadomościach trzy. W kolejnych dniach zainteresowanie strajkiem kobiet
w obu serwisach wzrastało. Najwięcej, bo pięć materiałów w jednym wydaniu
Wiadomości wyemitowano 28 października. W Faktach natomiast zainteresowanie
utrzymywało się przez kilka dni, po czym od 30 października możemy
zaobserwować jego spadek, aż do momentu, w którym 4 listopada na ten temat nie
wyemitowano żadnego materiału.
Wykres 3. Kalendarium emisji materiałów w Wiadomościach i Faktach w okresie od 22
października do 4 listopada 2020 roku.

Wiadomości TVP1

04.11.2020
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02.11.2020

01.11.2020

31.10.2020

30.10.2020
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23.10.2020

22.10.2020

6
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4
3
2
1
0

Fakty TVN

Źródło: Opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli chodzi o zainteresowanie tematem strajku
kobiet obu serwisów informacyjnych, to było ono na takim samym poziomie
(31%). Różnica widoczna jest natomiast w rozkładzie tejże tematyki
w agendzie. W Wiadomościach materiały dotyczące strajku kobiet były najczęściej
emitowane jako temat numer siedem (13 materiałów), temat numer sześć
(9 materiałów) i temat numer osiem (8 materiałów). W Faktach najczęściej był to
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temat numer dwa i numer trzy (po 9 materiałów) oraz temat numer jeden, tzw.
jedynka (7 materiałów). Statystyki te prezentuje poniższy wykres.
Wykres 4. Agenda materiałów w Wiadomościach i Faktach w okresie od 22 października
do 4 listopada 2020 roku.
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Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wykresu dostrzec można wyraźną dysproporcję
w randze tematyki strajku kobiet w agendzie analizowanych serwisów
informacyjnych. Dla Faktów był to temat eksponowany na początku głównych
wydań serwisów, natomiast w Wiadomościach newsy te niejednokrotnie
zajmowały podrzędną pozycję wobec innych tematów i często emitowane były
na końcu programu.

Czas trwania materiałów i liczba wypowiedzi
Łączny czas trwania materiałów dotyczących protestów w Wiadomościach
wyniósł 02:28:32 na 07:10:54 trwania łącznie analizowanych odcinków. Średni czas
trwania materiału to 3 minuty i 49 sekund. W Faktach natomiast średni czas trwania
materiału był o 42 sekundy krótszy i wynosił 3 minuty i siedem sekund. Łączny czas
trwania materiałów dotyczących protestów w Faktach wyniósł 01:48:54 na
05:58:10 trwania łącznie analizowanych odcinków. Warto tutaj jednak zaznaczyć,
że Fakty trwają około 27 minut, natomiast Wiadomości nie krócej niż 30 minut.
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Wykres 5. Czas trwania materiałów dotyczących strajku kobiet w okresie od 22
października do 4 listopada 2020 roku.
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Łączny czas trwania materiałów dot. strajku kobiet
Średni czas trwania materiału
Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę czas trwania materiałów dotyczących strajku kobiet,
Wiadomości TVP1 poświęcały tej tematyce średnio 34,4% czasu antenowego
podczas wydania głównego, z kolei Fakty TVN 30,4%.
Analizując wypowiedzi osób w materiałach, autorki artykułu dokonały ich
podziału na trzy kategorie: pierwszą stanowiły osoby popierające wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, drugą osoby negujące wyrok, a trzecią osoby neutralne.
W przypadku osób popierających wyrok Trybunału byli to politycy Zjednoczonej
Prawicy, głównie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, niektórzy duchowni
oraz publicyści gazet i portali prawicowych. W skład drugiej grupy weszli przede
wszystkim protestujący, a także politycy opozycji. Do osób neutralnych
zaliczone zostały osoby, które z założenia powinny mieć obiektywny stosunek do
rozgrywających się wydarzeń, np. lekarze.
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Wykres 6. Podział wypowiedzi w materiałach Wiadomości TVP w okresie od 22
października do 4 listopada 2020 roku.
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osoby popierające wyrok TK

osoby negujące wyrok TK

osoby neutralne
Źródło: Opracowanie własne.

W Wiadomościach osób, które w swoich wypowiedziach popierały wyrok
Trybunału Konstytucyjnego było 99, tyle samo osób neutralnych i 33 osoby, które
wyrok negowały. Liczby te pokazują, że redakcja serwisu do tzw. setek zapraszała
głównie rozmówców, którzy z założenia pozytywnie lub neutralnie mieli się
wypowiadać na omawiany temat lub wykorzystywała ich wcześniejsze wypowiedzi.
Trzykrotnie mniej razy zapraszano i prezentowano słowa osób, które wyrok
krytykowały. Wśród osób popierających orzeczenie wypowiadali się politycy PiS‐u,
m.in. Bartłomiej Wróblewski, Anna Milczanowska czy Anita Czerwińska. Pośród
przedstawicieli prasy i portali internetowych były to nazwiska związane z mediami
prawicowymi, m.in. redaktor naczelna portalu w Polityce.pl Marzena Nykiel,
redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz i Grzegorz Górny – publicysta
tygodnika „Sieci”. W grupie osób wyrok krytykujących najczęściej ukazywano
wypowiedzi Marty Lempart – liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Joanny
Scheuring‐Wielgus – posłanki partii Wiosna i prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego. Wśród osób neutralnych wypowiadali się m.in. rodzice, lekarze
i rzecznicy prasowi instytucji społecznych.
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Wykres 7. Podział wypowiedzi w materiałach Fakty TVN w okresie od 22 października
do 4 listopada 2020 roku.
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Źródło: Opracowanie własne.

W
Faktach
dysproporcja
pomiędzy
osobami
popierającymi
a negującymi wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest tak widoczna jak
w Wiadomościach. Różnica między nimi wynosi tylko dwie osoby. 56
osób go popiera, a 58 neguje. Jednak największą liczbę stanowią
osoby neutralne – jest ich 119, co może wskazywać na pewną próbę obiektywizmu
dziennikarzy Faktów. Przeciwko wyrokowi wypowiadali się m.in politycy opozycji:
Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak Kamysz, a także
organizatorzy strajku: Marta Lempart i Klementyna Suchanow Natomiast
wśród osób popierających wyrok przytaczano m.in wypowiedzi premiera Mateusza
Mateusza
Morawieckiego,
Ryszarda Terleckiego i Michała Wosia Nazwiska
te pojawiały się także w Wiadomościach. Należy jednak zwrócić uwagę,
że o ile w przypadku serwisu TVP wśród osób neutralnych dużą grup
stanowili rodzice, tak w Faktach najliczniejsi byli medycy, a także politolodzy
i socjolodzy.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej materiałów wyemitowanych
w głównych wydaniach Wiadomości TVP1 i Faktów TVN należy
stwierdzić, że tematowi strajku kobiet wywołanego wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego
w
obu
serwisach
poświęcono
wiele
uwagi
i zainteresowania. W omawianym okresie czasowym był to temat wiodący
i pojawiał się praktycznie każdego dnia, z tą różnicą, że w Faktach w agendzie
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znajdował się wyżej niż w Wiadomościach. Jednakże przedstawione statystyki
pokazują, że protesty społeczne, które objęły swoim zasięgiem nie tylko Polskę,
stały się jednocześnie jednym z najważniejszych medialnych wydarzeń czwartego
kwartału 2020 roku.

Paski, czyli tytuły materiałów
Ocenę jakościową materiałów, wyemitowanych w Wiadomościach TVP1
i Faktach TVN, autorki rozpoczną od analizy tytułów newsów, czyli tzw. pasków.
W Wiadomościach każdy materiał został opatrzony paskiem – rozbudowanym
tytułem w formie zdania oznajmującego. Zabieg ten miał na celu przedstawienie
konkretnej wizji interpretacji rzeczywistości, nie pozostawiając przy tym miejsca na
jakąkolwiek polemikę, np.: „Lewacki faszyzm atakuje polskie wartości” (wydanie
główne z dnia 29.10.2020), „Lewicowi bojówkarze atakują kościoły” (wydanie
główne z dnia 26.10.2020) czy „Atak na sędziów i polską konstytucję” (wydanie
główne z dnia 23.10.2020).
Właściwie wszystkie paski użyte w Wiadomościach zawierały słownictwo
nacechowane, a te z pozoru neutralne przedstawiono w odpowiednim,
dostosowanym do ogólnej narracji obecnej w TVP kontekście, np.: „Uliczne protesty
pomimo pandemii” (wydanie główne z dnia 31.10.2020), „Polska konstytucja chroni
życie” (wydanie główne z dnia 28.10.2020) czy „Pytanie o rzeczywisty cel
protestów” (wydanie główne z dnia 2.11.2020).
W Faktach TVN większość newsów nie miało tytułów w formie pasków. Zamiast
nich pojawiały się jedynie zdjęcia pochodzące z danego materiału.
Część newsów opatrzono jednak tytułem. Paski, które zapowiadały te materiały,
były krótkie – zazwyczaj składały się z dwóch lub trzech wyrazów. Były one
utrzymane w konwencji gry słów, a nie jak w przypadku Wiadomości perswazyjnego
zdania oznajmującego. Stanowiły raczej wyraz niepokoju społecznego co do
przyszłości, pozostawiając przy tym pewne pole do interpretacji, np.: „Koniec
kompromisu aborcyjnego” (wydanie główne z dnia 22.10.2020) czy „Wiedza i życie”
(wydanie główne z dnia 26.10.2020).
Należy zaznaczyć również obecność w paskach Faktów słownictwa
nacechowanego, które jednakże w porównaniu do serwisu informacyjnego TVP1 występowało zdecydowanie rzadziej, np.: „Gniew na ulicach”
(wydanie główne z dnia 24.10.2020), „Fala gniewu” (wydanie główne.z.dnia.
główne z dnia 26.10.2020) czy „Stanowcze NIE” (wydani główne z dnia 23. 10
2020).
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Słownictwo nacechowane w treści materiałów
W tabeli autorki umieściły najczęściej używane słownictwo, również to
nacechowane, które w materiałach Wiadomości i Faktów padało pod adresem
strajkujących i samego wydarzenia, jakim był strajk kobiet.
Tabela 1. Określenia z treści materiałów dotyczące strajku i strajkujących w okresie od
22 października do 4 listopada 2020 roku.

Wiadomości TVP1

Fakty TVN

Proaborcyjni agresorzy

Masowe protesty

Zwolennicy aborcji na życzenie

Tragedia kobiet

Lewicowi bojówkarze/aktywiści

Strach

Zadymiarze

Lęk

Lewicowi ekstremiści

Obawy

Uliczni bojówkarze

Niepewność

Totalny chaos

Brak agresji

Fala agresji

Piekło kobiet

Agresywne demonstracje

Zdeterminowani

Ostryspołeczny konflikt
Wojenna retoryka
Anarchia
Zadymy
Lewacka rewolucja
Źródło: Opracowanie własne.
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W świetle najczęściej padających określeń w materiałach Wiadomości TVP1
uczestnicy strajku kobiet to: proaborcyjni agresorzy, zwolennicy aborcji na życzenie,
lewicowi bojówkarze, lewicowi aktywiści, lewicowi ekstremiści, zadymiarze czy
uliczni bojówkarze. Same demonstracje natomiast zostały określone jako: totalny
chaos, fala agresji, agresywne demonstracje, ostry społeczny konflikt, anarchia,
zadymy i lewacka rewolucja o wojennej retoryce. Stwierdzenia pod adresem
zarówno osób strajkujących, jak również samej idei strajku kobiet, są jednoznacznie
negatywne, agresywne i obraźliwe.
W materiałach Faktów TVN nie pojawiły się konkretne cechy strajkujących, tak
jak to było w przypadku Wiadomości TVP1. Natomiast w kontekście opisywania
w nich strajku kobiet autorki odnalazły raczej określenia pewnych uczuć
i zachowań, które skłoniły Polaków do protestów, a później towarzyszyły
demonstrującym podczas marszów. Są to np.: strach, lęk, obawy, niepewność,
masowe protesty, tragedia kobiet, piekło kobiet, determinacja, ale również brak
agresji.
Tabela 2. Określenia z treści materiałów dotyczące podmiotów popierających orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego i rząd Prawa i Sprawiedliwości w okresie od 22 października
s
do 4 listopada 2020 roku.

Wiadomości TVP1
Państwo opiekuńcze (m.in.
program „Za życiem”)
Postępowanie zgodne z
sumieniem, wartościami i
wiarą
Osób przeciwnych
protestom jest coraz więcej
(akcja #nieprotestuje)
Szanują prawo w czasie
pandemii – nie narażają
siebie i innych

Fakty TVN
Część sędziów TK to tzw.
„dublerzy”
Bastion PiS‐u, matecznik
PiS‐u
Odkrycie towarzyskie
Jarosława Kaczyńskiego (o
Julii Przyłębskiej)
Powszechne lekceważenie
kobiet

Nie brak im odwagi, bo
czują, że są w większości

Państwo polskie zmusza do
rodzenia takich dzieci

Rząd wspiera młodych

Mogą liczyć na
wdzięczność Kościoła

Źródło: Opracowanie własne.

Z treści materiałów wyemitowanych w ramach głównych wydań Wiadomości

TVP1 wynika, że liczebność osób przeciwnych strajkom rosła z każdym
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dniem. Postępowały one zgodnie ze swoimi sumieniami, wartościami i wiarą,
a także szanowały prawo w czasie pandemii, ponieważ – nie uczestnicząc
w zgromadzeniach – nie narażały siebie i innych. Nie brakowało im również odwagi,
by mówić „nie” protestom, ponieważ czuły, że są w większości. Natomiast rząd PiS
ukazany został jako wsparcie dla młodych. Dzięki niemu Polska może być określana
państwem opiekuńczym, m.in. ze względu na wdrażanie programu
„Za życiem”. W Faktach TVN obecny był zupełnie odmienny obraz Trybunału
Konstytucyjnego oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości. Część sędziów
TK nazwana została dublerami, a jego prezes Julia Przyłębska – odkryciem
towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiało się również słownictwo opisujące
miasta, które szczególnie popierają PiS – reporterzy Faktów nazywali
je „bastionami” i „matecznikami” partii rządzącej. Politycy prawicy otrzymali miano
osób powszechnie lekceważących kobiety i mogących liczyć w związku
z tym na wdzięczność hierarchów Kościoła katolickiego. Z kolei mechanizmy, które
miałyby zacząć obowiązywać w Polsce w związku z orzeczeniem TK, określono jako
nieludzkie, ponieważ kobiety musiałyby zostać zmuszone przez państwo
do rodzenia „takich” (w domyśle: zdeformowanych, nieuleczalnie chorych, a nawet
martwych) dzieci.
Tabela 3. Określenia z treści materiałów dotyczące parlamentarnej opozycji i podmiotów
negujących orzeczenie Trybunału Konstytucyjnegow okresie od 22 października do 4
listopada 2020 roku.

Wiadomości TVP1

Fakty TVN

Jej celem jest siłowe obalenie
rządu
Gra życiem i zdrowiem Polaków
Zachęca do ataków na Kościół
Namawia do protestów mimo
pandemii
Paraliżuje prace sejmu i
wprowadza chaos na ulicach
Chce podpalić Polskę, by dojść
do władzy za wszelką cenę
Źródło: Opracowanie własne.

Z materiałów wyemitowanych podczas głównych wydań Wiadomości TVP1
wyłonił się jednoznacznie negatywny obraz parlamentarnej opozycji i podmiotów,
które negowały orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Redaktorzy TVP stwierdzili,
że cele opozycji to: siłowe obalenie rządu, gra życiem i zdrowiem Polaków oraz
zachęcanie do ataków na Kościół. Opozycjoniści wykazali się również
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nieodpowiedzialnością, ponieważ otwarcie namawiali Polaków do protestów
pomimo pandemii koronawirusa. Opozycja swoimi działaniami przyczyniła się do
paraliżu prac sejmowych, wprowadziła chaos na ulicach, a jej zamiarem było
„podpalenie Polski” tak, żeby dojść do władzy za wszelką cenę.
W materiałach Faktów TVN brak było bezpośrednich określeń pod adresem
opozycji parlamentarnej i oceny jej zachowania w kontekście protestów.
Zaznaczona była wprawdzie jej obecność, ale po kilku dniach demonstracji padło
określenie, że usunęła się ona w cień – przestała w wyraźny sposób akcentować
swoje działania na tym polu.

Retoryka materiałów Wiadomości TVP1
Analizując wydźwięk materiałów reporterskich z głównych wydań Wiadomości
TVP1 można zauważyć kontynuację trendu obecnego w paskach, czyli pogłębianie
polaryzacji na linii „my” – czyli obrońcy życia – kontra „oni” – czyli lewaccy
zadymiarze i agresorzy. Akcent położony został również na różnice w postawach
tych grup – pierwszej z nich towarzyszył różaniec w ręku i modlitwa na ustach,
drugiej – kamienie i wulgaryzmy.
Protesty w ramach strajku kobiet ukazane były jako zamieszki
i manifestacje z wydźwiękiem politycznym, a protestujący przedstawieni zostali
jako zadymiarze, lewaccy i proaborcyjni aktywiści, agresorzy, osoby niszczące
miejsca kultu i inne świętości, takie jak na przykład pomniki. Ich rzeczywistym celem
– w świetle materiałów Wiadomości – było nie tyle utrzymanie tzw. kompromisu
aborcyjnego, ale powszechny dostęp do aborcji na życzenie, możliwej właściwie
przez cały czas trwania ciąży i adopcja dzieci przez osoby LGBT.
Reporterzy serwisu informacyjnego TVP1 przypominali widzom, że decyzja
Trybunału Konstytucyjnego nie mogła być inna, ponieważ wynikała z polskiej
konstytucji. Podkreślali przy tym relatywizm opozycji, której jednym z wiodących
postulatów jest nadal obrona ustawy zasadniczej, ale tylko w przypadku, gdy pewne
zapisy są zgodne z jej poglądami. Polska z kolei została ukazana jako państwo
opiekuńcze. Przypomniano wprowadzenie m.in. programu „Za życiem”
i wsparcie rządu dla młodych osób, np. ulgi podatkowe.
W materiałach akcentowano, że pojawiły się inicjatywy przeciwne strajkowi
kobiet, takie jak akcja #nieprotestuje. Reporterzy sugerowali, że uczestników tej
akcji było więcej niż demonstrantów, a ponadto – w przeciwieństwie do
protestujących – organizowali się oni w Internecie, przez co wykazali się
odpowiedzialnością, szanując obowiązujące prawo oraz nie ryzykując niczyim
zdrowiem i życiem poprzez zgromadzenia w czasie pandemii.
Sama aborcja w świetle materiałów wyemitowanych w Wiadomościach TVP1
utożsamiana była ze złem i powodem do wyrzutów sumienia. To zabójstwo
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bezbronnego człowieka, który umiera w męczarniach. Wady genetyczne, będące
jedną z przyczyn aborcji, wcale nie muszą przekreślać życia ludzkiego. Na dowód
tego twierdzenia w materiałach przedstawiane były historie rodziców, którzy
nie zdecydowali się na aborcję w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu
albo znaczącej choroby, postępując zgodnie z własnym sumieniem, wartościami
i wiarą.
W retoryce Wiadomości cel opozycji to wykorzystanie protestów do przejęcia
w sposób nielegalny władzy w Polsce. Aby to osiągnąć, podsycała emocje zamiast
je studzić, paraliżowała prace sejmowe i nawoływała do obalenia legalnie
wybranego rządu. Promowała przy tym agresję, wspierała chaos na ulicach
i namawiała do protestów w pandemii, co utożsamiane było z brakiem
odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków. Kolejny raz podkreślony został swego
rodzaju relatywizm w poglądach i postępowaniu liderów opozycji: Rafała
Trzaskowskiego, Katarzyny Lubnauer, Tomasza Grodzkiego czy Borysa Budki, którzy
najpierw krytykowali rządzących w sprawie nieegzekwowania przestrzegania
obostrzeń pandemicznych, a później sami popierali masowe demonstracje i w nich
uczestniczyli.

Retoryka materiałów Faktów TVN
Z materiałów dotyczących strajku kobiet, które wyemitowane zostały
w ramach głównych wydań Faktów TVN, wyłonił się raczej pozytywny obraz
protestujących. Pomimo iż pojawił się wątek wulgaryzmów na transparentach
i skandowanych hasłach oraz skrajność emocji, w retoryce najczęściej podkreślane
było, że ten gniew jest w większości pozbawiony agresji, co więcej – ma słuszne
podstawy, ponieważ został naruszony kompromis, który przez lata spajał kraj w tej
delikatnej kwestii. Strajkujący manifestowali więc swoje obawy: niepewność, lęk
i strach.
Sam protest gromadził tłumy demonstrantów, które łączył wspólny sprzeciw –
już nie tylko w kwestii aborcji, ale też polityki obecnego obozu rządzącego.
Reporterzy podkreślali, że protestującym chodziło o zdrowie i życie dzieci oraz
kobiet, a w swoich działaniach nie brakowało im wytrwałości i determinacji.
Obóz rządzący był przedstawiany w sposób jednoznacznie negatywny. Decyzja
Trybunału Konstytucyjnego, która spowodowana była wnioskiem posłów Prawa
i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, spowodowała wdzięczność hierarchów
Kościoła katolickiego. Brak chęci dialogu rządu ze strajkującymi utożsamiany był
z „powszechnym lekceważeniem kobiet”i zmuszaniem ich do rodzenia chorych
dzieci.
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Akcentowana była również odpowiedzialność rządzących za wybuch protestów.
w czasie pandemii, a co za tym idzie – w pewnym stopniu za wzrost liczby
zachorowań na COVID‐19. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński
był ogrodzony od społeczeństwa kordonem policyjnym, a władza ogółem nie
reagowała na postulaty strajku kobiet.
Pod adresem parlamentarnej opozycji nie padły żadne bezpośrednie określenia
w kontekście jej zachowania w obliczu protestów. W materiałach z pierwszych dni
protestu zaznaczona była wprawdzie jej obecność, ale później podkreślone zostało
swego rodzaju zdystansowanie się posłów opozycji od tego wydarzenia.

Podsumowanie
Z treści materiałów, wyemitowanych podczas głównych wydań Wiadomości
TVP1 i Faktów TVN, wynikają fundamentalne różnice w przedstawianiu pewnych
fragmentów rzeczywistości. Porównując materiały z obu serwisów informacyjnych
nasuwa się wniosek, że winą za wybuch protestów obarczane były zgoła inne
podmioty. W przypadku Wiadomości była to parlamentarna opozycja, która
podsycała emocje i wręcz nawoływała do demonstracji, a Faktów – rządzący, którzy
doprowadzili do negującego dotychczasowy kompromis aborcyjny orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego.
W swoich newsach Wiadomości TVP1 oskarżały strajkujących, że są źródłem
rozprzestrzeniania się koronawirusa (demonstranci nazywani byli „siewcami
śmierci”, nad którymi znajdowała się „chmura wirusowa”), a Fakty podkreślały,
że demonstrujący nosili maseczki i starali się zachować dystans społeczny.
W serwisie informacyjnym TVP1 wyrok Trybunału Konstytucyjnego
przedstawiany był jako obrona życia, a także polskiej konstytucji. Podkreślano
również, że każde życie jest bezcennym darem. Natomiast w serwisie TVN‐u
orzeczenie TK utożsamiane było z piekłem dla kobiet i ich rodzin oraz dramatem
lekarzy.
Reporterzy obu serwisów różnili się również w postrzeganiu strajku kobiet
ogółem. W Wiadomościach protesty miały wymiar wyłącznie polityczny – stała za
nimi opozycja, która za wszelką cenę chciała przejąć władzę, w Faktach natomiast
– społeczny. Demonstracje zaktywizowały dużą część społeczeństwa do wyrażenia
swojego niezadowolenia nie tylko w kwestii orzeczenia TK, ale też polityki obozu
rządzącego.
Według Wiadomości wyrok TK spotkał się z zagranicznym poparciem
i „polski punkt widzenia na temat aborcji popiera wiele państw na całym świecie”.
Natomiast Fakty podkreślały, że „polskie zakazy są w Europie wyjątkiem znanym
bardziej z Afryki, Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej”, a zaostrzenie ustawy
aborcyjnej będzie kolejnym powodem negatywnego wyróżniania się Polski na tle
innych państw Unii Europejskiej.
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Ponadto, w materiałach Wiadomości TVP1 tematykę strajku kobiet
wykorzystano do szerzenia propagandy sukcesu rządu. Podkreślano obecną
mnogość perspektyw dla młodych Polaków, którą zestawiono z bezczynnością
opozycji przez osiem lat sprawowania przez nią władzy.
Oprócz tego należy podkreślić, że w paskach używanych przed emisją
materiałów w Wiadomościach, jak również w nich samych, wiodącym wątkiem był
motyw ataku. Autorami ataków byli zazwyczaj lewaccy lub lewicowi
faszyści/ekstremiści/bojówkarze, a adresatami różne grupy: sędziowie i polska
konstytucja, Kościół katolicki, Polska czy polskie wartości.
Zauważalna była także reakcja redakcji Faktów na zwroty z materiałów
emitowanych w Wiadomościach, np.: „nie można powiedzieć, że to garstka
lewaków” czy „protestujący podkreślają, że postulaty to nie lewacka rewolucja,
a tylko walka o standardy powszechne w Unii Europejskiej”.
Podsumowując, powyższe wnioski prowadzą do niepokojącej z punktu widzenia
odbiorców mediów i medioznawców refleksji, że zdecydowanie brak jest
obiektywizmu w przekazach, które mają pełnić funkcję informacyjną.
W materiałach Wiadomości TVP1 i Faktów TVN wykreowane zostały całkowicie
odmienne, a co za tym idzie – sprzeczne wizje rzeczywistości dotyczące jednego
wydarzenia, jakim był strajk kobiet.
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Two Opposing Views of Reality. TVP's ‘Wiadomosci’ and TVN's ‘Fakty’ about Women’s Strike
Summary
Depending on the programme policy of the TV station, we can observe news coverage to differ
between media outlets. Therefore, the coverage does not only play an informative role but also has
an opinion‐forming nature. In the presented article, the authors analyze the news content regarding
women's strikes in Poland,which began after the Constitutional Tribunal's judgment on the tightening
of the abortion law. The events following the judgement were extensively covered by the two major
news outlets ‐ TVP1’s Wiadomosci and TVN’s Fakty. The research sample was based on materials
gathered during the period of two weeks: from October 22, i.e. the time the ruling of the
Constitutional Tribunal was made public, to November 4, 2020. The study covered both quantitative
and qualitative data. This analysis allowed us to present two opposing views of reality regarding the
current socio‐political situation in Poland.
Keywords: women’s strike, TVP, TVN, Wiadomosci, Fakty
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W Obliczu Tajemnicy. O „Zapiskach z nocnych
dyżurów” Jacka Baczaka2
Dalekie wybrzeża ciszy otwierają się tuż za progiem…
(Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym)

ABSTRAKT
Artykuł jest próbą nowego, poszerzonego odczytania legendarnej książki Jacka Baczaka Zapiski
z nocnych dyżurów, nagrodzonej w 1996 roku Nagrodą Literacką Fundacji im. Kościelskich oraz
Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska‐Białej (bielski Ikar), której najnowsze III wydanie miało swoją
premierę 5 lipca 2021 roku. Autor dostrzega w Zapiskach utwór niezwykły, łączący w sobie reporterską
relację z filozoficzno‐mistyczną medytacją, której podstawowym tematem jest próba zmierzenia się
z Tajemnicą starości, odchodzenia i wiecznej przemiany, której podlega cała Natura. Zapiski odczytane
zostają także jako swoisty traktat epistemologiczny oraz nieortodoksyjne dzieło religijne
(soteriologiczne). W sposobie prowadzenia opowieści przez Jacka Baczaka autor artykułu dostrzega
cechy charakterystyczne dla „czułego narratora” (w rozumieniu jakie nadała temu pojęciu noblistka
Olga Tokarczuk).
SŁOWA KLUCZOWE: Jacek Baczak, śmierć, przemijanie, epistemologia, tajemnica wcielenia,
soteriologia, „czuły narrator”

1

Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS": 21.07.2021 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 03.11.2021 r.
Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją krótkiego tekstu pt. Literacko‐metafizyczne medytacje. O Zapiskach
z nocnych dyżurów Jacka Baczaka, który zamieściłem jako jeden z rozdziałów w książce Bielsko‐Biała małe centrum
świata, Wydawnictwo Książnica Beskidzka, Bielsko‐Biała 2021. Do napisania nowej wersji tekstu skłoniła mnie
uważna lektura III, rozszerzonego i poprawionego wydania Zapisków, jak również uwagi o tej książce zamieszczone
w posłowiu Dariusza Czai tudzież napisany na przełomie kwietnia i maja 2021 roku intrygujący szkic Krzysztofa
Płatka Jacek Baczak. Pamiętnik epistemologiczny (tekst w posiadaniu autora – M.B.).
2
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Wstęp
Premiera najnowszego wydania Zapisków z nocnych dyżurów Jacka Baczaka,
która miała miejsce 5 lipca 2021 r.3, skłania do pogłębionej refleksji nad tym
niezwykłym pod wieloma względami i – co warto zaznaczyć – jedynym jak
dotychczas dziełem literackim bielskiego pisarza, a zarazem artysty plastyka,
pedagoga i pracownika socjalnego4. Rzeczona książka, doceniona przez krytykę
i wyróżniona w 1996 roku prestiżową Nagrodą Literacką Fundacji im. Kościelskich
oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska‐Białej 5, to utwór unikatowy. Od strony
genologicznej stanowi bowiem przykład niespotykanej w najnowszej polskiej
literaturze symbiozy reportażu literackiego z filozoficzno‐religijną, a momentami
niemalże mistyczną medytacją, co powoduje, iż trudno przyłożyć do niego
tradycyjne narzędzia krytyczno literackiego opisu6. Jak zauważył nieco
prowokacyjnie znany bielski polonista Krzysztof Płatek:
„Rozważanie tej książeczki w kategoriach krytyczno‐literackich zdaje się być profanacją i kto wie, czy
nie jest po prostu nieprzyzwoite, bo wkracza na teren, gdzie obowiązuje już tylko milczenie. Książka
Jacka Baczaka jest nie do opowiedzenia. Dzieło zbudowane z imponderabiliów, wymyka się
jakiejkolwiek klasyfikacji. Nie ma w naszej literaturze odpowiednika. Zdaje się być samotną wyspą na
oceanie literatury. Zbudowana ze słów, zdaje się być wzorem bezsilności słowa wobec ostateczności.
Mikroopowiadania, z których składa się książka, zamykają usta czytelnikowi, nawet tak wytrawnemu
jak profesor Jan Błoński, który w posłowiu do „Zapisków z nocnych dyżurów” skarży się: <<Jakże ja to
niezdarnie opowiedziałem>>”7.

Mając w pamięci powyższe uwagi, spróbuję mimo wszystko dokonać
analityczno‐interpretacyjnego oglądu książki bielskiego pisarza. Zacznijmy od
samego początku. W tematykę książki wprowadza in mediam res ascetyczne motto
zaczerpnięte przez autora z wiersza Czesława Miłosza. Dla wtajemniczonych
w meandry życia noblisty cytowane poniżej wersy są intymnym świadectwem
3

Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, posłowie Dariusz Czaja, Wydawnictwo Wolno, Lusowo 2021, ss. 103.
Jak wyznał autor: „Nie napisałem nic więcej. Nie wiedziałem, dlaczego miałbym pisać. Wolałem zostać z tyłu,
w ciszy. Czym tak istotnym i niezwykle ważnym miałbym zajmować ludziom ich czas?”. To niezwykle wyznanie
znalazło się na okładce najnowszego wydania Zapisków z nocnych dyżurów – M.B.
5
Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, rysunki Jacek Baczak, posłowie Jan Błoński, Wydawnictwo Znak, Kraków
1995, ss. 94. Pierwsza edycja książki (nakładem autora) ukazała się w Bielsku‐Białej. Książka powstała podczas
odpracowywania przez autora obowiązkowej służby wojskowej w Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach
Śląskich niedaleko Bielska‐Białej, gdzie przez trzy lata był salowym na oddziale dla nieuleczalnie chorych i starych
ludzi. Praca ta zaowocowała nie tylko napisaniem i wydaniem książki, ale przyczyniła się do wyboru przez Jacka
Baczaka zawodu pedagoga specjalnego.
6
Jan Błoński w Posłowiu do krakowskiego wydania książki Jacka Baczaka napisał: „Czuję się – przyznam – bezradny
wobec tej oszczędnej prozy? poezji? W swej prostej niezwykłości godzi ona wprost w imię Tajemnicy”.
7
Krzysztof Płatek, Jacek Baczak. Pamiętnik epistemologiczny, s. 5‐6 (tekst w posiadaniu autora – M.B.).
4
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„czasu marnego” – poetycką relacją z ciągnącej się przez wiele lat opieki nad
nieuleczalnie chorą i przykutą do łóżka żoną Janiną:
(…) Będziesz służył,
Nosząc, obmywając, sprzątając, słysząc,
I z każdym dniem poznawać będziesz swoją winę,
Aż uznasz, że nie zasługujesz na nic więcej8.

Zapiski z nocnych dyżurów, napisane w formie wewnętrznego monologu autora,
narratora i bohatera w jednej osobie, sytuują się na pograniczu prozy i poezji
medytacyjnej, stanowiąc zwięzły zapis z czterdziestu jeden nocy spędzonych przez
Jacka Baczaka w Domu Opieki Społecznej. To właśnie tam przez ponad trzy lata
autor, odrabiając służbę wojskową, pracował jako pielęgniarz, posługując ludziom
starym i nieuleczalnie chorym. Karmił ich, doglądał, przewijał, podmywał, prowadził
do toalety, sprzątał po nich, trzymał za rękę i pocieszał w chwili choroby,
osamotnienia i śmierci. A kiedy już odchodzili, ocalał po nich rzeczy, które zostawili:
okulary, poszczerbiony grzebień, kubki, zapisane lub porysowane skrawki papieru,
wyblakłe fotografie rodzinne. Talizmany minionej bezpowrotnie cudzej
rzeczywistości…
Oto jedna z charakterystycznych opowieści snutych przez narratora Zapisków,
w której łączą się ze sobą historie kilku pensjonariuszy: Heli, Agnieszki, Jasia –
postrzeganych przez opiekuna niczym biedne, nieporadne dzieci zmagające się
z czymś, co ich całkowicie przerasta:
Na oddziale zobaczyłem nosze pod pokojem Heli. Zmarła w nocy. Urwał się jej chrypiący oddech.
Zawinęliśmy ją w prześcieradło, znieśliśmy ostrożnie do kostnicy. Agnieszka w pokoju obok leżała bez
ruchu, patrząc w okno. Nie śpiewała jak zwykle i cisza w jej pokoju była tym głośniejsza. Kobieta
z piątej sali żegnała się z nami. Dziękowała za wszystko, głaskała po rękach. Gdy usiadłem na chwilę
przy jej łóżku, mówiła o swoim spalonym w czasie wojny domu, o piwniczce, gdzie przynosiła Żydom
w nocy chleb i mleko. Opowiadała o synu, o starej studni na podwórku. Mówiła, że dzisiaj umrze.
Zmarła dwa dni później.
Jasiu płakał. Siedział na łóżku, siwą głowę trzymał w dłoniach. Bose stopy zwisały nad podłogą. Nie
wiedzieliśmy, jak mu pomóc. Odpychał nas gwałtownie.
Ten ranek był zimny. Wszystko było ciężkie i nie do przejścia. Stałem przy oknie i paliłem. Chciałem
uciekać9.

8
Czesław Miłosz, Zdarzenia gdzie indziej [fragment], cyt. za „Zeszyty Literackie” 1994 nr 2 (46). Zacytowany krótki
fragment wiersza jest zaledwie skromną częścią poetyckiej relacji z… piekła, którego doświadcza Adamek, bohater
utworu Miłosza. Baczak, cytując fragment Zdarzeń, pomija drastyczny opis szpitala: „Tam wrzody odleżyn,
/ Wyziewy gnijącego ciała, skowyty, / I ból wołający o pomstę do nieba / Co dzień zaprzeczają boskiej dobroci…”.
Wiersz pochodzi z tomu Czesława Miłosza Na brzegu rzeki (1994).
9
Jacek Baczak, Z nocy dwunastej [w:] tenże, Zapiski z nocnych dyżurów…, s. 31. W opowieści Z nocy dwudziestej
szóstej autor zapisał: „Obserwując mojego synka, widziałem – jak w lustrzanym odbiciu – staruszków z mojej pracy.
Momenty, które tutaj oznaczały początek, krok w kierunku życia i samodzielności, i które nam, rodzicom, przynosiły
radość – tam oznaczały koniec, były ostatnimi, spowite milczeniem”. (Tamże, s. 59).
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Zacytowany fragment można potraktować jako synekdochę całego utworu,
pokazuje bowiem jak w soczewce metodę literacką zastosowaną przez Baczaka.
Najpierw krótki, stonowany do minimum opis postaci, które nigdy nie są
anonimowe, posiadają swoje imiona i historie, i których ostatnim świadkiem jest
on, autor i narrator w jednej osobie. A następnie do opisu dołączona zostaje krótka,
nieraz bardzo intymna refleksja, oddająca stan ducha osoby patrzącej i opisującej
dookolną rzeczywistość. Fragmenty refleksyjne pokazują przepełnione
bezinteresowną dobrocią empatyczne wnętrze narratora, ale także nie tak rzadkie
chwile jego zwątpienia, przeradzające się, jak w powyższym wyznaniu, w chęć
ucieczki z tego „domu umarłych”…
Tematyczny oraz ideowy lejtmotyw Zapisków z nocnych dyżurów stanowi próba
przeniknięcia (a zatem czegoś więcej niż tylko racjonalnego zdefiniowania!)
Tajemnicy starości, odchodzenia i wiecznej przemiany, której podlega cała Natura.
Autor czyni to, uruchamiając cztery podstawowe wymiary świadomości:
egzystencjalny, filozoficzny, religijny i artystyczny, które w trakcie snutych
opowieści występują naprzemiennie, niczym ściegi wielobarwnej tkaniny. Bohater
książki kontempluje, a kiedy indziej komentuje bądź opisuje i utrwala (na piśmie
oraz w obrazach/szkicach) stany dogłębnej samotności oraz cierpienia, których
doświadczają ludzie nieuchronnie zmierzający do końca swego ziemskiego
istnienia. Opuszczeni przez wszystkich, ogołoceni ze wszystkiego co posiadali, jakże
często nie pamiętający już nawet, kim wcześniej byli... Obcując z pensjonariuszami
Domu Opieki Baczak mierzy się nieustannie z procesem umierania, próbując dociec
jego sensu. Procesowi wewnętrznego dojrzewania bohatera do zmierzenia się ze
sprawami ostatecznymi towarzyszy próba zrozumienia CISZY jako znaku Innej
Rzeczywistości (a może Nicości). Już na samym początku książki, w opowieści Z nocy
czwartej padają znamienne słowa, których nie powstydziłby się Immanuel Kant,
filozof badający możliwości i granice ludzkiego poznania:
„Czuło się napiętą, nieokreśloną błonę znaczenia, która oblepiała wszystko. Miało się wrażenie, że za
jej cienką powłoką istnieje o wiele mocniej, niż przypuszczamy – cisza, ciemność, bezruch
i zimno. Zdawało się to wyraźne i oczywiste. Myśl ślizgała się po tej błonie, zafascynowana potężną
nieruchomością za nią”10.

Wyróżnione w zacytowanym fragmencie książki słowa: „cisza, ciemność,
bezruch i zimno” znamionują stany fizykalne, nieporadnie próbujące oddać TO, co
znajduje się po TAMTEJ stronie. Zarazem są one odważną próbą podjęcia dyskursu
opisującego TAJEMNICĘ. Stanowią niejako słowa‐klucze autorskiej teologii
apofatycznej, która ma odpowiedzieć na podstawowe pytania: „Co?” i „Jak?”
znajduje się poza granicami materii (o ile to coś istnieje…). Tam, gdzie ludzkie ciało,
10

Tamże, s. 15 (podkreślenie moje – M.B.).
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jeszcze nie tak dawno ciepłe i sprężyste, przemienia się w gnilną, bezkształtną
substancję pozbawioną formy…
„Stefan nie był już kimś. Stał się czymś – procesem, żywiołem. Nie potrafiłem tego określić, ale
czułem wyraźnie, że tak właśnie jest. Patrząc na tę ruszającą się nieznacznie twarz, która już nią
nie była, miałem pewność”11.

Dariusz Czaja, na nowo odczytując po dwudziestu pięciu latach Zapiski z nocnych
dyżurów, zauważył: „Oglądane z tej perspektywy Zapiski okazują się nie tylko
książką o umieraniu, ale także książką o patrzeniu, doznawaniu, postrzeganiu,
przeżywaniu. O wchodzeniu w podszewkę widzialnego”12.
Dla Jacka Baczaka obserwacja pojedynczego człowieka postawionego
w sytuacji granicznej, której doświadczają na co dzień pensjonariusze
(staruszkowie, ludzie niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, opuszczeni
i bezdomni) staje się w miarę upływu czasu specyficznym rodzajem inicjacji. Proces
ten trwa kilka lat, ale w tekście opisany zostaje w sposób wydestylowany,
syntetyczny, ograniczony do minimum słów i obrazów, pozbawiony literackiego
sztafażu. Punktem dojścia doświadczanego przez bohatera tej prozy
wtajemniczenia staje się taki rodzaj nabytej mądrości, wzmacnianej lekturą pism
starożytnych i nowożytnych filozofów (Demokryta, Platona, Wittgensteina
i Levinasa13), znajomością wschodniego systemu filozoficzno‐religijnego zen oraz
lekturą traktatów średniowiecznego mistyka Mistrza Eckharta, który każe
trzydziestokilkuletniemu autorowi zaakceptować istniejący stan rzeczy, przyjąć
postawę pokornego oczekiwania na objawienie się Tajemnicy. I to nie poprzez
pogodzenie się, przywyknięcie lub zwątpienie, ale odkrycie podstawowej wartości
– akceptacji istnienia oraz wyrzeczenie się tego, co zbędne. Taka postawa prowadzi
wprost do świętości, której istotę wyartykułował niegdyś Mistrz Eckhart, powołując
się na Chrystusowe Kazanie na Górze i pisząc, że prawdziwie ubogim, czyli świętym
jest ten, „kto niczego nie pragnie, nic nie wie i niczego nie ma”14. Obserwując tych,
którzy odchodzą w ciszy i całkowitym ogołoceniu, Jacek Baczak ma świadomość, że
obcuje z tajemnicą świętości…
W historii dojrzewania do wewnętrznej harmonii i akceptacji ukrytego ładu
rzeczy, owej – jak pisze autor „świadomości odchodzenia wszystkich
i wszystkiego”, ważną rolę odgrywają dwie ekstremalne pasje, wspomniane
w książce w sposób oszczędny, a zarazem bardzo sugestywny – wspinaczka
wysokogórska oraz speleologia. Przyjrzyjmy się najpierw tej pierwszej aktywności.
11

Tamże, s. 21.
Dariusz Czaja, Przed Obliczem, [w:] Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów…, s. 100.
13
Mowa tu o Levinasowskiej koncepcji Twarzy Innego, sygnalizowanej w książce Jacka Baczaka przez powtarzane
kilkakrotnie słowo „oblicze/Oblicze”.
14
Jacek Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów…, s. 55.
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Opowieść Z nocy dziesiątej w całości poświęcona została relacji z wyprawy
w Tatry. Autor opowiada w sposób niezwykle plastyczny o wyprawie prowadzonej
w trudnych, zimowych warunkach, zakończonej jednak powodzeniem: „Idąc powoli
w górę po skrzypiącym śniegu, wyszliśmy na słoneczne, rażące światło.
Z białego, kłębiącego się morza chmur w dolinie wynurzały się grzbiety pełne
oślepiających błysków”15. Co warte odnotowania, finalnej kontemplacji oblicza
„potężnej i nieruchomej góry” oraz mistycznej chwili intensywnego wpatrywania
się w lśniący w słońcu tatrzański szczyt: „Długo czekałem na wejście do tej świątyni.
I długo miałem nosić rozświetlony obraz tego miejsca w sobie. Wracać do
niego pod zamkniętymi powiekami jak do źródła, po siłę”16 – towarzyszy
doznanie
specyficznej „ciemnej iluminacji”. Dowiadujemy się, że w miejscu,
o którym mowa, dawno temu zginął śmiercią tragiczną starszy brat autora17.
Podobną inicjacyjną rolę pełni w książce Jacka Baczaka relacja (opowieść Z nocy
piętnastej) z kilkudniowego pobytu w górskiej jaskini. Wyczynu przypominającego
zejście mitycznego śpiewaka Orfeusza do otchłani Hadesu. Decyzję o pozostaniu
w zupełnej izolacji odczytać można jako świadomą próbę zmierzenia się bohatera
z namiastką CISZY ABSOLUTNEJ. Z czymś, co pozwala uwolnić się ze schematu
epistemologicznych nawyków umysłu i przenosi człowieka w stan transgresyjny.
Umożliwia też doświadczenia zupełnie innej skali doznawania czasu:
„Przez cztery doby nie robiłem nic konkretnego. Wpatrywałem się w skalne bloki wystające
z wysokich ścian komory – zwały ziemi, usypiska głazów – ślady światów, które powstawały
i ginęły. I tworzyły się nadal. Ja, który byłem przelotnym błyskiem życia, patrzyłem na
materię żyjącą nieporównanie wolniej. Osadzającą się, kamieniejącą, gęstniejącą
i rozpuszczaną przez miliardy kropel. Trwała długo przede mną i miała trwać długo po mnie.
W ciszy i ciemności18.

Doświadczenia graniczne – ekstremalne wspinaczki wysokogórskie
i brawurowe eksploracje jaskiń, będące jakby dotknięciem Innego wymiaru
Rzeczywistości, ostatecznie pozwalają bohaterowi uzyskać duchową równowagę
i pogodzić się z tym, czego doświadcza tu i teraz: „Smakowałem niebo, drzewa
i zapachy. Wiedziałem, o czym powinienem pamiętać. Nie będzie żadnego
olśnienia. Żadnego płomiennego wersetu na niebie. Pozostanie tylko to,
15

Tamże, s. 26.
Tamże, s. 28.
17
„Ta góra przywoływała nie tylko mnie. Prawie każdej jesieni lub późnym latem przychodziła tutaj moja Mama.
Schodziła południowo‐zachodnim stokiem kilkanaście metrów, śladem upadku mojego brata. […] Schodziliśmy.
Wpatrując się w światło rozbite na tysiące błysków śniegu, zaglądałem jednocześnie w ciemną czeluść niepojętej
dla mnie tragedii. W dniu jego śmierci miałem dwanaście lat” (Tamże, s. 28). Pojęcie „ciemnych iluminacji” jako
mrocznej strony doznań epifanicznych wprowadził do dyskursu literaturoznawczego prof. Aleksander Fiut, badacz
twórczości Czesława Miłosza. Tak je definiował: „Chwilom tych iluminacji nie towarzyszy blask, lecz mrok. Budzą
trwogę, nie zachwyt. Zamiast darzyć uczuciem wszechwypełniającego szczęścia, wtrącają w jałową pustkę” (zob.
Aleksander Fiut, Ciemne iluminacje, w: tegoż, W stronę Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 18).
18
Tamże, s. 36 (podkreślenie moje – M.B.).
16
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co widzę”19.
Ważną rolę w życiu bohatera Zapisków odgrywa także aktywność artystyczna,
której przejawem są wykonywane w prosektorium szkice zmarłych pacjentów.
Rysowanie jest dla autora nie tylko ucieczką od faktu wszechobecnej śmierci, ale
także formą artystyczno‐religijnej ekspresji, niemalże modlitwą. Jednocześnie jest
też próbą ocalenia pamięci o tych, którzy odeszli w samotności i zapomnieniu.
W swoim ukrytym wymiarze ta na pierwszy rzut oka dwuznaczna moralnie czynność
staje się de facto odważnym aktem soteriologicznym, próbą ratowania
poszczególnych istnień ludzkich poprzez ich unieśmiertelnienie w dziele sztuki. Dla
Baczaka każdy nowy portret zmarłej osoby stanowi (podobnie jak kolejne cyfry
dodawane na obrazach Romana Opałki – artysty zmagającego się z tajemnicą
Przemijania i Wieczności) jakby cząstką (puzzlem) jednego ogromnego zbiorowego
obrazu. Staje się fragmentem Tajemniczego Oblicza, które utożsamiać wolno
z Twarzą konającego i zmartwychwstającego Chrystusa – Boga Człowieka.
Zbawiciela. Tego, dla Którego wszystko się stało, co się stać miało, jak pisze
w Prologu do Ewangelii św. Jan, i w Którym wszystko się wypełni. To w Nim
przecież, w jego boskim Obliczu, jak na słynnym obrazie Ecce Homo Adama
Chmielowskiego (brata Alberta) twarz człowieczeństwa zlewa się w jedno
z Obliczem boskości:
„Obcując z ich twarzami, stopniowo i niewyraźnie uświadamiałem sobie, że obcuję z cząstką świętości.
Z czasem te twarze zlewały się w pamięci w jedną, która stawała się może obliczem tej zasady, może
obliczem czasu. Zagarniała w siebie tak wiele znaczeń, że stawała się milczącą, przytłaczającą
obecnością. Żyłem przed Obliczem”20.

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że w swym najgłębszym wymiarze
książka Jacka Baczaka jest utworem religijnym, choć niekonfesyjnym21. Bielski pisarz
w niezwykle dyskretny sposób zmaga się w swoim opus magnum
z tajemnicą Wcielenia (misterium incarnationis), nie kwestionując jej, ale też nie
wypowiadając owej Prawdy w języku kościelno‐religijnej ortodoksji, pewności czy
triumfalizmu22. Owa nieortodoksyjna religijność Zapisków z nocnych dyżurów,
a zarazem prawdziwie ewangeliczna postawa narratora, który na otaczających go
ludzi i rzeczy patrzy w ogromnym skupieniu, ale też z niespotykaną życzliwością
19

Tamże, s. 38.
Tamże, s. 94.
21
Do podobnej konkluzji dochodzi Dariusz Czaja: „… w swym zasadniczym rdzeniu Zapiski z nocnych dyżurów Jacka
Baczaka to książka religijna, choć „religijność”, którą mam tu na myśli, nie ma zapewne nic wspólnego
z potocznym (dewocyjnym, oddychającym ciężkim zapachem kruchty) rozumieniem tego słowa. Jej religijność
kieruje raczej ku szeroko pojętemu doświadczeniu granicy, ku przestrzeniom eschatycznej natury”. (Tamże,
s. 102).
22
Świadczy o tym choćby opowieść zawarta we fragmencie Z nocy trzydziestej piątej, kiedy to autor w ostentacyjny
sposób odrzuca tanie pocieszenia zawarte w dewocyjnych pismach religijnych prenumerowanych przez dyrekcję
Domu Opieki – M.B.
20
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i akceptacją, pozwala na podjęcie jeszcze jednego, ważnego w moim przekonaniu
tropu interpretacyjnego. Otóż zbiór kilkudziesięciu mikroopowieści i medytacji
składających się na omawianą książkę pozwala dostrzec w jej autorze „czułego
narratora”, wyprzedzającego swą postawą sformułowane ćwierć wieku później
pisarskie postulaty Olgi Tokarczuk:
„Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach
ani w ewangeliach, nikt na nią nie przestrzega, nikt się nie powołuje. Nie ma swoim emblematówani
symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy
w drugi byt, w to, co nie jest „ja”. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza
empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym
współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością,
niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu”23.

Zacytowane powyżej słowa polskiej noblistki odsłaniają nowy horyzont odczytań
dzieła bielskiego pisarza, prowokują do ponownej medytacji przesłania, które się
w nim znajduje. Najnowsze wydanie Zapisków z nocnych dyżurów czytane uważnie,
z należytym skupieniem przynależnym dziełom niezwykłym nie tyle daje – jak pisał
francuski filozof Paul Ricoeur – ale wręcz prowokuje do myślenia.
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In the Face of Mystery. On Jacek Baczak's "Notes from the Night Duty"
Summary
The article attempts to offer a new reading of the latest edition (05.07.2021) of Jacek Baczak’s
legendary book Notes from the Night Duty [Zapiski z nocnych dyżurów], for which he won in 1966 the
23

Olga Tokarczuk, Czuły narrator, w: tejże, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 288. Warto
zwrócić uwagę na to, że zacytowany fragment mowy noblowskiej jest ukrytą parafrazą Hymnu do Miłości św. Pawła
z jego Pierwszego Listu do Koryntian.

209

Marek Bernacki

Literary Award of the Kościelski Foundation and the Award of the President of the City of Bielsko‐Biała
(Icarus). The author of this article perceives the Notes as an extraordinary work combining a reporter's
account with a philosophical and mystical meditation, the main topic of which is an attempt to face
the mystery of old age, passing away and eternal change which all Nature is subject to. The Notes are
also read as a peculiar epistemological treatise and an unorthodox crypto‐religious (soteriological)
work. In the way that Jacek Baczak tells the story, the author of this article notices features
characteristic of a "sensitive narrator" (in the sense given to this concept by the Nobel Prize winner
Olga Tokarczuk).
Keywords: works of Jacek Baczak, meditation on death and passing, epistemology, the mystery of the
incarnation, soteriology, sensitive narrator
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Problem widza w badaniach nad filmem.
Zarys teoretyczny
„Niewielki problem, na który napotykamy w połowie drogi między
milczeniem a niejasnością. Tak jawi się nam zagadnienie widza w każdym
przeglądzie różnych typów dyskursu o kinie. To raczej przedmiot sporu niż
wspólnej uzgodnionej postawy, przyczyna wątpliwości, a nie bezpieczny
punkt odniesienia, fragment łamigłówki, a nie kompletny wzór. Postać to
cokolwiek zagadkowa, nawet gdy traktuje się ją z całkowitą pewnością
siebie.”
Francesco Casetti, W poszukiwaniu widza

ABSTRAKT
Przedmiotem artykułu są rozważania nad kondycją widza w kinie i w teorii filmu. Choć prowadzą one
do nieuniknionej konstatacji historycznej zmienności koncepcji odbiorcy, a nawet współistnienia
różnych modeli w obrębie tej samej perspektywy badawczej, w znakomitej większości przypadków
pozostają obojętne na kwestię społeczno‐kulturowej tożsamości rzeczywistych widzów. Główny
problem w refleksji nad odbiorcą tekstu filmowego pozostaje zarysowany na początku lat
siedemdziesiątych podział między uniwersalnym modelem widza wypracowanym na gruncie studiów
filmoznawczych a etnograficznymi podejściami do publiczności rozwijanymi w ramach studiów
kulturowych. Próbę połączenia tych rozdartych dotąd przestrzeni epistemologicznych stanowi
postulowana w artykule koncepcja opozycyjnego spojrzenia. Zastosowanie jej jako kategorii
analitycznej w opracowaniach poświęconych odbiorcom przekazów audiowizualnych pozwala,
zdaniem autorki tekstu, upodmiotowić i zróżnicować widownię, uwalniając sposób odczytywania
tekstu filmowego przez widza od implikowanych perspektyw teoretycznych i dominującego systemu
interpretacyjnego.
SŁOWA KLUCZOWE: widz, publiczność filmowa, badania nad filmem, opozycyjne spojrzenie
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Wstęp
Współcześnie widz znajduje się w centrum zainteresowania badań
filmoznawczych, zarówno tych ukierunkowanych stricte teoretycznie, jak
i skupiających się na praktyce analitycznej. Nie oznacza to jednak, że rozważania
dotyczące kategorii widza były zupełnie obce wcześniejszej myśli filmowej. Również
w przeszłości relacja film‐widz, choć w nieco mniejszym zakresie niż obecnie, była
przedmiotem refleksji i analiz filmoznawców. Prezentowane przez nich koncepcje
usytuowania odbiorcy wobec ekranu podlegały jednak nie tylko ewolucji
historycznej, ale też uwarunkowaniom metodologicznym. Stąd Wiesław Godzic
formułuje w odniesieniu do statusu odbiorcy filmu następujący wniosek:
„widz jest postacią pluralną wskutek wielości spojrzeń prowadzących w efekcie do tego, że
każdy typ badania zakłada własnego widza, konstrukt mniej lub bardziej klarowny
i dookreślony. Dokładniejsza analiza sądów teoretyków dowiodłaby, że w filmoznawczym
postępowaniu o nastawieniu: 1) psychologicznym – widz i widownia to problem
wieloaspektowej >sytuacji odbioru filmowego<; 2) socjologicznym – jest jednym
z problemów >instytucji, machiny< kinowej; 3) psychoanalitycznym – elementem >aparatu
filmowego<; 4) ekonomicznym – stanowi zwornik między potrzebą a konsumpcją;
5) semiotycznym – to głównie problem artykulacji langage i parole”2.

Punktem wyjścia dla będących przedmiotem niniejszego artykułu rozważań nad
pozycją widza w kinie i w teorii filmu jest zatem nieunikniona konstatacja
historycznej zmienności modelu odbiorcy oraz współistnienia różnych koncepcji
widza i odbioru we współczesnej kulturze.
Powszechnie wyodrębnia się dwa podejścia w myśleniu o widzu. Pierwsze łączy
się z konstruowaniem uniwersalnego modelu widza – widza wpisanego w tekst,
zakładanego przez konkretny film, danego autora, pewien gatunek filmowy etc.
Drugie zaś odnosi się do rzeczywistego odbiorcy filmów, a więc osoby
z publiczności, determinowanej czynnikami kulturowymi, psychologicznymi,
ekonomicznymi etc.3, a tym samym, wnoszącej do odbioru filmu swoją własną
historię i tożsamość społeczną. Co ciekawe, jak podkreśla Alicja Helman, myśl
filmowa pierwszego sześćdziesięciolecia nie czyniła rozróżnień między widzem
założonym w obrazie a jego faktycznym odbiorcą; wszelkie typy refleksji dotyczyły
bowiem po prostu ludzi chodzących do kina. Zmiana podejścia w tym zakresie
nastąpiła wraz z wykształceniem się w obrębie filmoznawstwa nurtu semiotyczno‐
strukturalnego z jego preferencją dla ujęć modelowych, który dążył do stworzenia
uniwersalnego modelu odbiorcy, sytuując w centrum uwagi „nie konkretnego
odbiorcę, scharakteryzowanego socjologicznymi zmiennymi, lecz >widza w ogóle<,
2

W. Godzic, Zarys obrazu widza filmowego, [w:] Z dziejów myśli filmowej, E. Zajiček (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989, s. 172.
3
I. Kolasińska, Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego, Rabid, Kraków 2003, s. 11.
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>każdego widza<, innymi słowy pewien teoretyczny konstrukt”4.
Zarysowany w ten sposób na gruncie badań nad filmem podział na badania
tekstualne z ich zespołem kategorii stricte „wewnętrznych”, które przypisują
widzowi jedynie funkcję „pozycji” i „roli” w tekście, oraz badania socjologiczne nad
publicznością, które z kolei dokonują niezwykle schematycznej reifikacji tekstów
kinowych, spowodował „poczucie dotkliwego braku i podstawowych luk w pracach
nad pragmatycznym wymiarem komunikacji audiowizualnej”5. Uniemożliwił
bowiem pełną integrację badań filmoznawczych i wypracowanie wspólnego
podejścia do widza. Tymczasem we współczesnej perspektywie badawczej
wyodrębnić można dwa stanowiska, nie tylko funkcjonujące niezależnie od siebie,
ale nierzadko wzajemnie się wykluczające: z jednej strony, pogląd, że „badania nad
empirycznym widzem nie są w stanie wyjaśnić w pełni doznawanych przez niego
przeżyć oraz relacji między narracją filmową a jej odbiorcą”6, z drugiej natomiast,
przekonanie, że kulturowe znaczenie tekstu nie zawiera się wyłącznie w nim
samym, ale że raczej wymowa takiego przekazu konstruowana jest przez
publiczność w interakcji z nim7. Zgodnie z tą ostatnią optyką prawdziwe przesłanie
dzieła filmowego jest w przeważającej mierze kształtowane przez jego odbiorców:
„Ten sam film jest danego wieczoru czymś innym w Londynie, Warszawie, Paryżu, Kairze albo
Tokio. (…) Więcej, ten sam film jest czymś >innym< w ciągu kilku seansów w określonym kinie
w konkretnym dniu. (…) Rozlegające się na sali oklaski albo śmiech nie muszą znaczyć w ciągu
kolejnych projekcji to samo i nie ma gwarancji, że tak właśnie, jak byśmy chcieli, należy je
interpretować”8.

Omawiana perspektywa badawcza implikuje zatem niczym nieograniczoną
liczbę możliwych interpretacji pojedynczego tekstu filmowego zgodnie z zasadą, że
przekaz medialny może być odczytywany na tyle sposobów, ilu ma rzeczywistych
odbiorców. Oglądając program, wychodzą oni bowiem w swojej
interpretacji przekazu poza ramy tego, co jest im faktycznie pokazywane.
W opozycji do powyższego ujęcia stoi, wspomniany już, uniwersalny model widza,
który – mimo pewnych przekształceń dokonanych za sprawą współczesnych
teoretyków filmu – z założenia charakteryzuje się cechami typowymi dla wszystkich
odbiorców przekazów audiowizualnych.

4

A. Helman, Modele odbiorcy. Refleksje teoretyczne, „Kino”, 1988, nr 03, s. 20.
Ibidem.
6
P. Cook, Narrative and Audience, [w:] idem, The Cinema Book, British Film Institute, London 1985, s. 246 (tłum.
własne).
7
J. Radway, Identifying Ideological Seams: Mass Culture, Analytical Method and Political Practice,
„Communication”, 1986, nr 9, s. 96.
8
M. Gałuszka, K. Kowalewicz, Szkic do badań potocznego odbioru filmu, „Kino”, 1977, nr 11, s. 30.
5
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Kategoria widza „wewnątrztekstowego”
Według Iwony Kolasińskiej współczesny dyskurs filmowy zdominowany został
zasadniczo przez dwa nurty: semiotyczno‐strukturalny z jego preferencją dla
badań systemowych oraz psychoanalityczny, wprowadzający specyficzną
koncepcję podmiotu. Elementem łączącym owe odmienne typy badań jest
koncentracja na wspólnym przedmiocie, jakim jest odbiorca filmu pojmowany
w szczególny sposób. Owo charakterystyczne rozumienie kategorii widza wiąże
się nierozłącznie z koncepcją podmiotu, która – w głównej mierze za sprawą
psychoanalizy – znalazła się w centrum zainteresowania współczesnej teorii
i analityki filmowej. Znamienny jest tu przede wszystkim swoisty sposób
rozumienia tego pojęcia; podmiot zajmuje bowiem miejsce wszystkich
możliwych kategorii osób związanych z wypowiedzią filmową, co bynajmniej
nie oznacza jedynie zmiany terminu, za pomocą którego określa się osobę, ale
wynika właśnie z faktu, iż jest on traktowany jako „pozycja” i „rola” w tekście.
Wart podkreślenia jest również fakt, że „nie można całej współczesnej teorii
filmu przypisać jednej koncepcji podmiotu, aczkolwiek wszystkie koncepcje
podmiotu posiadają jeden rys wspólny: są konstruowane w opozycji do
kartezjańskiego podmiotu – samoświadomego, spójnego, jednolitego,
zachowującego dystans wobec poznawanego przez siebie przedmiotu”9.
U podstaw teorii podmiotu rozwijanych przez myśl filmową ostatnich
dziesięcioleci leżą koncepcje zaczerpnięte z francuskiego marksizmu
strukturalnego (w odmianie Louisa Althussera), postulującego kategorię
podmiotu ideologii zachowującego jedność dzięki zanegowaniu sprzeczności;
z psychoanalizy (w wersji neofreudyzmu Jacques'a Lacana), wnoszącej pojęcie
podmiotu podzielonego, mogącego utrzymać jedność wyłącznie poprzez
zrepresjonowanie nieświadomości; a także z lingwistyki, w tym teorii aktów mowy
i Jakobsonowskiej koncepcji szyfterów10.
Perspektywa podmiotowa w badaniach nad filmem powoduje
określone konotacje również w przypadku koncepcji odbiorcy filmu. Można
je podsumować w następujący sposób:
„Taka instancja jak widz nie odnosi się już do konkretnej, autonomicznej osoby lecz jest
konstrukcją wynikającą z tekstu. Widz, którego rozpoznajemy po znakach w tekście to instancja
hipotetyczna, >ktoś< pośredni pomiędzy konkretnym widzem a widzem abstrakcyjnym, widzem
realnym a idealnym, pewien teoretyczny konstrukt. >Podmiot< wkraczając na miejsce odbiorcy
jako >pozycja w dyskursie< ustanawia grę identyczności/różnicy między widzem jako podmiotem
a odbiorcą narracji czyli jednym z reprezentantów widza w tekście (takich np. jak bohater, który
słucha lub ogląda). Reprezentant tego typu może nie być w ogóle upersonifikowany, lecz
9

I. Kolasińska, Kobieta i demony…, op. cit., s. 12.
A. Helman, Podmiot w filmie. Refleksje teoretyczne, „Kino”,1987, nr 02, s. 17.
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>wymazany< i pojawiać się jedynie jako implikowana >pozycja< w tekście”11.

Ponieważ celem interpretatora dzieła filmowego jest zrekonstruowanie tak
rozumianej „pozycji”, inaczej „miejsca” podmiotu12, a tym samym zdefiniowanie
widza implikowanego przez dany tekst, widz jako taki wciąż pozostaje w centrum
zainteresowania teoretyków filmu, którzy – choć zainteresowani różnorodnymi
aspektami koncepcji podmiotu – odsuwają nieco w cień takie kategorie jak autor,
narrator czy bohater13. Reorientacja w stronę widza, który podlegając rozmaitym
mechanizmom identyfikacji może znaleźć się „wewnątrz tekstu”, połączona
z analizą ukierunkowaną na elementy podmiotowości w tekście (zarówno w jego
warstwie wizualnej, jak i audialnej) prowadzi do wyodrębnienia koncepcji widza
„wewnętrznego”.
Plasująca się głównie w nurcie semiotyczno‐psychoanalitycznym koncepcja
widza „wewnątrz tekstu” była niewątpliwie kwestią kluczową dla teorii i analityki
filmowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ważny jest również
fakt, iż – pomimo istotnych ograniczeń aktywności odbiorcy wynikających z niemal
całkowitego zdeterminowania go przez system przedstawienia – kategoria ta
pozostaje wciąż operacyjna na gruncie studiów filmoznawczych. Co więcej,
w zależności od kręgu inspiracji autorów zajmujących się tym typem refleksji,
posiada różne odmiany i warianty. Do najważniejszych autorów podejmujących
refleksję nad widzem „wewnątrztekstowym” należą niewątpliwie Daniel Dayan
(1974), z jego koncepcją widza wpisanego w obraz14 i Francesco Casetti (1983),
postulujący podwójny model widza‐interlokutora: konkretną osobę – aktywnego
partnera dialogu z tekstem albo konstrukcję symboliczną – widza, którego pozycja
wyznaczona jest przez sam tekst i który mieści się w obrębie tego tekstu15.
Warto również podkreślić, że model odbiorcy wewnątrztekstowego, choć
w rzeczywistości przynosi dość przygnębiającą wizję podmiotu bezwolnego, z góry
określonego i spętanego, okazał się niezmiernie owocny dla analiz filmowych
stawiających w centrum rozważań pytanie o podmiotowość widza‐kobiety.
11

I. Kolasińska, Kobieta i demony…, op. cit., s. 13.
Pojęcie „miejsca” podmiotu może być definiowane jako sposób, w jaki film przy pomocy środków formalnych
determinuje odczytanie go przez widza zgodnie z określonym trybem (J. Ellis, Watching Death at Work – an Analysis
of a Matter of Life and Death, [w:] Powell, Presburger and Others, I. Christie (red.), British Film Institute, London
1978, s. 90).
13
Możliwość całkowitego odrzucenia w badaniach nad filmem kategorii autora na rzecz odbiorcy postulują między
innymi, wywodzący swoje inspiracje z kręgu strukturalizmu, Robert Lapsley i Michel Westlake (R. Lapsley,
M. Westlake, Film Theory: An Introduction, Manchester University Press, Manchester 1989, s. 105‐128).
14
Zob. D. Dayan, Widz wpisany w obraz, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów (Część
II Film w kulturze), J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk (oprac.), Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, s. 228‐237. Pierwodruk: Le spectateur performé, „Hors cadre”, 1984, nr
2.
15
Zob. F. Casetti, W poszukiwaniu widza, przeł. A. Helman, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej,
A. Helman (red.), Universitas, Kraków 1992, s. 171‐184.Pierwodruk: Looking for the Spectator, „Iris”, 1983, nr 2.
12
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Kwestia płci w badaniach nad odbiorcami filmów
Nową optykę w rozważaniach nad pozycją i statusem widza przyniosła w latach
siedemdziesiątych feministyczna krytyka filmowa. Chociaż początkowo w centrum
jej analiz znajdował się temat męskiego spojrzenia, debaty lat osiemdziesiątych
zdominowane zostały zasadniczo przez zagadnienia dotyczące widowni kobiecej16.
W dużej mierze w odpowiedzi na esej Laury Mulvey Visual Pleasure and Narrative
Cinema (1975), feministki rozpoczęły zgłębianie problematyki związanej
z obecnością kobiet wśród publiczności filmowej oraz możliwych znaczeń
spectatorship w kontekście kobiecym. Stąd, próba zdefiniowania widza jako
podmiotu w aspekcie różnicy płci – zajmująca szczególne miejsce
w filmoznawczych badaniach podmiotowych – stała się główną, choć nie wyłączną,
domeną feministycznych teorii filmu.
Perspektywa feministyczna w rozmaity sposób wykorzystuje dorobek teorii
współczesnych: odcina się od teorii strukturalno‐semiotycznych17, nawiązuje do
Althusseriańskiej koncepcji ideologii, ale przede wszystkim przejmuje dyskurs
psychoanalityczny. I to właśnie zgodnie z modelami proponowanymi przez ten
ostatni nurt widz konceptualizowany jest w ramach założenia, które za czynnik
determinujący, jak podkreśla Elizabeth Cowie, przyjmuje tekstualną produkcję
różnicy płci, czyli sposób, w jaki film konstruuje różnicę płci dla swojej narracji
i bohaterów, a w konsekwencji także dla widza18. Owa konstrukcja „widza
tekstualnego”, jak wspomniano we wstępie, najczęściej występuje w silnej opozycji
do „widza empirycznego”, w tym przypadku: kobiety z publiczności. Mary Ann
Doane, pionierka w dziedzinie badań nad płcią kulturową w filmie, opisuje swój
pogląd na powyższą kwestię następująco:
„Nigdy nie myślałam o widzu‐kobiecie jako postaci równoznacznej z kobietą siedzącą przed
ekranem, żującą popcorn. (…) Jest to koncept, który jest całkowicie obcy epistemologicznym
założeniom nowej etnograficznej analizy publiczności. (…) Widz‐kobieta to koncept, nie osoba”19.
16

Por. M.A. Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940’s, Indiana University Press, Bloomington,
Indianapolis 1987; E.D. Pribam (red.), FemaleSpectators: Looking at Film and Television, Verso, London 1988;
T. Modleski, The Women Who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory, Methuen, London 1988;
L. Gamman, M. Marshment (red.), The Female Gaze: Women as Viewers of Popular Culture, The Women’s Press,
London 1988.
17
Dyskurs feministyczny dość wyraźnie dystansuje się wobec klasycznej semiotyki, „ustanawiającej relację
metonimiczną między kinem i językiem” i wykluczającej kobiecego widza z obszaru badań nad filmem, jak również
wobec strukturalizmu (zwłaszcza antropologii strukturalnej Claude Lévi‐Straussa), negującej podmiotowość
kobiety poprzez zredukowanie jej do roli matki, obiektu seksualnego oraz znaku i przedmiotu „męskiej komunikacji
społecznej”. (A. Helman, Koncepcje feministyczne, [w:] A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej,
Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010, s. 281.)
18
E. Cowie, Wstęp, „Camera Obscura. Feminism, Culture and Media Studies”, 1989, nr 20‐21, s. 129.
19
Cyt. za: J. Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, Routledge, London, New York
1994, s. 23 (tłum. własne).
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W podobnym duchu wypowiada się też uznana badaczka kultury wizualnej
Giuliana Bruno:
„Nie interesuje mnie empiryczna analiza zjawiska, jakim jest widz‐kobieta. (…) Nie potrafię
przełamać dawnej semiotycznej rezerwy wobec jakiegokolwiek pojęcia empirycznej >prawdy< lub
>rzeczywistości<, które uznaję za nader problematyczne. Istnieją sposoby, dzięki którym poziom
fantazmatyczny jest dla mnie bardziej realny niż sama rzeczywistość, czy też tzw. rzeczywistość
faktów”20.

Obie przytoczone autorki – co znamienne dla myśli psychoanalitycznej
w feministycznej teorii filmu – koncentrują się zdecydowanie na kobiecym widzu
jako efekcie dyskursu, pozycji w tekście, czy też abstrakcyjnym miejscu podmiotu
w filmie, pozostawiając w cieniu problem rzeczywistej publiczności kobiecej i jej
doznań. Uznają go tym samym za mało interesujący lub wręcz nieistotny dla
rozważań nad kondycją współczesnego widza‐kobiety.
Swoista dychotomia, która zarysowała się na polu badań poświęconych widzowi
filmowemu (tekstualny versus empiryczny, diegetyczny versus kinowy) jest,
zdaniem Jackie Stacey, często wykorzystywana jako schemat dla przedstawienia
różnicy pomiędzy psychoanalitycznym modelem widza rozwijanym w ramach
studiów filmoznawczych a etnograficznymi podejściami do publiczności kobiecej,
stanowiącymi część badań w obrębie studiów kulturowych. I tak, metody
etnograficzne są w przeważającej mierze rozwijane na gruncie studiów
telewizyjnych, czerpiących głównie z dorobku studiów kulturowych, które z kolei
charakteryzuje stałe zainteresowanie zagadnieniami widowni i kulturowej
konsumpcji, podczas gdy model widza najczęściej wykorzystywany
w feministycznej teorii filmu to psychoanalityczna odmiana widza tekstualnego.
Filmowa publiczność kobieca zostaje tym samym niemal całkowicie wykluczona
z kręgu zainteresowań badawczych współczesnych teoretyków filmu, którzy, jak już
odnotowano, negują zasadność badań empirycznych w podejściu do widza jako
niedostatecznych i nieadekwatnych21. Te dwie odmienne konceptualizacje
kobiecego widza ilustruje Tabela 1.

20

Cyt. za: ibidem (tłum. własne).
Ibidem.

21
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Tabela 1. Kontrastujące paradygmaty: studia filmoznawcze i kulturowe.
Studia filmoznawcze

Studia kulturowe

Pozycjonowanie widza
Analiza tekstu
Znaczenie jako pochodna produkcji
Widz bierny
Nieświadomy
Pesymistyczny

Odczytywanie przez publiczność
Metody etnograficzne
Znaczenie jako pochodna konsumpcji
Widz aktywny
Świadomy
Optymistyczny

Źródło: J. Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, Routledge, London and
New York 1994, s. 24.

Powszechnie zakłada się, iż feministyczny dyskurs filmoznawczy ogranicza się
wyłącznie do „podkreślania nieobecności podmiotu żeńskiego w kinie
i uświadamiania faktu artykulacji podmiotowości wyłącznie w procesie integralnie
związanym z podmiotem męskim. [Przy czym, dotyczy to w szczególności – przyp.
autorki] (…) kategorii widza rozumianego jako podmiot wpisany w tekst filmowy,
definiowany w aspekcie przyjemności wizualnej i kontekście procesu identyfikacji
jako efektu budowanego przez opowiadanie filmowe”22. Należy jednak zauważyć,
iż pozornie niewielkie wobec tezy o nieobecności podmiotu żeńskiego w filmie pole
manewru nie powstrzymało badaczy o nastawieniu feministycznym przed próbami
poszukiwania dowolnych możliwości podmiotowego zaistnienia w tekście
filmowym przez widza‐kobietę. Iwona Kolasińska wyróżnia w tym zakresie dwa
podejścia: 1) dokonywanie deskrypcji i demaskacji przy pomocy teorii
psychoanalitycznej mechanizmów istniejących w obszarze dominującego modelu
kina23; 2) poszukiwanie autoprezentacji podmiotowości żeńskiej, operujących
w kinie wbrew implikacjom psychoanalizy (kino awangardowe, kontrkino kobiet)24.
Feministycznie zorientowana myśl filmoznawcza zadaje zatem pytanie
o szanse zaistnienia kobiecego widza jako podmiotu w scenariuszu wykreowanym
w ramach uniwersalnego modelu kina. I choć zabieg ten traktowany jest przez
niektórych filmoznawców jedynie jako sposób „ominięcia bądź reinterpretacji
impasu wynikłego z akceptacji psychoanalitycznej koncepcji podmiotu”25, wśród
wypracowanych na gruncie feministycznej teorii filmu koncepcji udało się
22

I. Kolasińska, Kobieta i demony…, op. cit., s. 19.
Za dominujący model kina powszechnie uważa się model kina hollywoodzkiego lat 1930‐50, którego właściwości
i odbiorców można odnaleźć również w innych przekazach medialnych ulegających pośrednio i bezpośrednio ich
inspiracji.
24
I. Kolasińska, Kiedy widz horroru jest kobietą, „Kultura współczesna. Teoria, interpretacje, krytyka”, 1994, nr 2
(4), s. 27.
25
Ibidem.
23
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wyodrębnić trzy podstawowe, alternatywne podejścia dotyczące statusu widza‐
kobiety, które stanowią punkt wyjścia dla kolejnych ich wersji:
a) teorię „maskulinizacji” widza na poziomie tekstualnym, zaproponowaną
przez Laurę Mulvey, w myśl której przyjemność wzrokowa w filmie odnosi się
wyłącznie do mężczyzny, ewentualnie widza kobiecego przyjmującego męski punkt
widzenia. Widz jako podmiot wpisany w tekst jest bowiem rodzaju męskiego26;
b) teorię „masochizmu” widza, bazującą na szczegółowej analizie tekstualnej,
wysuniętą przez Raymonda Belloura, która, choć zezwala – w przeciwieństwie do
zmaskulinizowanego modelu widza Mulvey – na możliwość zaistnienia
przyjemności widza kobiecego, przypisuje jej charakter masochistyczny. Według tej
koncepcji widz stanowi zupełnie ukształtowany podmiot, wyznaczony przez tekst w
zgodzie z wcześniej zdeterminowaną identyfikacją płciową27;
c) teorię „marginalności”, zaproponowaną przez Mary Ann Doane, opartą na
założeniu, iż przyjemność wzrokowa kobiety jest odmienna od przyjemności, jakiej
percypując obrazy filmowe, doznaje mężczyzna. Nie jest ona bowiem motywowana
przez popędy fetyszystyczne czy voyeurystyczne28.
Analizując przedstawione modele widza wpisanego w tekst oparte na teorii
różnicy płci, należy stwierdzić, iż przypisują one kobiecie zdecydowanie
pesymistyczne pozycje w dziele filmowym: Mulvey odmawia kobiecemu widzowi
jakiejkolwiek możliwości podmiotowego zaistnienia, Bellour określa kobiety jako
ofiary patriarchatu, zaś Doane – jako obce (zepchnięte na margines) w systemie
patriarchalnym. Jackie Stacey określa wymienione koncepcje jako „opcje
frustrujące”, oferujące kobiecemu widzowi jedynie zmaskulinizowanie, masochizm
i zmarginalizowanie w procesie odbioru, co dowodzi w jej opinii, jak bardzo
uformowana przez dominujący porządek nieświadomość kształtuje sposoby
widzenia i doznawania przyjemności wizualnej przez odbiorcę tekstu filmowego29.

Koncepcja opozycyjnego spojrzenia
Uwolnienie widza, w tym widza‐kobiety, od przygnębiających opcji
proponowanych przez teoretyków filmu przynosi koncepcja opozycyjnego
spojrzenia (ang. interrogating look, oppositional gaze). Wyrosła na gruncie studiów
kulturowych teoria za punkt wyjścia przyjmuje założenie, zgodnie
26

L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, „Screen”, 1975, nr 16 (3), s. 6‐18. Polski przekład: Przyjemność
wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J. Mach, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej, A. Helman (red.),
Universitas, Kraków 1992, s. 95‐107.
27
R. Bellour, Psychosis, Neurosis, Perversion, przeł. N. Huston, „Camera Obscura”, 1979, nr 3‐4, s. 105‐134.
28
M.A. Doane, Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator, [w:] The Sexual Subject: AScreen Reader
in Sexuality, Routledge, London, New York 1992, s. 227‐243.
29
J. Stacey, Desperately Seeking Difference, [w:] The Sexual Subject: AScreen Reader in Sexuality, Routledge,
London, New York 1992, s. 247.
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z którym publiczność aktywnie uczestniczy w tworzeniu znaczenia; sam proces
odczytywania tekstu usytuowany jest natomiast w konkretnym kontekście
kulturowym. Stąd, z teorią opozycyjnej reakcji na tekst nierozerwalnie wiąże się
również pojęcie ideologii.
Każdy tekst kulturowy, w tym również obraz filmowy, powstaje w ramach
jakiegoś systemu ideologicznego, który oddziałuje na pozostające pod jego
wpływem społeczeństwo, kształtując jego potrzeby, zachowania i opinie, zarówno
w aspekcie jednostkowym, jak i grupowym. Stuart Hall odnosi termin „ideologia”
do zbioru przekonań, wizerunków i pojęć, za pomocą których interpretujemy
i nadajemy znaczenia elementom społecznej egzystencji; stanowi ona swoiste
szkiełko, przez które widzimy i interpretujemy otaczający nas świat. Tak rozumiana
ideologia nie stanowi jednak odrębnego konceptu, ale raczej łańcuch znaczeń,
którymi posługuje się dana społeczność. Tym samym, nie może być traktowana jako
wytwór jednostki, ale efekt złożonego procesu grupowego, który zachodzi
w mentalności całego społeczeństwa; ideologia jest bowiem skuteczna jedynie
wtedy, gdy dotyczy dużej grupy ludzi. Co więcej, ideologia nie jest przejawem
intencjonalnej decyzji człowieka, lecz raczej pewnym nieuświadomionym,
a w konsekwencji również niekwestionowanym, uwarunkowaniem naszego
doświadczania rzeczywistości30. Annette Kuhn uważa wręcz, że jesteśmy
skonstruowani przez ideologię w takim stopniu, że tworzone przez nas
reprezentacje rzeczywistości zostają niemal całkowicie „znaturalizowane”.
„Przyjmujemy własną koncepcję świata za pewnik”31, twierdzi badaczka. Nawiązuje
przy tym do Althusseriańskiej definicji ideologii jako zbioru przedstawień
rzeczywistości, który – choć stanowi wytwór ściśle określonej struktury społecznej
– jawi się nam, pozostającym pod jego wpływem, jako „uniwersalny” i „naturalny”
aspekt naszego życia. Definiowane pojęcie daje się łatwo zoperacjonalizować
w odniesieniu do odbioru dzieła filmowego:
„Wrażenie realności, jakiego doznajemy oglądając film wynika nie tyle ze zdolności
odzwierciedlania przezeń rzeczywistości świata zewnętrznego, ile z faktu, że film organizuje swoje
własne znaczenia zgodnie z naszym poczuciem >zdrowego rozsądku<. Filmowi bohaterowie
ucieleśniają zatem wartości naszej społeczności, podcza s gdy czarne charaktery reprezentują siły,
które zdają się jej zagrażać. Owe >mapy znaczeń<, dzięki którym dane s połeczeństwo nadaje sens
otaczającemu je światu i zgodnie z którymi organizuje swoje instytucje społeczne, są tym, co
stanowi o jego ideologicznej f ormacji (...). Są one zawsze wytworem ściśle określonych stosunków
władzy, których nadrzędnym celem jest obrona status quo i aktywne promowanie wartości oraz

30

S. Hall, The Whites of Their Eyes. Racist Ideologies and the Media, [w:] Gender, Race and Class in Media: A Text
Reader, G. Dines, J.M. Humez (red.), SAGE Publications, Thousand Oak 1995, s. 18‐19.
31
A. Kuhn, The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, Routledge, London, New York 1992,
s. 4‐5(tłum. własne).
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interesów, będących udziałem dominujących grup społecznych”32.

Odczytywanie tekstu filmowego wbrew kulturowym determinantom
i tradycji interpretacyjnej może zatem stanowić wyraz sprzeciwu wobec
dominującego systemu ideologicznego, ale również alternatywę dla ponurej
i deterministycznej kategorii widza tekstualnego. Omawiane podejście implikuje
bowiem założenie, zgodnie z którym właściwy przekaz tekstu nie zawiera się
w nim samym, ale podlega ciągłym negocjacjom między odbiorcą a owym tekstem,
produkując jedno z trzech możliwych odczytań: dominujące, negocjowane lub
opozycyjne. Jacqueline Bobo charakteryzuje wymienione typy interpretacji
w następujący sposób:
a) dominujące lub powszechnie akceptowane rozumienie nie kwestionuje
zamierzonego znaczenia tekstu i akceptuje jego ideologicznie uwarunkowaną treść;
b) negocjowane lub podporządkowane rozumienie kwestionuje pewne
aspekty treści, ale ogólnie rzecz biorąc nie neguje dominującej ideologii leżącej
u podstaw powstania tekstu;
c) opozycyjna reakcja na tekst kwestionuje zarówno dominującą interpretację
tekstu, jak i naczelną ideologię tkwiącą u podstaw jego powstania33.
Teksty kulturowe mogą więc wywoływać zróżnicowane reakcje u swoich
odbiorców. Członkowie publiczności odnoszą się do tekstu w odmienny sposób,
ponieważ odmienne są nie tylko ich płeć, wiek i kolor skóry, ale również
doświadczenia, pochodzenie, tożsamość oraz poglądy. Warto przy tym podkreślić,
iż czytanie „pomiędzy wierszami” pozwala widzom, którzy – ze względu na swoją
przynależność społeczną, rasową, religijną czy seksualną – nie zgadzają się
z dominującą ideologią, bądź są przez nią wykluczeni, na zajęcie opozycyjnego
stanowiska bez konieczności rezygnacji z przyjemności oglądania filmu. Manthia
Diawara argumentuje bowiem, że „każda narracja pozostawia widzowi możliwość
sprzeciwu; jedynie relacje rasowe, klasowe i seksualne kształtują sposób, w jaki
podmiotowość ta zostaje wykorzystana przez widza”34. Pogląd ten zdaje się
podzielać również bell hooks, autorka książki Black Looks: Race and Representation,
której rozdział poświęcony został właśnie koncepcji opozycyjnego spojrzenia.
Opierając się na stwierdzeniu Michela Foucault, że „we wszystkich relacjach
z władzą zawsze istnieje możliwość wystąpienia oporu”, hooks twierdzi, że
„zdolność manipulowania czyimś spojrzeniem w obliczu struktur dominujących,
które starają się je opanować, otwiera możliwość działania”35. Stąd, jak podkreśla
32
S. Thornham, Feminist Media and Film Theory, [w:] Contemporary Feminist Theories, S. Jackson, J. Jones (red.),
Edinburgh University Press, Edinburgh 1998, s. 215‐216(tłum. własne).
33
J. Bobo, The Color Purple: Black Women as Cultural Readers, [w:] The Audience Studies Reader, W. Brooker,
D. Jermyn (red.), Routledge, London, New York 2003, s. 309.
34
M. Diawara, Black Spectatorship: Problems of Identification and Resistance, [w:] Black American Cinema,
M. Diawara (red.), Routledge, London, New York 1993, s. 212 (tłum. własne).
35
b. hooks, Black Looks: Race and Representation, South End Press, Boston 1992, s. 116(tłum. własne).

221

Patrycja Chudzicka‐Dudzik

Elżbieta H. Oleksy, zmieniając sposób patrzenia na bardziej krytyczny, widz sprawia,
że jego/jej spojrzenie zmienia rzeczywistość. Koncepcja kwestionującego spojrzenia
autorstwa hooks wykracza tym samym poza ramy teorii Mulvey, gdyż upolitycznia
relacje konstruowane za pomocą „spojrzenia”: „można się nauczyć tak patrzeć, aby
tym samym stawiać opór”36.

Podsumowanie
Jak zostało przedstawione powyżej, model widza ewoluował na przestrzeni
dziesięcioleci
determinowany
tak
czynnikami
historycznymi,
jak
i metodologicznymi. Jedynym względnie niezmiennym elementem w refleksji nad
odbiorcą tekstu filmowego pozostał – zarysowany na początku lat
siedemdziesiątych – podział pomiędzy psychoanalitycznym modelem widza
wypracowanym na gruncie studiów filmoznawczych a etnograficznymi podejściami
do publiczności rozwijanymi w ramach studiów kulturowych. Rozdzielając badania
nad filmem na dwie odrębne przestrzenie epistemologiczne, uniemożliwił on
jednak wypracowanie spójnego podejścia do widza. Problematyczna
kwestia
nie
ominęła
również
feministycznej
teorii
filmu,
za sprawą której w teoretyczno‐filmowych analizach poświęconych odbiorcy
przekazu audiowizualnego zaczęto zwracać uwagę na kwestię różnicy płci. Również
tutaj wykształciły się dwa konceptualnie odrębne pojęcia odbiorcy filmowego:
„widz‐kobieta” konstruowany przez tekst (ang. female spectator) oraz „kobieca
publiczność” określana przez kategorie społeczno‐historyczne, takie jak klasa, wiek
czy rasa (ang. female audience). Stąd postulowana w niniejszym opracowaniu
konieczność zaaplikowania na gruncie badań nad filmem, wyrosłej
z tradycji studiów kulturowych, koncepcji opozycyjnego spojrzenia. Jako kategoria
analityczna pozwala ona upodmiotowić i zróżnicować widownię poprzez
uwolnienie sposobu odczytywania tekstu filmowego przez widza od implikowanych
perspektyw teoretycznych i dominującego systemu interpretacyjnego.

36
E.H. Oleksy, „Wróbelek ze złamanym skrzydłem (…) i kieliszek czystej.” Konstrukcje kobiecości w polskiej
powojennej kulturze wizualnej, [w:] Gender – Film – Media, E.H. Oleksy, E. Ostrowska (red.), Rabid, Kraków 2001,
s. 179.

222

Problem widza w badaniach nad filmem. Zarys teoretyczny

Bibliografia
Bellour R., Psychosis, Neurosis, Perversion, przeł. N. Huston, „Camera Obscura” 1979, nr 3‐4, s. 105‐
134.
Bobo J., The Color Purple: Black Women as Cultural Readers, [w:] The Audience Studies Reader,
W. Brooker, D. Jermyn (red.), Routledge, London, New York 2003, s. 305‐314.
Casetti F., W poszukiwaniu widza, przeł. A. Helman, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej,
A. Helman (red.), Universitas, Kraków 1992, s. 171‐184.
Cook P., The Cinema Book, British Film Institute, London 1985.
Cowie E., Wstęp, „Camera Obscura. Feminism, Culture and Media Studies”, 1989, nr 20‐21,
s. 127‐132.
Dayan D., Widz zaprogramowany, przeł. P. Sikora, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej,
A. Helman (red.), Universitas, Kraków 1992, s. 185‐195.
Diawara M., Black Spectatorship: Problems of Identification and Resistance, [w:] Black American
Cinema, M. Diawara (red.), Routledge, London, New York 1993, s. 211‐220.
Doane M. A., Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator, [w:] The Sexual Subject:
A Screen Reader in Sexuality, Routledge, London, New York 1992, s. 227‐243.
Ellis J., WatchingDeath at Work: An Analysis of A Matter of Life and Death, [w:] Powell, Presburger
and Others, I. Christie (red.), British Film Institute, London 1978, s. 79‐104.
Gałuszka M., Kowalewicz K., Szkic do badań potocznego odbioru filmu, „Kino”, 1977, nr 11, s. 29‐31.
Godzic W., Zarys obrazu widza filmowego, [w:] Z dziejów myśli filmowej, E. Zajiček (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989, s. 162‐177.
Hall S., TheWhites of Their Eyes. Racist Ideologies and the Media [w:] Gender, Race and Class in Media:
A Text Reader, G. Dines, J. M. Humez (red.), SAGE Publications, Thousand Oak 1995.
Helman A., Koncepcje feministyczne, [w:] A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej,
Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010, s. 279‐292.
Helman A., Modele odbiorcy. Refleksje teoretyczne, „Kino” 1988, nr 3, s. 20‐22.
Helman A., Podmiot w filmie. Refleksje teoretyczne, „Kino”, 1987, nr 2, s. 17‐18.
Hooks B., Black Looks: Race and Representation, South End Press, Boston 1992.
Kolasińska I., Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego, Rabid, Kraków 2003.
Kolasińska I., Kiedy widz horroru jest kobietą, „Kultura współczesna. Teoria, interpretacje, krytyka”,
1994, nr 2 (4), s. 26‐39.
Kuhn A., The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, Routledge, London, New
York 1992.
Lapsley R., Westlake M., Film Theory: An Introduction, Manchester University Press, Manchester
1989.
Mulvey L., Visual Pleasure and Narrative Cinema, „Screen”, 1975, nr 16 (3), s. 6‐18.
Oleksy E.H., „Wróbelek ze złamanym skrzydłem (…) i kieliszek czystej.” Konstrukcje kobiecości
w polskiej powojennej kulturze wizualnej, [w:] Gender – Film – Media, E.H. Oleksy, E. Ostrowska
(red.), Rabid, Kraków 2001, s. 177‐187.
Radway J., Identifying Ideological Seams: Mass Culture, Analytical Method and Political Practice,
„Communication”, 1986, nr 9, s. 93‐123.
Stacey J., Desperately Seeking Difference, [w:] The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality,
Routledge, London, New York 1992, s. 244‐257.
Stacey J., Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, Routledge, London, New York

223

Patrycja Chudzicka‐Dudzik

1994.
Thornham S., Feminist Media and Film Theory, [w:] Contemporary Feminist Theories, S. Jackson,
J. Jones (red.), Edinburgh University Press, Edinburgh 1998, s. 215‐216.

Theoretical Approaches to Spectator(ship) in Film Studies
Summary
The article aims to analyse the role of a spectator in cinema and in film theory. Although it leads to
the inevitable conclusion that there have been constant time‐related changes in conceptualizing
spectatorship, or even the co‐existence of different models within the same research perspective, the
vast majority of theories remain indifferent to the socio‐cultural identities of actual viewers. The main
problem in the reflection on the recipient of a film has been the division, outlined in the early 1970s,
between the universal model introduced in film studies and ethnographic approaches
to spectatorship developed in cultural studies. The conception of an oppositional gaze proposed in
the article attempts to combine these torn epistemological spaces, bridging the gap between the
textual and the social subject. Introducing it as an analytical category in audience analysis allows
to empower and diversify the audience by liberating the viewer's gaze from the implied theoretical
perspectives and the dominant interpretative system.
Keywords: spectator, film audience, film theory, oppositional gaze
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Proces kształtowania struktury dramaturgicznej
(scenariuszowej) w narracji filmowej

ABSTRAKT
W praktyce filmowej scenarzyści, reżyserzy często odwołują się do schematów według których
konstruuje się przebieg wydarzeń fabularnych w filmach. Wspomniane wzorce rozwoju fabuły
nazywane strukturami scenariuszowymi lub dramaturgicznymi są omawiane praktycznie w każdym
podręczniku pisania scenariuszy filmowych. Większość teoretyków sztuki scenariopisarskiej proponuje
własne schematy rozwoju dramaturgicznego historii filmowej. W niniejszym artykule zostanie
zdefiniowany termin struktura dramaturgiczna, zarysowany krótki szkic historyczny dotyczący ewolucji
struktur scenariuszowych oraz nastąpi analiza porównawcza obecnie propagowanych schematów
dramaturgicznych.
Słowa kluczowe: struktura dramaturgiczna, fabuła, schemat dramaturgiczny, analiza scenariuszowa,
paradygmat Syd Fielda

Wstęp
Jednym z przejawów kształtowania przez człowieka kultury jest tworzenie przez
niego różnych form narracyjnych – od mitów, baśni, po film, serial, czy gry
komputerowe. Relacje z naszych życiowych doświadczeń, opowieści snute
w czasie codziennych rozmów, zazwyczaj przybierają formę narracji będąc
opowieściami o pewnych historiach. Narracyjność łączy się z pojęciem fabularyzacji,
bez względu na to czy mówimy o wytworze artystycznym, czy codziennym „snuciu
1
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opowieści”. Trzebiński wyjaśnia, że ośrodkiem dla tworzenia wszelkich narracji są
„schematy narracyjne”, zawierające odpowiednie procedury interpretacyjne
tworzące „dramaturgiczny model określonej sfery świata”2. Schematy
narracyjne były w centrum zainteresowania formalistów, następnie
strukturalistów, którzy zgodnie ze swą lingwistyczną proweniencją poszukiwali
jednostek podstawowych tekstu narracyjnego (jednostki C. Bremonda, funkcje
W. Proppa, semy C.Levi‐Straussa) wyróżniając w strukturze zestaw pewnych
elementów fabularnych (postacie, wydarzenia), jednocześnie analizując relacje
zachodzące pomiędzy nimi (chronologia i inne zależności). Ich badania na grunt
filmów fabularnych w zmodyfikowanej formie transponowali m.in. Seymour
Chatman, Edward Branigan, czy neoformaliści wywodzący się z kręgu
kognitywistów amerykańskich (David Bordwell, Kristin Thompson). Wszyscy
wymienieni wskazują na istnienie struktury fabularnej, organizującej przebieg
zdarzeń, którą Bordwell nazywa kanonicznym wzorem rozwoju akcji3. Wspomniany
wzorzec fabularny stał się tematem zainteresowania amerykańskich scenarzystów
(z czasem także europejskich), producentów i teoretyków kina pragnących odkryć
złotą formułą, dla pisania „dobrych” historii filmowych. Wzorce rozwoju fabuły
nazywane strukturami scenariuszowymi lub dramaturgicznymi są omawiane
praktycznie w każdym podręczniku sztuki scenariopisarskiej. Większość autorów
w oparciu o już powstałe wzory rozwoju akcji tworzy własne propozycje rozwoju
dramaturgicznego historii filmowej.
W niniejszym artykule zostanie zdefiniowany termin struktura
dramaturgiczna, zarysowany krótki szkic historyczny dotyczący ewolucji struktur
scenariuszowych. W części właściwej artykułu nastąpi analiza porównawcza
powstałych już schematów scenariuszowych.

Struktura dramaturgiczna
Definiując, czym jest struktura dramaturgiczna należy uwzględnić, że twórcy
filmowi zaadaptowali i rozwinęli specyficzne terminy zaczerpnięte z różnych
dziedzin sztuki, które są używane na etapie developmentu scenariuszowego czy
w późniejszych etapach produkcji filmowej. Dlatego należy odróżnić teorie
scenopisarskie, które są publikowane w piśmiennictwie poradnikowym, od poetyki
i teorii filmu w ujęciu akademickim. Metody opisowe z podręczników
scenariopisarskich są sceptycznie traktowane przez badaczy, jako te, które
nie zostały poddane gruntownym badaniom a wiedza na ich temat jest dostarczana
2

Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata,
red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 23.
3
Zob. D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison 1985, s. 35.
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przez osoby nie legitymujące się wykształceniem naukowym. Co ważne nie
ma ścisłej korelacji pomiędzy akademickim sposobem analizy historii filmowej
a praktycznym ujęciem tematu. Odmiennie opisują dramaturgię filmową teoretycy
i praktycy scenopisarstwa, a odrębnie konceptualizują dramaturgię teoretycy filmu.
Struktura dramaturgiczna inaczej będzie rozumiana w zależności od tego kto
podejmuje się próby jej zdefiniowania. Owa struktura jako jedno z podstawowych
narzędzi kształtowania kompozycji filmu jest dokładniej analizowana i opisywana
przez wykładowców sztuki scenariopisarskiej niż przez badaczy traktujących ją
marginalnie, jako jeden z wielu aspektów poprzez które realizuje się narrację
w filmie fabularnym.
Na początku uściślę konotacje terminu struktura z schematem. Ten drugi
w definicji językowej oznacza gotowy wzór czegoś, wielokrotnie powielany,
natomiast struktura jest elementem organizującym całość. Często te słowa
traktowane są synonimicznie, aczkolwiek struktura w warstwie semantycznej
posiada większy zakres znaczeniowy. Badając strukturę można odnajdywać
schematy. Jak wskazuje Bartoszyński, odnośnie literatury, analizując strukturę
fabularną jesteśmy w stanie wyróżnić w niej trzy warstwy, z których jedna będzie
zespołem „schematów fabularnych czy figurą fabularną”4. Struktury fabularne
powstają w wyniku „wyboru i kolejnościowego uporządkowania z góry założonych
elementów schematów fabularnych, tworząc szeregi owych elementów”5. Struktura
fabularna
jest poziomem organizacji fabuły ustanawiającym podstawowe
„uporządkowania zdarzeń (zwłaszcza czasowe i przyczynowe), oraz sieć relacji
między postaciami w nich uczestniczącymi”6. Łukasz Plesnar pisze, iż strukturę
fabularną, jako układ procesualno‐zdarzeniowy da się zredukować do schematu
zdarzeniowego7 (czyli fabularnego). W tym ujęcia zatem powtarzalność pewnych
cech formalnych (formalne w aspekcie tego artykułu, bo również funkcjonują
schematy stylu filmowego) w narracji filmowej konstytuuje schematy, według
których kształtuje się strukturę fabularną. Wojciech Otto słusznie zauważa, iż
struktura dramaturgiczna funkcjonuje w ramach każdego dzieła filmowego,
natomiast schematy dramaturgiczne mogą być powielane (np. kino hollywoodzkie)
lub zwłaszcza przy kinie autorskim takowe mogą być podważane, modyfikowane na
potrzeby twórczej ekspresji8.
Struktura dramaturgiczna (nieprawidłowo nazywana dramatyczną) zwana
również strukturą scenariuszową z uwagi na to, iż kształtowana jest na etapie
4

K. Bartoszyński, O badaniach utworów fabularnych. „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone
historii i krytyce literatury polskiej”, 1976, nr 67, s. 96.
5
Ibidem, s. 105.
6
J. Sławiński, wątek [w:] Słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego,Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1998, s.148.
7
Ł. Plesnar, Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 203.
8
W. Otto, Paradygmat i suspens. O dramaturgii scenariusza filmowego, „Images”, vol. XVI/no. 2015, nr 25, s. 76.
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tworzenia historii fabularnej, powstaje na etapie pisania scenariusza. Natomiast
dramaturgia filmowa kształtowana jest na poszczególnych etapach tworzenia filmu
od pomysłu do finalnego montowania poszczególnych ujęć. Oczywiście inaczej
wygląda warsztat scenarzysty, a innym zakresem środków dramaturgicznych
operuje montażysta filmowy. Sama jednak struktura dramaturgiczne kształtowana
jest głównie podczas pisania scenariusza filmowego. Oczywiście niewielkie zmiany
są wprowadzane na etapie planu zdjęciowego, czy w montażowni, niektórzy wręcz
podkreślają układanie właściwej dramaturgii w późniejszych etapach. Dla przykładu
Krzysztof Kieślowski twierdził, iż jego filmy powstają w montażowni, tam jest
kształtowana ich warstwa dramaturgiczna9. Znanym sposobem kreowania
dramaturgii czy poetyki filmów dokumentalnych jest etap ich montowania, kiedy to
dopiero można mówić o docelowym szkicu przebiegu wydarzeń. Niezaprzeczalnie
jednak zasadniczy konstrukt struktury dramaturgicznej jest formowany podczas
pracy nad scenariuszem filmów fabularnych.
Terminem „dramaturgia” Jacek Ostaszewski określa „zbiór zasad
kompozycyjnych, dotyczących sposobów konstruowania i przedstawiania akcji
i świata fikcyjnego, w którym ona się rozgrywa”10. Referując techniczne aspekty
konstrukcji dramaturgicznej utworów filmowych wymienia podział na akty, ich
długość, punkty zwrotne itp. Eksperci Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opiniując
wnioski o dofinasowanie produkcji filmowej poddają ocenie konstrukcje
dramaturgiczne przyszłych filmów. Struktura dramaturgiczna zawiera opis rozwoju
fabuły, wraz z artykulacją wydarzeń o zwiększonej lub zmniejszonej dramaturgii.
Owa artykulacja odróżnia go od schematów fabularnych, o których Branigan pisze,
że nie odnoszą „się bezpośrednio do takich problemów jak oczarowanie odbiorcy,
reakcja emocjonalna czy uczestnictwo w opowiadaniu (oddziaływanie na odbiorcę
za pomocą manipulowania punktami widzenia)”11, na to zwraca się uwagę
w strukturze dramaturgicznej czy opracowanych na potrzeby pisarstwa schematach
dramaturgicznych zawierających opisy tzw. przebiegów dramaturgicznych. Tak jak
porządek fabularny oparty jest na przyczynowo‐skutkowej zależności, tak porządek
dramatyczny zakłada występowanie pewnych charakterystycznych aspektów
dramaturgicznych. Tym samym jeśli następuje opis zdarzeń w porządku
chronologicznym, będzie mowa o fabule filmowej; jeśli dodatkowo uzupełni się ten
opis aspektami dramaturgicznymi, będzie to dotyczyło struktury dramaturgicznej.
Pisząc o aspektach mam na myśli najważniejsze elementy struktury
scenariuszowej: jak podział na poszczególne akty (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),
9

Zob. K. Surmiak‐Domańska, Kieślowski. Zbliżenie, Agora, Warszawa 2018.
J. Ostaszewski, „dramaturgia” [w:] Słownik filmu, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków
2010.
11
E. Braninga, Schemat fabularny [w:] Kognitywna teoria filmu red. i tłum. Jacek Ostaszewski, Wydawnictwo Baran
i Suszyński, Kraków 1998, s. 129.
10
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progresję dramaturgiczną (ujawnianie informacji o większej sile oddziaływania
emocjonalnego na widza), przełamaniac dramaturgiczne, czyli punkty zwrotne
w sposób zasadniczy odmieniającyce losy bohaterów oraz o sekwencje filmowe,
które charakteryzują dominanty tematyczne.
Często zwłaszcza w poradnikach scenariopisarskich wyrażenie struktura
dramaturgiczna jest traktowane zamiennnie z strukturą narracyjną. Jednak nie
można między nimi postawić znaku równości, bo w tej pierwszej eksplikuje się
aspekty dramaturgiczne w przebiegu fabularnym a struktura narracyjna zawiera
w sobie wszystkie elementy kształtujące narracje. Marek Hendrykowski wyjaśniając
znaczenie paradygmatu, czyli gotowego wzorca struktury dramaturgicznej,
stwierdza, iż jest to „ujmowanie konstrukcji w kategoriach projektu struktury
narracyjnej”. Wynika z tego, że struktura dramaturgiczna jest podrzędna, czy wręcz
na usługach tworzonej narracji. Porządkuje dyskurs opowiadania o bohaterze
(bohaterach) maksymalizując emocje u widzów.
W praktyce by zbudować logiczną a jednocześnie immersyjną narrację, twórcy
korzystają z różnych schematów dramaturgicznych (niekoniecznie świadomie)
zawierających „podstawowe zasady dramaturgii filmowej”12. Zasadność ich
używania w procesie twórczym podkreśla wielu zawodowych reżyserów czy
scenarzystów. Wśród nich można wymienić takich twórców filmowych, jak m.in. Pier
Paolo Pasolini, stwierdzający, że scenariusz jest „strukturą zdążającą ku innej
strukturze”13, Macieja Karpińskiego, twierdzącego, że „zapisana na papierze
historia, nie posiadająca struktury scenariusza – nie jest scenariuszem filmowym”14,
czy Filipa Bajona, wskazującego, iż punkty zwrotne muszą się znaleźć w konkretnych
miejscach w scenariuszu15. Polski konsultant scenariuszowy Filip Kasperaszek,
współtwórca Atelier Scenariuszowego, podkreśla, iż w około 80 procentach
współczesnych produkcji filmowych można odnaleźć schemat dramaturgiczny
zgodny z amerykańskimi zasadami dramaturgii filmowej16. Konieczność korzystania
z dostępnych modeli struktury dramaturgicznej na etapie developmentu
scenariuszowego zauważa Wojciech Otto, stwierdzając, że „w toku filmowej
opowieści pojęcie struktury nabiera ogromnego znaczenia, stanowiąc wykładnię
konstrukcyjną tekstu słownego i zaprojektowanego w nim programu
przyszłego dzieła filmowego”17. Schematy, którymi posługują się twórcy
projektując fabułę są propagowane w amerykańskim systemie produkcji
12

M. Karpiński, Niedoskonałe odbicie, Wydawnictwo Rabid, Warszawa 2006, s. 137.
P. P. Pasolini, Scenariusz jako struktura zdążająca ku innej strukturze, przeł. W. Kalinowski, „Dialog: miesięcznik
Związku Literatów Polskich”, 1973, nr 2, s. 39.
14
M. Karpiński, Niedoskonałe odbicie…, s. 138.
15
Wykład z dnia 20.03.2013 roku prowadzony dla studentów III roku scenopisarstwa PWSFTViT w Łodzi.
16
Polskie Radio, Audycja czwórki Atelier Scenariuszowe – sztuka pisania nietuzinkowych tekstów.
https://www.polskieradio.pl/10/3943/Artykul/1778560,Pisanie‐scenariusza‐Przecieramy‐nowe‐szlaki,
(10.02.2021).
17
W. Otto, Paradygmat i suspens…, s. 73.
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filmowej. Model producencki wręcz wymusza na twórcach ich stosowanie czy
konstruowanie przebiegu wydarzeń fabularnych według sprawdzonych
i wielokrotnie powielanych schematów.

Proces kształtowania struktury dramaturgicznej
Analizę zjawiska należy rozpocząć od przeglądu Poetyki Arystotelesa. Filozof
w swych rozważaniach wskazał, jak zauważa Zofia Mitosek, na dwa aspekty
formotwórcze sztuki. Formowanie materiału rozumiane jako przemiana akcji
w fabułę literacką oraz drugi – jako „modelowanie materii życiowej, emocji
i mniemań odbiorców przez obramowanie estetyczne”18. Obydwa aspekty stały się
tematem dwudziestowiecznej nauki o literaturze, jednak to pierwszy z czynników
stał się przedmiotem zainteresowania twórców wywodzących się ze środowisk
filmowych. Pomimo tego, iż nie jest to rodzaj metodologii badawczej tylko wytyczne
warunkujące maksymalizację doświadczeń emocjonalnych z odbioru danego
dzieła,
nazywane
przez
Ari Hiltunena
„doświadczania przyjemności
właściwej”19, to poszczególne składowe obecnie propagowanych schematów
dramatycznych są rozwiniętą formułą tego co filozof zaproponował dwa tysiące
lat temu. Stagiryńczyk usankcjonował trójaktową formułę, która stała się
dramaturgicznym imperatywem w storytellingu w tym także w naukach
scenariopisarskich. Określił proporcje między poszczególnymi aktami opowiadania,
z których każda ma do spełnienia określone zadanie dramaturgiczne
(wprowadzenie, rozwój wydarzeń, zakończenie). Wyszczególnił i zdefiniował
pojęcia, które są składowymi fabuł: „perypetia” jako „zmiana biegu zdarzeń
w kierunku przeciwnym intencjom działania postaci, która odbywa się według
podanych zasad”20, „rozpoznanie” jako „zwrot od nieświadomości ku poznaniu,
który prowadzi do przyjaźni lub wrogości między postaciami, których stan szczęścia
lub nieszczęścia został uprzednio [przez poetę] określony”21 i „patos” czyli
„bolesne lub zgubne zdarzenie”22. Powyższe elementy struktury dramaturgicznej
branża filmowa zaliczyła do jednej kategorii określanej jako punkty zwrotne,
które zasadniczo odmieniają przebieg wydarzeń fabularnych. Arystoteles
w przeciwieństwie do współczesnych badaczy nie umiejscawiał tych punktów
w konkretnym czasie trwania utworu tylko udzielił ogólnych wskazówek co do
dramaturgicznych następstw związanych z ich wprowadzeniem oraz kolejnością
18

Z. Mitosek, Teorie badan literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983, s. 32.
A. Hiltunen, Arystoteles w Hollywood, tłum. K. Długosz, Wydawnictwo Myśliński, Warszawa 2018, s. 5.
20
Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1988, s. 31.
21
Ibidem, s.32.
22
Ibidem, s.33.
19

230

Proces kształtowania struktury dramaturgicznej (scenariuszowej) w narracji filmowej

występowania. W pierwszej części tragedii bohater w wyniku nieświadomości
dokonuje złych wyborów  „błądził”, co prowadzi do popełnienia czynu tragicznego
(pathos). Skutkiem tego jest perypetia w następstwie której następuje wyjaśnienie
(anagnorisis) błędu i zdiagnozowanie winy tragicznej (hamartia) bohatera.
Pomimo tego iż w kolejnych stuleciach badano konstrukcje dramatów
scenicznych (Horacy, Eliusz Donat, Henrik Ibsen) to nie miały one wpływu na
ukształtowanie paradygmatów filmowych. Należy jedynie wspomnieć
o spopularyzowanych w drugiej połowie XX wieku badaniach prowadzonych przez
niemieckiego dramatopisarza Gustava Freytaga. W sformułowanej przez siebie
strukturze dramatycznej23, popularnie nazywanej obecnie trójkątem lub piramidą
Freytaga, wymienia oraz charakteryzuje pięć aktów dotyczących utworów
scenicznych:
‐ ekspozycja wprowadzająca,
‐ rozwój akcji – zarysowanie konfliktu,
‐ punkt kulminacyjny lub punkt zwrotny, w którym następuje odmiana
losów bohatera,
‐ rozwiązanie akcji, które może zawierać ostateczny moment zawieszenia,
podczas którego nie ma pewności co do ostatecznego wyniku konfliktu,
‐ dénouement, właściwe rozwiązanie, ostateczny wynik dramatu.
Opisany przez niego schemat przeniknął nie tylko do branży filmowej, ale
również stał się wzorcem dla struktury dramaturgicznej w opowiadaniach,
wystąpieniach publicznych, czy reklamach telewizyjnych. Analizując późniejsze
teorie mające wpływ na kształtowanie schematów scenariuszowych można jedynie
wymienić Lajosa Egri, czy Georgesa Polti, którzy co prawda nie proponowali
gotowych wzorców dla struktur (Egri wręcz przedkładał bohatera nad fabułę) to
jednak ich obserwacje i zalecenia miały wpływ na kształtujące się hollywoodzkie
scenariopisarstwo.
Trudno jednoznacznie ustalić datę kiedy w branży scenopisarskiej zaczęły
funkcjonować wzory schematów dramaturgicznych, którymi pisarze posługiwali się
przy opracowywaniu fabuł filmowych. Linda Seger sugeruje, iż w pierwszych
latach istnienia wielkich studiów filmowych twórcy rekrutujący się głównie
z środowiska pisarzy czy dramaturgów scenicznych opierali się na intuicji (talencie)
opracowując scenariusze. Nie istniały jako takie wytyczne, czy szablony fabularne ze
wskazówkami przebiegu dramaturgicznego24. Wykładnią były jedynie tłumaczenia
tekstów Arystotelesa, czy Freytaga, „kino korzystało z bardziej bezpośredniej
tradycji, którą (…) stanowił teatra dziewiętnastowieczny, szczególnie zaś „szkoła
23

Zob. G. Freytag, Technique of the Drama, Chicago: S.C. Riggs& Co, 1986.
L. Seger, Syd Field: A HistoricalPerspective, https://scriptmag.com/features/syd‐field‐historical‐perspective,
10.03.2021
24
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dobrej kompozycji”25. Dopiero w latach siedemdziesiątych zbadał i opisał strukturę
dramaturgiczną filmu fabularnego amerykański scenarzysta, teoretyk, wykładowca
uniwersytecki Syd Field. Nawiązując do arystotelesowskiej formuły dramaturgicznej
dzieła narracyjnego, wyodrębnił istnienie trzech aktów filmowych (początek, środek
i zakończenie), oraz występowanie dwóch punktów zwrotnych pod koniec aktów
fabularnych. Kluczowym jest tutaj pojęcie owych punktów, którymi operuje się
w strukturze filmowej nader często. Są to przełamania dramaturgiczne w sposób
zasadniczy odmieniające losy głównych bohaterów. Punkty zwrotne (PZ) mające
„bardziej generalny charakter niż pozostałe lokalne punkty zwrotne”26,
charakteryzuje je zwrot akcji dokonujący się za sprawą jakiegoś zdarzenia będącego
„punktem kulminacyjnym w odniesieniu do sąsiednich scen na płaszczyznach:
tematycznej, poznawczej i emocjonalnej”27. W ostatnim trzecim akcie Field wskazał
na tak zwany moment kończący (climax), czyli właściwe rozwiązanie i występujące
po nim wybrzmienie opisujące dalsze losy postaci. Oprócz powyższego scenarzysta
założył występowanie punktu inicjującego historię w pierwszym akcie, czyli
zdarzenia determinującego zaistnienie historii filmowej (czynnik zakłócający życie
protagonistów) oraz tak zwanego midpointu czyli wydarzenia usytuowanego mniej
więcej w połowie trwania filmu, w którym bohater dokonuje czynności „bez
odwrotu”28.
W oparciu o fieldowski paradygmat, amerykański teoretyk i konsultant
scenariuszowy Michel Hauge, w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia,
opracował formułę sześciu etapów (Six‐StageStructure). Scenarzysta dzieli każdy
z aktów na dwie części, co w sumie przekłada się na sześć etapów, w których
zakończeniem każdego z nich jest charakterystyczny punkt zwrotny (te same punkty
przełamań dramaturgicznych funkcjonujące w ramach paradygmatu Fielda).
Jak twierdzi autor omawianej koncepcji: „punkty zwrotne zawsze zajmują te
same pozycje w historii. Tak więc to, co dzieje się w 25 procentach filmu
w 90‐minutowej komedii, będzie identyczne z tym, co dzieje się przy tym samym
odsetku trzygodzinnej epopei”29. Same punkty zwrotne będące zakończeniem
poszczególnych etapów Hauge umiejscawia w stałych punktach historii filmowej,
odpowiednio: 10%, 25%, 50%, 75%, ostatni punkt zwrotny jest ruchomy
(90%‐99%). Scenarzysta każdemu z etapów nadaje charakterystyczną nazwę na
podstawie kluczowej funkcji, jaką ma spełniać dany etap, oraz opisuje sytuacje,
25

J. Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, s. 86.
Ibidem,s. 101.
27
Ibidem, s. 102.
28
Zob. S. Field, Screenplay:The Foundations of Screenwriting. A Step‐by‐Step Guide from Concept to Finished Script,
New York: Random House Press, 1982.
29
M. Hauge, Story Structure: The 5 KeyTurningPoints of AllSuccessfulScreenplays
https://www.storymastery.com/story/screenplay‐structure‐five‐key‐turning‐points‐successful‐scripts,
(15.03.2021).
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z jakimi jest konfrontowany główny bohater filmowy: Etap I – Konfiguracja
(The setup). Etap II – Nowa sytuacja (The newsituation). Etap III – Postęp
(Progress). Etap IV – Komplikacja i wyższe stawki (Complications and higherstakes).
Etap V – Finałowe rozstrzygnięcie (The finalpush). Etap VI – Następstwa (The
aftermath).
Podobną metodologię w konstrukcji struktury narracyjnej jak Hauge
zaproponował scenarzysta, wykładowca akademicki Frank Daniel dzieląc fabułę
filmową na osiem sekwencji (sequence approach) zawierających się w interwałach
czasowych 10 – 15 minutowych30. Daniel nie tyle skupia się na trójaktowości dzieła
co na poszczególnych korpusach tekstu. Każdy z nich posiada wewnętrzna strukturę
z wyraźnie zarysowanym centralnym punktem dramatycznym wokół którego
nadbudowana jest pozostała treść dla danej sekwencji. Autor koncepcji opisuje
każdy z korpusów fabuły charakteryzując występujący w nim układ zdarzeń wraz
z ich funkcjami dramaturgicznymi. Kolejność występowania po sobie sekwencji jest
ściśle określona jednak nie wszystkie muszą zaistnieć w każdym utworze filmowym.
Syntetyczne podejście (biorąc pod uwagę model Fielda i Daniela) w konstrukcji
schematów dramaturgicznych proponuje amerykański teoretyk scenariuszowy
Blake Snyder rozpatrując szczegółowo beaty fabularne. W przemyśle filmowym jak
i telewizyjnym pod pojęciem beatu31 rozumie się zdarzenie fabularne, wraz
z poprzedzającym je wprowadzeniem jak i wybrzmieniem, rozwijające fabułę.
Kolokwialnie tłumaczy to Linda Anderson pisząc w swoim podręczniku, iż każdy beat
jest „krokiem naprzód w historii filmowej”32. Zazwyczaj w fabule filmu
komercyjnego ma miejsce kilkadziesiąt tego typu zdarzeń (beatów) zawierających
się w przedziale między 60‐90. Snyder wyodrębnia z tego zbioru 15 według niego
kluczowych beatów nazywając je Beat Sheet, następujących kolejno po sobie co
około dwanaście minut. Każda tego typu jednostka wpływa w sposób znaczący na
rozwój fabuły33. Snyder charakteryzuje poszczególne beaty opisując ich znaczenie
dla przebiegu dramaturgii filmowej. W tym przypadku mamy połączenie założeń
Fielda jak i Franka Daniela. Dla przykładu rozpatrując kilka początkowych beatów.
Scena otwierająca zawiera pierwszy znaczący punkt charakteryzujący się
„haczykiem” przyciągającym uwagę widza. Kolejnymi beatami są „ustanowienie”
i określenie tematu, czyli sceny ekspozycyjne, zakończone trzecim punktem
nazywanym katalizatorem czyli niespodziewanym wydarzeniem w życiu bohatera.
Kolejny punkt nazwany przez Snydera „debata” to sekwencja, w której bohater musi
się ustosunkować do nowej sytuacji. Kończy ją szósty beat będący punktem
30

Zob. P.J. Gulino, Screenwriting: The SequenceApproach, New York: Continuum International Publishing GroupInc,
2004.
31
Mam na myśli tzw. Plot Beats, gdyż termin beat ma w scenopisarstwie kilka odmiennych znaczeń.
32
L.Aronson, Scenariusz na miarę XXI wieku, tłum. A. Kruk, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog , s.78.
33
Zob. B. Snyder, Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need, Los Angeles: Michael
WieseProductions, 2005.
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zwrotnym rozpoczynającym akt drugi. W rzeczywistości analizując te punkty
i odnosząc do paradygmatu Syda Field nie odnajdziemy tu nic odkrywczego, są to
jedynie poszczególne elementy historii, które opisał wcześniej twórca trójaktowego
paradygmatu opowiadania. Jedynym wyróżnikiem jest zastosowanie przez Snydera
spektakularnego nazewnictwa, w którym lubują się amerykańscy teoretycy, jak dla
przykładu punkt dwunasty „Dark Night of the Soul”. To beat pod koniec drugiego
aktu, gdy protagonista przeżywa największy kryzys na drodze do realizacji celu.
Na zakończenie warto przywołać propagowany na szkoleniach
scenariopisarskich schemat dramaturgiczny sporządzony przez Dana Harmona
współtwórcy animowanego serialu Rick i Morty (2013, Warne Bros). Schemat
nazywany przez niego „Story circle” obrazuje przechodzenie postaci przez kolejne
etapy historii filmowej: 1) pozostawanie w strefie komfortu, 2) potrzeba czegoś 3)
wejście do nowego świata/konfrontacja z nową rzeczywistością 4) przyjęcie
wyzwania/poszukiwanie 5)otrzymanie skarbu 6)wysoka cena za dar 7) powrót do
swojego świata 8) doświadczenie odmiany34. W tym przypadku autor nie odwołuje
się do wydarzeń fabularnych, które w sposób znaczący wpływają na jego sytuację
tylko odnosi się do psychologii postaci jej wyborów i konsekwencji podjętych
decyzji35. Protagonista traktowany jest funkcjonalnie, eksplikuje się jego potrzeby
i decyzje, które determinują wystąpienie powtarzalnych elementów
fabularnych współtworzących strukturę dramaturgiczną. Wzorzec jest bardzo
przejrzyście scharakteryzowany przez autora, jednak w samym schemacie nie ma
nic odkrywczego, co nie zostałoby już wcześniej opisane. Powyższą formułę
w nieco rozbudowanej formie zaproponował już w 2007 roku Christopher Vogler
w podręczniku scenariopisarskim „Podróż autora” opisując dwanaście punktów
zogniskowanych na figurze protagonisty. Obydwaj teoretycy scenariopisarstwa
czerpią z obserwacji poczynionych przez amerykańskiego antropologa Josepha
Campbella. Naukowiec badając archetypy mitów z różnych kultur wysnuł tezę,
że wszystkie mity z całego świata łączy ta sama struktura, będąca „powiększeniem
wzoru spotykanego w obrzędach przejścia”36, składających się z trzech etapów:
oddzielenia, inicjacji i powrotu. Campbell rozbudowując ten model opracował
teorię „monitu”, którego integralną częścią jest wzorzec struktury narracyjnej
nazwany „podróżą bohatera”. Tworzy go synkratyczna sekwencja zdarzeń,
zawierająca dwanaście charakterystycznych etapów. Poszukując dalej można
34
How the Dan Harmon story circle can make your story better, https://www.studiobinder.com/blog/dan‐harmon‐
story‐circle, (15.03.2021)
35
Wspomnę jedynie, że podobną metodą posługuje się John Truby nazywając ją „siedmioma kluczowymi krokami
w strukturze opowieści (the seven key steps of story structure)” wyróżniając w historii filmowej odpowiednio: 1)
słabość i potrzeba wewnętrzna postaci 2) pragnienie 3) przeciwnik 4) przygotowanie planu 5) pojedynek
6)zrozumienie 7) nowa równowaga. Zob. J. Truby, The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller,
London : Faber press, 2008.
36
J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2013, s.27.
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odwołać się do prac formalistów i strukturalistów przez których takie wzory
fabularne zostały opisane, aczkolwiek żaden z przywołanych tu teoretyków
scenariopisarstwa nie odwołuje się do tych badań.

Zakończenie
W zaprezentowanej analizie porównawczej pomimo jakby się wydawało
zróżnicowania schematów dramaturgicznych w każdym z nich zauważalny jest
kanoniczny wzór opowiadania, realizujący podstawowy schemat paradygmatu
opowiadania filmowego, który zdiagnozował Syd Field. Uniwersalność jego
paradygmatu można wytłumaczyć redukcjonistycznym podejściem przy określaniu
organizacji porządku fabularno‐dramaturgicznego. Kolejni badacza eksplikowali
szczegółowo zagadnienia dotyczące dramaturgii związanej z punktami zwrotnymi,
czasami wręcz z aptekarską precyzją (Michael Hauge) wyliczając, w którym
momencie czasu ekranowego powinny takie wystąpić. Frank Daniel natomiast
analizował sekwencje fabularne przynależne poszczególnym częściom
historii filmowej, posiłkując się punktami zwrotnymi jako momentami
oddzielającymi poszczególne sekwencje. Inni teoretycy natomiast rozpatrywali
aspekty psychologiczne bohaterów, jako czynniki warunkujące zmianę w przebiegu
wydarzeń.
Ogólnie przedstawione wzorce można podzielić na trzy grupy: te w których
eksplikuje się punkty przełamań dramaturgicznych, drugie zawierające opisy
punktów zwrotnych jak i charakterystykę następujących po nich sekwencji
fabularnych, oraz trzecia grupa nawiązująca do „podróży bohatera”, w której
imperatywem staje się protagonista i dokonywane przez niego wybory.
Niezaprzeczalnie, wszyscy wymienieni tu autorzy, jako przykłady filmów, w których
zakodowane są propagowane przez nich schematy dramaturgiczne, odwołują się do
tzw. blockbusterów kinowych. Twórcy tych produkcji korzystają z sprawdzonych
formuł kina gatunkowego m.in. thrillerów, komedii, czy nurtu tak zwanych filmów
akcji, gdzie bohater zawsze ma jasno sprecyzowany cel działania. Autorzy
wymienionych schematów dramaturgicznych pomijają kino arthousowe, czy filmy
epoki modernizmu, w którym trudno odnaleźć owe dramaturgiczne wzorce rozwoju
fabuły. Analizując modernizm filmowy zauważalne jest zatarcie teleologii
w przebiegu fabularnym jak i przypadkowe działania postaci. W tym paradygmacie
opowiadania często określanym jako kino artystyczne, struktura scenariuszowa
porządkująca układ zdarzeń staje się podrzędną względem ukazania relacji
psychologicznych między postaciami, czy obrazowaniem ich „stanu umysłów”.
Ostaszewski podkreśla, iż modernizm to właśnie okres w kinie światowym, gdy
zaczęto „eksperymentować z pozornie nienaruszalną klasyczną konstrukcją
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dramaturgiczną”37. Tożsamym wbrew zapewnieniom autorów poszczególnych
paradygmatów o uniwersalności ich schematów, te niewątpliwie są używane
w kinie komercyjnym, gatunkowym, ale nie są imperatywem dla wszystkich
twórców filmowych.
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The Process of Shaping the Dramatic (Script) Structure in a Film Narrative
Summary
In film practice, script writers and directors often refer to the patterns according to which the course
of fictional events in films is construed. These plot development patterns, known as script
or dramaturgical structures, are discussed in virtually every scriptwriting textbook. Most screen
writing theorists propose their own schemes for the dramatic development of film history. In the
article, the definition of dramaturgical structure will be presented, followed by an outline of a short
historical sketch concerning the evolution of scenario structures. The following work will be finished
with a comparative analysis of the currently disseminated dramatic patterns.
Keywords: dramatic script structure, film narrative, dramatic patterns, comparative analysis
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„Owoc przeczyszczający przeciw obstrukcyi”,
„Cukierki mentolowe przy zakatarzeniu”.
Językowy kształt reklam z początku XX wieku
mówiących o chorobach i sposobach ich leczenia

ABSTRAKT
W artykule przeanalizowano językowy kształt reklam prasowych z początku XX wieku, w których
zachwalano zalety leków i specyfików pomagających w zwalczaniu różnych chorób i dolegliwości.
Zbadano płaszczyzny: leksykalną i gramatyczną wybranych tekstów reklamowych, przyjrzano się
najczęstszym językowym środkom perswazyjnym służącym przekonywaniu odbiorców. Poddano
analizie zarówno sposób, w jaki mówiono o chorobach w reklamach sprzed ponad stu lat, jak i wybór
środków językowych, za pomocą których realizowano w dawnej reklamie funkcję impresywną.
SŁOWA KLUCZOWE: reklama, język, perswazja, choroba, lekarstwo

Wprowadzenie
Analizując współczesną polską reklamę – zarówno prasową, jak i telewizyjną,
radiową czy internetową, nie da się nie zauważyć wśród reklamowanych produktów
wzrastającego udziału środków farmakologicznych i suplementów diety polecanych

1

Data złożenia tekstu do Redakcji ,,MiS": 10.09.2021 r. ; data zatwierdzenia tekstu do druku: 02.11.2021 r.
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przy różnego rodzaju lżejszych lub cięższych chorobach2. Atakowanemu
przez reklamy odbiorcy czasem wydaje się, że nie ma już dolegliwości,
na którą nie byłoby lekarstwa. Twórcy reklam przekonują nas
np., że znaleziono remedium na nocne drżenie nóg, brak apetytu w starszym
wieku, uporczywe chrapanie, nie mówiąc już o najbardziej „pospolitych”
dolegliwościach typu ból głowy, gardła czy katar. Obecna sytuacja w Polsce i na
świecie (stan pandemii zakaźnej choroby COVID‐19) spowodowała, że rynek reklam
farmaceutyków poszerzył się o produkty mające łagodzić objawy choroby
wywołanej przez koronawirusa, a nawet – rzekomo – przed nią chronić (np. spraye
do nosa).
O ile jednak współczesna reklama (nie tylko leków, ale różnych produktów
i usług) wydaje się dziś dość częstym przedmiotem naukowej eksploracji,
dawne teksty reklamowe (sprzed stu i więcej lat) zachowane na stronach
dzienników i tygodników, domagają się (i są warte) wnikliwej analizy językowej
i pozajęzykowej.
Mając na uwadze wstępną refleksję dotyczącą wzrastającej dziś liczby reklam
leków i suplementów diety, spróbuję przyjrzeć się, jak wyglądał rynek reklam
produktów o podobnej funkcji (mających łagodzić czy zwalczać rożne dolegliwości)
w pierwszej dekadzie XX wieku. Jako materiał źródłowy wybrałam 17 numerów
„Tygodnika Illustrowanego” z lat 1902‐1920, czasopisma, w którym reklamy
pojawiały się najczęściej na 2‐3 ostatnich stronach3.
Ze współczesnej perspektywy interesująca wydaje się obserwacja, jakie choroby
czy dolegliwości pojawiały się w reklamach sprzed stu lat (czy takie same jak
dzisiaj?) oraz w jaki sposób (na ile różniący się od współczesnego) zalecano je
zwalczać.
Jednakże głównym celem mojej analizy będzie opis języka, jakim posługiwali się
twórcy dawnych tekstów językowych. Zastosuję metodę analizy lingwistycznej
obejmującej następujące płaszczyzny językowej organizacji tekstu: leksykalną
i gramatyczną. Istotna będzie analiza doboru słownictwa zastosowanego
w wybranych reklamach (i ocena zawartego w nim ładunku perswazyjnego), a na
płaszczyźnie gramatycznej – analiza budowy składniowej (rodzaje zastosowanych
zdań oraz ich wpływ na nośność perswazyjną danej reklamy).
Patrząc z perspektywy porównawczej, choroby i dolegliwości, o których
wspomina się w reklamie z początku XX wieku w kontekście polecanych produktów
leczniczych, można podzielić na dwie grupy: 1. znane współczesnemu odbiorcy,
zarówno z własnego doświadczenia, jak i z reklam, 2. nieobecne we współczesnej
2
Według badań przeprowadzonych przez przedstawicieli Akademii Porodu: tylko w ciągu jednego dnia (14.02.
2017 r. w godz. 9‐21) w telewizji TVN reklamy leków i farmaceutyków pojawiły się 228 razy. Zob.
https://akademiaporodu.pl/blog/reklamy‐lekow‐w‐telewizji (25.08.2021).
3
„Tygodnik Illustrowany” – ilustrowane czasopismo o tematyce społeczno‐kulturalnej, wydawane w Warszawie
w latach 1859‐1939.
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reklamie, bo rzadko już występujące w społeczeństwie, lub też występujące dzisiaj
pod innymi nazwami. Do pierwszej grupy należy przede wszystkim przeziębienie
i różne jego objawy: katar, kaszel, ból gardła, ponadto bóle brzucha, biegunki
i zaparcia. Zarówno sto lat temu, jak i dzisiaj w reklamie nie brak specyfików na
choroby skóry głowy (typu łupież) czy wypadanie włosów.
W drugiej grupie mieszczą się takie choroby, jak np.: ischias, bronchit czy podagra
– uwaga na temat chorób „nieobecnych” będzie jeszcze rozwinięta w refleksji
końcowej.

Językowy kształt reklam z początku XX wieku mówiących
o chorobach i sposobach ich leczenia – analiza wybranego
materiału
Tworzywem tekstu reklamowego są słowa, wybierane spośród repertuaru
wielu możliwych leksemów4. Ich dobór – na poziomie językowym –
zdeterminowany jest regułami gramatycznymi, łączliwością leksykalną, selekcją
znaczeń i konotacji związanych z danym słowem, natomiast na poziomie
pragmatycznym podporządkowany nadrzędnemu kryterium: funkcji5. Środki
językowe dobierane są pod kątem przydatności do realizacji celu:wzbudzenia
w świadomości odbiorcy określonych potrzeb, które zaspokoić można tylko przez
nabycie reklamowanego towaru bądź skorzystanie z usługi.Obserwacja częstości
występowania poszczególnych leksemów i ich połączeń w tekstach reklamowych
wybranych okresów może dostarczyć ważnych informacji na temat świadomości
językowej twórców reklam, a także kierunku przemian w sferze wyborów
leksykalnych podporządkowanych funkcji perswazyjnej6.
Na płaszczyźnie leksykalnej wybranych tekstów reklamowych warto przyjrzeć
się dwóm grupom słownictwa: o funkcji opisującej (zarówno dolegliwość, jak
i działanie polecanego produktu) oraz perswazyjnej (słownictwo wartościujące
produkt). Do leksyki pierwszego typu można zaliczyć rzeczowniki, przymiotniki,
imiesłowy i czasowniki pełniące funkcję prezentującą, czyli opisujące charakter
danej dolegliwości, ale też bliżej określające produkt, sposób jego użycia,
uwydatniające jakąś jego charakterystyczną cechę.
4

O słowie jako narzędziu perswazji reklamowej zob. np. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 60‐76.
5
W większości definicji podkreśla się, że reklama spełnia dwie funkcje: informacyjną i perswazyjną, najkrócej
definiując to zjawisko jako ‘informację o towarze i zachętę do jego nabycia’. Zob. E. Szczęsna, Poetyka
reklamy,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 13.
6
E. Gajewska, Od informacji do perswazji. Początki polskiego dyskursu reklamowego, Wydawnictwo Naukowe ATH,
Bielsko‐Biała 2018, s.136.
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W przypadku opisu dolegliwości możemy np. przeczytać o: wodnistym, lejącym się
katarze, kłujących bólach głowy czy uporczywym reumatyzmie. Reklamowane
produkty są opisywane za pomocą leksyki łączącej funkcję informacyjną
z perswazyjną. Widać to zwłaszcza w opisach wykorzystujących leksykę należącą do
stylu naukowego. Czytamy np. o organicznym związku żelaza (wchodzącym
w skład produktu polecanego przy anemii)czy ułatwianiu prawidłowej cyrkulacji
krwi w naskórku (preparat przeciw odmrożeniom). Słownictwo naukowe
wprowadzane przy opisie chorób, jak i prezentacji polecanych produktów służyło
zapewne większemu uwiarygodnieniu wywodu7. Nie chodziło przecież tylko
o przekazanie informacji na temat symptomów choroby czy właściwości produktu,
ale – dzięki wzbudzającej zaufanie terminologii naukowej – o podniesienie
w oczach odbiorcy atrakcyjności i wiarygodności prezentowanej oferty.
Funkcję informacyjną i perswazyjną łączyły również czasowniki służące do opisu
działania reklamowanego specyfiku. Można mówić o dużym udziale tzw.
pełnoznaczeniowych czasowników czynnościowych8 typu: usuwa, zwalcza, chroni,
zmniejsza, wzmacnia, najlepiej nadających się do opisu i reklamy lekarstw
i farmaceutyków. Por. przykłady:




Rheumon wywołuje samoistnie masaż i usuwa najdotkliwsze bóle9.
Czopki Varicol usuwają ból i swędzenie oraz zmniejszają guzki i żylaki10
Reformackie pigułki regulują żołądek i chronią od cierpień choroby11.

W wielu przypadkach tekst dawnej reklamy stylem przypominał instrukcję
obsługi czy ulotkę informacyjną (można przypuszczać, że reklama była wtedy
ważnym źródłem informacji o nowościach z dziedziny zdrowia i urody), stąd częsta
obecność czasowników instruujących odbiorcę (czasem krok po kroku), jak
stosować reklamowany specyfik. Por.



Do 1 litra przegotowanej wody dodać łyżeczkę proszku La Molette, wymieszać i natrzeć bolące
miejsce, najlepiej na noc12.
Bierze się kawałek Rheumonu, zwilża alkoholem i przykłada na bolące miejsce13.

7

O stylu naukowym i gatunkach naukowych w tekstach reklamowych z przełomu XIX i XX wieku zob. E. Gajewska,
Od informacji do perswazji. Początki polskiego dyskursu reklamowego…, op. cit.,s. 108‐115.
8
Zob. ibidem, s. 163.
9
„Tygodnik Illustrowany”, 1920, nr 5.
10
Ibidem,1910, nr 12.
11
Ibidem.
12
Ibidem
13
Ibidem,1920, nr 5.
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Rys. nr 1, „Tygodnik Illustrowany”, 1920, nr 5

Drugą grupą słownictwa, bez którego nie może się obejść tekst reklamowy, jest
leksyka wartościująca, pełniąca bezsprzecznie funkcję perswazyjną.W badanym
materiale widać przewagę przymiotników, imiesłowów i przysłówków w sposób
jawny i dość przewidywalny zachwalających reklamowany produkt. Czytamy więc
o niezawodnych czopkach, pierwszorzędnych14 ziołach czy znakomitej miksturze.
Wśród określeń pozytywnie wartościujących lecznicze specyfiki pojawiają się też:
doskonały, przedni, doborowy i wspaniały.
Por. inne przykłady:

14

Pierwszorzędny to jeden z nielicznych przymiotników wartościujących charakterystycznych przede wszystkim dla
dawnej reklamy (dziś uchodzi za raczej archaiczny). Również: przedni odznacza się dziś niższą frekwencją. Wszystkie
pozostałe z analizowanego materiału możemy spotkać także we współczesnej reklamie.
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Na porost włosów i dla usunięcia łupieżu zaleca się wypróbowane, starannie podług przepisu
lekarskiego przygotowane, a z dziwnie15 dobrym skutkiem stosowane, mydło tatarowo‐
chmielowe Centralnego Laboratorium Chemicznego Czekay i Krysiewicz w Warszawie16.
Wino Vial, przygotowane na Korze Chinowej, Ekstrakcie Mięsnym i Mlecznym Fosforanie
Wapnia, jest środkiem odżywczym ze względu na jego fizyologiczne własności. (…)
przyjmowane w ilości kieliszka od likieru stanowi znakomite uzupełnienie pokarmu chorych17.
Zaburzenia w trawieniu, przewlekłe, uporczywe zaparcia stolca oraz nadmierną otyłość
usuwają nowe, doskonałe gorzkie zioła18.

W znalezionych przykładach nie brak również przymiotników i przysłówków
w stopniu najwyższym, które są przykładem na wykorzystywanie superlatywizacji
dosłownej19, we współczesnej reklamie już może nie aż tak popularnej jak
w dawnej. W reklamach z początku XX wieku często czytamy o: najprostszych
sposobach, najskuteczniejszych czopkach, najwyborniejszych eliksirach20
czy najprzedniejszych miksturach.
Analizując leksykę dawnej reklamy, odnoszącą się do chorób i różnych fizycznych
przypadłości, warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Czasem
słyszy się głosy, że współczesna reklama narusza tabu językowe, mówiąc wprost
o chorobach czy dolegliwościach uchodzących za wstydliwe, takich,
o których „nie powinno się głośno mówić”21. Chodzi przede wszystkim o używanie
słownictwa odnoszącego się do stanów i procesów fizjologicznych czy zaburzeń ze
sfery seksualnej (np. menstruacja, impotencja). Czasem, słuchając głosów
krytycznych na ten temat, można odnieść wrażenie, że mówi się o czymś, czego
w reklamie jeszcze nie było, co jest zupełną nowością. Trzeba zatem wyraźnie
podkreślić, że również reklama sprzed ponad stu lat nie bała się nazywania wprost
różnych chorób i zaburzeń, czy też stanów fizjologicznych mogących być uważane
za krępujące.
15
Przy eksplikacji semantycznej przymiotnika dziwny (i pochodzącego od niego przysłówka: dziwnie) w dawnych
słownikach pojawiają się także określenia: niezwykły, szczególny. Można więc chyba stwierdzić, że w analizowanym
przykładzie mowa o szczególnie wysokiej skuteczności reklamowanego specyfiku. Por. np. Słownik języka polskiego
pod red. S. Lindego, Warszawa 1807‐1814, w wersji cyfrowej: https://polona.pl/item/slownik‐jezyka‐
polskiego‐t‐1‐cz‐1‐a‐f,MTI2MzI0NjE/43/#info:metadata(26.08.2021);Słownik języka polskiego podred. W.Doro‐
szewskiego, t. II, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965,s. 619.
16
Ibidem,1903, nr 39.
17
Ibidem, 1903, nr 29.
18
Ibidem, 1905, nr 13.
19
O funkcji perswazyjnej gramatycznej kategorii stopnia zob.J. Bralczyk, Język na sprzedaż…, op. cit., s. 91‐97.
20
Eliksir – słowo rzadkie we współczesnej reklamie i raczej niekojarzące się z rynkiem leków i farmaceutyków, choć
w jego eksplikacji semantycznej nie tylko w dawnych, ale i współczesnych słownikach znajdują się terminy:
leczniczy lub lek. W jednym z nowszych słowników czytamy: ‘eliksir – substancja zapewniająca (…)
natychmiastowe wyzdrowienie, lek – zwykle w płynie – mający niebywale silne i szybkie działanie’. Zob.
A. Markowski, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Wiedza, Poznań 2017, s. 173.
Natomiast w starszych słownikach definicja była rozbudowana o dodatkowe elementy. Eliksirem był nie tylko
‘wyciąg roślinny mający właściwości lecznicze’, ale także ‘płyn dezynfekcyjny do płukania ust’. Zob. Słownik języka
polskiego pod red. W. Doroszewskiego…, op. cit., s. 713.
21
O tym, jak współczesna reklama radzi sobie z tabu językowym, zob. artykuł E. Bańczyk, Mówmy otwarcie
o okresie. O reklamie i tabu w kontekście rytualności zachowań komunikacyjnych, [w:] „Świat i Słowo” , 2018, 1(30).
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I tak np. w przypadku problemów ze strony układu pokarmowego nazywano
przypadłość po imieniu, pisząc wymiennie o zaparciach lub obstrukcji. Polecano np.
owoc przeczyszczający przeciw obstrukcyi lub szwajcarskie zioła na uporczywe
zaparcia stolca. Reklamy specyfików na impotencję, określaną zazwyczaj niemocą
płciową, pojawiały się obok reklam pastylek na ból gardła czy katar, a puder przeciw
poceniu się pach śmiało sąsiadował w reklamie z mydłem do prania. Chorobą,
o której wprost pisała dawna reklama, była też rzeżączka. Jako środek na rzeżączki
świeże oraz zastarzałe polecano produkt zwany SantalVerdy’ego, reklamowany
jako nieszkodliwy i bezwzględnie czysty, o działaniu leczniczem niezawodnem22.
Warto zauważyć, że nazwy konkretnych, także wstydliwych dolegliwości,
pojawiały się często w reklamach tworzonych na wzór porad dla czytelników. Było
to jednak podyktowane specyfiką gatunku, w którego ramy wpisywała się reklama.
Porady miały bowiem formę odpowiedzi na listy czytelników, którzy zwracali się
z jakimś konkretnym problemem zdrowotnym. Zapewne wprost nazywali daną
dolegliwość, zatem i odpowiadający na list nie widział powodu, by używać
eufemizmów. Por. przykłady:




Odp. Nauczycielce: przeciw poceniu się pach i odparzeniu ud radzimy puder Eksikans.
Odp. Litwince: na tłuste pryszcze na skórze Preciosa jest środkiem radykalnym. Na zbyteczną
tłustość skóry radzę dodatkowo Pureol – zbiera tłuszcz znakomicie.
Odp Pani Klarze: szkaradną czerwoność nosa usunie Nezaline, stosować kilka razy dziennie.
Mydło zarzucić zupełnie! 23

Opis kształtu językowego wybranych tekstów reklamowych byłby niepełny bez
analizy ich płaszczyzny gramatycznej. Choć to leksyka pełni nadrzędną rolę
w tworzeniu komunikatu o funkcji perswazyjnej, jego budowa składniowa może
mieć ważny wpływ na odbiór całości (ułatwiać go lub utrudniać), zatem i struktury
gramatyczne mogą nieść jakiś ładunek perswazyjny.
Obserwacja budowy dawnych tekstów reklamowych mówiących o chorobach
i sposobach ich zwalczania pozwala na zaliczenie ich do dwóch grup. Do pierwszej
trzeba by włączyć teksty dłuższe, oparte na złożonych strukturach składniowych,
przyjmujące narracyjny tok wypowiedzi. Czasem są to reklamy złożone z kilku
wypowiedzeń, a czasem jest to tylko jedno, ale bardzo długie zdanie, z solidnie
rozbudowaną grupą dopełnienia.
Por. przykłady:

22

„Tygodnik Illustrowany”,1913, nr 22.
Wszystkie przykłady z porad dla czytelników zamieszczonych w numerze 24. „Tygodnika Illustrowanego” z 1910
roku.
23
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Dentol jest środkiem do zębów doskonale antyseptycznym, przeszkadza psuciu się zębów
i leczy je, a wykonany w myśl teoryi Pasteura niszczy wszystkie szkodliwe mikroby jamy
ustnej, usuwa zapalenie dziąseł i bóle gardła24.
Mączka mleczna Nestle od przeszło 40 lat jest polecana przez lekarzy, dla dzieci i dorosłych,
dla chorych na żołądek, może być stosowana od szóstego miesiąca po odłączeniu
od piersi25.
Na reumatyzm, gościec, postrzał, poleca się uśmierzające nacieranie, od wielu lat ogromnie
rozpowszechnione, przez znakomitości uznane: Limentium Gaultheriae Compositum26.

Rys. nr 2, „Tygodnik Illustrowany”, 1920, nr 5

Można stwierdzić, że rozbudowane grupy dopełnienia w przytoczonych
przykładach służyły celowi perswazyjnemu: pozwalały na precyzyjne określenie
odbiorcy lub problemu (choroby czy grupy chorób), by łatwiej trafić z ofertą do
odpowiedniego adresata. Por.





(…) dla dzieci od szóstego miesiąca, dla dorosłych, rekonwalescentów27;
(..) dla dziecka udającego się do szkoły, dla osoby w wieku podeszłym wychodzącej
na powietrze28;
(…) na reumatyzm, gościec, postrzał29;
(…) do leczenia: kataru, bólów gardła, zapaleń krtani, oskrzeli, grypy30.

24

Ibidem,1920, nr 27.
Ibidem, 1913, nr 23.
26
Ibidem, 1919, nr 14.
27
Ibidem,1910, nr 26.
28
Ibidem,1920, nr 5.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
25
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Drobiazgowość niektórych opisów pozwala na stwierdzenie, że dawna reklama
(w przeciwieństwie do współczesnej) nie szczędziła słów, by jak najbardziej
przybliżyć odbiorcy swoją ofertę.
Do drugiej grupy reklam wartych analizy pod kątem płaszczyzny składniowej
można zaliczyć teksty podobne pod względem budowy do współczesnych reklam:
krótkie, często oparte na równoważnikach zdań, hasłowo ujmujące ofertę. Można
rzec, że mniej lub bardziej przypominające współczesne slogany reklamowe. Jest to
jednak grupa zdecydowanie mniej liczna od wcześniejszej, zwłaszcza
w materiale z samego początku XX wieku.
Tendencję do zwięzłości i skrótu starały się realizować np. następujące reklamy:





Ze zmarszczkami, piegami i złą cerą pań nie będzie! 31
Lantes – stop hemoroidom! 32
Przeciw odmrożeniom – tylko Congelin33.
Nerwomigren do bólu głowy – najskuteczniejszy w opłatkach 34.

Trzeba też odnotować obecność króciutkich reklam, podobnych budową do
szyldów czy etykiet nalepionych na produkty. Np. Cukierki mentolowe przy
zakatarzeniu; Owoc przeczyszczający przeciw obstrukcyi. Od typowych etykiet
(opartych na nazwie produktu) odróżnia je oczywiście druga część precyzująca ich
przeznaczenie. Nie są to jednak częste przypadki – zazwyczaj takie konstrukcje
(składające się z 2 członów: nazwa + przeznaczenie) nie występowały samodzielnie,
tylko wchodziły w skład dłuższych tekstów reklamowych.
Analiza zebranego materiału pozwala na stwierdzenie, że twórcy reklam
z początku XX wieku bardziej wierzyli w skuteczność perswazyjną dłuższych,
rozbudowanych tekstów, a zaufanie do zdań krótkich, lapidarnie ujmujących istotę
przesłania reklamowego, wzrastało raczej powoli.

Zakończenie
Analiza tekstów reklamowych sprzed ponad stu lat pozwoliła na dokonanie
ciekawych obserwacji językowych. Na płaszczyźnie leksykalnej udało się
wyodrębnić słownictwo o funkcji opisującej oraz perswazyjnej, które wspólnie
posłużyło realizacji nadrzędnego celu reklamy: przekonaniu odbiorcy
o atrakcyjności przedstawianej oferty. Analiza najczęściej występujących leksemów
pozwala na stwierdzenie, że większość wartościujących terminów (zwłaszcza
31

Ibidem, 1919, nr 14.
Ibidem, 1917, nr 7.
33
Ibidem,1920, nr 5.
34
Ibidem.
32
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w grupie przymiotników i przysłówków) pojawia się zarówno w dawnej, jak
i współczesnej reklamie. Z określeń, które dziś raczej uchodzą za archaiczne,
a sto lat temu pojawiały się dość często, warto zapamiętać: pierwszorzędny, przedni
i doborowy.
Analiza płaszczyzny gramatycznej wybranego materiału pozwoliła na
obserwację budowy składniowej dawnych tekstów reklamowych, przyjrzenie się
tekstom mniej lub bardziej rozbudowanym, a także wolno rodzącej się tendencji do
ekonomizacji przekazu językowego. Analizowanym reklamom daleko jednak jeszcze
do zwięzłości, lapidarności i błyskotliwości współczesnych sloganów reklamowych.
Wybrane przykłady skłaniają przy okazji do ciekawych obserwacji
pozajęzykowych. Jako spełniające funkcję leczniczą i zwalczające różne choroby
reklamowano alkohole35, kosmetyki, owoce, warzywa, a nawet słodycze (por.
przykłady z owocami na przeczyszczenie i cukierkami na katar). Zwłaszcza niektóre
produkty z tej listy trudno dziś sobie wyobrazić w reklamie rekomendowane jako
lekarstwa.
Ponadto w analizowanym materiale zwracają uwagę nazwy chorób, których
albo w ogóle nie spotkamy we współczesnej reklamie, albo dziś pojawiają się pod
innymi nazwami. Mowa tu o ischiasie (łaciński odpowiednik rwy kulszowej),
bronchicie (zapaleniu oskrzeli), gośćcu (dawne określenie reumatoidalnego
zapalenia stawów) czy choćby bólu kiszek, który – jak można przypuszczać –
funkcjonuje dziś pod określeniem: zaburzenia jelitowe. Zwraca też uwagę częste
występowanie terminu obstrukcja, który wciąż występuje we współczesnej
polszczyźnie, ale w reklamie raczej się dziś z nim nie spotkamy. W jednym
przypadku, wśród chorób, których objawy łagodzi reklamowany specyfik, pojawia
się hiszpanka, zatem choroba, z którą zmagały się społeczeństwa na początku lat
20. XX wieku36. Ten przykład to swoisty znak czasu, tak jak pewnie będzie nim kiedyś
dla badaczy reklam lat 20. XXI wieku pojawienie się w tekstach reklamowych nazwy
choroby COVID‐19.

35
O leczniczych właściwościach piwa wymienianych w dawnych reklamach zob. np. E. Gajewska, Od informacji
do perswazji…, op. cit., s. 113.
36
Pandemia grypy hiszpanki – pandemia wywołana przez odmianę wirusa A grypy, do której doszło w l. 1918‐
1920. Zob. np.https://www.medonet.pl/koronawirus/to‐musisz‐wiedziec,grypa‐hiszpanka‐‐czego‐nie‐wiecie‐o‐
najwiekszej‐epidemii‐w‐historii‐,artykul,43757339.html (26.08.2021).
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Linguistic Features of the Advertisements from the Beginning of the 20th Century on Diseases and
Methods of their Treatment
Summary
The article analyzes the linguistic features of newspaper advertisements from the beginning of the
20th century which praised the benefits of medications that were supposed to help fight various
diseases and ailments.The lexical and grammatical levels of selected advertising texts were examined,
along with the most common linguistic means of persuasion that were used to convince the
recipients of the advertisements.The article analyses not only the ways in which the diseases
were mentioned in the advertisements from over a hundred years ago but also the choice
of linguistic means with which the impressionistic function was implemented in the noncontemporary
ads.
Keywords: advertising,language,persuasion,disease,medicine.
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Media w socjologicznym oglądzie.
10 lat czasopisma naukowego
„Media i Społeczeństwo”.
Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy rozwoju

ABSTRAKT
Celem artykułu jest zarysowanie głównych założeń interdyscyplinarnego czasopisma naukowego
„Media i Społeczeństwo”. Zaprezentowanie jego historii, aktualnie podejmowanej problematyki oraz
kierunków rozwoju, z uwzględnieniem obecnych trendów w nauce polskiej i międzynarodowej.
SŁOWA KLUCZOWE: media, społeczeństwo, „Media i Społeczeństwo”

Środki masowego przekazu stanowią jeden z najważniejszych elementów
funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wpływają na kulturę, politykę,
ekonomię, odtwarzają poglądy i postawy społeczne, a z drugiej strony leżą u ich
podstaw. Odgrywają również kluczową rolę w procesie społecznego definiowania
i uzgadniania znaczeń.

1
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Niewątpliwie czasy współczesne to czasy dominacji mediów, i choć jak twierdzi
Pierre Sorlin2, pojęcie „mass media” przyjęte zostało zwyczajowo, nie możemy go
unikać, ale jednocześnie powinniśmy być świadomymi jego nieadekwatności.
„Sugeruje ono istnienie spójności i jedności, podczas gdy świat informacji nigdy nie był
spoistą, określoną całością, ale zdecentralizowanym, fragmentarycznym ansamblem sprzecznych
głosów i instytucji, które charakteryzuje pluralizm odrębnych praktyk we współzawodnictwie
w zdobywaniu publiczności”3.

Pośród socjologów wciąż odżywa spór pomiędzy zwolennikami podejścia
zakładającego, „że pojawienie się komputerów nie ma żadnego znaczenia, o ile nie
towarzyszy mu alfabetyzacja (w tym alfabetyzacja wizualna i komputerowa),
a komputeryzacja wpływa tylko na poszczególne jednostki”4 oraz badaczami
utrzymującymi, „że korzystanie z nowego medium nieuchronnie wpływa na
postrzeganie świata przez jego użytkowników”5. Naukowcy bardziej skupiający się
na znaczeniu struktury, zarzucają oponentom, że ci traktują ludzi jak bierne
podmioty, bezwolnie ulegające wpływowi informatyzacji i alfabetyzacji, z kolei
badacze koncentrujący się na działaniu uważają, że media są czynnikiem zmian
kulturowych i społecznych, choć nie mogą być traktowane wprost jako zwierciadło
kultury i społeczeństwa6. Podział ten wciąż jest obecny w dyskusji na temat roli
mediów w życiu jednostek, grup i całych społeczeństw.
Niemniej jednak w wielu wiodących teoriach komunikowania
masowego zakłada się, że „żyjemy w <<rzeczywistym>> świecie materialnych
uwarunkowań i zdarzeń, media zaś dostarczają nam sprawozdań i przedstawień
tej rzeczywistości, które różnią się co do swojej dokładności, rzetelności
i kompletności”7.
E. Devereux także podkreśla, że nie da się mówić o mediach w oderwaniu od
społeczeństwa, kultury i komunikacji. Co więcej „te trzy elementarne aspekty życia
zbiorowego ludzi traktowane są niekiedy wymiennie albo zgoła synonimicznie”8.
Podobnie Marian Golka wskazuje,
„że taka jest kultura oraz życie społeczne jakie jest komunikowanie, i takie jest komunikowanie,
aka
jest
kultura
i
życie
społeczne
z
nią
związane.
[…]
komunikowanie
mamy takie, jaki jest świat, w którym żyjemy: dość niedookreślony, chaotyczny, niejednorodny.
Istotę komunikowania stanowi obcowanie z ludźmi i ze światem. A więc niedoskonałe
komunikowanie świadczy o niedoskonałym świecie. Ale tylko taki świat mamy i taki jest
2

P. Sorlin, Mass media, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.
P. Sorlin, Mass media, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001,s.
239‐240.
4
A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga
do Internetu, tłum. J. Jedliński, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010, s. 25‐26.
5
Ibidem, s. 26.
6
Ibidem, s. 25‐26.
7
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 27.
8
J. Jastrzębski, Czy możliwa jest socjologia mediów, „Media‐Kultura‐Komunikacja Społeczna”, 3(14), s. 20.
3
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z nim komunikacyjny kontakt. Wierzymy przy tym, że można go jedynie udoskonalić przez
wzbogacenie dyskursu na ten temat czyli m.in. <<komunikowanie o komunikowaniu>>”9.

Właśnie dlatego „Media i Społeczeństwo” zaprojektowane zostały jako
czasopismo poświęcone problematyce mediów, jako pośrednika w komunikacji
społecznej oraz swoista przestrzeń do prezentacji badań związanych z mediami, ich
siłą oddziaływania, wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwach,
w ludzkim myśleniu i odczuwaniu, komunikowaniu się z otoczeniem, a także na
kształtowanie rzeczywistości społecznej przez wykorzystywanie nowych
technologii, strategie perswazyjne i dyskursywne.

Przeszłość i teraźniejszość czasopisma
Początki czasopisma „Media i Społeczeństwo” wydawanego w Akademii
Techniczno‐Humanistycznej w Bielsku‐Białej sięgają 2011 roku. Pierwszą redaktor
naczelną czasopisma, a zarazem jej pomysłodawczynią była prof. dr hab. Zofia
Kowalik‐Kaleta, specjalizująca się w językoznawstwie ogólnym, onomastyce,
językoznawstwie kognitywnym oraz dyskursie medialnym badanym przy użyciu
aparatu naukowego teorii interdyscyplinarnej ‐ Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD).
Obecnie prof. Z. Kowalik‐Kaleta jest honorową przewodniczącą Rady Naukowej. Od
2017 roku funkcję redaktora naczelnego pełni dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH ‐
filolog, literaturoznawca, specjalizujący się w miłoszologii jako subdyscyplinie
literaturoznawczej, członek Komitetu Historyczno‐Literackiego PAN, Oddział
w Katowicach.
Istotny wpływ na kształt czasopisma miał przewodniczący Rady Naukowej prof.
Maciej Kawka, uznany językoznawca, medioznawca, wieloletni dyrektor Ośrodka
Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komisji
Medioznawczej PAU.
Od początku istnienia czasopisma w Radzie zasiadają cenieni naukowcy z Polski
i zagranicy. Udział naukowców z zagranicy w składzie Rady Naukowej czasopisma
wynosi obecnie 40%, obecni są w niej naukowcy reprezentujący poza Polską
9 krajów.
Okładka, stanowiąca wizytówkę pisma zaprojektowana została przez Zbigniewa
Szczygła. Czasopismo „Media i Społeczeństwo” początkowo funkcjonowało jako
rocznik, od 2018 roku jako półrocznik. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku czasopismo otrzymało 20 punktów i znalazło się
na 28 335 pozycji wykazu z przypisaną dyscypliną: nauki o komunikacji społecznej
i mediach, w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2021 otrzymało ponownie 20
punktów i znalazło się na 30478 pozycji wykazu. Decyzją Ministra
9

M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. X.
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Edukacji i Nauki z grudnia 2021 roku czasopismo otrzymało 40 punktów
i znalazło się na 479646 pozycji wykazu z przypisaną dyscypliną nauki
o komunikacji społecznej i mediach (oraz dodatkowymi dyscyplinami: nauki
socjologiczne, językoznawstwo, literaturoznawstwo).
Redaktorami pierwszego tomu poświęconego społecznym i semiologicznym
aspektom komunikacji medialnej byli dra hab. Tomasz Bielak, prof. ATH oraz
dr Robert Pysz. Tom drugi pod redakcją dra hab. Jarosława Pacuły przy współpracy
mgra Pawła Świątka poruszał zagadnienia roli języka mediów w kreowaniu sensów,
doświadczania wirtualności oraz mediatyzacji w perspektywie pedagogiki. Redakcji
trzeciego numeru koncetrującego się na dyskursach w przestrzeni medialnej oraz
mediach lokalnych podjęły się dr Patrycja Bałdys oraz dr Katarzyna Piątek. Kolejne
numery również redagowane przez P. Bałdys i K. Piątek poświęcone były
różnym aspektom funkcjonowania mediów w rzeczywistości społecznej.
Tematy przewodnie poszczególnych numerów w latach 2014‐2021 to: media
w perspektywie odbiorcy; media bez granic; rzeczywistość w mediach  media
w rzeczywistości; znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku;
media w przestrzeniach życia społecznego; obraz społeczeństwa w mediach;
kobiecość i męskość w mediach; tożsamość ludzi i miejsc; nowe media
a budowanie wizerunku i marki; wirtualizacja życia społecznego w czasach
pandemii, dekompozycje i rekompozycje kultury komunikowania. Numer 13 MiS,
był numerem poświęconym literaturze w mediach oraz obecności mediów
w literaturze, redaktorami tego tomu byli dr Anna Foltyniak‐Pękala oraz dr Robert
Pysz.
Artykuły zamieszczane w „Mediach i Społeczeństwie” traktują zarówno
o mediach tradycyjnych, jak i nowych mediach oraz najnowszych zjawiskach z nimi
związanych. Od 2011 roku nie brakowało artykułów pokazujących zmiany
zachodzące na polskim rynku prasowym czy zmiany w formatach dominujących
w telewizji i radiu. Obok nich pojawiały się publikacje poświęcone memom
internetowym, zjawisku paniki moralnej, analizy wykorzystania możliwości, jakie
dają nowe nowe media przez np. ugrupowania terrorystyczne takie jak ISIS,
wykorzystanie nowych mediów w marketingu i reklamie, analizy fandomów
internetowych, czy zarządzanie fejkami w kulturze partycypacji. „Media
i Społeczeństwo” od początku swojego istnienia poświęcają sporo uwagi mediom
lokalnym i ich wpływowi na społeczności lokalne. Dobrym przykładem tego typu
publikacji były takie artykuły jak: „Życie społeczne w małym mieście – na
podstawie analizy treści „Miesięcznika Kolneńskiego”, „Polityczne aspekty prasy
lokalnej – analiza prasy częstochowskiej”, „Kharkovians’ Media Consumption:
Knowledge, Groups and Specific”, „Rola lokalnych nowych mediów
w przekazywaniu wiedzy historycznej. Wizualne prezentacje historii w lokalnych
mediach elektronicznych”, „Miejsce i rola programów w gwarze śląskiej w ofercie
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programowej Telewizji Katowice” czy „Zwierciadło Zaolzia, czyli media polonijne
w Republice Czeskiej”. Nie brakuje również artykułów poświęconych najnowszym
wydarzeniom medialnym. W aktualnych numerach dominującym tematem stała się
pandemia, która spowodowała niewątpliwie przyśpieszenie wirtualizacji życia
społecznego we wszystkich jego obszarach. Na łamach czasopisma podjęta została
dyskusja na temat roli mediów w czasie epidemii.
Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie publikacjami w czasopiśmie
„Media i Społeczeństwo”. W piśmie publikują zarówno autorzy z Polski, jak
i zagranicy. Obserwowany jest stały wzrost liczby artykułów zgłaszanych do
Redakcji.
Tabela nr 1. Liczba artykułów w numerach w latach 2011‐2020
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Źródło: Opracowanie własne

W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły w języku polskim, ale też
angielskim, słowackim, czeskim i ukraińskim.
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Tabela nr 2. Liczba artykułów w języku polskim i językach obcych w latach 2011‐2020
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Źródło: Opracowanie własne

Redakcja „MiS” od początku istnienia czasopisma korzysta z usług recenzentów
Polskich i zagranicznych. Obecnie na liście stałych współpracowników znajdują się
naukowcy reprezentujący uznane ośrodki naukowe w Polsce, m.in. Uniwersytet
Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołę Główną
Handlową, Uniwersytet Humanistyczno‐Przyrodniczy w Częstochowie, Akademię
Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademię Górniczo‐Hutniczą oraz zagraniczne:
School of Sociology University College Dublin, Uniwersytet Języka Chorwackiego
i Lingwistyki w Zagrzebiu (University of Zagreb), Institute of the Humanities and
Social Studies Politechniki Lwowskiej, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Universidade Federal do Paraná i Vysoka Skola
Ekonomicka v Praze i inne. Trwają rozmowy z przedstawicielami kilku innych uczelni
zagranicznych mające na celu pozyskanie kolejnych recenzentów.
Standardem jest, że w każdym numerze czasopisma muszą pojawić się artykuły
autorów zagranicznych i artykuły w języku angielskim lub innym języku
kongresowym. Zasadą jest również drukowanie tytułów słów kluczowych
i abstraktów artykułów w języku polskim i angielskim. Teksty muszą mieć określoną
strukturę i podział na części. Każdy artykuł opatrzony jest afiliacją, adresem e‐mail
oraz numerem ORCID autora, a od 2021 roku także numerem DOI. „Media
i Społeczeństwo” dba o standardy etyczne zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki
Publikacyjnej (COPE – Committee on PublicationEthics). Wszystkie artykuły są
recenzowane na zasadzie double‐blinding proces, z uwzględnieniem zasady zapory
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ghostwritingu i guest autorship.
Zarówno na stronie internetowej czasopisma, jak i w każdym numerze
zamieszczane są wskazówki dla autorów zawierające zasady przygotowywania
tekstów do druku. Znaleźć w nich można zarówno ogólne wytyczne dotyczące
redagowania tekstu, zamieszczania cytatów w tekście, tabel, diagramów, wykresów
i ilustracji, jak i tworzenia przypisów bibliograficznych. Od pierwszego numeru
drukowano tytuły i abstrakty artykułów w języku angielskim, spis treści numeru
w języku angielskim, a od numeru 4 również słowa kluczowe w języku angielskim.
Artykuły publikowane na licencji Creative Commons BY NC SA dostępne
są w formie cyfrowej na stronie pisma (www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl),
dostęp do publikowanych treści nie wymaga logowania i jest bezpłatny.
Wydawana jest także wersja papierowa pisma. Drukowane egzemplarze
są w stałej sprzedaży prowadzonej przez Wydawnictwo Naukowe
ATH (poprzez
stronę internetową Wydawnictwa), przekazywane są też do
wszystkich obowiązkowych bibliotek. Ważnym sposobem upowszechniania
materiałów publikowanych na łamach czasopisma jest również ich obecność
w międzynarodowych bazach informacji naukowej, takich jak: ERIH Plus (European
Reference Index for the Humanities and Social Science), Index Copernicus – ICI
Journal Master List/ICI World of Journals, Norwegian Social Sciences Data Services
(NSD), Arianta, Baz Hum, World Cat.
W ciągu dziesięciu lat istnienia „Media i Społeczeństwo” stały się czasopismem
rozpoznawalnym w środowisku polskich medioznawców, socjologów, dziennikarzy,
kulturoznawców, pedagogów i badaczy innych dyscyplin podejmujących
szeroko rozumianą problematykę mediów i ich wpływu na współczesne
społeczeństwa. Artykuły publikowane w „Mediach i Społeczeństwie”
są cytowane między innymi w „Studiach Medioznawczych”, „Kulturze
i Społeczeństwie”, „Zeszytach Prasoznawczych”, „Studiach Socjologicznych”,
„Kontekstach Społecznych”, „Malaysian Journal of Communication”, „New Media
and Mass Communication” (czasopismo wydawane przez IISTE), Com.press
(czasopismo wydawane przez UJ) i innych. Co jest dowodem uznania dla zawartych
w nim artykułów oraz obrania przez Redakcję właściwego kierunku promocji
i rozwoju pisma.

Perspektywy rozwoju czasopisma "Media i Społeczeństwo"
Redakcja czasopisma “Media i Społeczeństwo” podejmuje szereg kroków
w celu długofalowego i skutecznego rozwoju czasopisma, realizując swoją strategię
wydawniczą.
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Wykres 1. Kluczowe cele rozwojowe
Utrzymanie wysokiego
poziomu merytorycznego
publikacji

Podniesienie standardów
redakcyjnych

• poszerzenie sieci kontaktów z autorami z Polski
i zagranicy
•poszerzanie grona ekspertów i recenzentów

• wdrożenie Editorial System i Open Journals System
• wdrożenie środków informatycznych i technicznych
wspomagających prace edytorskie, redakcyjne
i recenzyjne
• modernizacja strony internetowej pisma

• promocja czasopisma w uczelniach zagranicznych
Zwiększenie
umiędzynarodowienia pisma

Udoskonalenie dystrybucji
i promocji czasopisma na
rynku wydawniczym

•wydanie wersji anglojęzycznych wybranych numerów
tematycznych czasopisma
•nawiązanie kontaktów bilateralnych oraz
interdyscyplinarnych z wybranymi ośrodkami
uniwersyteckimi
•wprowadzenie czasopisma do międzynarodowych baz
•stworzenie pełnej anglojęzycznej wersji strony
internetowej czasopisma
•dostosowanie strony do urządzeń mobilnych oraz do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
•intensyfikacja promocji elektronicznych wersji kolejnych
numerów czasopisma poprzez zmodernizowaną stronę
internetową MiS

Źródło: Opracowanie własne

Czasopismo „Media i Społeczeństwo” otwarte jest na szereg przedsięwzięć
naukowych, współpracując z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi
w celu promocji nauki polskiej. „Media i Społeczeństwo” objęło swym
patronatem cykliczną konferencję medialną organizowaną w Akademii
Techniczno‐Humanistycznej w Bielsku‐Białej (we współpracy z Akademią
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
w Kielcach), jak też inne wydarzenia naukowe organizowane w ośrodkach w całej
Polsce. Pretenduje też do współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach
współpracy i wymiany międzynarodowej.
***
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Czasopismo naukowe „Media i Społeczeństwo”, jako projekt powstający na
dwóch Wydziałach Akademii Techniczno‐Humanistycznej w Bielsku‐Białej
(Wydziale Humanistyczno‐Społecznym oraz Wydziale Zarządzania i Transportu)
nastawione jest na prezentację wyników badań i analiz naukowców
reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Ta interdyscyplinarność jest jednym
z wyróżników i mocnych punktów czasopisma. Pismo oferuje forum do dyskusji
i przestrzeń do publikowania badań nad nowymi i starymi mediami jako
środowiskiem człowieka w aspekcie informacji i wiedzy, komunikacji społecznej
oraz rozrywki, nad wpływem mediów na zmiany w ludzkim myśleniu i odczuwaniu,
nad kreacją medialnej rzeczywistości, medialnymi strategiami dyskursywnymi
i technologicznymi i metodologiami badającymi zawartość przekazów medialnych,
nad praktycznym wykorzystaniem przestrzeni nowych mediów i nad innymi
problemami.
Mamy nadzieję, iż czasopismo naukowe „Media i Społeczeństwo”, jako
platforma nie tylko komunikacji naukowej, ale też ogólnospołecznej, będzie nadal
się rozwijało i doskonaliło swoje standardy wydawnicze, zyskując coraz większe
grono czytelników.
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Media in a Sociological Outlook. 10 Years of the Scientific Journal “Media and Society”.
The Past, the Present, and Future Development Prospects
Summary
The article aims to outline the main assumptions of the interdisciplinary scientific journal “Media and Society”;
thus, its history, currently undertaken research ideas along with the directions for future development that
encompass current trends in both Polish and international science are going to be presented.
Keywords: media, society, scientific journal "Media and Society"
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest czasopismem naukowym Wydziału
Humanistyczno‐Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno‐Humanistycznej w Bielsku‐Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe
oraz sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty. Tematyka
artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma (por. niżej:
Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny traktuje nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją jego autora, że jest to oryginalny
materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw autorskich osób
trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie. Autor nie
otrzymuje honorarium za publikację artykułu.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do
recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy
publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje zgodnie
z zasadami 'double‐blinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni
(w wyjątkowych sytuacjach może być powołany trzeci recenzent), spoza Rady
Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której afiliowany
jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej, którą autor
publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów
w języku obcym (kongresowym) jeden recenzent jest zwykle afiliowany
w instytucji zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora
publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
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o niewystępowaniu konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane
artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
 Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł
powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami,
komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów
w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi
tego rodzaju.
 Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy
autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach
i koncepcjach metodologicznych, przykładowo teksty mogą prezentować
analizę materiału źródłowego, omówienie stanu badań nad danym
zagadnieniem lub metodologii badawczych, badania porównawcze, studium
przypadku, stanowić (cząstkową) syntezę, i inne. Artykuł powinien zawierać
jasne wnioski.
 Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem
naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki,
pozbawionym kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor
otrzymuje tekst do korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji
w ustalonym przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.
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Zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba, nie
wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać
szczegółowo jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej
nazwisko i afiliację. Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli
ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to
zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne
konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem z założenia, że etyka
i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw. guest
authorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu publikacji
jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Formularz recenzji

Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo • komunikologia • semiologia • socjologia mediów • media a pedagogika
Wydawca:

Akademia Techniczno‐Humanistyczna w Bielsku‐Białej
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

Tytuł artykułu:

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

c) INNY

2. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
‐ czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy artykuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy artykuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną, zakończenie)?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy sposób cytowania i lista pozycji bibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
3.Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł wymaga wprowadzenia istotnych zmian i ponownej recenzji
e) artykuł nie nadaje się do publikacji
4.Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić (podając numery stron).
Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu, stanowiącego
załącznik do tego formularza.
5.Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku
Adres redakcji: Akademia Techniczno‐Humanistyczna,
ul Willowa 2, 43‐309 Bielsko‐Biała,
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, bud. B, pok. 305,
z dopiskiem "Media i Społeczeństwo",
e‐mail: mis@ath.bielsko.pl

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

Opracowanie tekstu
* Autor winien przesłać elektroniczną wersję tekstu na adres mis@ath.bielsko.pl
lub kpiatek@ath.bielsko.pl. Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie
z wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media i Społeczeństwo”, por. niżej.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
* W nagłówku należy wskazać imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, adres
e‐mailowy (preferowany jest adres służbowy) oraz indywidualny numer ORCID.
* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo: od 0,5 do 1 arkusza
wydawniczego.
* Tekst winien zawierać dwa streszczenia:
1) umieszczony pod tytułem ABSTRAKT w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (maksymalnie 6 słów) – czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza,
zachować od dołu odstęp od tekstu;
2) umieszczone na końcu tekstu Summary poprzedzone tytułem artykułu w jęz.
angielskim wraz ze słowami kluczowymi (Keywords, max. 6 words) – czcionka 10
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pkt. interlinia pojedyncza, zachować od góry odstęp od tekstu.
* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 200 słów (min. 100 słów, max.
200słów każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść i
stanowić kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography) oraz
oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online references) – pisane
czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
* Bibliografia: w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które powołujemy
się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane, oddzielnie
źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne porządkujemy
alfabetycznie.
Artykuły: podajemy nazwisko i inicjał imienia autora, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Rozdziały/części tomów zbiorowych: podajemy nazwisko i inicjał imienia
autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku dajemy [w:] dalej tytuł tomu
kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora, po nim skrót (red.)
w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania, po przecinku
strony, na których znajduje się artykuł.
Prace zbiorowe: podajemy nazwisko(a) i inicjał(y) imienia/imion i redaktorów,
po przecinku skrót (red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz
wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie autorów większej niż trzech: rozpoczynamy od podania
nazwiska i inicjału imienia pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech: rozpoczynamy od nazwiska
i inicjału imienia pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania.
* Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5,
marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, streszczenia,
motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,0. Nie należy formatować
tekstu.
* Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część
metodologiczno‐teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny
i wnioski.
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* Tytuły czasopism, konferencji, wystaw itp. powinny być podawane
w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne
nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
* Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
* W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. ‘pozytywny’), stosujemy je także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
* Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
* Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
* Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej datę
i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie ważniejszych
referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat znaczenia i osiągnięć
konferencji, wykaz referatów.
* Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.

Opracowanie przypisów bibliograficznych
* Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem
lub kropką. Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie
przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji
bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się
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do bezpośrednio cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu,
podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 7‐10. Jeżeli występują dwa miejsca
wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko pierwsze.
Artykuł
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 14‐41.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
dajemy [w:], dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
po przecinku wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List jako
zaproszenie do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie: lingwistyczne aspekty
dialogu, M. Kita, J. Grzenia (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2003, s. 60‐64.
Prace zbiorowe
– podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz wydawnictwo,
miejsce i rok wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak,
N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 9‐13;
– publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania inicjału
imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in., następnie
umieszczamy tytuł kursywą oraz wydawnictwo, miejsce i rok wydania, dalej strony.
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Przykład: M. Fuszara i in., Współpraca czy konflikt?, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258‐270;
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28‐30.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior‐Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11‐17.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i
perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_
kawka.pdf (20.06.2016)
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Lista recenzentów
1. dr hab. Olga Dąbrowska‐Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
2. dr hab. Gracjan Cimek, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
3. prof. dr hab. Jolanta Chwastyk‐Kowalczyk – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
4. dr Marta Eichsteller, School of Sociology University College Dublin
5. prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. – Univerzita Palackého, Olomouc
6. prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
7. dr hab. Robert Geisler, prof. UO – Uniwersytet Opolski
8. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
9. dr hab. Małgorzata Molęda‐Zdziech, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
10. prof. Libor Pavera, Vysoká Škola Ekonomická v Praze
11. prof. Aleksandra Piasecka‐Till – Universidade Federal do Paraná
12. dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
14. doc. Viktor Savka, Institute of the Humanities and Social Studies, Lviv
Polytechnic National University
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
elektroniczną za wersję pierwotną (referencyjną).
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