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Od Redakcji

Nowe czasopismo zatytułowane Media i Społeczeństwo włącza się w nurt badań
nad problematyką mediów, jako pośrednika komunikacji społecznej, która coraz
bardziej przyciąga uwagę badaczy różnych specjalności. Kształtuje się ‘cywilizacja
informacyjna’, która jest udziałem ‘społeczeństwa sieciowego’ lub ‘medialnego’.
Szybki rozwój mediów, powstanie mediów telematycznych i nowej rzeczywistości, tj.
świata wirtualnego, stwarza nowe szanse dla przeobrażeń społecznych, stanowi
jednak jednocześnie wyzwanie, a niekiedy zagrożenie. Jak się uważa, media wywierają wpływ na odbiorców, a prezentowana w nich rzeczywistość jest na ich użytek
wykreowana. Skala, zasięg, rodzaj, skuteczność oraz skutki oddziaływania mediów są
przedmiotem badań naukowych ostatnich dziesięcioleci. Pragniemy stworzyć przestrzeń do prezentacji badań nad tymi zagadnieniami, nad tym, jaka jest siła mediów,
w jaki sposób wpływają one na zmiany w ludzkim myśleniu i odczuwaniu, w jakim
stopniu kreują wizję rzeczywistości, wykorzystując nowe technologie, strategie perswazyjne i dyskursywne, jak gusta i upodobania odbiorców, a także funkcjonowanie
świata mediów jako złożonego sektora gospodarki, wpływają na kształt i charakter
przekazów medialnych i czy są one postrzegane jako wiarygodne. Niektórzy medioznawcy podkreślają, że brak w Polsce skoordynowanych badań nad mediami. Jednakże w wielu ośrodkach uniwersyteckich podejmowane są tematy badawcze
z zakresu mediów, a chętnych do publikowania wyników tych badań przybywa. Również w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, grupa naukowców
zajmujących się mediami zainicjowała powstanie czasopisma naukowego jako forum
do przedstawiania nowo zdobywanej wiedzy o różnych rodzajach mediów, kierunkach ich rozwoju i metodologiach badawczych, zarówno w skali mediów ogólnopolskich, jak i regionalnych i lokalnych, a także w perspektywie badań w innych
krajach.
Ambicją pisma jest publikowanie opracowań problemowych i przeglądowych,
ukazujących trendy badawcze i stan badań nad dyscypliną oraz jej podstawowymi
dziedzinami i zagadnieniami, a także publikacja prac typu studium przypadku i prac
porównawczych. Znajdą się w nim również recenzje, sprawozdania, noty i prezentacje projektów badawczych. Chcemy też ukazywać związki mediów, zwłaszcza tzw.

nowych, z przedsiębiorcami. Każdy numer będzie poświęcony jakiemuś jednemu lub
co najwyżej dwóm tematom o charakterze problemowym i będzie miał tytuł szczegółowy.
Mamy nadzieję, że prace zebrane w numerze pierwszym przyczynią się do lepszej
znajomości problemów współczesnych mediów polskich i metod ich badania.
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Misja – rozrywka – pieniądze.
Kierunki ewolucji programu TVP SA

Jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być program polskiej
publicznej telewizji, wystarczy jedynie dokładnie przeczytać trzeci i czwarty rozdział
Ustawy o radiofonii i telewizji. Zadania ciążące na Telewizji Polskiej SA określone
zostały tam jako „misja” nadawcy publicznego1. Definicję tego pojęcia zawiera 1 ust.
21 art. wspomnianej ustawy, w którym stwierdzono, że: […] publiczna radiofonia
i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie,
całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy
i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji i sportu, cechujące
się pluralizmem, bezstronnością i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką
jakością i integralnością przekazu2.
TVP SA realizuje te zadania poprzez dwa, nadawane drogą naziemną, programy
ogólnopolskie (TVP 1 i TVP 2), pięć tematycznych kanałów satelitarnych: TV Polonia,
TV Belsat, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport oraz sieć telewizji regionalnych TVP 3.
Pod względem zasięgu technicznego telewizja publiczna jest w Polsce medium
powszechnie dostępnym. Dla nadawania I programu wykorzystywanych jest 175
kanałów, co umożliwia dotarcie do 99,6 procent ludności Polski. Drugi program ma
podobne parametry emisji i dotarcia, a TVP 3 emitowano przy użyciu 56 kanałów dla
ok. 70 procent ludności Polski3.
Z biegiem lat wzrastał czas emisji programów TVP SA. W 1995 roku telewizja
publiczna nadała łącznie 13,5 tysiąca godzin programu ogólnopolskiego, z czego
7,3 tysiąca godzin wyemitowano w programie I. Telewizja Polonia wyemitowała
6,6 tysiąca godzin, a oddziały terenowe TVP razem – 52,4 tysiąca godzin programów
regionalnych (z retransmisjami TV Polonia – 68,9 tysiąca godzin). W 2009 roku
TVP SA wyemitowała około 190 tysięcy godzin programu łącznie, z czego w TVP 1 –
około 7,6 tysiąca godzin, w TVP 2 – 7,4 tysiąca godzin, a 136 tysięcy godzin w TVP 3.
Pozostała część programu emitowana była przez programy satelitarne.
1
2
3

Szerzej na ten temat zob. m.in. M. Mrozowski, Kultura w telewizji publicznej: dylematy misjonarza, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1996, nr 3-4.
„Dziennik Ustaw” 2004 nr 253, poz. 2531.
Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2010, s. 37.
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Program publicznego nadawcy zdominowały filmy, programy informacyjnopublicystyczne oraz audycje rozrywkowe. Choć od wielu już lat preferowane są
podobne gatunki, zmieniają się jednak ich proporcje – wzrósł zwłaszcza czas emisji
filmów i seriali.
Zjawisko to uwidoczniło się zarówno w pierwszym, jak i drugim programie
publicznego nadawcy. W programie pierwszym w 1995 roku filmy i seriale stanowiły
ok. 25 procent czasu emisji, a w 2009 roku wielkość ta uległa niemal podwojeniu.
Jednocześnie w programie tym zmalała ilość programów informacyjnych i publicystycznych (z ok. 25 procent w 1995 roku do ok. 15 procent w 2009 roku).
Również w drugim programie emituje się przede wszystkim filmy (około 45 procent czasu emisji w 2009 roku), a innymi preferowanymi gatunkami są programy
rozrywkowe i audycje muzyczne (około 10 procent czasu emisji).
Z powodu malejących środków finansowych pochodzących z abonamentu
TVP SA nieustannie zwiększała sprzedaż swego czasu antenowego. W programie
pierwszym na ogłoszenia, reklamy i telesprzedaż przeznaczono 14,7 procent czasu
emisji, a w programie drugim wartość ta wynosiła 15,9 procent. Warto pamiętać, że
zgodnie z art. 16. ust. 2 reklama i telesprzedaż nie mogą zajmować w programie
więcej niż 20 procent czasu emisji. Szczegółowe dane na temat struktury programowej programu I i II prezentują tabele 1 i 2.
Tabela 1. Struktura gatunkowa programu TVP1 w latach 1995–2009
Dane roczne
(w procentach)

Rodzaje audycji
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2009

Informacja

6,5

6,7

7,7

7,6

7,6

7,5

6,6

Publicystyka

18,2

16,7

14,9

16,3

17,2

14,1

9,9

Edukacja i poradnictwo

13,6

12,3

7,6

6,0

3,5

4,6

2,9

Widowiska teatralne

1,6

1,7

1,2

0,9

0,7

0,9

0,6

Film fabularny

25,3

29,5

34,7

36,0

41,2

40,2

47,3

Film dokumentalny

10,1

9,3

7,7

8,0

7,3

6,4

4,9

Rozrywka

12,4

9,3

11,8

7,4

5,7

5,5

3,6

Religia

1,5

2,3

2,3

1,8

1,4

3,1

2,1

Sport

2,5

3,4

3,6

4,8

4,8

4,9

2,4

Muzyka poważna

1,5

0,6

0,3

0,2

0,1

.

1,6

Autopromocja

3,3

3,0

3,2

4,2

3,7

2,7

2,9

Reklama

3,5

5,2

5,0

6,9

6,8

10,1

14,7

Źródło: Radio i Telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania do Unii Europejskiej
oraz Informacja o podstawowych problemach…, Warszawa 2006 oraz Informacja o podstawowych
problemach…, Warszawa 2010, s. 74.
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Tabela 2. Struktura gatunkowa programu TVP2 w latach 1995–2009
Dane roczne
(w procentach)

Rodzaje audycji
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2009

Informacja

13,3

12,2

11,6

10,8

6,9

6,5

3,0

Publicystyka

10,9

11,5

8,2

7,2

6,5

5,3

3,3

Edukacja i poradnictwo

3,4

5,0

2,4

2,3

5,4

8,7

5,7

Widowiska teatralne

2,5

1,4

1,2

0,8

0,8

1,2

.

Film fabularny

22,9

22,3

33,4

41,0

39,7

42,3

44,8

Film dokumentalny

11,9

12,0

7,9

8,2

9,3

9,0

8,3

Rozrywka

19,6

17,7

15,8

15,2

14,8

11,3

9,6

Religia

0,4

0,7

0,9

0,6

0,5

0,8

0,8

Sport

7,2

6,7

6,5

4,0

3,9

3,3

2,4

Muzyka poważna

3,5

2,9

2,2

1,1

1,4

.

3,1

Autopromocja

3,1

3,4

5,3

4,0

2,8

2,8

3,1

Reklama

1,3

4,2

4,5

5,0

5,4

8,8

15,9

Źródło: Radio i Telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania do Unii Europejskiej
oraz Informacja o podstawowych problemach…, Warszawa 2010.

Filmy i seriale prezentowane w TVP SA to w zasadzie w podobnych proporcjach
produkcja polska i zagraniczna4, a wśród zagranicznych dominuje produkcja amerykańska. Przeciętnie tygodniowo w 1994 roku w obydwu programach telewizji publicznej emitowano (łącznie z powtórkami) około siedemdziesięciu seriali – zarówno
fabularnych, jak i animowanych, przyrodniczych i edukacyjnych5. OBOP poddał analizie sześćdziesiąt cztery seriale fabularne, z czego czterdzieści cztery, czyli blisko 66
procent, wyprodukowano w USA. Do tej grupy można też doliczyć jeden serial powstały w koprodukcji amerykańsko-hiszpańskiej. Polskie wytwórnie reprezentowało
tylko dziewięć seriali (14 procent) oraz dwa wyprodukowane w koprodukcji polskoniemieckiej, co łącznie daje jedenaście seriali (17 procent)6. Proces amerykanizacji
programu telewizji publicznej osiągnął apogeum w 1996 roku, kiedy filmy i seriale
produkcji polskiej stanowiły 10 procent oferty, produkcji europejskiej 37 procent,
a amerykańskiej – 53 procent7.
Wyniki cytowanych badań wykazały też, że w połowie lat 90. Polacy byli mniej
zainteresowani rodzimą produkcją. Pierwsze polskie telenowele Zespół adwokacki,
4

5
6
7

TVP SA np. w 1994 roku była współproducentem dwudziestu filmów fabularnych i ośmiu seriali. Spółka
sfinansowała też osiem godzin filmów animowanych i była jedynym w Polsce podmiotem zamawiającym takie
filmy. Spośród dwudziestu dwóch filmów prezentowanych w 1994 roku podczas Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni aż dwadzieścia powstało przy współpracy lub z udziałem TVP SA. W 2009 r. TVP SA nadal
partycypowała w produkcji seriali, ale dofinansowała zaledwie jeden film. Barbara Sowa, Telewizja przestaje
finansować produkcję filmów w Polsce, „Dziennik” 16.04.2009.
Ilość seriali emitowanych przez publicznego nadawcę jest w zasadzie stała. W 2010 r. w przeciętnym tygodniu
wynosiła także blisko 70 pozycji.
Badania OBOP. Cyt. za: „Aktualności Telewizyjne” 1995, nr 1.
Informacja o podstawowych problemach…, Warszawa 1997, s. 128.
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Jest jak jest oraz Radio Romans nie osiągnęły popularności seriali wszech czasów –
Czterech pancernych i psa oraz Stawki większej niż życie.
Sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie w drugiej połowie lat 90., kiedy mimo dominacji produkcji amerykańskiej (Dr Quinn – 40-50 procent oglądalności, Savannah około
40 procent), polskie seriale i telenowele mogły pochwalić się podobnym powodzeniem. Emitowana w niedzielny wieczór telenowela Matki, żony i kochanki przyciągała
do odbiorników nawet 15 milionów osób (50 procent), kryminalna Ekstradycja
zanotowała oglądalność około 45 procent, a powtórka Czterech pancernych i psa
ściągnęła przed telewizory 35 procent audytorium8.
Polska publiczność oczekiwała na polskich bohaterów uwikłanych w lokalne problemy i dlatego po 2000 roku w telewizji publicznej niepodzielnie królowały polskie
telenowele i opery mydlane9 Na dobre i na złe, M jak miłość, Złotopolscy, Klan oraz
Ranczo, które miały oglądalność dochodzącą niekiedy do 30 procent, tj. oglądało je
7 – 10 mln widzów10. Seriale amerykańskie miały dwukrotnie mniejsze audytorium.
Trzeba przy tym pamiętać, że wskaźniki oglądalności z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku i schyłku pierwszej dekady XXI wieku nie do końca były porównywalne – w pierwszym wypadku TVP SA miała niemal monopolistyczną pozycję,
w drugim zaś spotykała się z ostrą konkurencją nadawców prywatnych skutecznie
odbierających jej widownię.
Sukces polskich oper mydlanych i telenowel wynikał nie tylko z ich rozmachu, warsztatowej poprawności oraz gwiazdorskiej obsady11. Jak stwierdziła Ilona Łepkowska,
autorka scenariuszy najbardziej popularnych polskich seriali, prezentowały one lepszy, wymyślony świat12. Łepkowska podkreślała, że „ludzie są zagubieni w tym
nowym, dzikim kapitalizmie, szukają jakiejś oazy, kotwicy… i dlatego też będę opowiadała bajki, pokazywała świat, o którym telewidzowie marzą”13. Inspiracji szukała
w listach od telewidzów i rozmowach z ludźmi14.
Wykreowany u progu XXI wieku świat polskich seriali oderwał się od rzeczywistości. Królowali w nim mieszkający w wielkich miastach reprezentanci klasy średniej
faktycznie niezbyt licznej w naszym kraju lub nieco biedniejsi, ale za to pogodni
8
9
10
11

12
13
14

Telewizyjne hity, „Aktualności Telewizyjne” 1995–1997.
Autor używa definicji opery mydlanej i telenoweli sformułowanych przez Pawła Nowickiego, Por.: P. Nowicki,
Co to jest telenowela, Warszawa 2006, s. 41.
K. Lubelska, Anioły do nieba, „Polityka” 2002, nr 10.
Kłopoty finansowe TVP SA spowodowały, że już w 2009 r. budżety tych produkcji zmniejszone zostały o ok. 30%.
Zaniechano wielu efektów specjalnych, zredukowano ilość statystów, zdjęcia kręcono w tanich plenerach. Por.
B. Sowa, Telewizja publiczna zaciska pasa i oszczędza na programach, taż, Kryzys na „Ranczo” i na „Plebanii”,
„Dziennik” 11.02. 2009 i 20.05.2009.
I. Łepkowska ukończyła Wydział Zarządzania, a pisaniem scenariuszy zajęła się przez przypadek. Napisała
scenariusz do filmu Och, Karol oraz seriali Radio Romans, W labiryncie, Na dobre i na złe, M jak miłość, Klan.
Godzina lepszego świata. Telewizja i życie. Z Iloną Łepkowską, autorką słynnych seriali, rozmawia Szymon
Hołownia, „Rzeczpospolita” 24-26.12.2005.
Według Łepkowskiej, sukces serialu zależał także od tego, czy w czterdziestopięciominutowym odcinku znajdzie
się około dwudziestu scen nie dłuższych niż dwie minuty. Co kilkanaście odcinków należało wprowadzać nową
postać, która powodowała zwrot akcji i rodziła nowe konflikty.
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obywatele sielskiej polskiej prowincji. Nawet bardzo młodzi serialowi bohaterowie
żyli w dużych, znakomicie umeblowanych i wyposażonych mieszkaniach. Zajmowali
niezbyt wysokie stanowiska, a mimo to nie narzekali na kłopoty materialne. W serialach nie rozmawiano o pieniądzach, bowiem oczywistym było, że Złotopolscy i Mostowiacy po prostu je mają. Jeśli nawet brakowało gotówki, jak to zdarzało się niektórym bohaterom Rancza, to i tak w różny sposób wspomagała ich lokalna społeczność.
Innymi tematami tabu w serialach i telenowelach emitowanych w telewizji publicznej były: polityka, aborcja, zapłodnienie in vitro, narkomania, stosunki państwa
z Kościołem15.
Przeciwwagą dla tego idyllicznego świata – nawet w telewizji publicznej – był
brutalny i mroczny krąg przestępczości. Po nadzwyczaj popularnej Ekstradycji pojawiła się Sfora (ponad 15 procent oglądalności), a w 2004 roku serial Glina, który
oglądało ponad 10 procent audytorium. W kolejnych latach emitowano w II programie serial Oficer, a następnie Oficerowie. Swoistą udomowioną kontynuacją tego
serialowego wątku był, wzorowany na produkcji włoskiej (Don Matteo), Ojciec
Mateusz. Przygody Ojca Mateusza miały oglądalność przekraczającą 40%, czyli
przykuwały uwagę ok. 6 mln osób16.
Najnowszy trend przejawiający się w TVP SA produkcją seriali historycznych
związany był z przejęciem władzy w tym medium przez dziennikarzy utożsamianych
z prawą częścią sceny politycznej. Choć takie produkcje, jak Tajemnica twierdzy
szyfrów Bogusława Wołoszańskiego czy Czas honoru, miały znakomitą obsadę i nie
szczędzono środków na ich produkcję, ich oglądalność była umiarkowana.
Wypada na koniec zauważyć, że nawet najpopularniejsze serialowe pomysły
nadmiernie eksploatowane szybko traciły popularność – dobrze przygotowany i zrealizowany serial w pierwszym roku produkcji miał nawet dziesięciomilionowe audytorium, później jednak jego popularność sukcesywnie malała.
Dobór emitowanych filmów podyktowany był także kryterium oglądalności.
Bodaj najprecyzyjniej wyjaśnił to dyrektor drugiego programu TVP Wojciech Pawlak
tłumacząc zmianę formuły wieczoru filmowego Kocham kino. Stwierdził on, że: „Jeśli
emitujemy Plac Zbawiciela, który ma ponad 20 procent udziału w rynku, to jest dla
mnie OK. A jeśli Good Night and Good Luck ma 8 procent, to mamy z tym kłopot17.”
Telewizja publiczna bardzo chętnie nadawała, zwłaszcza w programie drugim,
audycje rozrywkowe – programy satyryczne, widowiska estradowe (show), teleturnieje i talk-show.
W połowie lat 90. emitowano Kabaret Olgi Lipińskiej, Dziennik Telewizyjny Jacka
Fedorowicza i Polskie Zoo Marcina Wolskiego. Pierwszy zniknął z anteny Dziennik
Telewizyjny, następnie Polskie Zoo przekształcone kolejno w dworskie Akropoland
15
16
17

V. Makarenko, I my będziemy mieli swego doktora House'a, „Gazeta Wyborcza”, 28.12.2009.
AGB Nielsen Media Research, cyt. za „Gazeta Wyborcza” 28.12.2009.
Danuta Subbotko, Rozrywkowe ramię TVP. Rozmowa z Wojciechem Pawlakiem dyrektorem TVP 2, „Gazeta
Wyborcza” 21.08.2008.
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i Satyrical Fiction, a stała emisja Kabaretu utrzymała się do 2002 roku18. Kabaret
Lipińskiej operował zbyt złożonym humorem i skomplikowaną symboliką, a zatem nie
zyskał uznania masowej publiczności.
W TVP SA rozpoczęto poszukiwania nowej formuły rozrywki, a istotny wpływ na
tę części produkcji telewizji publicznej zyskała dyrektor drugiego programu TVP SA
Nina Terentiew19. Jej koncepcja rozrywki wzbudzała dość duże kontrowersje, a krytycy zarzucali programowi drugiemu lansowanie kiczu20. Ujmując rzecz w pewnym
uproszczeniu, można stwierdzić, że pod kierownictwem Terentiew program drugi
zaczął emitować różnego rodzaju Biesiady – programy estradowe, których pretekstem była np. prezentacja folkloru góralskiego, śląskiego lub kaszubskiego, a de facto
było to doskonałe forum do nieustannego przypominania nadmiernie eksploatowanych wykonawców muzyki pop. Terentiew zarzucano także popularyzację kontrowersyjnego piosenkarza Michała Wiśniewskiego oraz niezbyt wysublimowanego satyryka Marcina Dańca. Dyrektor programu drugiego odpierała te zarzuty, stwierdzając,
że popularyzowanie tzw. kultury wysokiej musi iść w parze z prezentacją kultury
popularnej. Wbrew pozorom polska inteligencja jest nieliczna, dlatego też TVP SA nie
może się ograniczać jedynie do tego niewielkiego audytorium21.
Niezależnie od tego, czy krytyka modelu rozrywki lansowanego przez program
drugi była słuszna, trzeba stwierdzić, że od 2004 roku liczbę widowisk estradowych
i festiwali prezentowanych w TVP SA znacznie ograniczono. Ich miejsce stopniowo zaczęły zajmować programy kabaretowe, w których występowali przede wszystkim
wykonawcy zdobywający estradowe szlify w środowisku studenckim.
W miarę oryginalna, ciesząca się powodzeniem, a zarazem odpowiadająca misji
nadawcy publicznego, okazała się emitowana przez drugi program TVP audycja
Europa da się lubić. Audycja ta nadawana była w latach 2003 – 2008. Bywały takie
odcinki, które miały pięciomilionową widownię, choć średnio zasiadało przed telewizorami 2,7 mln osób. Gośćmi Moniki Richardson byli spolonizowani cudzoziemcy
(m.in. Steffan Moelller, Paolo Cozza, Conrado Moreno), którzy m.in. opowiadali
o kulturze swych krajów i stereotypie Polaków upowszechnionym w Europie.
W 2005 roku w TVN pojawił się opracowany na podstawie programu BBC Taniec
z gwiazdami. Telewizja publiczna odpowiedziała całkowicie nieudaną Przebojową
nocą z Nataszą Urbańską w roli głównej, a następnie Gwiazdami tańczącymi na lodzie. Ten drugi program oglądało 4,5 mln widzów. Zapamiętano go jednak nie z tanecznych akrobacji, ale z wymiany zdań pomiędzy jurorką Dodą a jednym z uczestników
Przemysławem Saletą. „Saleta, ciągnij fleta” - wypaliła w jednym z odcinków
18
19
20
21

O. Lipińska sugerowała, że program ten był zbyt wolnomyślicielski, a zdjęto go z anteny na wyraźne życzenie
Kościoła. M. Pęczak, Wiejskie klimaty, „Polityka” 5.01.2008.
Nina Terentiew (ur. 1946), filolog polski, absolwentka UW. W TVP od 1971 roku. Pierwszy telewizyjny sukces
odniosła podczas realizacji programu XYZ z 1975 roku. W latach 1998–2006 dyrektor TVP 2.
Zob. m.in. M. Czubaj, M. Pęczak, Łzy Ich Trojga, „Polityka” 2001, nr 31 i M. Szczygieł, Zbite lustro, tamże 2001, nr 33.
N. Terentiew, W. Mazurkiewicz, Żyj i pozwól żyć, „Polityka” 2001, nr 42 oraz To widz wybiera. Z Niną Terentiew,
dyrektorem II programu TVP rozmawia Zdzisław Pietrasik, tamże, 2002, nr 37.
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piosenkarka. „Doda, zrób mi loda” – odpowiedział były kickbokser. W trzeciej edycji
z 2008 roku doszło do kolejnej, utrzymanej na podobnym poziomie, wymiany zdań
pomiędzy Dodą, Justyną Steczkowską i Jolantą Rutowicz22. Tym razem przeciwko
emitowaniu takich treści w publicznej telewizji zaprotestował rzecznik praw obywatelskich i Rada Programowa TVP SA23. Gwiazdy tańczą na lodzie usunięto z anteny
jednak nie dlatego, że program był sprzeczny z misją TVP SA, ale z powodu malejącej
oglądalności i niskich wpływów reklamowych. Decyzję przyspieszył wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie, który zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji zakazał
dzielenia dwugodzinnego programu na części w celu emitowania reklam24.
Jego miejsce zajął na krótko oglądany przez ok. 2 mln osób Fort Boyard, a w 2010
roku pojawił się inny program, który także można zakwalifikować do gatunku show
zatytułowany Śpiewaj i walcz. Celem tego programu było nie tylko dostarczenie rozrywki masowej publiczności, ale też wyszukanie odpowiednich kandydatów na jeden
z wieczorów festiwalu opolskiego zatytułowany Koncert Debiutów.
Od wielu już lat na podobnym poziomie utrzymuje się ilość innych gatunków
zaliczanych do audycji rozrywkowych. Jednym z nich były teleturnieje realizowane
nawet przez redakcję katolicką (Ludzki świat). Największy i chyba niepowtarzalny
sukces odniósł teleturniej Koło fortuny emitowany w 1992 roku – oglądalność jego
pierwszych odcinków oscylowała wokół 70 procent. Była to audycja licencjonowana
i od momentu jej emisji w zasadzie niemal wszystkie teleturnieje prezentowane
w polskich telewizjach odwołują się do zagranicznych koncepcji programowych.
Przeciętnie tygodniowo emitowano w TVP około dwudziestu teleturniejów. Ich
oglądalność wahała się od 6 do 18 procent25. Ewolucję tego gatunku można zauważyć, porównując Wielką grę i Familiadę. Wiedzę encyklopedyczną zastępowała wiedza potoczna, a nawet wyniki sondaży opinii publicznej. Można ponadto zauważyć,
że preferowany przed 1989 roku model sukcesu grupowego (Turniej Miast) zastępował sukces rodzinny i indywidualny. W teleturniejach zacierały się różnice międzygatunkowe, czego dowodzą chociażby teleturnieje muzyczne (Jaka to melodia, Śpiewające fortepiany), gdzie rozrywka i zabawa okazywały się ważniejsze od wiedzy
biorących w nich udział zawodników.
Kolejnym gatunkiem rozrywkowym preferowanym przez TVP SA był talk-show26.
Programy tego typu, zarówno w telewizji polskiej, jak i za granicą, cieszyły się dużym
zainteresowaniem publiczności, a niekiedy decydowały o powodzeniu całego kanału
22
23

24
25
26

Szerzej o tej postaci Anita Zuchora, Jola Rutowicz – dziewczyna z różowym jednorożcem, „Magazyn Dziennika”
4-5.10. 2008.
Szerzej na ten temat w: E. Gietka, W. Winnicka, Śpiewające telewizory, „Polityka” 2007 nr 39; M. Pęczak,
Dodomowa, „Polityka” 2008 nr 43; A. Kublik, Kochanowski do TVP o Dodzie i Wałęsie, „Gazeta Wyborcza”
17.10.2008; taż, Rada programowa TVP o Lechu Wałęsie i Dodzie, tamże 23.102008; A. Nalewajko, B. Sowa,
Są wyzwiska, jest oglądalność, „Magazyn Dziennika” 31.10-2.11.2008.
B. Sowa, Gwiazdorski show już nie dla TVP, „Dziennik” 19.12.2008.
Dane OBOP cyt. za: „Magazyn Gazety Wyborczej” 25.04.1997 i „Gazeta Wyborcza” 14.04.1998.
Szerzej o tym gatunku telewizyjnym w: A. Kozak, Talk – show w telewizji polskiej. Dialog w toku, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1-2 z 2004.
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telewizyjnego. Za pierwowzór polskich programów typu talk-show uznaje się m.in.
Teleecho Ireny Dziedzic oraz Kariery bariery. W początkach lat 90. największą
popularnością cieszyły się Wieczór z Alicją, MdM i Godzina szczerości. Niedzielny
Wieczór z Alicją nadawany przez I program TVP – jak dowodziły tego badania OBOP –
oglądało 11-13 procent Polaków, 80 procent z nich oceniało program bardzo dobrze.
MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna oglądało 25-28 procent widzów,
a bardzo podobał się on 60 procentom widzów. Godzina szczerości miała kilkuprocentową widownię. Najwyżej oceniany był jednak talk-show emitowany nie
przez telewizję publiczną, ale Polsat: Na każdy temat Andrzeja Woyciechowskiego,
a następnie Mariusza Szczygła, gromadzący początkowo przed telewizorami 27
procent widzów, którzy w większości wypadków wystawiali mu bardzo dobre oceny.
Popularność tego programu wynikała przede wszystkim z faktu, że prezentowano
w nim ekscentryków lub osoby przełamujące kulturowe lub obyczajowe tabu.
Do innych, nie zawsze udanych, audycji zaliczanych do gatunku talk-show, należą
emitowane przez TVP Pytania do siebie znanego aktora Wojciecha Pszoniaka i Po
co nam...? reżysera Andrzeja Żuławskiego. W 1997 roku największą popularnością
(10-16 procent oglądalności) cieszył się Tok-szok Jacka Żakowskiego i Piotra Najsztuba oraz Zwyczajni niezwyczajni Magdy Olszewskiej.
W kolejnych latach popularność talk-show sukcesywnie malała. Wypada jednak
podkreślić, że to właśnie TVP była niekwestionowanym liderem w produkcji tego
typu audycji. Przykładowe dane dotyczące oglądalności talk-show w 2002 roku
prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Najchętniej oglądane talk-show w 2002 roku
Widownia
(w procentach)

Program
styczeń

październik

Bezludna wyspa (TVP 2)

11,5

7,8

Zerwane więzi (Polsat)

11,8

.

Wieczór z Jagielskim (TVP 2)

8,0

5,9

Herbatka u Tadka (TVP 2)

.

5,7

Kuba Wojewódzki (Polsat)

.

4,8

Między nami (TVP 1)

.

3,8

Rozmowy w toku (TVN)

6,6

3,7

Między nami (TVP 1)

5,3

.

Na każdy temat (Polsat)

4,6

.

Przyjaciele (TVP 1)

3,3

.

Zwyczajni niezwyczajni (TVP 1)

.

3,2

Smak ciemności (TVP 2)

.

3,1

Źródło: TNS OBOP cyt. za: „Polityka” 2002, nr 8 i 45.

Kulturalna misja TVP SA była kojarzona z Teatrem Telewizji. Teatr ten, podobnie jak
w innych telewizjach europejskich, pojawił się na ekranach polskich telewizorów już
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w połowie lat 50. XX wieku. Bardzo szybko zyskał wysoką rangę artystyczną, stając się
–zwłaszcza w epoce PRL – symbolem kultury wysokiego lotu27. Przypomnijmy, że jeszcze w 1994 roku dla Teatru Telewizji wyprodukowano około pięćdziesiąt premierowych spektakli. Wysiłek ten, oszacowany na około 25 milionów złotych, w całości
emitowanego programu nie był bardzo widoczny – we wrześniu 1994 roku spektakle
Teatru Telewizji stanowiły zaledwie jeden procent czasu emisji28, a w następnych
latach odsetek ten był jeszcze niższy. W początku 1996 roku podjęto decyzję o zredukowaniu budżetu Teatru Telewizji o 35 procent. Choć jego dyrektor Jerzy Koenig
uspokajał, że ma przygotowane spektakle na ponad rok emisji, było oczywiste, że
decyzja ta może zaważyć na poziomie i liczbie przedstawień wystawianych na tej
największej narodowej scenie29. W 1997 roku rozważano nawet decyzję przeniesienia teatru do II programu, jednak zdecydowane protesty środowisk twórczych zablokowały tę decyzję30.
Mimo to spektakle teatralne emitowano o coraz późniejszej porze, limitując ich
czas i obcinając koszty. Choć w 2004 roku zaniechano tej praktyki, liczbę premier
ograniczono do dwunastu rocznie.
Zabiegi te tłumaczono spadkiem zainteresowania teatrem. W latach 1980–1990
miał on 30 procent, a niekiedy nawet 40 procent widowni. W 1991 roku spektakle
oglądało 28 procent, a w 1992 roku – 22 procent widowni. W 1993 i 1994 roku wskaźnik ten wynosił około 14 procent, a w 1998 roku już tylko 4,3 procent. Po 2000 roku
rzadko który spektakl mógł się poszczycić pięcioprocentową widownią. Jeszcze gorzej
w owym czasie prezentowały się wyniki Teatru dla Dzieci (2 procent), natomiast
w 1998 roku odnotowano kilka Teatrów Dwójki, które miały statystyczny wskaźnik
oglądalności wynoszący zero procent31.
W 2006 r. w Teatrze Telewizji uruchomiono Scenę Faktu. Tylko do połowy 2009 r.
scena ta przygotowała ponad 20 spektakli. Jak się wydaje, podstawową intencją
twórców tego przedsięwzięcia było realizowanie funkcji edukacyjnych, a nie artystycznych. Scena Faktu dość schematycznie przedstawiła bohaterów opozycji z lat 1944
– 1989. Szczególnym zainteresowaniem twórców Sceny Faktu cieszył się okres
stalinizmu, choć przywoływano też bohaterów tzw. afery mięsnej z lat 60., czy ofiary
stanu wojennego. Miejsce teatrologów odpowiadających za dobór repertuaru, a niekiedy poprzedzających spektakle słowem wstępnym, zajęli historycy z Instytutu
Pamięci Narodowej. Widzowie chcący poznać polską klasykę teatralną musieli
poszukiwać jej w TVP Kultura. Teatr Telewizji zaprzestał zaznajamiać widzów
27
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Szerzej na ten temat zob. G. Stachówna, Teatr Telewizji – na gruzach imperium [w:] 30 najważniejszych
programów TV w Polsce, red. W. Godzic, Trio TVN, Warszawa 2005.
Telewizja Polska SA po roku przekształceń, Warszawa, styczeń 1995, s. 1.
Niedobrze być niezależnym producentem, „Życie Warszawy” 7.03.1996.
Zob. m.in. Rozstanie z Kobrą. Rozmowa z Jerzym Koenigiem, szefem Teatru TV, „Niedziela” (dodatek „Życia
Warszawy”) z 1-2.02.1997i A. Kublik, M. Wołkowycka, Największy teatr na świecie, „Gazeta Wyborcza”
3.03.1998.
Dane za: „Rzeczpospolita” 25.6.1998.
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z najważniejszymi polskimi debiutami czy chociażby z najnowszymi i uznanymi światowymi wydarzeniami teatralnymi32.
Innym symbolem kultury w telewizji publicznej był magazyn Pegaz mający podobnie jak Teatr Telewizji bogate tradycje ugruntowane jeszcze w epoce PRL.
W nowych warunkach on także nie zyskiwał przychylności kolejnych decydentów.
Spychany na późne godziny nocne odnotowywał oglądalność rzędu 0,4-0,7 procent.
Zapewne istotną tego przyczyną były nieustanne zmiany formuły i prowadzących –
od krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego, poprzez prezentujących awangardową ekspresję Marcina Świetlickiego i Kazimierę Szczukę, po statecznego galicyjskiego
publicystę Leszka Mazana. W 2005 r. Pegaz zniknął z telewizji publicznej. Próbowano
go bez powodzenia reaktywować w 2009 r. Program pomiędzy marcem a listopadem
tego roku prowadził Filip Łobodziński, ale i jemu nie udało się osiągnąć sukcesu33.
Miejsce uniwersalnego magazynu informacyjno – publicystycznego zajęły więc
krótkie informatory kulturalne, takie jak adresowany do młodzieży Parapet (2,3 procent oglądalności), Kulturalny Informator Subiektywny, Po godzinach, Kultura i Telenowela. Uzupełniały one istniejącą już, równie rzadko oglądaną, ofertę programów
kulturalnych publicznego nadawcy (Ogród sztuki, Ciekawe książki, Lubię czytać).
W 2006 roku pojawiły się m.in. Neo-Kinematograf i Stół z powyłamywanymi nogami
notujące 1-2 procent oglądalności. Z nieco większym zainteresowaniem widzów spotykały się natomiast programy muzyczne. Oprócz wspominanych już przy innej okazji
Śpiewających fortepianów i Jaka to melodia, do tej grupy zaliczano Szansę na sukces,
Wideotekę dorosłego człowieka (zlikwidowane w 2006 roku) i zlikwidowany we
wrześniu 2009 r. Łosskot34. Zaledwie jeden program – Co tu jest grane – popularyzował muzykę klasyczną, inny zaś (Wokół wielkiej sceny) informował o operze i balecie.
Zgodnie z wspomnianą już „misją” nadawcy publicznego TVP SA produkowała
i emitowała filmy dokumentalne. Niektóre z nich realizowali najbardziej znani i odnoszący największe sukcesy reżyserzy. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie dzięki TVP
SA zrealizowano film Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić35. Ten element
programu uzupełniały reportaże. W programie pierwszym emitowano je m.in. w cyklu Czas na dokument, a w programie drugim – Reporterzy Dwójki i Express reporterów. Widzowie wykazywali zróżnicowane zainteresowanie tą produkcją, a widownia
polskich filmów dokumentalnych i reportaży rzadko kiedy przekraczała 10 procent.
Dlatego też kierownik Redakcji Filmów Dokumentalnych, a zarazem znany reżyser
Andrzej Fidyk, zainicjował cykl Miej oczy szeroko otwarte. Filmy prezentowane w tym
cyklu, np. Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym Ireny i Jerzego Morawskich miały
oglądalność przekraczającą niekiedy 20 procent36.
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Szerzej na ten temat m.in. w: Aneta Kyzioł, Golgotyzm, „Polityka” 4.07.2009.
D. Subbotko, Duduś, rówieśnik „Pegaza”. Rozmowa z Filipem Łobodzińskim, „Gazeta Wyborcza” 13.03.2009.
D. Subbotko, Program kulturalny? W TVP niepotrzebny. Rozmowa z Tymonem Tymańskim, „Gazeta Wyborcza”
30.07.2009.
Film dokumentalny to jest najszlachetniejsza cząstka telewizyjnej produkcji. Rozmowa z Tadeuszem Szymą,
szefem redakcji filmu dokumentalnego PR 1 TVP, „Niedziela” (dodatek do „Życia Warszawy”) 11-12.11.1995.
R. Gluza, Czas Fidyka, „Press” 2000, nr 9.
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Wyjątkiem w zakresie programów dokumentalnych – i w znacznie większym stopniu reporterskich – był program Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla reportera. Pierwszy
raz program ten zaprezentowano już w 1983 roku. Stopniowo tracił on dokumentacyjne właściwości, przeradzając się w audycję interwencyjną, w której dominowały
emocje, zazwyczaj celowo podsycane przez prowadzącą. Choć Sprawie dla reportera
zarzucano brak obiektywizmu i rozmijanie się z etyką dziennikarską, zyskiwał on
uznanie widzów i notował oglądalność znacznie przekraczającą 10 procent37. Program ten przełamywał gatunki i konwencje, łącząc cechy reportażu i talk-show, inspirował inne produkcje, jak chociażby emitowane w TVN Pod napięciem.
Swoistym uzupełnieniem filmu dokumentalnego była tzw. telenowela dokumentalna. Hybrydę tę wymyślono w Wielkiej Brytanii w połowie lat 90. XX wieku, w pierwszej z nich zaprezentowano londyński szpital dziecięcy. Zazwyczaj telenowela dokumentalna, także w polskim wydaniu, prezentowała pewną zbiorowość połączoną
miejscem zamieszkania lub wspólnym przeżyciem. Oglądalność niektórych telenowel dokumentalnych emitowanych w TVP SA przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Telenowele dokumentalne emitowane w TVP SA w latach 1999–2002
Nazwa programu

Rok emisji

Widownia
w procentach

w milionach

Pierwszy krzyk

1999

11,94

4,33

Nieparzyści

2000

10,99

3,99

Przedszkolandia

2002

10,61

3,86

Prawdziwe psy

2002

10,09

3,67

Zielona karta

2002

8,82

3,21

Pamiętnik rodzinny

2000

8,31

3,02

Kochaj mnie

2002

7,98

2,91

Klinika cudów

2000

7,54

2,74

Serce z węgla

2001

6,84

2,48

Złote łany

2001

6,11

2,22

Źródło: TNS OBOP za: „Rzeczpospolita” 26.03.2003.

Do mniej spektakularnych sukcesów TVP SA zaliczano tworzenie i upowszechnianie audycji edukacyjnych. Programy te stanowiły niewielki odsetek czasu emisji,
a ich realizacja była odpowiedzią na wymogi Ustawy o radiofonii i telewizji. Programy
edukacyjne adresowano głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, a ich
upowszechnianie było dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z kolei
programy poradnicze i upowszechniające wiedzę były dotowane przez Komitet Badań Naukowych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Niewielkie dotacje budżetowe – poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – kierowano także do Telewizji Polonia. Powołany w 1992 roku kanał miał początkowo
37
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ograniczać się do retransmisji audycji I i II programu TVP. Później jednak uzyskał
samodzielność i stał się odrębną jednostką organizacyjną telewizji publicznej. Polonia nadawała osiemnaście godzin programu dziennie, z czego pierwotnie około 65
procent, a w 2005 roku ponad 80 procent, stanowiły powtórki. Pozostała część programu była oryginalną twórczością Polonii realizowaną samodzielnie bądź w koprodukcji z ośrodkami terenowymi. W programie dominowały audycje informacyjne
i publicystyczne (ponad 27 procent czasu emisji), film (26 procent), film dokumentalny i spektakle teatralne (15 procent) oraz rozrywka (około 11 procent).
Stopniowo poszerzano zakres oddziaływania Polonii. W końcu 1995 roku dzięki
satelicie Eutelsat była odbierana praktycznie w całej Europie i Izraelu, a od 1997 roku
retransmitowano ją także do Ameryki Północnej. W Europie program docierał do
około 3 milionów widzów, a w kraju osiągalny był dla około 32 procent Polaków,
spośród których około 5 procent deklarowało, że ma z nim stały kontakt.
Powołanie TVP SA doprowadziło do częściowego usamodzielnienia ośrodków
regionalnych. Ośrodki te początkowo koncentrowały się na upowszechnianiu programów lokalnych. Przynosiły coraz większe straty, dlatego też w telewizji publicznej
prowadzono nieustanne prace nad zracjonalizowaniem ich programu, czego ostatecznym efektem było powołanie TVP 3 Regionalna. Program ten wystartował w niedzielę 3 marca 2002 r. i, jak powszechnie uważano, był odpowiedzią telewizji publicznej na specjalistyczny kanał informacyjny TVN 24.
TVP 3 działał na zasadzie rozpinanej sieci. Publiczna trójka oferowała zarówno
program ogólnokrajowy, jak i lokalny. Od 7 października 2007 r. pasmo wspólne nosiło
nazwę TVP Info38. Sztandarową audycją informacyjną TVP 3 były, ogólnopolskie i regionalne Kuriery. Warto przy tej okazji dodać, że jakość tych ostatnich była zróżnicowana – najwyżej oceniano produkcje: katowicką, wrocławską i poznańską, stawkę
zamykały zaś Kuriery: olsztyński, lubelski i opolski39.
W latach 2001 – 2006 ośrodki regionalne realizowały trzy formy programowe.
Pierwszą z nich był program wspólny TVP 3 (80 procent czasu emisji), drugą – nadawane w jego ramach pasmo rozłączone, a trzecią – programy emitowane w tzw.
paśmie rozłączonym drugiego programu TVP.
Z roku na rok rósł czas emisji programu regionalnego. Średni dzienny czas
nadawania programu regionalnego przez każdy oddział wynosił blisko osiemnaście
godzin, z czego średnio cztery godziny dziennie zajmował program własny nadawany
w podobnych pasmach czasowych – porannym, popołudniowym oraz wieczornym.
W paśmie wspólnym (TVP 3) programy informacyjne nadawane były piętnaście
razy na dobę i stanowiły około 34 procent czasu emisji. W paśmie tym filmy
zajmowały ponad 16 procent czasu emisji, audycje publicystyczne 12 procent, filmy
dokumentalne ponad 10 procent, a płatne elementy programu ponad 9 procent.
W paśmie rozłączonym TVP 3 nadawanych było rocznie ponad 14 tysięcy godzin
38
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programu. Dominowały w nim programy informacyjne (27 procent) i publicystyczne
(26 procent). Audycje religijne stanowiły około 5 procent czasu emisji, poradnictwo –
3,6 procent, edukacja – 3,4 procent, film dokumentalny około 7 procent, a spektakle
teatralne – blisko 4 procent. Oddziały terenowe bardzo chętnie emitowały audycje
autopromocyjne (ponad 9 procent), reklama zaś przekraczała 6 procent czasu emisji.
Pasmo rozłączone drugiego programu TVP obejmowało około 2,5 tysiąca godzin
rocznie. Miało ono charakter informacyjny (67 procent czasu emisji) i publicystyczny
(12 procent)40.
Na obszarze nadawania niektórych oddziałów terenowych zamieszkują mniejszości narodowe i grupy etniczne. Stąd obecność w programach tych oddziałów audycji
adresowanych do tych grup odbiorców (nadawane raz w tygodniu lub raz w miesiącu).
Powołanie TVP Info nieco zmieniło strukturę programu. W 2009 r. program wspólny stanowił już blisko 85% czasu emisji. Miał on charakter informacyjny (23% czasu
emisji) i publicystyczny (22,6%). Strukturę programu uzupełniały filmy dokumentalne
(8%) i audycje sportowe (12,2%). Płatne elementy zajmowały 5% programu, a autopromocja i tzw. oprawa – 8%.
Programy te w 71,5% wyprodukowano centralnie, 11,6% rocznego czasu nadawania stanowiły programy wyprodukowane przez oddziały terenowe, a audycje producentów zewnętrznych zajmowały 9,5% czasu emisji.
Pasmo rozłączone miało charakter informacyjno – publicystyczny. Dla przykładu
podajmy, że w 2009 r. było to blisko 21 tys. godzin emisji. Programy informacyjne
stanowiły 42,9% czasu emisji, a publicystyczne – 26%. Nadto w programach tych,
w zależności od ośrodka, z różną intensywnością emitowano filmy dokumentalne,
audycje religijne, sportowe i edukacyjne. W paśmie rozłączonym produkcja własna
ośrodków zajmowała średnio 80% czasu emisji. Najmniejszą aktywnością w tym
zakresie wykazywał się jeden z najmłodszych oddziałów zlokalizowany w Kielcach,
emitujący w paśmie rozłączonym jedynie 59,1% programów własnych, najaktywniejszy był natomiast oddział krakowski, którego programy własne zajmowały 96,5%
czasu emisji41. W 2007 r. oddziały wyprodukowały dla wszystkich anten ogólnopolskich nadawcy publicznego blisko 2400 godzin programu. Stanowiło to ok. 10%
ogólnego czasu emisji.
Jak zatem łatwo zauważyć, właściwie już od 1994 r. trzeci program publicznego
nadawcy stracił regionalny i lokalny charakter. Materiały własne pojawiały się dość
rzadko. Program realizował przede wszystkim funkcje informacyjne, a kwestie regionalizmu i lokalności spychane były w nim na margines42.
Oprócz TVP Polonia i TVP Info telewizja publiczna emituje jeszcze cztery inne
kanały tematyczne: TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport i TVP Bielsat. Kanały te
40
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Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji z lat 2000-2004, Warszawa 2001 – 2005, passim.
Tamże, Warszawa 2008, s. 75 – 79.
Spór o TVP Info: telewizja regionalna czy ogólnopolska, „Rzeczpospolita” 19.11.2007, B4.
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w zasadzie utrzymywane są z wpływów reklamowych pozyskiwanych przez programy
uniwersalne. TVP Polonia kosztuje rocznie ok. 50 mln zł, TVP Kultura 30 mln zł, a najmniejszy budżet ma TVP Historia. Prawdziwym potentatem był wśród nich TVP Sport
kupujący licencje i sprzedający prawa do transmisji wielu imprez sportowych. Telewizja publiczna nie informuje jednak o budżecie tego kanału.
Najstarszym wśród kanałów tematycznych jest TVP Kultura. Przygotowania do
uruchomienia tego kanału trwały kilkanaście miesięcy. Od 2006 roku kierował nim
reżyser Teatru Telewizji Jacek Weksler, a po nim funkcję tę objął poeta Krzysztof
Koehler. TVP Kultura rozpoczęła działalność 24 kwietnia 2005 roku. Program emitowany przez ten kanał składa się przede wszystkim z polskich filmów fabularnych (ok.
40% czasu emisji) i dokumentalnych (17% czasu emisji), powtórek najlepszych
premier zaprezentowanych w pierwszym i drugim programie TVP. Program ma wyodrębnione pasmo tematyczne w każdym dniu tygodnia prezentujące inny obszar
sztuki oraz pasmo nocne zarezerwowane dla sztuki eksperymentalnej. W związku
z brakiem stosownych umów z operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych
w pierwszych tygodniach funkcjonowania TVP Kultura oglądało zaledwie 1-2 tysięcy
widzów. Z biegiem czasu oglądalność kanału rosła, ale i tak nie przekraczała 10 tys.
osób43.
TVP Historia uruchomiono 3 maja 2007 r. Kanał ten emituje ok. 6 tys. godzin
programu rocznie. Jego zawartość zdominowały filmy dokumentalne (ok. 41% czasu
emisji), programy edukacyjne (14%) i publicystyczne (blisko 10%). TVP Sport ma
podobny czas emisji, a jego zawartość stanowią transmisje i retransmisje zawodów
sportowych (ponad 60% czasu emisji) oraz audycje publicystyczne (14% czasu emisji).
Działająca od 10 grudnia 2007 roku TVP Belsat jest jedyną telewizją nadającą program wyłącznie w języku białoruskim. Z badań przeprowadzonych na Białorusi wynika, że program ten stale ogląda 2,3%, a sporadycznie 10,4% tamtejszego audytorium.
Podsumowując rozważania dotyczące programu TVP SA, można stwierdzić, że
ulegał on nieustannej ewolucji. W połowie lat 90. XX w. cechą charakterystyczną tego
programu nie było już opieranie się na najbardziej popularnych audycjach, ale na
blokach tematycznych. Bloki te adresowane były do widzów znanych z sondaży socjologicznych. Zarząd Spółki podkreślił to w Sprawozdaniu, pisząc, że: Telewizja stara się
nadawać o określonych porach programy adresowane do tych grup widzów, które
w danym czasie najchętniej zasiadają przed telewizorem44.
Tworzenie bloków audycji i filmów było zewnętrznym przejawem konstruowania
programów według tzw. pasm oglądalności. Zabieg ten powodował, że w długim
łańcuchu komunikowania czynnikiem decydującym nie był, jak uprzednio, nadawca,
ale odbiorca. Sądząc po konstrukcji całego programu, u nadawcy przeważył pogląd,
43
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że o odbiorze audycji decyduje pora emisji, a nie jej walory artystyczne lub merytoryczne. Utrwalenie tej praktyki zadecydowało o treści i jakości oferty programowej
Telewizji Polskiej. W tzw. paśmie najwyższej oglądalności (w godzinach 17.00-23.00)
umieszczono programy adresowane do widza masowego. Tendencja ta, wzmocniona
zapisami ustawowymi i stosownym rozporządzeniem Krajowej Rady o zakazie emisji
w godzinach 6.00-23.00 programów, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu i fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, okazała się trwała. Audycje telewizyjne o złożonej treści i godzące w utrwalone społeczne mity i symbole, przenoszone
były na późne godziny nocne, trafiały zatem do wąskiego kręgu odbiorców. Praktyka
ta doprowadziła do deprecjacji edukacyjnych i kulturotwórczych funkcji telewizji
publicznej.
Ten sposób konstruowania programu publicznego nadawcy zmieniono w 2006
roku. Pojawienie się w I programie o godzinie 22.00 publicystycznego pasma Nie ma
przebacz świadczyło, że nowi szefowie TVP SA nie koncentrowali się na wskaźnikach
oglądalności. Pasmo to dość specyficznie realizowało wspomniane funkcje i w związku z tym program I tracił na popularności.
Instrumentem nadzwyczaj precyzyjnie rejestrującym oglądalność nie tylko pasm,
ale konkretnych audycji emitowanych w telewizji, jest wprowadzona w 1997 roku
telemetria. To dzięki niej każdego dnia szefowie poszczególnych anten byli informowani o powodzeniu programów. Telemetria zobrazowała faktyczne preferencje polskich telewidzów. Okazało się, że w warunkach zróżnicowanego rynku, nieustannej
pogoni za nowymi pomysłami programowymi i kreowania sezonowych telewizyjnych
gwiazd, polski telewidz najchętniej oglądał zawody sportowe, seriale i filmy. Choć
deklarował zainteresowanie informacją, publicystyką i kulturą, od telewizji oczekiwał
przede wszystkim rozrywki, a zarazem, co było swoistym paradoksem zatomizowanego odbioru – poczucia więzi grupowej45. Okazało się bowiem, że uwaga Polaków
w równym stopniu skupiła się na sportowych sukcesach skoczka narciarskiego
Adama Małysza, jak i uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II czy Lecha
Kaczyńskiego.
Telewizja, nawet w publicznym, misyjnym wydaniu, musiała w związku z tym
ewoluować w stronę plebejskiego widowiska. Oferowała niekoherentny program,
przy pomocy którego zabiegano o masową publiczność, a co za tym idzie, poszukiwano znacznych zysków płynących z reklam. Jednocześnie program ten, zwłaszcza
w warstwie informacyjnej i publicystycznej, prezentował jednowymiarowy obraz
świata odpowiadający preferencjom ideowym prawej strony polskiej sceny politycznej, czyli znacznie ograniczał wielkość potencjalnego audytorium.
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Wyniki badań na ten temat ogłosiła Krajowa Rada. Zob. Informacja o podstawowych problemach…, Warszawa
2005, s. 194-195. Zob. też „Polityka” 2006, nr 11 i „Rzeczpospolita” 20.12.2006, s. B4.
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Mission – entertainment – money. Directions of evolution of TVP SA programme
Summary
The article aims to analyse the evolution of the contents of TVP SA programme. The author,
referring to the documents of National Broadcasting Council of Poland, audience ratings of particular
productions, as well as academic and press articles, claims that public broadcasting service is less and
less effective in accomplishing the objectives recommended by Broadcasting Act. Exploitation of TVP SA
by political entities, significant drop of income from service fee and unceasingly changing public
broadcasting authorities are the main factors, which lead to commercialization and trivialization of
programme.
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Telewizja śniadaniowa. Celebryci, porady i audiotele –
przynęty na kobiecą publiczność?

Celebryci, porady, audiotele i kobieca publiczność – to kategorie nierozerwalnie
związane z telewizją śniadaniową. Telewizją, która przez wielu była niedoceniana,
uważana za nieistotną i co najważniejsze, nie oglądaną. Marcin Prokop, który dzisiaj
z Dorotą Wellman tworzy bodaj najlepszy duet śniadaniowych prezenterów, przyznaje: „kiedy kilka lat temu zaczynałem prowadzić program Pytanie na śniadanie,
miał on być dla mnie przechowalnią, ale kiedy pod koniec 2007 roku przechodziłem
do Dzień dobry TVN, nad obsadą dyskutował już cały zarząd. Nie zdawałem sobie
sprawy z siły tego pasma, dopóki nie zauważyłem, jak wielką wagę przywiązuje do
niego kierownictwo”1.
W artykule chciałabym bliżej przyjrzeć się rodzimym programom należącym do
gatunku early breakfast morning show. Podjęłam próbę odpowiedzi na pytanie, jakie
treści twórcy „Dzień dobry TVN” i „Pytania na śniadanie” proponowali swoim telewidzom i jakie stosowali zabiegi w celu zapewnienia zadowalającej oglądalności.

Krótka historia telewizji śniadaniowej
Telewizja śniadaniowa powstała w Stanach Zjednoczonych, pierwszy program
tego typu – „The Today Show” wyemitowany został przez NBC w 1952 roku2. Konkurencyjne stacje telewizyjne uznały, że to absurd. Fachowcy natomiast zastanawiali
się, kto będzie oglądał program od 7.00 do 9.00 rano? Dziś wiemy, że „The Today
Show” to jeden z najdłużej nadawanych programów w historii amerykańskiej telewizji z codzienną oglądalnością na poziomie ok. 5 milionów widzów. Ikoną telewizji
śniadaniowej stał się jednak inny program – „Good Morning America” po raz pierwszy nadany przez ABC w 19753.
1
2
3

Więcej na ten temat: A. Niedek, I. Nyc, Dzień dobry, Polsko, „Wprost” 2009, nr 13, s. 82.
J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak, [w:] J. Wieten, G. Murdock, P. Dahlgren, Television
Across Europe, London 2000, s. 181.
A. Kostelecka, „Nowa” telewizja śniadaniowa – charakterystyka gatunku i odbiorcy, „Forum Myśli Wolnej” 2010,
nr 44/45, s. 30-31.
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W Europie natomiast telewizje śniadaniowe pojawiły się dopiero w latach 80.
i 90., a pierwszy poranny show - „Breakfast Time” wyemitowany przez BBC wywołał
zdumienie z tego samego powodu, co kilkadziesiąt lat wcześniej „The Today Show”.
Wkrótce telewizja śniadaniowa podbiła jednak serca Brytyjczyków do tego stopnia,
że niektórzy nie wychodzili rano z domu, żeby obejrzeć swoje ulubione show do
końca.
Polskim prekursorem formatu był program „Kawa czy herbata”, który zadebiutował 31 sierpnia 1992 roku na antenie telewizyjnej jedynki4. Wydaje się, że zarówno
udany debiut, wyniki oglądalności, jak i zmiany zachodzące w samej telewizji – przejście od paleo do neo-telewizji, przyczyniły się do powstania dwóch kolejnych tego
typu programów5. W 2002 roku TVP2 zaoferowała swoim widzom „Pytanie na śniadanie”, a niespełna trzy lata później, w 2005 roku komercyjna stacja TVN program
„Dzień dobry TVN”6. O ile „Kawa czy herbata” pozostaje bezkonkurencyjna w porannym paśmie emisji, to od 8.30 twórcy „Pytania na śniadanie” i „Dzień dobry TVN”
toczą prawdziwą walkę o widza.

Telewizja śniadaniowa – co to takiego?
Pojęcia telewizja śniadaniowa używa się, mówiąc o early morning news show,
zarówno w kulturze europejskiej, jak i amerykańskiej7. Tego typu określenie prowadzi
zdaniem Małgorzaty Boguni-Borowskiej do trzech konkluzji.
Po pierwsze, najbardziej oczywistą cechą programów śniadaniowych stała się
pora ich emisji, czyli ranek, poranek i wczesne przedpołudnie. Warto w tym miejscu
dodać, że programy tego typu najlepiej pokazują, że telewizja jest ustrukturalizowanym strumieniem – „program X nadawany o godzinie Y jest zgoła czymś innym, jeśli
4

5

6

7

„ Kawa czy herbata?” – to pierwszy poranny magazyn śniadaniowy w Polsce. Emitowany na antenie Telewizji
Polskiej od 31 sierpnia 1992 roku. Od lutego 2009 roku program należy do Redakcji Programów SpołecznoPoradnikowych TVP 1, z ramienia której nadzór nad programem obejmuje Ewa Nowicka. Obecnie „Kawa czy
herbata?” nadawana jest od 6:00 do 8:45. Do września 2009 emitowany był od 6:00 do 8:00. Do 2005 roku
program trwał od 6:00 do 9:00.
Wiecej na ten temat.: U. Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1999; F. Casetti, R. Odin, Od paleo do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych,
Kraków 1994; P. T. Nowakowski, Fast food dla mózgu, czyli Telewizja i jej okolice, Tychy 2002.
Program „Pytanie na śniadanie” zadebiutował na antenie telewizyjnej dwójki 2 września 2002 roku. Nadawany
był pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku 8:30 - 10:50. Od 30 czerwca 2007 do 26 kwietnia 2008 roku
emitowany był także w soboty w godz. 8:50 - 10:35. Formuła sobotnich wydań była nieco luźniejsza,
skoncentrowana wokół szeroko rozumianych kulinariów. W kwietniu 2008 roku „Pytanie na śniadanie” zniknęło
z sobotniej, porannej ramówki dwójki ze względu na niską oglądalność. „Dzień dobry TVN” - poranny magazyn
(morning show) telewizji TVN, nadawany codziennie między 8:30 a 11:00. Trzon programu stanowią rozmowy z
zaproszonymi gośćmi. Stałe elementy to kącik kulinarny, relacje reporterów, cykliczne bloki i prognoza pogody.
„Dzień dobry TVN” zadebiutowało 3 września 2005 roku. Wydania te kładą szczególny nacisk na kwestie
poradnictwa, regularnie goszcząc ekspertów z różnych dziedzin. Prowadzone przez nich odcinki mają charakter
bardziej rozrywkowy, zaś wśród gości dominują celebryci.
Cyt za: M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność z telewizją na żywo, [w:] Barwy
codzienności. Analiza socjologiczna, red., B. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 258.
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z jakichś powodów ktoś zdecyduje się go nam przedstawić o godzinie Z”8. Związanie
programów porannych z czasem jest jednak głębsze niż mogłoby się wydawać.
Oglądając telewizję zwykle zapominamy o upływających minutach i godzinach –
serial czy talk-show potrafią sprawić, że tracimy poczucie czasu. Program poranny
stale o czasie przypomina – chociażby poprzez obecność wyświetlonego na ekranie
zegara, przez następujące po sobie ministruktury programu, a także przez samych
prowadzących. Niewątpliwie także poprzez to, że jest produkowany i komunikowany
w tym samym momencie. Czołówki także zawierają symbolikę odnoszącą się do pory
dnia – wschodzące słońce, budziki, kubki porannej kawy, rogaliki. Ikonografia tego
typu odnosi się do sfery prywatnej i ma budować poczucie ciepła i domowej atmosfery9. Możemy powiedzieć, że „telewizja śniadaniowa świadomie przyjmuje rolę
polegającą na strukturyzowaniu i podtrzymywaniu rutyny codziennych praktyk, aby
stać się ich częścią”10.
Kolejna konkluzja – istotę programu stanowi podaż informacji, czyli wszelkiego
rodzaju newsów. W związku z tym, zarówno w „Pytaniu na śniadanie”, jak i w „Dzień
dobry TVN” znalazło się miejsce na informacje społeczne, psychologiczne, polityczne, kulturalne, prawne, kulinarne, dotyczące prognozy pogody, medyczne i naturalnie traktujące o życiu gwiazd. Prowadzący niemal na każdym kroku zapewniali
telewidzów, że za chwilę zostanie zaprezentowana na antenie niezmiernie ważna
informacja - news, zachęcając tym sposobem do pozostania przed odbiornikiem,
poświęcenia swojego wolnego czasu i skonsumowania właśnie tego programu
telewizyjnego.
Po trzecie, poranne pasmo antenowe odwołuje się do coraz bardziej rozprzestrzeniającego się zjawiska telewizyjnego entertainment, czyli show11. W związku z tym, że
celem programu staje się zapewnienie widzowi maksymalnej rozrywki, twórcy i prowadzący realizują owo zamierzenie poprzez mnogość form, permanentną obecność
celebrities, liczne konkursy oraz kontakt mailowy z odbiorcami itp.
Podsumowując, „Pytanie na śniadanie” i „Dzień dobry TVN” realizują postulat
bycia na żywo, odwołując się zdaniem M. Boguni-Borowskiej do porannego stylu
zachowania potencjalnych odbiorców, na który składają się rutynowe czynności
wykonywane codziennie o poranku12. Wypełniają ponadto lukę między aktywnością
domową a ewentualnym wyjściem na zewnątrz13. Wplecione w ich obręb serwisy
informacyjne nie tylko prezentują najważniejsze wydarzenia, ale mówią także o tym,
8
9
10
11

12
13

W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, s. 27.
A. Kostelecka, „Nowa” telewizja śniadaniowa…, s. 33.
Cyt. za: M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność…, s. 259.
Więcej na ten temat: M. Bogunia-Borowska, Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji
telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych, [w:] Stawanie się społeczeństwa.
Szkice ofiarowanie Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Flis, Kraków 2006; M. LisowskaMagdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu
codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.
M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność…, s. 259.
J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak…, s. 175.
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co może wydarzyć się właśnie dziś. Już we wczesnych godzinach porannych media
uruchamiają mechanizm ustanawiania agendy, czyli „ukierunkowują uwagę odbiorców na pewne wydarzenia, a inne ignorują”14. Kształtowanie opinii publicznej poprzez selekcję informacji i hierarchizację newsów rozpoczyna się już o poranku.

W studio, jak w przytulnym mieszkaniu
Definiując telewizję śniadaniową, Daniel Hallin stwierdził, że jest ona o tym, „jak
interesujący i przyjaźnie nastawieni ludzie konwersują z innymi przyjaźnie usposobionymi i ciekawymi osobami w obecności zaproszonych do współudziału widzów”15.
Ci wszyscy nietuzinkowi ludzie spotykali się w studio przypominającym wnętrze ustawnego, przestronnego i wygodnego mieszkania. Duże okna wychodzące na ulice
Warszawy zapewniały poczucie wspólnoty rzeczywistości telewizyjnej i realnej. Widz
mógł zobaczyć, jaka pogoda była na zewnątrz, mógł także porównać ją z aurą w swoim miejscu zamieszkania. Sytuacja zatem skłaniała, do odczuwania wspólnoty podobnych warunków atmosferycznych oraz potwierdzała czas teraźniejszy transmisji
programu16.
Mimo że w studio nie było ścian działowych między poszczególnymi strefami,
widać wyraźnie, że mieszkanie, do którego widz wchodził o 8.30, składało się z oddzielnych pomieszczeń. W obydwu programach po pierwsze, z nowocześnie urządzonej kuchni, wyposażonej we wszystkie niezbędne akcesoria: zlewozmywak, funkcjonalne szafki, olbrzymi stół, wiele garnków, talerzy i niezbędnych przypraw. Kolejne
ważne miejsce stanowiły przestronne salony z wygodnymi kompletami wypoczynkowymi i rozmaite rekwizyty, takie jak: dywany, meblościanki z różnymi bibelotami,
książki, świece, patery z owocami, donice i flakony z kwiatami. Liczne lampy, lampki
i kinkiety oświetlające przestrzeń sprawiały wrażenie przytulności i ciepła, przypominając telewidzowi, że jest „u siebie”, że jest ważnym, zaproszonym i mile widzianym
gościem. Dalszą istotną strefą było studio - przestrzeń przeznaczona do tańca,
gimnastyki i śpiewania. To właśnie w tym miejscu przeróżni artyści mogli zaprezentować swoje talenty lub ich brak.
W związku z tym, że w telewizji śniadaniowej panowała atmosfera swobody, niewymuszonego luzu i przyjacielskości, prowadzący płynnie przemieszczali się między
poszczególnymi pokojami. Z uśmiechem na twarzach, zazwyczaj razem przyjmowali
kolejnych gości. Budując ciepły, dodający otuchy i sił witalnych nastrój, zabiegali o to,
aby nastawić telewidzów pozytywnie i uwolnić dobrą energię na cały dzień. Ze
stałymi bywalcami, ludźmi znanymi, rozmowy toczyły się w saloniku. Interlokutorzy
siedzieli na kanapach przy niskim stoliku z filiżanką kawy lub herbaty. Wygodne sofy
14
15
16

Cyt. za: M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. XIV.
Cyt. za: M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność…, s. 265.
M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność…, s. 264.
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i fotele wprowadzały nas – publiczność oglądającą w swobodny, przyjacielski, można
powiedzieć rodzinny klimat. Widz mógł odnieść wrażenie, że gwiazda spotkała się
tylko z nim, pokazując swój mniej formalny wizerunek. Specjaliści natomiast, wyjaśniający przeróżne zawiłości, m.in.: z dziedziny prawa, medycyny, ekonomii, podejmowani byli w pokoju dziennym przy stole. Dzięki takiemu zabiegowi widz miał wrażenie, że toczyła się poważna rozmowa, a prowadzący wraz z ekspertami byli żywo
zaangażowani w rozwiązanie postawionego problemu i udzielanie porad.
Realizatorzy programu „Dzień dobry TVN” zadbali ponadto o jeszcze jedną przestrzeń. Przy dużym stole, całym przykrytym przeróżnymi periodykami, dwukrotnie
w czasie emisji, prezenterzy spotykali się z jednym z dziennikarzy: Jackiem Żakowskim, Szymonem Hołownią, Bartoszem Węglarczykiem lub Piotrem Ziemkiewiczem,
w celu dokonania przeglądu prasy.
Widać wyraźnie, że aranżacja przestrzeni, mimo iż stwarzała wrażenie bliskości
i wspólnoty z absolutnie wszystkimi widzami, nawiązywała raczej do standardów
stylu życia klasy średniej. Urządzenie studia sugerowało bliskość z odbiorcami dobrze
wykształconymi, raczej zamożnymi, zamieszkującymi duże miasta. Studio przypominało luksusowe mieszkanie, a może już apartament. Panująca atmosfera sprzyjała
natomiast zachowaniom nieformalnym. Gospodarze i goście sympatycznie ze sobą
rozmawiali (wręcz żartowali) traktując siebie nawzajem ze sporym dystansem, życzliwością i tradycyjną polską gościnnością. Dobrze czując się we własnym gronie, starali
się realizować cel, czyli wprowadzać widza w dobry nastrój od samego rana.

Publiczność telewizji śniadaniowej
Warto zadać sobie pytanie, kto ogląda tego typu programy? Czy rzeczywiście, jak
głoszą obiegowe opinie, to oferta przeznaczona dla gospodyń domowych, emerytów
i rencistów, którzy mają czas na kontakt z odbiornikiem telewizyjnym od 8.30 do
11.0017?
Prowadzone w Polsce badania oglądalności wykazały, że „Pytanie na śniadanie”
i „Dzień dobry TVN” gromadziły przed telewizorami podobnej wielkości publiczność.
W październiku 2009 roku wyższe wskaźniki oglądalności należały do „Pytania na
śniadanie”, które skupiało przed telewizorami średnio 556 tys. widzów, co stanowiło
15,65% udziałów w rynku. „Dzień dobry TVN” w tym samym czasie znalazło 532 tys.
zwolenników, co dało 15,23% udziałów18. Średnia oglądalność wydań „Dzień dobry
TVN” emitowanych w dni powszednie w okresie od 4 stycznia do 5 marca 2010 roku
wyniosła 683 tys. osób19. Dało to stacji 15,38%. Natomiast każdy odcinek „Pytania na
śniadanie” przyciągał przed ekrany 669 tys. oglądających i dawał stacji odpowiednio
15,09% udziału w rynku.
17
18
19

A. Niedek, I. Nyc, Dzień dobry…, s. 82.
Źródło: AGB Nilsen Media Research.
Źródło: AGB Nilsen Media Research.
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Z danych AGB Nielsen Media Research wynika, że obydwa programy oglądały
przeważnie kobiety, które zajmowały się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Biorąc pod uwagę wiek widać wyraźnie, że „Dzień dobry TVN” oglądali młodsi i lepiej wykształceni widzowie. Emeryci i renciści zdecydowanie częściej wybierali
„Pytanie na śniadanie”. Mogło to być związane chociażby z faktem przywiązania do
telewizji publicznej. Widzowie na stanowiskach kierowniczych stanowili w przypadku
programu nadawanego przez TVN 9,4% publiczności, natomiast w przypadku dwójkowego konkurenta zaledwie 4,9%. W tabeli pierwszej przestawiono wyniki badań
oglądalności obydwu programów z uwzględnieniem sześciu kategorii.
Tab. 1. Badania oglądalności telewizji śniadaniowej
Nazwa programu
L.p..

Dzień dobry TVN

Pytanie na śniadanie

Kategorie
1.

wiek 25–39 lat

29,86%

15,26%

2.

50 lat i więcej

42,59%

59,63%

3.

wyższe wykształcenie

15,53%

10,19%

4.

widzowie na stanowiskach kierowniczych

9,41%

4,92%

5.

emeryci i renciści

32,58%

53,41%

6.

kobiety

67,23%

69,15%

Źródło: Badania AGB Nielsen Media Research (1–10 września 2007).

W związku z przytoczonymi danymi rodzi się pytanie, czy warto zajmować się
dogłębną analizą zawartości i badaniami nad programami, które gromadzą przed
ekranami telewizorów tak niewielką publiczność? Dla porównania przypomnę, że
„Taniec z gwiazdami” osiągał imponujące wyniki średnio na poziomie 4 mln zainteresowanych. Wydaje się jednak, że w wypadku telewizji śniadaniowej, czyli morning
show, oglądalność to jednak pojęcie znacznie bardziej skomplikowane. Specyfika
tego typu programów polega na tym, że widz nie spędza przed telewizorem 150
minut. On raczej ogląda show przez chwilę, po czym odchodzi od odbiornika telewizyjnego, aby zająć się czynnościami związanymi z prowadzeniem domu, przygotowaniem się do pracy czy do wizyty u lekarza. W związku z tym poranne programy są
oglądane raczej krótko, przez dużą liczbę osób w różnym czasie. Katarzyna Nazarewicz-Sosińska, szefowa redakcji społeczno-poradnikowej w TVP 1, która odpowiada
za kształt „Kawy czy herbaty” – jak już wspomniałam, pierwszego tego typu programu w Polsce, zauważyła: „ostatnio zbadano zwyczaje naszych telewidzów i okazało
się, że pierwszą rzeczą, jaką robią po wstaniu z łóżka, jest włączenie telewizora.
Potem idą się myć, ubierać, robić śniadanie. W tym czasie telewizor działa w tle, a oni
słuchają. Prawdziwe oglądanie zaczyna się dopiero przy śniadaniu. Dlatego jeśli
w jednym momencie program ogląda na przykład 500 tys. widzów, a widownia zmienia się co pół godziny, to dwugodzinny program ogląda razem 2 mln różnych osób”20.
20

A. Niedek, I. Nyc, Dzień dobry…, s. 83.
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W związku z powyższym zmieniająca się widownia wymusza na producentach
określoną kolejność materiałów. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że
od 8.30 do 9.30 twórcy preferują osoby spieszące się do pracy. W obydwu programach dominowały wówczas bieżące informacje, prognoza pogody i przegląd prasy.
Potem następowała diametralna zmiana nastroju. Przeważała tematyka rozrywkowa, spotkania ze znanymi postaciami ze świata show-biznesu, kulinaria, świat
mody, reklama i zapowiedzi oferty programowej, przygotowanej przez macierzyste
stacje. Marcin Prokop, jeden z prezenterów „Dzień dobry TVN”, zauważył: „programy
poranne przypominają audycję w radiu. Ludzie słuchają radia do pierwszej nudnej
piosenki, a nas oglądają do pierwszego nudnego materiału”21. Można stwierdzić, że
poranne show to swoistego rodzaju przewodniki po tym, co widz powinien obejrzeć,
zarówno w ciągu najbliższych godzin, jak i w najbliższym tygodniu.

O czym to jest – czyli zawartość programów
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wskaźniki widać wyraźnie, że poranne
magazyny gromadziły przed telewizorami podobnej wielkości publiczność, w większości płci żeńskiej. Warto odpowiedzieć na pytanie, jakie treści telewizja śniadaniowa proponowała swojej widowni, w jaki sposób prowadzący prezentowali
poruszaną tematykę i jak starali się zachęcić kobiety do konsumpcji early breakfast
show?
W związku z tym, że nie ma dokładnie sprecyzowanego paradygmatu badań
mediów elektronicznych, posłużyłam się metodą analizy zawartości według Walerego
Pisarka i Ireny Tetelowskiej. W organizacji i przeprowadzeniu badań korzystałam
m.in. z doświadczeń Macieja Mrozowskiego, Wiesława Godzica, Grzegorza Ptaszka
i Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz22. Szczegółowej analizie i badaniom porównawczym poddałam te odcinki programów: „Pytanie na śniadanie” i „Dzień dobry TVN”,
które emitowano na antenie od 27 września do 8 października 2010 roku.
Chcąc zbadać upowszechnianie treści skonstruowałam uproszczony klucz kategoryzacyjny składający się z 12 elementów: zwiastuny, czyli zapowiedzi programów
w macierzystej stacji telewizyjnej, kulinaria, pogoda, zdrowie, psychologia, celebryci,
informacje bieżące, prawo, konkursy, moda i uroda, reklamy i lekcja języka angielskiego.
Analiza struktury zawartości porannych programów dostarczyła odpowiedzi na
pytanie, jakie treści dominowały w obydwu badanych programach. Można zauważyć, że zarówno w przypadku „Pytania na śniadanie”, jak i „Dzień dobry TVN”, trzem,
21
22

Tamże
M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), „Studia
Medioznawcze” 2009, nr 3, s. 27-49; W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Celebryci w kulturze taboloidów,
Warszawa 2007; K. G. Ptaszek, Talk-show: szczerość na ekranie?, Warszawa 2007; M. Lisowska-Magdziarz,
Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004; Taż, Analiza tekstu w dyskursie
medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2007.
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tym samym kategoriom, poświęcono najwięcej czasu antenowego, lecz w nieco innych proporcjach.
Prezenterzy telewizyjnej dwójki najczęściej rozmawiali na tematy dotyczące życia
ludzi związanych z show-biznesem. Tej kategorii poświęcono średnio 20% każdego
programu, co stanowiło 28 min. Niewiele krócej - 24 min, czyli przez 17% magazynu
rozmawiano na tematy dotyczące szeroko rozumianego poradnictwa z zakresu
psychologii. Trzecią silnie reprezentowaną kategorią były reklamy, które stanowiły
16% programu - 22 min. W badanym okresie „Pytanie na śniadanie” trwało 140 min,
z czego wyżej wymienionym kategoriom poświęcono 74 min, co stanowiło 55%
zawartości programu.
W przypadku trwającego 150 minut „Dzień dobry TVN” reklama, celebryci i psychologia zajmowały łącznie średnio 51% czasu antenowego, czyli 76 min. Najwięcej
TVN przeznaczył na reklamę, która trwała 33 min, co stanowiło 22% programu.
O gwiazdach rozmawiano średnio przez 25 min, czyli przez 17% każdego odcinka.
Niewiele mniej czasu -18 min, tj. 12% poświęcono poradnictwu psychologicznemu.
Poza tą dominującą problematyką telewizję śniadaniową wręcz konstytuują trzy
inne kategorie: bieżące informacje, prognoza pogody i kulinaria, czyli pomysły na
codzienny obiad. Dwie pierwsze kategorie dotyczyły raczej odbiorcy przygotowującego się do wyjścia z domu i w trakcie oglądającego wybrany przez siebie poranny
program. Z przeprowadzonych badań widać wyraźnie, że twórcy obydwu programów
poświęcali niemal tyle samo czasu wyżej wymienionej tematyce. Największą, dwuprocentową różnicę widać w przypadku kategorii traktującej o kulinariach. „Dzień
dobry TVN” poświęcił jej 6%, natomiast konkurencja 4% programu. Na prognozę
pogody i bieżące informacje TVN przeznaczył odpowiednio – 6% i 5%. W „Pytaniu na
śniadanie” natomiast informacje to 5%, a prognoza 4%.
Formułę poradnikową przyjęto także w związku z podejmowaną tematyką
dotyczącą prawa i zdrowia. Obydwa programy przeznaczyły na pierwszą kategorię 6%
programu. O zdrowiu niewiele dłużej rozmawiano w „Dzień dobry TVN”, średnio
przez 7% czasu antenowego, w „Pytaniu na śniadanie” natomiast przez 6%.
Prezenterzy, zarówno jednego, jak i drugiego programu, bardzo rzadko podejmowali tematykę dotyczącą kultury oraz mody i urody. Obydwie kategorie zajmowały średnio 3%. Mimo omawiania premier kinowych koncentrowano się przede
wszystkim na strojach i fryzurach celebrytów, którzy w owych pokazach brali udział.
Trudno wówczas taki materiał zaliczyć do kategorii kultury. Natomiast moda i uroda,
tematyka stanowiąca atrybut magazynów kobiecych, nie znalazła się w centrum zainteresowań prowadzących. Na taki stan rzeczy mógł wpłynąć fakt związany z trudnościami wynikającymi z prezentacją tematyki dotyczącej urody, czyli technik makijażu,
prezentacji różnych kosmetyków, bez używania ich nazw własnych. Dlatego częściej
pokazywano telewidzom, w jaki sposób nosić szale, czapki, długie podkolanówki czy
biustonosze.
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Z perspektywy sposobów zabiegania o odbiorców na uwagę zasługują dwie kategorie: zwiastuny i konkursy. Pierwsza, to nie tylko zapowiedź tego, co jeszcze można
obejrzeć w emitowanym programie, ale też zwiastuny oferty przygotowanej na cały
dzień przez macierzystą stację telewizyjną, czyli autoreferencja i promocja. W przypadku obydwu programów takim zabiegom poświęcono 8% czasu antenowego zapewniając widza, z jednej strony o tym, że dokonany rano, świadomie bądź nieświadomie, wybór kanału był słuszny, z drugiej nadal zachęcając do spędzania
wolnego czasu z tą stacją telewizyjną.
Drugą ważną kategorią mającą na celu przywiązać widza do programu były różnego typu długo - i krótkofalowe konkursy, którym redakcja Dwójki poświęciła 6%, a TVN
5% czasu emisji. W „Pytaniu na śniadanie” dominowało audiotele oparte na wysyłaniu SMS-ów, natomiast „Dzień dobry TVN” postawił na konkursy kulinarne. Ważnym zabiegiem były także quizy krótkofalowe polegające na pisaniu do redakcji
listów, naturalnie elektronicznych. Autor przeczytanego na antenie maila dostawał
nagrodę: płytę, książkę lub galanterię skórzaną.
Wykres 1. przedstawia strukturę zawartości badanych programów.

Wykres 1. Struktura zawartości programów: "Pytanie na śniadanie"
i "Dzień dobry TVN" w %.
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Źródło: Badania własne.

Podsumowanie
Reasumując, programy poranne wywarły ogromny wpływ na całą telewizję.
Przede wszystkim zmieniły sposób prezentowania wiadomości na bardziej
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przystępny, wręcz „kumplowski”, czego efekty obserwujemy także w Polsce23. Nikogo
nie dziwiło, gdy Doda śpiewała dla Donalda Tuska w publicystycznym programie „Teraz my”, a Joanna Senyszyn w „Pytaniu na śniadanie” uczyła się tańczyć salsę. Pod
względem luzu jednak nie dorównujemy Ameryce. Ale czy to źle? Choć w programach
śniadaniowych gładko przechodzi się od śmierci Zbigniewa Religi do jedzenia, a od
seksu do skomplikowanej sytuacji wywołanej przez dopalacze, to nasze, rodzime, poranne show wciąż prowadzą ludzie. Jeden z odcinków „The Today Show” już w pierwszych latach istnienia współprowadził szympans o imieniu J. Fred Muggs, który
dostawał więcej listów od wielbicieli niż główny prowadzący David Garroway24.
Z przeprowadzonych badań wyłania się następujący wniosek - telewizja śniadaniowa, w naszych, polskich realiach staje się powoli ulubionym miejscem spotkań
celebrytów, którzy w ten sposób dbają o pokazywanie się w mediach, czyli o istnienie
w świadomości statystycznego Polaka. Nie można pominąć tu ważnej funkcji - mianowicie promowania nowych gwiazd show-biznesu, mających lub niemających, co
w końcu okazuje się najmniej istotne, talentów. Właśnie w telewizji porannej
celebryci ogłaszali rewelacje dotyczące swojego życia prywatnego. Doda oświadczyła, że rozwodzi się z Radosławem Majdanem, kilka lat później apelowała o pomoc
dla chorego Nergala. Magdalena Schejbal natomiast zakomunikowała, że jest w ciąży,
a Weronika Marczuk-Pazura przyznała, że pocieszyła się już po rozstaniu z mężem
i ma nowego partnera. Wydaje się, że czas poświęcony celebrytom, poradom psychologicznym, których najczęściej udzielało trzech ekspertów: psycholog i dwie gwiazdy
oraz konkursy, to skuteczne sposoby zabiegania o odbiorców. Widzowie natomiast
zachęcani są do podejmowania aktywności, stają się publicznością uczestniczącą - na
przykład poprzez czat z Krzysztofem Ibiszem, sondę prowadzoną w trakcie programu
czy telefony do studia. Funkcja socjalizacyjna przestaje być najistotniejsza, zastępuje
ją funkcja fatyczna. Najważniejszy bowiem stawał się czas, który telewidz spędzał
przed odbiornikiem i przełożenie oglądalności na korzyści ekonomiczne25.
Można pokusić się o stwierdzenie, że obydwa badane programy będą ewoluowały
w kierunku dostarczania jeszcze większej ilości rozrywki. Rozrywki, która dobrze się
sprzedaje i którą przyjemnie się rano konsumuje. Krótkie, kilkuminutowe rozmowy
na przeróżne tematy, dotyczące: m.in.: in vitro, adopcji, sytuacji prawnej kobiet
w ciąży, przemocy w szkole, nowej torebki Dody, stają się raczej „paplaniną” uśmiechniętych prezenterów, ekspertów i celebrytów, niż dialogiem zmierzającym w jakimkolwiek kierunku.

23

24
25

Ma ten temat zob. m.in.: M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne…, s. 27-49;
Tenże, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia
Medioznawcze” 2010, nr 1, s. 14-41; M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne…, s. 147-283.
A. Niedek, I. Nyc, Dzień dobry…, s. 83.
Więcej na ten temat zob.: F. Casetti, R. Odin, Od paleo do neo-telewizji w praktyce…, s. 120.
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Breakfast television. Celebrities, tips and Audiotele – a lure for female audience?
Summary
The article raises the issue of Polish breakfast television. Two programs of this kind, “Pytanie na
śniadanie” and “Dzień dobry TVN”, have been thoroughly researched. The first has been screened on
TVP2 since 2002, the other one has been present on commercial television station – TVN since 2005. The
author tries to answer the following questions: what sort of content dominated these two competitive
programs, what strategies were used to secure satisfactory ratings, and who are “Pytanie na śniadanie”
and “Dzień dobry TVN” addressed to? The analysis shows that Polish breakfast television is dominated
by three categories of content, namely: 1. information about celebrities and their life, 2. guidance on
different issues and 3. various contests.
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„Pytanie do znafcuf” – komentarz i recenzja on-line
w świetle problemów współczesnej krytyki artystycznej
1

33 lata po wydaniu kultowego tekstu Janusza Sławińskiego Funkcje krytyki literackiej Magdalena Miecznicka tak pisała na łamach „Dziennika”:
Krytyka niezależna nie tylko nie jest w cenie - ona już niemal nikomu w głowie się nie mieści. Bo na
czym miałaby polegać krytyka niezależna? Na tym – jak sądzę – żeby pisząc o książkach szukać własnego rozumienia świata i literatury, a nie egzemplifikować tezy zawarte już w cudzych książkach albo
w gazetach. Żeby oceniać literaturę w oparciu o wypracowane przez siebie kryteria, a nie o kryteria
głoszone przez środowisko albo redaktorów politycznych periodyków. Taka krytyka w Polsce skończyła się chyba z Andrzejem Kijowskim, i, jak widać, nikt za nią nie tęskni. Dzisiejszym krytykom
literatura nie służy już do mówienia o świecie. Jej zastosowaniem jest natomiast przynależność do
tej czy innej literaturoznawczej szufladki oraz wyrażanie takiej albo innej teorii czy ideologii. Czasem
mamy szczęście i takie pozaliterackie oceny nie kłócą się z prawdziwą wybitnością – jak na przykład
w wypadku świetnej pisarki Elfriede Jelinek, która zyskała uznanie w opiniotwórczym środowisku
inteligencji (europejskiej i polskiej), bo tak się akurat składa, że jest autorką feministyczną i lewicową. Przez to jednak, rzecz jasna, wyśmiewana była przez ludzi z drugiej strony barykady, którzy
najczęściej na oczy nie widzieli żadnej z jej książek. Prawdziwie literackie dyskusje z Jelinek w Polsce
niemal się nie zdarzają2.

Skodyfikowanie zjawiska, o którym wie większość uczestników literackiej socjosfery i studenci większości humanistycznych wydziałów, nie wydaje się w takim kontekście mocno odkrywcze. Zaskakuje jednak fakt, że krytyka literacka czy krytyka
w ogóle nie jest dziedziną dynamiczną, a wręcz przeciwnie – w zasadzie można o niej
pisać jedynie w kategoriach „była sobie”, co zresztą dwaj wybitni krytycy uczynili już
w 2001 roku. Problemów dostarcza również powszechna opinia, że w zasadzie wszystko, co w tej chwili tworzymy w przestrzeni uniwersytetu, jest krytyką (mam na myśli
pisanie o współczesności). Ponadto teksty krytyczne mają we współczesnej humanistyce (jako jedyne obok publicystyki) wartość ekonomiczną (krytyką zarabiamy,
dorabiamy) i wreszcie – zwrot w stronę eseju krytycznego zwalnia kolejne pokolenia adeptów kierunków humanistycznych z odpowiedzialności za źródło, w jakiś
sposób zasłania „bezradność” (o której pisze Bourdieu3) względem rozległości
1
2
3

Tak rozpoczynają się pytania-prowokacje na forach internetowych m.in. onet.pl
M. Miecznicka, Krytyka literacką zżera konformizm, zob. szerzej: http://kultura.dziennik.pl/artykuly/
190931,krytyke-literacka-zzera-konformizm.html [dostęp: 21.10.2010]. Podkreślenie moje.
Zob. szerzej: P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska i A. Ziółkowska,
Warszawa 2009.
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i powszechności wiedzy, która za sprawą elektronicznych kanałów dostępu na każdym kroku wywołuje w nas „lęk przed wpływem”, przejmowanie dyskursu, kopiowanie, nieoryginalność, wreszcie – w przypadkach skrajnych – posądzenie o plagiat.
Choć badacze z kręgu medioznawstwa coraz częściej odrzucają opinie o Internecie jako „bibliotece Babel”, „skarbnicy ludzkości”, a o internautach jako „nowych
aleksandryjczykach”4, trudno zaprzeczyć, że w Sieci realizuje się mit o nieskrępowanej dyskusji, o czystej wymianie poglądów, wreszcie – o sytuacji artystycznej
(parafrazując Sławińskiego) pozbawionej natłoku ideologii, parytetów, interesu ekonomicznego.
Świat, w którym tak istotne są nowe technologie, pozwalające na niespotykaną skalę globalnego
przepływu: ludzi, towarów i informacji, jest światem, w którym sieciowa struktura wypiera
tradycyjne, grupowe konfiguracje5.

Ta rekonfiguracja układu, jeśli dotyczy działalności opartej na wiedzy, jeśli ma
istotny wpływ na rozwój bądź opór kultury, daje wiele ciekawych ustaleń. Świadomość jednostki w dobie Internetu jest zdecydowanie większa – co do tego nie ma
wątpliwości. Zwiększa się również doświadczenie „cyfrowego podziału” (digital
divide), który stanowi obecnie rodzaj naturalnej selekcji społecznej. Członkowie „kultury uczestnictwa” nie mogą sobie pozwolić na poszerzanie luki wiedzy, każdorazowy
atak na powszechną progresywność (jako składową zjawiska o nazwie SIEĆ) kończy
się wyrzuceniem poza nawias takiej społeczności.
Można odnieść wrażenie, że tych kilka refleksji dotyczy jedynie pragmatycznej
działalności jednostki w społeczeństwie sieciowym: korzystania z konta bankowego,
zakupów za pośrednictwem serwisu aukcyjnego, pochłaniania wiadomości ze świata,
plotek o celebrytach, nowinkach technologicznych. W dużej mierze przedstawione
problemy dotykają sfery kulturowej, bo (co często pomijamy) multikulturowość Sieci
jest tak samo istotna, jak globalność czy terroryzm.
Obserwowany (i potwierdzany przez badaczy Internetu) zwrot w stronę opiniowania tekstów kultury wynika przede wszystkim ze zmiany paradygmatu odbiorcy.
Dodajmy, że zjawisko to nasila się wraz zacieraniem się różnic między komunikacją
prywatną i publiczną, między dialogiem i transmisją. Jak stwierdza Barbara WolekKocur:
Kategoria odbiorcy w odniesieniu do zjawiska Internetu jawi się jako chwiejna i niestabilna. Zachwianie tradycyjnej sytuacji komunikacyjnej idzie tym samym w parze z ambiwalencją demarkacji
pomiędzy twórcą a odbiorcą, uwikłanymi w fenomen sieci. Schemat sytuacji komunikacyjnej, opracowany przed laty przez Romana Jakobsona, dziś coraz częściej zdaje się tracić na aktualności.
3
4
5

Zob. szerzej: P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska i A. Ziółkowska,
Warszawa 2009.
Por. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, pod red. M. Filiciaka
i G. Ptaszka, Warszawa 2009.
Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski, Wstęp, [w:] Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty
i interpretacje, Warszawa 2006, s. 9.
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Funkcja odbiorcy w Sieci nie sprowadza się już tylko do klasycznych zachowań receptywnych.
Struktura hipertekstu implikuje bowiem postawę aktywną, wymaga nieustannego czuwania i działania. Co więcej, to właśnie owa aktywność odbiorcy kreuje istotę funkcjonowania hipertekstu6.

Obecnie, hipertekst nie jest jedynie swoistym systemem referencyjnym, bo jego
status właśnie w kontekście oceny bardzo mocno się rozszerzył. Ustalenia Michaela
Heima (o których pisze Wolek-Kocur), na podstawie działania tzw. „stosów” (stucks)
firmy Apple, zdają się charakteryzować sytuację komunikacyjną w Sieci w ogóle.
Kolejne oceny, komentarze, opinie, odnoszą się do innych, referują je, cytują lub pojawiają się na zasadzie pastiszu, w grę wchodzi jeszcze zabawa z awatarem użytkownika7 – to wszystko odbywa się dzisiaj bez podkreślonej niebieskiej czcionki. Użytkownicy myślą hipertekstowo i to powoduje tak duże przesycenie intertekstualnością,
która sama w sobie ma zmienioną referencję, bowiem za zjawisko to uważamy dzisiaj
wyłącznie cytowanie, powielanie schematu, odniesienie, co jest dosyć dużym uproszczeniem w stosunku do ustaleń Kristevej (w odniesieniu do działań internautów
intertekstualność byłaby bliżej ustaleń Genette'a czy Blooma).
W ujęciu krytyki tradycyjnej każdemu działaniu mającemu charakter denotacyjny
(rozkodowanie sensów ukrytych w tekście kultury) towarzyszy jednocześnie konotacja kolejnych skojarzeń, własnych doświadczeń lekturowych, umiejętności interpretacyjnych, wreszcie śmiałość w wykorzystywaniu „swoistego nerwu interpretacyjnego”. W przestrzeni Sieci w komentarzach pojawiających się w najpopularniejszych
portalach informacyjnych z okazji wydania książki, premiery filmu, sztuki czy koncertu, denotacja jest ledwie widoczna, stanowi pewnego rodzaju rarytas, natomiast
komunikatów ujawniających niespotykaną ilość (czasem wyjątkowo odległych)
konotacji nie brakuje. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:
1. nie nie nie.... a szkoda
bo ksiazka taka dobra, a film.. nie! tez sie napaliłam i zwiastun zachęcał bardzo, ale w kinie sie
rozczarowałam, jeszcze pierwsza połowa ok. przypominało mi to troche 'Adwokata diabła', a im
dalej w las, tym gorzej. ta historia ma taki potencjał, a wszystko zaczynało sie rozjezdzac, zamiast
poczatkowego realizmu byc sztucznie napuszone, a ten charczacy portret to juz w ogóle 'teenage
horror' prawda ze zdjecia ok. dość malarskie, co jest nie bez znaczenia, plus Londyn pokazany
ciekawie klimatycznie i dla młodszej widowni pewnie wazne są ładne buzki, ale to zdecydowanie za
mało. filmowy Dorian raczej nie udźwignął roli, za pusto to wygladało, Firth ok. ale tez mogłobyc
lepiej, to takie barwne i intrygujace postacie wszystkich odsyłam do ksiazki, jest WOW!! Wilde
napisał cos bardzo ciekawego, artystycznie i z morałem, ktorego chciał przeciez uniknąc, historia
trzyma w napieciu, sa soczyste charaktery i te cytaty!! a film niestety nie.. niestety nie..

[~jj29 , 05.10.2009 13:56]
2. TRAGEDIA
j.w Tak dennego nudnego i beznadziejnego filmu dawno nie widzialem. Fabuly praktycznie zero,
o jakiejkolwiek akcji to juz nie wspomne, nie dzieje sie doslownie nic. Nie polecam nawet na dlugie
6
7

B. Wołek-Kocur, Kategoria odbiorcy „W Sieci”. Internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych przestrzeni
wirtualnych, [w:] Estetyka wirtualności, pod red. M. Ostrowickiego, Kraków 2005, s. 475.
Za przykład może posłużyć wykorzystanie awatara znanego polityka lub osoby medialnej.
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nudne jesienne wieczory bo już lepiej obejzec powtórkę jakiegos dobrego filmu.

[~fr3ak , 17.10.2010 07:42]
[komentarze do filmu Dorian Grey, USA 2009, reż. Oliver Parker]
3. Książka ta napisana niezwykle barwnym językiem to pasjonujący zapis lajfstajlowej rzeczywistości
początku XXI wieku. Każde słowo przefiltrowane tu przez ogólnodostępne, zamerykanizowane
i ociekające kiczem reklamówki masowej kultury przynosi ostatecznie czytelnikowi radość, że
KULTURA w amerykańskim popie jeszcze nie ugrzęzła. Bo dopóki istnieje Ktoś, kto widzi jej upadek
dopóty istnieje nadzieja, że upadek ostateczny nie będzie. Chwała Czerwińskiemu za umiejętne
"odratowywanie" kultury z resztek jej naturalnych właściwości. Książka o umiejętnym życiu, piciu,
pisaniu no i miłości, której bohater pragnie i szuka, którą ściga, dogania i ... Zobaczcie sami.
Chapeau bas panie Czerwiński

[~olka , 08.12.2005 12:50]
4. Książki nie czytałem ale z tego co tu czytam, dochodze do wniosku, że to potrzebna książka. Że powinniśmy pisać i czytać same krytyki, zwłaszcza ironiczne, szydercze. O przeszłości i o teraźniejszości,
mając naiwną nadzieję, że dzięki temu przyszłość bądzie lepsza. Bo może chociaż mądrzejsza.

[~zbit fg2002 , 06.09.2005 08:57]
[komentarze po wydaniu książki Pokalanie Piotra Czerwińskiego 2005]
Brak jakiegokolwiek zakorzenienia w krytycznym rzemiośle, dezynwoltura w odsłanianiu lekturowych braków, jest w zasadzie swoistym standardem sieciowych
komentarzy. I choć używam w tym miejscu określeń pejoratywnych, to nie do końca
jasne jest to, czy rzeczywiście jest to zjawisko negatywne. Głównie dlatego, że konsekwencje takiego działania to: przede wszystkim zwiększona popularność danego
tekstu, żywotność w obrębie portalu, grupy dyskusyjnej, blogu. I fakt taki wymaga z
dzisiejszej perspektywy osobnego tekstu. Warte odnotowania jest to, że większości
aktów konotacyjnych towarzyszą również wielokrotnie multiplikowane wypowiedzi
krytyczne nie o samym dziele, ale „z powodu dzieła”. Ponieważ tekst Janusza Sławińskiego stanowi całościowy punkt odniesienia wobec prezentowanych w artykule
ustaleń, oddajmy głos wybitnemu teoretykowi:
Wypowiedź krytyka, w której dominującą rolę odgrywa funkcja postulatywna – niezależnie od tego
jaki jest jej charakter – w mniejszym stopniu jest wypowiedzią o dziele, w większym zaś z powodu
dzieła. […] W grze biorą udział nadal ci sami uczestnicy, ale zmienia się jej przedmiot. Na miejsce
sytuacji kulturalnej, której ośrodek stanowią wartości skrystalizowane w dziele, krytyk usiłuje wprowadzić inną sytuację, w której centrum znajdują się wartości dopiero domagające się krystalizacji
[literackiej]. Niedokonaniem więc zagłusza dokonanie8.

Jeśli spojrzymy na działalność internetowych krytyków-amatorów, to wyróżnimy
kilka oczywistych powodów obrania takiego właśnie kursu krytycznego. I obok takich
8

J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, [w:] Dzieło –Język – Tradycja, Warszawa 1974, s. 199.
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jak: niezdolność do rozumienia metafory, erozja sensu, problemy z pisownią, skłonność do nadużywania prefabrykatów językowych9, do najważniejszych zaliczymy,
rzecz jasna, braki lekturowe autorów. To najczęstszy los, jaki spotyka teksty krytyczne
zamieszczone w portalach internetowych. Ilustruje to poniższy schemat:

Przyjrzyjmy się jednemu przykładowi: laureat tegorocznej Nike – Tadeusz
Słobodzianek, nie może liczyć na wielką dyskusję w sprawie „Naszej klasy”10. Ciekawy
wpis należy do Bernadetty Darskiej – co nie dziwi, bo to polonistka11. Większość komentarzy „korzysta” (tzn. bazuje na wiedzy fragmentarycznej, newsowej) z krótkiej
notki poświęconej autorowi i jego sztuce, a to pozwala z kolei na możliwość rozrachunku głównie z kwestiami polsko-żydowskimi. W finale krótkiej dyskusji12 prowadzonej na Onecie jeden z użytkowników decyduje się na wyjaśnienie, dlaczego
przeciętny Polak niezbyt często wybiera się do teatru (co oznacza również nikłe czytelnictwo dramatów):
1. Nie chodzą, bo mają dość łżeelit !!!!!.
[~pol 3 paź, 22:51]
W dyskusji Tadeusz Słobodzianek jawi się również jako „polakożerca” (co ciekawe
autor ma nick – ~i tyle w temacie wyraźnie sugerujący nieomylność i wiedzę autorytarną – to częste w takich przypadkach), do głosu dochodzą jeszcze przeciwnicy
chodzenia do teatru (instytucja, która stała się synonimem straty czasu i pieniędzy)
9

10

11
12

Korzystam z ustaleń Birkertsa (The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age, Boston 1994),
które pojawiły się w tekście Mirosława Filiciaka, Druk kontra piksele. Hipertekst w literaturze, [w:] Liternet.
Literatura i Internet, pod red P. Mareckiego, Kraków 2002, s. 124.
Być może jest tak, że jego dramat spełnia dwa kryteria hermetyczności: nie jest utworem prozatorskim, jest
utworem w pewnym sensie rozrachunkowym, co wywołuje czytelniczy lęk (przed historią, ponowną oceną,
rewindykacją ustaleń z powodu braku wiedzy lub uleganiu ideologii).
Zwracam na to uwagę, bowiem autorka prowadzi blog właśnie na portalu onet.pl http://bernadettadarska.blog.onet.pl/Co-sie-stalo-z-nasza-klasa-T-S,2,ID415290457,n [dostęp: 21.20.2010].
Częste wymiany poglądów to swoisty spektakl tekstów oparty w dużej mierze na anonimacie, wynika z braku
konwencji czy też jej jawnego lekceważenia – co trafnie charakteryzuje Zbigniew Bauer w artykule Polskie fora
internetowe. Przykład mowy nienawiści czy „mowy agresji”?; [w:] Komunikowanie (się) w mediach
elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, pod red. M. Filiciaka i G. Ptaszka, Warszawa 2009, s. 54.
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oraz kwestie rozrachunkowe (tytuł Nasza klasa rozszyfrowany jako: nasza = WASZA
tzn. żydowska, nie-nasza13, inna, zła, podejrzana itd.).
Nie oznacza to jednak, że wraz z rozwojem i dominacją takiego kanału komunikacyjnego krytyka artystyczna zamiera. Wręcz przeciwnie – ma się znakomicie, a ilość
pojawiających się recenzji może nie oszałamia, ale jest znacząca. Warto jednak
zwrócić uwagę na zdecydowaną zmianę postaw odbiorczych. W przywoływanej już
antologii Była sobie krytyka Dariusz Nowacki i Krzysztof Uniłowski wskazywali, że
miejscem rekrutacji krytyków jest Akademia. Pracownicy i studenci dystrybuowali
swoją działalność w różne sfery – od mediów drukowanych (najczęściej) po audiowizualne (najrzadziej). Dzięki takiemu układowi sił krytyka była swoistym spoiwem
między uniwersytecką enklawą a sferą ludyczną nauki (i naukowców). Taką rolę na
Śląsku spełniał (nadal prestiżowy) „Fa-art” i „Opcje” (dziś w stanie likwidacji) – wielu
studentów i pracowników śląskich uczelni miało tam swoje debiuty, ciekawe teksty,
odkrywano tam talenty i inne oblicza naukowców (by wspomnieć tylko legendarną
już recenzję Krzysztofa Uniłowskiego, która nie dotyczyła literatury, a muzyki popularnej). Fetysz ratingu, dominacja oceny i fascynacja samym procederem oceniania
zepchnęły krytyków-fachowców z powrotem w mury uczelni i na łamy pism branżowych. Warto zaznaczyć, że krytyka jako działalność ma istotny wpływ na wizerunek
dzisiejszej humanistyki – nie jest natomiast popularyzacją wytworów kultury, a jedną
z uniwersyteckich dziedzin. Nie może zatem dziwić fakt, że statystyczny użytkownik
nie zawsze kieruje się opinią „specjalisty”, zwłaszcza jeśli jego wypowiedź niewiele
różni się od anonimowego wpisu:
1. Krajewski dużo uwagi poświęca intrydze i dramaturgii. Można powiedzieć, że jego najnowsza książka
to czysta akcja. Konsekwentna, spójna i porywająca. Jednak już nie tak barwna jak we wcześniejszych książkach. Ewolucję, którą dostrzegam w Eryniach, opisałbym jako zmianę w perspektywie
– wcześniej pisarz miał dystans wobec swoich bohaterów, podchodził do nich z pewnym poczuciem
humoru. Tutaj jest inaczej. Krajewski obchodzi się ze swoimi postaciami brutalnie i nie pozostawia im
nadziei na szczęśliwe zakończenie. Myślę, że autor Śmierci w Breslau włożył sporo wysiłku
w znalezienie metod na unieszczęśliwienie Potockiego. Taka wizja jest bardzo odległa od tego, co
poznaliśmy we wcześniejszych tomach – tu schemat klasycznego czarnego kryminału zostaje przekroczony i wzbogacony.

[Krzysztof Kudłacik - Czytelnia.onet.pl 2010-06-07]
2. Wciągająca powieść Super kryminał, czyta się wspaniale. Krajewski świetnie łączy tradycyjną
powieśc detektywistyczną z ciętym dowcipem. Bardzo podoba mi się opisany w książce klimat
przedwojennego Lwowa, wszystkie ciemne zaułki, podejrzane knajpy. Bohater również jest dość
nietypowy - dandys w stylu herculesa Poirot, a jednocześnie twardziel, choć dotknięty cięzką
chorobą, a przy okazji playboy. Mieszanka wybuchowa, ale dzięki temu powieśc ma pazur

[~ząbek , 01.06.2010 10:58]
13

Kolejny bardzo interesujący trop: Wiesław Godzic sugeruje, by tradycyjny podział my/wy zastąpić w dyskursie
medioznawczym pojęciem my/nie-my, nie jest to teza poparta solidnymi argumentami, ale coraz częstsze
analizy zachowań w Sieci, zwiększająca się mądrość internautów, uczciwość i transparentność ich działań
wskazuje, że tradycyjny podział przestaje występować. W Internecie jesteśmy wspólnotą i ewentualnie możemy
być poza nią, ale nadal to wspólnota (nie idea) jest tutaj punktem odniesienia.
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Różnic w zasadzie nie widać, obie wypowiedzi dosyć swobodnie traktują powieść,
z tym zastrzeżeniem, że wypowiedź Krzysztofa Kudłacika ma błędy merytoryczne
(zmienione nazwisko głównego bohatera – powinno być Popielski – chyba trudno
w tym wypadku mówić o literówce; spore zamieszanie pojęciowe – klasyczny kryminał jest jednocześnie czarnym). Obie wypowiedzi cechuje zauważalny brak odpowiedzialności za opinię, co znowu zastrzegam – nie jest dla mnie „wykroczeniem”, a jedynie sygnałem, że istotą współczesnej krytyki internetowej staje się (paradoksalnie)
informowanie, a nie wyrażanie opinii. Oznacza to, że sam fakt pojawiania się w tej
przestrzeni już warunkuje względny sukces konkretnego dzieła. Argumentem może
być tutaj kwestia oceniania samej recenzji – wiele portali poświęconych kulturze
pozwala użytkownikom na ocenę samej wypowiedzi krytycznej: głównie przy pomocy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Czy recenzja była przydatna? Oceń recenzję tak/nie. Joanna Jagodzińska14 proponuje, by taki rodzaj wymiany informacji
połączony z silną perswazyjnością nazywać zintensyfikowaną dialogicznością.
W konsekwencji (dla autorki) najistotniejsza staje się systematyka gatunkowa –
proponuje, by e-recenzję charakteryzować jako recenzję potoczną. Pojęcie zintensyfikowanej dialogiczności, poza aspektem językowym, uwidacznia całość zmiany.
Koresponduje w pewnym sensie z nieco złośliwą, ale i trafną oceną śląskich gwiazd
krytyki:
Fenomen, o którym mowa, na ogół ocenia się negatywnie: padają określenia „towarzystwo
wzajemnej adoracji”, „koteria”, czy „sitwa”, mówi się o skandalicznej zasadzie „dziś ja o tobie, jutro ty
o mnie (dobrze napiszesz)” itp. […] reguła „tworzę i komentuję” – jak nam się wydaje – nie jest
wyborem, lecz swoistą koniecznością. Najkrócej mówiąc, jeśli sami zainteresowani nie sformułują
opinii na swój temat, a więc także: jeśli sami nie zapewnią o własnej wybitności, to nie uczyni tego
nikt inny. Banalna to myśl, że ze zjawiskiem samoobsługi mamy do czynienia tam, gdzie występuje
złe samopoczucie, gdzie do głosu dochodzi hipoteza krzywdy, zaniedbania czy odrzucenia15.

Słowa te opublikowano w 2003 roku i wydawało się, że są punktem dojścia
polskiej szkoły krytycznej firmowanej przez takie indywidualności jak Wyka, Bereza
czy Burek. Być może za zmianą zachowań krytycznych nie stoi jedynie nieustająca
fascynacja nową platformą wymiany myśli ani swego rodzaju eskapizm („inteligentniejsi uciekają do Internetu, tylko nie wiadomo, co się z nimi potem dzieje” – twierdził Tomasz Goban-Klas16).
14

15
16

Por. J. Jagodzińska, E-recenzje. Recenzje w Internecie (na przykładzie księgarni Merlin.pl), [w:] Komunikowanie
(się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, pod red. M. Filiciaka i G. Ptaszka, Warszawa 2009,
s. 122-124.
D. Nowacki, K. Uniłowski, Wstęp, [w:] Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych
i pierwszych, Katowice 2003, s. 26-27.
Dyskusja w trakcie konferencji XX lat wolnych mediów w Polsce, UJ, Kraków, 26-27 maja 2009. Stwierdzenie to
pojawia się w nieco zmienionej formie w wywiadzie, jaki z medioznawcą przeprowadziła Donata Subbotko. Zob.
szerzej: Teległupoty z piwnego ogródka, „Gazeta Wyborcza”, cytat ze strony:
http://wyborcza.pl/1,75475,6344016,Teleglupoty_z_piwnego_ogrodka.html [dostęp: 21.10.2010].
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Być może nagromadzenie wypowiedzi krytycznych w tym obszarze, ich chybotliwość i migotliwość (by posłużyć się słowami Krystyny Wilkoszewskiej), poddawanie
notorycznej ocenie bez zakorzenienia w teorii czy historii, pozwala krystalizować
kolejny wzorzec działalności krytycznej. Wzorzec, w którym trudno będzie obronić
hasło „zawód:czytelnik”, bo jest to przestrzeń zdominowana przez kulturę fragmentu, aluzji, niewyczuwalnego przez wszystkich pastiszu. Przestrzeń, w której notorycznie toczy się bitwa o równouprawnienie pragmatyzmu czytania, używania
tekstów (w ujęciu Rorty'ego), nadrozumienia (w ujęciu Wayne'a Bootha – overunderstanding), a czasem zwykłego zdrowego rozsądku w (tak silnie związanym z emocjami…) wartościowaniu.
"A question to expertz" – commentary and on-line review in the light of the problems of
contemporary art critique
Summary
In his article, the author concentrates on entries posted by the users who review (in a shocking,
devastating, but, at the same time, interesting manner...) the most discussed and popular films, theatre
plays and literary texts. Their entries (as confirmed by website traffic statistics regarding particular days)
are treated as equally important or dominate over the "official review" prepared for the portal by
a professional. Should this situation motivate us to propose a new reading of the classic text by Janusz
Sławiński entitled The Functions of Literary Criticism? Does the thesis on the two areas of critic's activity
require redefinition? Maybe occupation: reader, the category suggested by Dariusz Nowacki, should by
changed – in the era of electronic media – to occupation: critic?
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Publiczność literacka 2.0 –rekonesans

Pojawiające się w tytule słowo „rekonesans” nie ma charakteru asekuracyjnego –
zapowiada jedynie pewną ogólną formułę odnotowanych w nim spostrzeżeń. Artykuł
poniższy jest bowiem zapowiedzią projektu badawczego, który w założeniu opisywać
ma proces odbioru literatury, jaki zaobserwować można w Internecie, zwłaszcza
w kontekście komunikacji promocyjnej; więcej tu wskazań na określone zjawiska i poszukiwania materiału badawczego, niż potwierdzonych wniosków.

Co ludzie robią z literaturą w sieci?
Podtytuł jest nieco przewrotny, jako że wystarczyłoby zapytać: Co ludzie polecają
sobie w sieci do czytania? Otóż nie, jak się okazuje, proces rekomendacji został przez
działania z zakresu marketingu internetowego zamieniony w bardzo precyzyjnie skonstruowany mechanizm promocji, wykorzystujący naturalną skłonność czytelników
do dzielenia się informacją. Świadomie nie przywołam tutaj wątków forum internetowego, grupy dyskusyjnej czy blogu, jako dość oczywistych narzędzi komunikacji
metaliterackiej (nie deprecjonując ich oczywiście). Zasugeruję jedynie, iż nabywanie
i czytanie nowych pozycji książkowych coraz częściej nosi znamiona tzw. social
shopping (gdy decyzja o zakupie produktu inspirowana jest wyraźnie opiniami przeczytanymi w serwisach społecznościowych1) – stąd narzucająca się analogia: social
shopping – social reading (decyzja o kupnie/przeczytaniu pod wpływem opinii
społeczności).
W dziedzinie badań nad komunikacją internetową coraz częściej pojawiają się
prace dotyczące folksonomii, czyli praktyki społecznego indeksowania (tagowania)
wybranych treści. Głównym celem tagowania jest kategoryzowanie odebranych treści, również z myślą o innych użytkownikach. Odbywa się ono za pomocą arbitralnie
dobieranych słów lub fraz, które jednak nie zawsze są konsekwentne czy wręcz zrozumiałe. Usługa indeksowania pojawia się w wielu księgarniach internetowych,
m.in. w amerykańskim Amazon (http://www.amazon.com/) czy polskim Helionie
1

Nie jest to, rzecz jasna, zjawisko nowe, istota jego leży raczej w intensyfikacji komunikowania w obrębie
publiczności literackiej, którą umożliwił Internet. Stąd potrzeba wyodrębnienia i opisu.
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(http://helion.pl/). Serwis LibraryThing (ten „największy na świecie klub miłośników
książek” dostępny jest także w języku polskim: http://pl.librarything.com/) oferuje
usługę katalogowania domowego księgozbioru, w tym w oparciu o rozbudowane
chmury tagów (tag cloud). Szeroko znany jest także serwis CiteULike
(http://www.citeulike.org/), oferujący kategoryzację przeczytanych prac naukowych, umożliwiający m.in.: przechowywanie lub wyszukiwanie opracowań, ich
rekomendowanie i dzielenie się tym ze społecznością, sprawdzanie, kto interesuje się
naszymi rekomendacjami. Jeszcze bliżej czytanego tekstu znajdują się czytelnicy
korzystający z oferty Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku – udostępniony przez nią
w sieci Kandyd Woltera, oznaczony został jako Kandyd 2.0 (http://candide.nypl.org/).
Zamysł autorów projektu polega na udostępnieniu „marginesów” tekstu do wynotowywania przez czytelników własnych uwag i dzielenia się nimi z innymi. Niektóre
fragmenty mogą komentować tylko eksperci-literaturoznawcy (i oni czynią to jako
pierwsi), zaś inne pozostali użytkownicy – dopiero, gdy zaznajomią się z uwagami
mistrzów.
Wykorzystując wykaz cech folksonomii, jakim posługuje się Jonathan Furner2,
można wskazać kilka, które świadczą o ożywianym w ten sposób życiu literackim:
1. tagujący demonstrują swoje zainteresowanie przeszukiwanym katalogiem;
2. aktywnie wykorzystują własną wiedzę i doświadczenia czytelnicze - tagujący
w procesie kategoryzowania, szukający – w procesie selekcji źródeł;
3. współpraca – chmura tagów jest efektem wspólnego wysiłku;
4. dynamika procesu, który wielokrotnie i szybko zmienia efekty pracy tagujących;
5. tagowanie dostarcza cennego materiału badawczego dotyczącego odbioru literatury.
Bardziej jako ciekawostkę chciałbym przedstawić tu jeszcze jeden mechanizm
kreowania czytelnictwa poprzez narzędzie stricte marketingowe. Jako przykład posłuży aplikacja StyleFeeder. Według opisu jest to „osobisty silnik zakupów”3, który
szybko uczy się stylu zalogowanego konsumenta, pomaga mu kupować ubrania, buty,
meble, różne drobiazgi. „We'll recommend products we think you'll love”4. Jest to
więc typowa sieć afiliacyjna, której użytkownicy i zaindeksowane strony liczone są już
w milionach. Przeglądając jej ofertę natrafić możemy również na książki (choć beletrystyki tu niewiele, dominują wydawnictwa poradnikowe). Tworząc własne konto,
użytkownik wspierany jest w swych czytelniczych wyborach przez program; dodatkowo, skorzystać może z obsługi tastemakera, „żywej” osoby określającej m.in.
czytelnicze gusta (nie ma już krytyka literackiego, nie ma recenzenta, jest tastemaker!

2
3
4

J. Furner, User tagging of library resources: Toward a Framework for system evaluation, via Internet:
http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-en.pdf (dostęp: 10.01.2011)
Rodzaj aplikacji wspierającej wyszukiwanie towarów i ich zakup poprzez sieć internetową.
http://www.stylefeeder.com/about.html (dostęp: 10.01.2011)
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– chciałoby się zakrzyknąć). „Czy jesteś jedną z tych osób, które idą do księgarni i
potrafią zaginąć tam na wiele godzin? Jeśli tak, to witaj w klubie!” – czytamy w dzienniczku Julieann5. Po czym następują rekomendacje kilku pozycji wydawniczych.
I jeszcze przykład niezbyt udanej chyba kampanii promocyjnej. Agencja AdAction,
na zlecenie Wydawnictwa W.A.B., przygotowała reklamy książki „Lotnik” zamieszczone na wirtualnych billboardach w 40 grach komputerowych. Pomimo gorących
zapewnień wydawcy o dużym poruszeniu na tematycznych forach internetowych
oraz precyzyjnym targetowaniu odbiorcy, udało mi się znaleźć jedynie kilka wpisów,
z których najłagodniejszy brzmiał: „Jeszcze jedno - co to za debilna reklama
"nadchodzi era lotnika"? Jakaś polska kampania na całym świecie, że na każdym torze
jest billboard? Porażka.”6 Warto podkreślić tu przyjęty schemat komunikacji: reklama
zamieszczona w grze z założenia ma generować dyskusje w serwisach społecznościowych.

Historia za historią…
„Wielką siłą tej bełkocącej sztuki jest jej popularność” pisał prawie wiek temu
Louis Delluc o filmie, przewidując równocześnie, iż „przemysł ten będzie dążył (…) do
równoczesnej perfekcji w zakresie sztuki i handlu. (…) Uzupełni ładunek szklanych
paciorków, gramofonów i rewolwerów”7. Internet sprawił, że videomarketing (filmy
promocyjne we wszelkich swoich odmianach formalnych) stał się niezbędną składową procesu komunikacji reklamowej; sprawił także, iż obecnie związki innego rodzaju
– niż tylko adaptacyjne – łączą literaturę z produkcją filmową.
Trailer (zwiastun, zajawka) w podstawowej typologii odnosi się do zapowiedzi
filmów, programów telewizyjnych, gier komputerowych, ewentualnie tekstów prasowych. Próbuje się go dziś opisywać w kategoriach estetycznych8 (a nie tylko marketingowych), pomimo znacznego uschematyzowania. Najczęściej są to po prostu fragmenty filmu, programu czy gry komputerowej, ułożone (zmontowane) w dynamiczną
całość o funkcjach informacyjno-perswazyjnych. Od roku 1994 (pierwszy trailer literacki – trzyipółminutowy film promujący książkę Amnesia Douglasa Coopera9) ta
forma promocji objęła również literaturę, przyjmując jednak zupełnie nową poetykę
wyrazu. Oparcie zwiastuna głównie na cytatach z reklamowanej książki dawało co
najwyżej przeciętne efekty artystyczne, toteż główny ciężar wysiłków twórczych
położono na realizacje koncepcyjne – świetnymi przykładami są tutaj Południk 21

5
6
7
8
9

http://blog.stylefeeder.com/2008/12/17/flip-through-it-design-books/ (dostęp: 10.01.2011)
http://forum.purepc.pl/Gry-f9/Colin-Mcrae-Dirt-2-t281792.html&st=390 (dostęp: 10.01.2011)
Podaję za: A. Helman, Co to jest kino?, Kraków 1992, s.142.
Przykładem jest tekst Urszuli Pawlickiej Trailery literackie – o reklamie literatury pisanej „żywą kamerą” – via
internet: http://niedoczytania.pl/?p=7423 (dostęp: 10.01.2011)
Tamże.
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Jarosława Klejnockiego10 (Wydawnictwo Literackie) czy Blaze Stephena Kinga11
(Prószyński i S-ka, autor: Wojciech Ostrowski).
Poza niewielką ilością ciekawych kreacji artystycznych, większość zwiastunów pozostaje na poziomie solidnego wyrobu rzemieślniczego, wytwarzanego
z przykrojonej na wymiar formy. Na popularnym wortalu BookVideos.tv
(http://www.bookvideos.tv/), reklamującym się sloganem: „Watch the story behind
the story”, przyjęto schemat: książka (jako opowieść) wspierana jest przez rozgrywającą się w tle historię samego autora o genezie jej powstania, z silnie uwypuklonymi elementami biograficznymi. Na przykład w materiale video promującym
powieść fantasy Johna Flanagana Bitwa o Scandię, autor przedstawiony jest w prywatnym domu, przy czym sceny pracy nad książką przeplatają się z ujęciami, gdzie
strzela z łuku, gra na mandolinie, jeździ na motorze, spaceruje brzegiem oceanu12.
Całość nie wychodzi poza stereotypowe wyobrażenie pisarza.
Twórcy tego wortalu wskazują wprost na intencję aktywizowania publiczności
literackiej w sieci, nie kryjąc przy tym pobudek merkantylnych: BookVideos.tv „jest to
miejsce, gdzie twoje ulubione książki i autorzy odżywają, a ty możesz zaangażować
się [w nie – R.P] wraz ze społecznością literacką na całkiem nowym poziomie. Używając różnorakich narzędzi oferowanych przez media społecznościowe możesz zainstalować video na swojej stronie WWW lub blogu, rozesłać je mailem do przyjaciół lub
podzielić się nim w swoim klubie czytelników13.”
Widać więc wyraźnie, że mamy do czynienia z gotowym, płatnym narzędziem
marketingowym, wspierającym działania proliterackie w sieci; jednak świadomość
jego użytkowników o posługiwaniu się nim nie umniejsza chyba wartości samych
relacji społecznych w internetowym obiegu czytelniczym. Istnieją jednak inne zagrożenia kryjące się w masowej produkcji literackich zwiastunów czy filmów promocyjnych, na które wskazuje Pawlicka: deprecjonowanie zdolności interpretacyjnej
indywidualnego odbiorcy, zniewolenie jego wyobraźni wizją filmową czy spłaszczanie tekstu literackiego (marginalizowanie wewnętrznych napięć semantycznych)14.
Ciekawym zabiegiem (również jako sam akt komunikacji literackiej) jest wyjście
poza tekst dzieła literackiego i wprowadzenie dyskursu w nową formę kontaktu, jak
chociażby w sześcioodcinkowym miniserialu „Przewodnik po Dzidzi” (ok. 2 minuty
każdy, dostępne: kanał wydawnictwa Klub Świat Książki w youtube.com15), w którym
autorka książki, Sylwia Chutnik, wiedzie czytelnika przez autentyczne ulice Warszawy,
na których rozgrywają się opisane przez nią wydarzenia. Fabuła zostaje niejako
wprowadzona w przestrzeń czytelnika, wytwarza dodatkowe napięcia między nim,
powieścią, a jej autorem.
10
11
12
13
14
15

Zob. http://www.youtube.com/watch?v=ODwzfgOcHCo (dostęp: 10.01.2011)
Zob. http://www.youtube.com/watch?v=LbjqMBrAwCE&feature=related (dostęp: 10.01.2011)
Zob. http://www.bookvideos.tv/videoid/1130 (dostęp: 10.01.2011)
http://www.bookvideos.tv/abortus (dostęp: 10.01.2011)
http://niedoczytania.pl/?p=7423 (dostęp: 10.01.2011)
Zob. http://www.youtube.com/watch?v=kgUbikRQptE&feature=related (dostęp: 10.01.2011)
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Czasem przedmiotem zainteresowania publiczności literackiej staje się sam proces promocyjny. 16 października 2010 r. na tablicy użytkownika „BookMarketing.pl”
na Facebooku (http://www.facebook.com/bookmarketingpl) ukazała się notka:
„Empik ma dobry 3-punktowy pomysł na scenariusze swoich bookvideo (realizowane
w czasie spotkań autorskich): 1) Zaproszenie autora (bezpośrednio do widzów zza
kamery), 2) Fragment spotkania autorskiego, 3) Kilka wypowiedzi czytelników po
spotkaniu.” Jednoznaczne wartościowanie („dobry 3-punktowy pomysł na scenariusz”) zachęca do komentowania tej opinii, rozszerzając jednocześnie dyskurs literacki o nowe elementy - metadyskursywne.
Wiele trailerów, zwłaszcza na początku, były to produkcje amatorskie, słabej
jakości technicznej i podobnej wartości estetycznej, ale ich istnienie wskazywało
jednoznacznie na silne zaangażowanie czytelników w życie literackie. Do dziś to przywiązanie jest chętnie wykorzystywane w kampaniach promocyjnych i wizerunkowych: „Świat Książki (…) [w 2007r. – R.P.] zorganizował nawet konkurs na scenariusz 60-sekundowego zwiastuna, wzorując się na przedsięwzięciach niemieckiego
Bertelsmanna i angielskiego magazynu „Bookseller”. Zwycięskie dzieło Michała Szewczyka (postanowił zareklamować opowiadanie „Jak granit” Eustachego Rylskiego)
czeka na realizację.”16
Podobną akcję przeprowadziło Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ogłaszając
w 2009 r. konkurs „Kręć Vademecum…, czyli 60 sekund z życia książki” – zadaniem
uczestników było zrealizowanie filmików do książek omawianych w maturalnym kompendium (spoty konkursowe dostępne na kanale wydawnictwa
w youtube.com17).

Konkursem Internet stoi
Forma konkursu jest zresztą jedną z najpopularniejszych metod promocyjnych,
wykorzystującą w pełni możliwości komunikacyjne, jakie daje Internet. I to zarówno
w budowaniu relacji lojalnościowych przez duże wydawnictwa i księgarnie internetowe, jak i zabiegach community marketing, czyli wspierania niszowych społeczności
skupionych wokół jednego tematu, autora, czasem książki (przykład z GoldenLine
poniżej).
„Żeby nie zaśmiecać forum tysiącem wiadomościami o konkursach proponuję wszystkie wrzucać
w tym temacie (ewentualnie proszę moderatora o przyklejenie tematu)
---------Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez księgarnię selkar.pl wspólnie z Wydawnictwem Prószyński i S-ka. Do wygrania jest aż 5 egzemplarzy najnowszej powieści Stephena Kinga Pod kopułą.
16
17

http://ksiazki.tv/n/602 (dostęp: 10.01.2011)
http://www.operon.pl/aktualnosci/wyniki_konkursu_filmowego_krec_vademecum_czyli_60_sekund_z_zycia
_ksiazki (dostęp: 10.01.2011)
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Warunki:
- co najmniej 25 sensownych postów na forum
- odpowiedź na 7 prostych pytań
- szczęście w losowaniu
autor: Radek Puchalski (Specjalista ds. marketingu internetowego, Księgarnia Internetowa
SELKAR)”18

Warto podkreślić, że w powyższym konkursie premiowana jest głównie
aktywność na forum („25 sensownych postów”).
Agencja 121PR na zlecenie Wydawnictwa W.A.B. przeprowadziła akcję promocyjną na Facebooku, dotyczącą książki Scenariusz ocalenia Michaela Skakuna19 –
każdy z użytkowników może dopisać własną historię rodzinną, współtworząc w ten
sposób olbrzymi społecznościowy pamiętnik. Obok zaangażowanych emocjonalnie
wpisów, pojawiają się także reklamy nowych wydawnictw oraz szybkie konkursy
(medium umożliwia tu błyskawiczną reakcję i komunikację z odbiorcą).
„Mamy dla was zadanie: podczas majówki wypytajcie krewnych o to, jak spotkali swoich
mężów/żony i napiszcie ich historie u nas na tablicy :) Najciekawsze dostaną w prezencie książki od
Wydawnictwa W.A.B.! Udanego weekendu!”

30.04.2010
„Lili opowiedziała nam niebanalną historię poznania się jej rodziców. A jak poznali się wasi rodzice?
:)”

29.04.2010
Od konkursów niedaleko już do crowdsourcingu, czyli nakładania na społeczność
odbiorców-konsumentów obowiązków podobnych, jakie mają pracownicy najemni
(głównie korzystanie z ich wiedzy i kreatywności). Firma, mając jakiś problem do
rozwiązania, zwraca się do internautów (często w formule konkursu) z prośbą
o pomoc w jego rozwiązaniu. Nagroda satysfakcjonuje pomysłodawców, rozwiązanie
jest wdrażane przez firmę. Na bazie oprogramowania MediaWiki (Wikipedia) uruchomiona została Wiedźmińska Wiki (http://wiedzmin.wikia.com) – serwis poświęcony twórczości (nie tylko grze komputerowej) Andrzeja Sapkowskiego, który
redaguje skupiona wokół niego społeczność.
Wiedźmińska Wiki to wiki, której celem jest zebranie informacji na temat świata wiedźmina.
Obejmuje przede wszystkim dzieła stworzone przez samego Andrzeja Sapkowskiego, ale staramy się
brać pod uwagę również dzieła osadzone w tym świecie. Wiedźmińska Wiki założona została przez
firmę CD Projekt, tworzącą grę komputerową Wiedźmin. Informacje zebrane i skategoryzowane na
Wiki zostały wykorzystane, by uzyskać maksymalną zgodność świata i fabuły gry z oryginałem.20
18
19
20

Wątek „Konkursy książkowe”, grupa „Wiadomości literackie”, http://www.goldenline.pl/forum/1549014/
konkursy-ksiazkowe (dostęp: 10.01.2011)
http://www.facebook.com/historierodzinne?v=info (dostęp: 10.01.2011)
http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (dostęp: 10.01.2011)
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Jak widać, i w tym przypadku bez trudu wskazać można wszystkie cechy Furnera,
wspomniane wcześniej.

Każdy jest pisarzem 2.0
Wspomniany wyżej projekt dopisywania przez internautów własnych historii do
pamiętnika Skakuna kojarzy się naturalnie z tzw. fanfiction, czyli zjawiskiem kreacji
tekstów osadzonych w realiach fabularnych twórczości wybranego autora (fanfików)
– różnica polega na odmiennym potraktowaniu materiału literackiego (powieść jest
jedną z wielu równouprawnionych części wielkiego, autentycznego pamiętnika).
Jeszcze głębiej angażującym publiczność eksperymentem był słynny czat Michała
Zabłockiego, na którym wspólnie z innymi uczestnikami pisał wiersze, wykorzystane
później jako teksty piosenek Czesława Mozila. Projekt, nazwany „multipoezja
.onet.pl” (zwraca uwagę komercyjna domena „onet.pl” użyta w jego pełnej nazwie –
dostępny pod adresem: http://multipoezja.onet.pl), jest ciekawą próbą wskrzeszania tradycji bliskiego kontaktu twórcy z publicznością, w tym sztuki improwizacji.
Jak można przeczytać na stronie projektu: „Dziełem sztuki jest nie sam wiersz, ale
SYTUACJA, w której się realizuje”21.
Obecnie aplikacje komunikacyjne, takie Google Wave (system pozwalający na
tworzenie dokumentów multimedialnych w czasie rzeczywistym, jako projekt wygaszany już jednak), wspomagają silnie tego typu realizacje – wystarczy wspomnieć
pierwszą książkę opublikowaną „z fali” pt. „Bathrobe Guru” Adriana Grahama (pseudonim Small Stories). System kolaboracyjny sprowadzał się tutaj do przepytania
ponad 20 „falowiczów” o możliwe kierunki rozwoju fabuły, po czym nastąpiła ich
weryfikacja (poprzez system głosowania!) i ostateczna redakcja tekstu. Jednak
zarówno w przypadku Zabłockiego, jak i Grahama, powstały teksty statyczne, sama
interakcja zachodziła zaś na etapie tworzenia. Rodzi się pytanie: jaki jest status samego zapisu „fali”, gdzie obok tekstu właściwego znajduje się też całe archiwum korespondencji i głosowań?

Komercja
Na koniec jeszcze krótka refleksja, może nieco zbyt pesymistyczna, może nieco
zbyt spiskowa. Istotnym i niezmiernie popularnym ostatnio narzędziem promocji
w Internecie stało się tak zwane pozycjonowanie, czyli dążenie do stanu, gdy moje
treści w nim przedstawiane (strony WWW, blogi itp.) pojawią się w oknie wyszukiwarki jako pierwsze, te najbardziej zwracające uwagę internauty. Chcąc wypromować daną stronę, o treściach - powiedzmy - dotyczących sprzedaży książek (np.
księgarnia internetowa), firma pozycjonująca tworzy sobie zaplecze, czyli dużą ilość
21

http://multipoezja.onet.pl/projekt.html (dostęp: 10.01.2011)
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(nieraz liczoną w setkach) innych stron internetowych, o charakterze czysto roboczym, tylko po to, by z nich odsyłać linkami do strony głównej, czyli tej właściwie
promowanej. Najlepiej, gdy większość stron roboczych jest tematycznie powiązana
z główną – a więc w naszym przypadku będą to fora lub blogi lub strony statyczne poświęcone książkom, ilustracjom do książek, czytelnictwu, księgarstwu, wybranym
autorom, a nawet ulubionym meblom do przechowywania książek. Pozycjonerzy nie
ujawniają swojego zaplecza. Możemy wskazywać tylko na związki jawne, gdzie
otwarcie pojawiają się patronaty. Wspomniane Bookvideo.TV jest tylko jedną ze
stron firmy TurnHere zajmującej się videomarketingiem. Serwis CiteULike przekierowuje nas do Wydawnictwa Springer Science + Business Media. Wiedźmińska Wiki
to realizacja, za którą odpowiedzialna jest firma CDProjekt.
Życie literackie rozwija się w sieci bardzo bujnie. Nieodparcie nasuwa się jednak
pytanie o to, co tę dynamikę napędza…

Literary audience 2.0 – a reconnaissance
Summary
The Internet became a catalyst for changes not only in literary life itself, but also in methodology and
scope of research done on the new social function of literature. In his paper, the author tries to indicate
that some of the basic components of the process in which literary audience is being shaped are various
forms of promotion of literature (from simple autopromotion, through buzz marketing and social
shopping to loyalty programs of big internet bookstores). In the analysis of different aspects of the
Internet, there is no possibility to omit the analysis of practices known as WEB 2.0, especially
folksonomy (social indexing of content), recommendation, (micro)blogging and affiliation.
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Każda społeczność, szczególnie ta, która przebywa na obczyźnie, potrzebuje
forum, na którym wyrazi swoją aktywność kulturalną, polityczną, gospodarczą.
W ostatniej dekadzie mamy do czynienia z transformacją społeczną, polegającą na
kształtowaniu się nowego typu społeczeństwa, tzw. społeczeństwa informacyjnego,
związaną z rozwojem techniki, w tym zwłaszcza z komunikowaniem, obiegiem i przetwarzaniem informacji. Z badań Japończyków wynika, że komunikowanie medialne
dla e-generacji, zwłaszcza on-line jest wygodniejszym sposobem porozumiewania
się, niż komunikowanie bezpośrednie, osobowe1.
Wykształcone młode pokolenie polskich emigrantów epoki unijnej, zwane, czy
słusznie? – „pokoleniem straconym”2 (z wyżu demograficznego lat 80.; termin użyty
przez demografa prof. Krystynę Iglicką), które po 2004 roku wyjechało z Polski na
Wyspy Brytyjskie i do Irlandii w poszukiwaniu pracy, przywiozło ze sobą określone
potrzeby zaistnienia, poza rynkiem pracy. Zagospodarowują obszary życia kulturalnego, społecznego, politycznego. Nasi rodacy są elementem społeczeństwa informacyjnego3, a wolność słowa, będąca prawem do wypowiadania swoich myśli4 znalazła
odzwierciedlenie w portalach internetowych oraz w prasie elektronicznej, które stały
1
2
3

4

http://www.racjonalista.pl/kk.php/d.254 - 18.01.2010
Maciej Bator, Stracone pokolenie. Łączcie się! „Gazeta Wyborcza” 2010, z dn. 7 kwietnia, s. 22
http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_ Jerzy_Społeczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf –
18.01.2010;http://www.wsp.krakow.pl/papers/spolinf.html-18.01.2010; http;?
www.racjonalista.pl/kk.php/d,254 - 18.01.2010; Informacja w sieci, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, Warszawa
2006, s. 22; J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006, s. 19-20; Portret internauty, oprac.
M. Felisiak, M. Wenzel, Warszawa 2009, s. 2-7, http://www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2009/K_033_09. PDF 06.05.2010; Diagnoza społeczna 2009, pod red. J. Czapińskiego, T. Panek, Warszawa 2009, s. 282, http://www
diagnoza com/pliki/raporty/Diagnoza raport 2009 PDF - 06.05.2010
http://sjp.pwn.pl/hasło.php?id=2537413 – 14.12.2009; Wiesław Wacławczyk, Idea wolności słowa Johna
Miltona, Toruń 2008, s. 106-113; tegoż: Wolność słowa. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009, s. 17-18; Mikołaj
Romanowski, Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa 2003, s. 82; Ryszard Paradowski, Kulturowe
instrumentarium wolności. Etyka i prawo, Poznań 2005, s. 43; Użytkownicy informacji elektronicznej, red.
M. Kocójowa, Kraków 2000, s. 152-153,161; Jerzy Jastrzębski, Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław 2009, s. 137-138; Paweł Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 113-115; Wojciech J.
Bober, Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa
2008, s. 52; A. Błachinia, Internet – wróg czy przyjaciel?, w: WWW – w sieci metafor, pod red. A. DytmanStasieńko, J. Stasieńki, Wrocław 2008, s. 403
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się rzeczywistością towarzyszącą zmaganiom w nowym kraju osiedlenia. Zalety tego
medium wydają się nie do przecenienia ze względu na nieograniczone zasoby, pojemność, możliwość aktualizowania i uzupełniania już zamieszczonych informacji, możliwość komunikacji z czytelnikami czy interaktywność5. Przyjrzyjmy się zatem rozmaitym portalom i e-wydaniom tygodników, które służą najnowszej fali emigracyjnej
Polaków.
Przygotowania do uruchomienia portalu internetowego dla polskiej emigracji
„The Polonia Portal” rozpoczęły się jeszcze w latach 1999-2000, kiedy przeprowadzono badania użytkowników Internetu, wtedy niezbyt popularnego nośnika
informacji. Efektem tych poczynań było powstanie jesienią 2001 roku pierwszego
portalu – Expatpol.com, który jest medium naszej emigracji6. Założeniem portalu
było i pozostało nadal konsolidowanie rozproszonych Polaków na Wyspach, dostarczanie informacji o tym, co się dzieje Na Polonii oraz o wydarzeniach krajowych.
Budowa Expatpol.com uwzględnia sugestie użytkowników, dostosowując swój interfejs do zmieniających się oczekiwań i tempa ich życia. Udostępnia również wejście do
galerii fotograficznych. Użytkownicy otrzymują na portalu swoją pocztę, komunikują
się on-line na czacie oraz robią zakupy na aukcjach internetowych. Jest to największy
partner serwisu aukcyjnego Allegro.pl7. Na Polonijnym Festiwalu Multimedialnym
„Polskie Ojczyzny 2006” - „The Polonia Portal” otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii
polonijnych stron internetowych8.
Goniec.com to z kolei największy polski portal w Wielkiej Brytanii. Na nim jest
prezentowany najstarszy polski magazyn nowej generacji emigrantów na Wyspach „Goniec Polski”, radio cyfrowe RGfm i telewizja cyfrowa TV Goniec. Na tym portalu
można znaleźć najświeższe wiadomości z Wielkiej Brytanii, Polski i ze świata oraz
codziennie aktualizowane ogłoszenia9. Portal, jako pierwszy emigracyjny serwis
internetowy poświęcony Polakom w Wielkiej Brytanii, udostępnił swoim użytkownikom darmowe konto pocztowe z adresem na domenie www.goniec.com. Portal
posiada wyszukiwarkę globalną i wewnętrzną oraz bardzo rozbudowane forum. Atutem portalu są chat, blog oraz popularne linki tematyczne poświęcone nieruchomościom, pracy, turystyce, rozrywce, sportowi. Goniec com. kładzie duży nacisk na rozwój portalu na terenie całej Wielkiej Brytanii. Posiada kilkanaście serwisów regionalnych, poświęconych największym skupiskom Polaków na Wyspach, interaktywnych,
na bieżąco aktualizowanych przez korespondentów lokalnych. Niezbędnik Emigranta
pozwala nowo przybyłym poznać zwyczaje, oswoić się ze specyfiką życia i funkcjonowania w nowych miejscach osiedlenia. Szczególnie popularny jest serwis Mama na
Wyspach.
5
6
7
8
9

Clark Gilbert, A Dilema In Response: Examining the Newspaper Industry's Response to the Internet, Harvard
University, 2001, s. 25
http://expatpol.com/index.php?kid?=274&isid=12 – 28.01.2010
Tamże
Tamże
http://www.goniec.com/pages/96/96)_o _nas.html – 27.01.2010
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Irlandzkim odpowiednikiem GBritain.net (www.gbritain.net) czy Londynek.net
oraz Moja Wyspa co.uk (www.mojawyspa.co.uk) i magazynu polskiego w UK Goniec
Polski jest aktywny od 2005 roku „Dublinek.net”. Powstał, by „dostarczać polskim
internautom serwis na najwyższym poziomie”10. Zawiera informacje, których może
potrzebować Polak, przybyły na Zieloną Wyspę. Skomponowany jest z elementów
zawierających bieżące informacje o Polakach i ważnych dla nich sprawach, jak również wyspecjalizowane serwisy tematyczne, pozwalające na komunikację między
użytkownikami. Właścicielem jest firma J. D. Blayer, która jest także wydawcą serwisu
Londynek.net oraz Szkocjanet.pl.
„Gazeta.ie” jest to portal stworzony w Irlandii przez Polaków dla Polaków w maju
2005 r., czyli Wydawnictwo Polska Gazeta w Dublinie. Misją jego założycieli jest informowanie o zdarzeniach z kraju i ze świata, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty
polskiej społeczności w Irlandii. Strona jest skonstruowana w sposób ułatwiający
szybki dostęp do informacji, podzielonej działami dotyczącymi trzech największych
miast wschodniej części Zielonej Wyspy: Dublina, Cork, Waterford11.
Portale internetowe udostępniają również e-wydania polskich czasopism ukazujących się w Wielkiej Brytanii i na Zielonej Wyspie. Z uwagi na wielość inicjatyw wydawniczych, skupimy się tylko na wybranych tygodnikach. W chwili obecnej najbardziej
popularne są cztery polskie tygodniki ukazujące się w wersji tradycyjnej, mające swoje odpowiedniki w wersji elektronicznej12. W Anglii: „Cooltura”, „Polish Express”
i „Nasza Anglia”, na Zielonej Wyspie – „Polska Gazeta”.
„Cooltura. Polish Weekly Magazine” reklamuje się jako „najbardziej prestiżowy,
najpopularniejszy polski tygodnik w Wielkiej Brytanii”, znany organizator imprez
społeczno-kulturalnych w Londynie, a także patron medialny większości polskich
imprez w Wielkiej Brytanii13. Publikowany jest od marca 2004 roku, dedykowany polskiej społeczności mieszkającej i pracującej w Wielkiej Brytanii. Wchodzi w skład
grupy medialnej 4YOUK, do której należy także portal elondyn.co.uk i Polskie Radio
Londyn. Redakcja deklaruje, że misją tygodnika jest dostarczenie rzetelnych informacji Polakom mieszkającym na Wyspach. Jego objętość wynosi 132 strony, nakład
w tradycyjnej formie 45 000 egzemplarzy14, którego dystrybucja odbywa się w ponad
pięciuset punktach na terenie Greater London - w polskich centrach kulturalnych,
10
11
12

13
14

http://dublinek.net/ie_onas/cat?cat_id=101 – 27.01.2010
http://www.hrc.pl/index.php?dzid=115&did=853 – 28.01.2010
Nie wchodzimy tu w dywagacje na temat pojęcia prasy polonijnej, prasy emigracyjnej czy wychodźczej.
Nadmienić jedynie wypada, że nie są to pojęcia tożsame; według opracowań medioznawczych „prasa
emigracyjna” stanowi odmianę prasy polonijnej, która cechuje się okresowym charakterem funkcjonowania na
rynku wydawniczym; można z tym polemizować, bo jak sklasyfikować londyński „Dziennik Polski i Dziennik
Żołnierza” (ukazuje się do dziś) czy nowojorski „Nowy Dziennik”?; zob.: A. Paczkowski, Polonijna prasa,
WWW.encyklopedia .pwn.pl – 25.05.2010; Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976;
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989.Gazeta codzienna jako
środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008
http://elondyn.co.uk/cooltura_redakcja - 25.03.2010
http://elondyn.co.uk/cooltura_o nas - 21.01. 2010
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sklepach, restauracjach, klubach, szkołach, agencjach pracy, podróży, nieruchomości, instytucjach rządowych. „Cooltura” poza Londynem dostępna jest również
w Bedford, Birmingham, Coventry, Dublinie, Luton, Oxfordzie, Reading, Slough,
Southampton, Swindon15. W tygodniku znajdziemy wiadomości z Londynu, informacje o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych na Wyspach Brytyjskich, stałe
rubryki tematyczne, strony ogłoszeniowe.
Jest to znakomicie zorganizowana redakcja z nowo przybyłych z kraju Polaków.
Funkcję redaktora naczelnego pełni Dariusz Zeller, jego zastępcy - Jarosław Sępek,
sekretarza – Kordian Klaczyński. Z pismem współpracują stali dziennikarze oraz sympatycy, również etatowi graficy.
Strona tytułowa wersji elektronicznej jest bardzo czytelna. Użytkownik może bez
trudu odnaleźć hiperłącza do takich kategorii jak: O nas, Redakcja, Kontakt, Archiwum, E-wydanie, Reklama, Ogłoszenia, Dystrybucja, Prenumerata. Dotarcie do poszczególnych działów również nie przysparza trudności. Są to: Komunikaty, O portalu,
Ludzie portalu, Reklama, Advertising (Reklama), Nasz patronat, Konkursy, Napisz do
nas, Wyślij materiał, Partnerzy, RSS16.
Wzorem polskich pism pokolenia niezłomnych tygodnik angażuje się w rozmaite
kampanie społeczne, takie jak np.: Wyjeżdżasz? Weź dziecko ze sobą, Imigranci budowali i będą budować Wielką Brytanię, Życie w rozkroku, Moje dziecko nie mówi po
polsku, Ucz się, ucz! Tak, usunęłam, My – Oni i inne. Analiza zawartości wyraźnie
dowodzi, że w czasopiśmie poruszane są rzeczywiste problemy, z jakimi spotykają się
Polacy w nowym kraju. Spośród wymienionych tytułów to właśnie „Cooltura” najwięcej miejsca poświęca wydarzeniom kulturalnym. W każdym wydaniu przynajmniej
osiem stron. Na większości okładek odnajdujemy informacje o wywiadach przeprowadzonych z gośćmi z Polski, zapowiedzi koncertów, happeningów i eventów, premier filmowych, teatralnych, ciekawych wystaw i wernisaży, wydarzeń sportowych.
Każdy artykuł wspomagają liczne fotografie. Redakcja cyklicznie zaprasza czytelników
do brania udziałów w rozmaitych konkursach, jak np.: „Dinozaury opanowały
Londyn”, „Moje życie na emigracji. Sukcesy i porażki”, „Nowa emigracja polska w Londynie” (materiały miały być wykorzystane w pracy doktorskiej), muzyczny17 czy
literacki18. Wszechobecne reklamy któregoś ze sponsorów pisma mogą drażnić czytelnika, jak również strony od 92 do 132, które zawierają ogłoszenia.
Redakcja regularnie przeprowadza wśród swoich użytkowników internetowe
sondy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się pytanie „Czy uważasz, że polscy
emigranci są dyskryminowani w Wielkiej Brytanii?”. Każdy na bieżąco może po
15
16

17
18

http://elondyn.co.uk/cooltura_dystrybucja - 21.03.2010
RSS (Rich Site Summary) – to wzbogacony spis treści strony, która umożliwia bardzo proste rozpowszechnianie
zawartych w niej informacji (czyli Rich Simple Syndication); to uproszczona wersja internetowej strony
informacyjnej – za: Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 105
http://elondyn.co.uk/cooltura , s. 4 – 25.03.2010
http://elondyn.co.uk/cooltura, wydarzenie, s. 1 – 25.03.2010
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kliknięciu polecenia „głosuj”, „zobacz wyniki”, „pozostałe sondy” sprawdzić, jak
odpowiadali pozostali respondenci. Każdy ma również możliwość aktywnego uczestniczenia w redagowaniu pisma, komentując poszczególne artykuły, zdarzenia czy
dodając nowe ogłoszenia.
W Wielkiej Brytanii od października 2003 roku ukazuje się „Polish Express”,
wydawany początkowo jako dwutygodnik, po pół roku jako miesięcznik, a od stycznia
2005 roku jako tygodnik. Redakcja zapewnia, że od listopada 2005 r. pismo swoim
zasięgiem obejmuje całą Wielką Brytanię, rozprowadzane przez 5000 punktów dystrybucyjnych20. W Londynie posiada 70 skrzynek przy najważniejszych stacjach metra
i innych punktach, takich jak: przy polskich kościołach, w sklepach sprzedających
polską żywność, w polskich firmach, w konsulacie i Polskim Instytucie Kulturalnym.
Dodatkowych 50 skrzynek ma być rozstawionych w najbliższym czasie wzdłuż głównych ulic stolicy. Poza Londynem tygodnik jest dostępny w sklepach kolportujących
prasę brytyjską – news agentach. „Polish Express” kosztuje w nich 1£. Nakład wynosi
60 000, ale periodyk, dzięki e-wydaniu dociera do 300 tysięcy czytelników, dostarczając im informacji z Polski, UK i świata.
Tygodnik tworzy zespół młodych ludzi, którzy chcą zmienić wizerunek Polaka
w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W deklaracji
odredakcyjnej czytamy: „Robimy gazetę bliską czytelnikom. Nie boimy się trudnych
tematów, chcemy pomagać »zagubionym« na angielskiej ziemi. Naszym największym marzeniem jest tworzenie gazety, która będzie pomostem pomiędzy dojrzałą
emigracją i ludźmi, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004”21. Z linku
O nas dowiadujemy się, że poza wydawaniem gazety, jej współpracownicy zajmują
się również innymi projektami. Od 2007 r. wydają polski kalendarz kieszonkowy,
organizują spotkania informacyjne o różnorodnej tematyce (np.: „Podwójne opodatkowanie”, „Niezbędne informacje, aby odnaleźć się w UK”, „Zakładanie własnej firmy
w UK”, „Formy zatrudnienia oraz prawa pracownicze i socjalne”, „System podatkowy
w UK”); czterokrotnie zorganizowali Targi Pracy Polish Express, aktywnie włączyli się
w organizację wiecu „Przeciw podwójnemu opodatkowaniu” pod konsulatem RP
w Londynie oraz współorganizowali drugi Marsz Papieski.
Partnerami, czyli firmami, instytucjami i organizacjami, które współpracują z redakcją, są: Strefa.co.uk – największa baza ogłoszeń drobnych w Wielkiej Brytanii, Polish
Cultural Institute w Londynie, Jazz Cafe POSK – polski klub jazzowy w Londynie,
Stowarzyszenie Poland Street – Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii, Radio
Orła – jedyne polskie radio w Wielkiej Brytanii, Polonia w Southampton – Scotland.pl,
Infolinia.org – sieć stron dla Polaków o miastach w Wielkiej Brytanii22.

19
20
21
22

Tamże
http:polishexpress.polacy.co.uk/index.php?str=info&id=10, s. 1 – 27.03.2010
Tamże
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Forma elektroniczna tygodnika jest czytelna i przyjazna pod kątem użytkownika.
Mamy odniesienia do Strony głównej, Ogłoszeń, Reklamy, Artykułów, Domu i finansów, Pracy i edukacji, Prawa i biznesu, Galerii, Dystrybucji (dołączona dokładna mapa
użytkowników, gdzie po wpisaniu kodu pocztowego mapa pokazuje 10 najbliższych
punktów podanego miejsca, w których można nabyć tradycyjnie wydawany tygodnik
„Polish Express” oraz „Panoramę”), Kontaktu, Partnerów, Pracy, Polish newspaper
England UK, Kanałów RSS. W Czytelni wybieramy kategorię, np.: Polityka, Życie w Anglii, W naszym angielskim domu, Kultura, Nasze sprawy, Gdzie na weekend? Konkursy, Waszym zdaniem.
Kolejnym znaczącym polskim tygodnikiem dostępnym w tradycyjnej formie oraz
w wersji elektronicznej w formacie PDF jest „Nasza Anglia. Polski Tygodnik w Wielkiej Brytanii”. Ukazuje się od marca 2008 r. w Reading. Redakcja oddając pierwszy
numer zapewniała:
„Będziemy starać się informować Was o wszystkich ciekawych sprawach, jakie dzieją się wokół nas,
a także w Polsce i na świecie. […] Szacuje się, że jest nas około miliona w Zjednoczonym Królestwie.
[…] Społeczność polska odgrywa coraz większy wpływ nie tylko na gospodarkę tego kraju, ale
również na inne aspekty życia. Mamy nadzieję, że wielu z Was znajdzie czas, aby przejrzeć nasz tygodnik, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, a może pomóc nam współredagować to pismo. Dzięki specjalnemu działowi »ogłoszeń« będziemy starali się pośredniczyć w ofertach pracy, kupna/wynajmu
mieszkań itp. Dzięki »Naszej Anglii« będzie to skuteczniejsze i prostsze”23.

Wydawcą jest TDM WORLD LIMITED, 8 Vermeer Close, Connah's Quay, CH5 4WD.
Funkcję redaktora naczelnego pełni Andreas Dymus, na przemian z Klaudyną Nierodą, która jednocześnie dba o szatę graficzną pisma. Współpracownikami są: Janusz
Ciupiński, Marcin Jajko, Ewelina Małolepsza, Mirosława Siewór, Dominik Trznadel,
Mirosław Wilewski, Arkadiusz Kamiński, Anna Korcz. Pismo jest wielotematyczne,
zawiera następujące działy: Temat numeru, Felieton, Wydarzenia kulturalne, Recenzje, Angielska codzienność, Miss emigracji, Dzieciaki na Wyspie, Porady, Edukacja,
Kobieta, Mężczyzna, Zdrowie i Uroda, Nasze sprawy, Nowoczesność, Kącik Turystyczny, Obyczaje, Wywiad, Sport, W skrócie, Wiadomości z Polski, Wiadomości regionalne, Wiadomości z Wysp (lub z Wielkiej Brytanii), Wiadomości ze świata, Kalendarium, Święta, Sylwetka, Okno na świat, Ciekawostki. Objętość stron –zmienna, od 22
do 32. Analiza zawartości pozwala mniemać, że „Nasza Anglia” przeznaczona jest dla
mało wybrednego polskiego czytelnika, stawiając sobie za cel informowanie o bieżących wydarzeniach polityczno-gospodarczych na świecie w Przeglądzie Tygodnia,
udziela porad prawnych związanych z pracą na Wyspach, ubezpieczeniami, opieką
zdrowotną, zamieszcza Nowości kulturalne (koncerty, wystawy, imprezy, książki, filmy), Kronikę kryminalną, nie stroni od plotek, dowcipów, ogłoszeń i reklam. Redakcja
konsekwentnie przestrzega warunków ich zamieszczania. Nie ma możliwości ogłaszania usług towarzyskich, handlu papierosami, przekraczających ogólnie przyjęte
23

„Nasza Anglia” 2008, nr 1, s. 1
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normy lub o obraźliwym charakterze. W „Naszej Anglii” jest zdecydowanie najmniej
reklam z omawianych czasopism i nie przesłaniają one w wersji elektronicznej ważnych wiadomości.
Nowo przybyłym do Wielkiej Brytanii oraz tym, którzy chcą doskonalić swój
angielski, pismo poleca strony poświęcone nauce języka angielskiego. Zamieszcza
w nim słowa i zwroty przydatne w codziennych sytuacjach oraz wskazówki dotyczące
poprawności językowej. Czytelnik może sprawdzić swoją wiedzę wypełniając podane
ćwiczenia. Prawidłowe odpowiedzi znajdują się zawsze w kolejnym numerze. Od
samego początku jest pismem interaktywnym, na drugiej stronie zwraca się bezpośrednio do czytelników: „Jeżeli macie do nas pytania, chcielibyście się wypowiedzieć
na temat któregoś z artykułów lub sami macie do przekazania własną opowieść,
piszcie na nasz E-mail: listy@naszaanglia.co.uk”25.
Po 1 maja 2004 roku trzecim krajem docelowej emigracji Polaków - po Wielkiej
Brytanii (580 tys.) i Niemczech (ok. 450 tys.) – była Irlandia – ok. 120 tys. emigrantów26. Obecnie w Irlandii mieszka i pracuje około 150 tys. obywateli polskich, skupionych w Dublinie, Belfaście, Cork i Galway. Ten masowy napływ Polaków na Zieloną
Wyspę spowodował wzrost zapotrzebowania na polskojęzyczną informację27.
Pierwszym polskim tygodnikiem emigracyjnym założonym w maju 2005 r. w Irlandii r. - przez zespół doświadczonych dziennikarzy i specjalistów od mediów z kraju
była „Polska Gazeta. The First Polish Weekly Magazine in Ireland”. Powstała, by
wyjść naprzeciw „gwałtownie rosnącej w siłę polskiej społeczności”28. Swoim zakresem obejmuje aktualności polityczne i gospodarcze z areny międzynarodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem Polski i Irlandii. Podejmuje kwestie kulturalne, biznesowe, rynku pracy, regulacji prawnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
sportowe; zamieszcza ogłoszenia i reklamy. Ma swoich korespondentów w całej
Irlandii. Tygodnik dostępny jest w sieci polskich sklepów, sklepów z polską żywnością
z Europy Wschodniej, kafejkach internetowych, polskich pubach, sklepach sieci Spar,
Centra, Lidl, Super Valu, Eason29. Z linku Distribution można odczytać aż 49 miast,
w których periodyk jest kolportowany. Roczna prenumerata wynosi £85.
Analiza treści pozwala stwierdzić, że tygodnik wyraża i odzwierciedla nastroje i poglądy naszych rodaków w kraju i za granicą. Pismo aktywnie i regularnie włącza się
w życie polskiej społeczności w Irlandii, organizując między innymi darmowe sesje
specjalistycznych porad dla swoich czytelników. Wśród współpracowników redakcji
24
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„Nasza Anglia” 2008, nr 2, s. 2
„Nasza Anglia” 2008, nr 2, s. 2
M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii, Sosnowiec 2009, s. 79; Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii.
Raport z badań, oprac. A. Radiukiewicz, Warszawa 2006, s. 11; najnowsze dane mówią o: 555 tys. Polaków
w Wielkiej Brytanii, 419 tys. w Niemczech, za: Emigracyjny dołek, a potem fala, „Gazeta Wyborcza” 2010
z 28 września, s. 25
P. Ruta, Prasa dla Polaków w Irlandii, „Rocznik Prasoznawczy” [Sosnowiec] 2010, t. 4, s. 87
http://www.polskagazeta.ie/PL/about.html, s. 2 – 25.03.2010
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są prawnik i doradca finansowo-podatkowy, wspomagający czytelników darmową
profesjonalną poradą podczas stałych dyżurów w siedzibie redakcji. „Polska Gazeta”
chce być reprezentantem polskiej społeczności w Irlandii, a jednocześnie pomostem
kulturalnym między swoimi czytelnikami a społecznością irlandzką. Aby ulżyć tęsknocie Polaków oddalonych od domu rodzinnego oraz by integrować obie społeczności promuje polską kulturę. Organizuje liczne wydarzenia artystyczno-kulturalne, takie
jak koncerty (Lady Pank, Dżem, Hey), wieczory kabaretowe („Oklasky” z Grzegorzem
Halamą), „Dzień Dziecka w Ogrodach Ambasador” – 1 czerwca 2008. W czerwcu
2006 r. reklamy czasopisma pojawiły się na kursujących w Dublinie autobusach miejskich. Redaktorzy »Polskiej Gazety« są „źródłem informacji dla innych mediów europejskich czy irlandzkich (przykładem może być prestiżowy portal zawierający informacje biznesowe eubusiness.com, który podawał prawdopodobną liczbę polskich
emigrantów, opierając się na danych uzyskanych od dziennikarki tygodnika). Ostatnią
większą inwestycją wydawcy pisma było wykupienie w styczniu 2007 r. największego
polskiego portalu internetowego w Irlandii – www.gazeta.ie.”31. Od tego czasu „Polska Gazeta” dostępna jest w bardzo czytelnej, przejrzystej wersji internetowej. Ma
linki do takich kategorii jak: Strona główna, O nas, Reklama, Miejsca sprzedaży, Galeria zdjęć, Partnerzy, Archiwum, Ważne telefony, Kontakt. Redakcja zapewnia, że
„chce być wszędzie tam, gdzie dzieje się cos ważnego dla polskiej społeczności. Przez
te wspólnie spędzone lata nauczyliśmy się wiele i mamy nadzieję, że wielokrotnie
byliśmy dla Was pomocą i wsparciem”32. Trzeba przyznać, że na Wyspach jest to merytorycznie najsprawniej redagowany periodyk emigracyjny. Jednak archiwum nie
prezentuje artykułów w całości. Pokazuje czytelnikowi tylko obszerne fragmenty,
zachęcając do zakupu wersji tradycyjnej. Czytelnicy wykształceni mają o to pretensje
do redakcji. Tygodnik zamieszcza minimalną ilość fotografii, szata graficzna nie zmieniła się od lat.
Oczywiście, w Irlandii funkcjonują również inne tygodniki: „Kurier Polski”, „Nasz
Głos”, „Fakt”, ale na potrzeby artykułu opisano pierwszy, najważniejszy.
Reasumując. Nawet pobieżne przejrzenie witryn e-tygodników obala stereotyp
Polaka, zamykającego się w polskich gettach, jak Polonia w USA. Chociaż wyraźnie
widać, że nasi rodacy gromadzą się w określonych dzielnicach. W Belfaście np. jest to
wschodni Belfast, gdzie funkcjonuje polska księgarnia, restauracja, cztery polskie
sklepy, polski fryzjer. Co więcej, Polacy uświadomili mieszkańcom Irlandii Północnej,
że ich kraj jest postrzegany przez nowych przybyszy jako swoiste eldorado. Również
w Londynie mamy polskie skupiska, takie jak Kensington czy Ealing. Kolejny mit, jaki
obalają e-czasopisma, to prymitywny obraz Polaka ksenofoba, zawistnika, pijaka,
nieroba. Nie ma w tej prasie również tradycyjnych politycznych dylematów wychodźczych ani pompatycznego obchodzenia świąt narodowych i rocznic historycznych
30
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oraz epatowania ważnymi postaciami z polskiej przeszłości, jak ma to jeszcze miejsce
w prasie pokolenia niezłomnych. Młodzi Polacy chcą być przede wszystkim Europejczykami, nie zakładają, że spędzą w Wielkiej Brytanii czy Irlandii całe życie. Ale wychodzą z założenia, że dopóki tu mieszkają i pracują, chcą asymilacji z miejscową społecznością. Stąd zapewne wynika wpisanie w polski kalendarz obchodzenia 17 marca
dnia Świętego Patryka, Halloween czy włączanie się w miejscowe wybory – również
na szpaltach tygodników33. Uniwersalny temat obcości jednak również cyklicznie jest
podejmowany. Młodzi Polacy, chociaż są emocjonalnie związani z ojczyzną, wracać
nie chcą, pomimo że w ogromnej większości pracują poniżej kwalifikacji i są sfrustrowani. Nie jest to szczyt marzeń, ale czują się bezpiecznie.
W e-wydaniach polskich tygodników w Wielkiej Brytanii i w Irlandii można dostrzec pewne różnice, szczególnie w sposobie ich przeglądania. „Polska Gazeta” pozwala na przeglądanie swoich publikacji wyłącznie w formie kolejno otwierających się
stron WWW. Gdy korzysta się ze słabego łącza internetowego, ten sposób jest dobry,
gdyż jest niewymagający technicznie. Artykułów nie możemy przeczytać do końca, bo
pod każdym z nich jest zaproszenie do zakupu wydania tradycyjnego. „Cooltura”,
„Polish Express” i „Nasza Anglia” dają potencjalnemu czytelnikowi możliwość przejrzenia całej zawartości. Niestety, aby to było możliwe, wymagane jest dobre, szybkie
łącze internetowe i odtwarzacz formatu PDF. Otwierając taki plik, mamy przed sobą
wirtualne czasopismo, w którym kartkujemy strony za pomocą myszki lub touchpada.
Jest to dokładne odwzorowanie tego, co zobaczymy w wydaniu papierowym, czyli
przeładowanie informacjami i grafiką, stłoczone teksty, bez odpowiednio wolnej
przestrzeni i światła. Zaletą jest utrzymana przez wydawców bezpłatna forma dostępu do omawianych tygodników, co nie jest normą. Dla przykładu od 1 lipca 2010 r.
brytyjski ogólnokrajowy dziennik „The Times” oraz jego niedzielne wydanie „Sunday
Times” pobierają opłaty za korzystanie z wersji serwisów internetowych w wysokości
1funta dziennie albo 2 funty tygodniowo. Po wprowadzeniu opłat teksty w „The
Times” już nie są widoczne w wynikach wyszukiwania Google'a, Yahoo! czy Bing.
Sprawdziły się szacunki ekspertów firmy Wiggin, że witryny obu wydań straciły 90%
użytkowników34. Takie samo zjawisko może spotkać mniejsze wydawnictwa.
„Cooltura” i „Nasza Anglia” skonstruowane są na wzór portali informacyjnych, ale
na próżno próbujemy doszukać się w nich odnośników do innych stron, krótkich filmików, gdyż całość udostępniona jest w formacie PDF. Krótka sonda przeprowadzona
wśród znajomych, wykształconych 127 osób, które aktualnie mieszkają i pracują na
Wyspach, z pytaniem o to, czy w ogóle czytają prasę, wykazała, że nie mają czasu, wolą dobrą książkę36. Na pytanie, gdzie szukają informacji o Polsce, zgodnie wymieniali
33
34
35
36
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64

Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii

polskojęzyczne portale internetowe – serwis „Wirtualna Polska”, „Onet”, ale także
„Coolturę”, „Polish Express”, „Dziennik”. Nikt nie wymienił „Polskiej Gazety”. Okazało
się, że jednak czytają czasopisma w formie tradycyjnej w miejscach pracy i w pubach.
Można się zastanowić, co to oznacza. Fakt, że Polacy na obczyźnie sięgają po tradycyjne środki przekazu może upoważnić do stwierdzenia, że e-wydania, pomimo swej
interaktywności i multimedialności oraz możliwości najszybszego informowania,
wielokrotnej aktualizacji i modyfikacji wcześniej opublikowanych tekstów, nadal
będą tylko uzupełnieniem papierowych edycji. Kiedy rozwijała się telewizja, wielu
myślało, że era radia już minęła. Tymczasem po kilkudziesięciu latach nastąpiła
konwergencja mediów, które nawzajem się uzupełniają. Można zatem przypuszczać,
że to zjawisko będzie dotyczyło także e-wydań rozmaitych periodyków.
Poza tym większość redakcji omawianych e-wydań zdołała uniknąć błędów popełnianych w początkowej fazie istnienia stron internetowych powiązanych z czasopismami w latach 70. i 80. XX wieku w USA, gdzie zamieszczano w sieci elektronicznej
wersje całkowicie odpowiadające wersji drukowanej, tworząc w ten sposób zamkniętą, statyczną całość z ograniczonymi możliwościami interaktywnymi37.
Internet daje nieograniczone możliwości tworzenia wspólnot, niezależnie od geografii. To właśnie dzięki niemu polska społeczność żyjąca i pracująca w Wielkiej Brytanii i w Irlandii samoorganizuje się, wykazuje aktywność, znajduje zatrudnienie, mieszkania, znajomych, uzyskuje wszelkie potrzebne informacje, uczy się żyć w nowym,
nie zawsze przyjaznym otoczeniu. Badania przeprowadzone przez Michała P. Garapicha i Tatianę Osipović z Roehampton University i University of Surrey jesienią 2007
roku dowiodły, że Internet to medium, z jakiego najczęściej korzystają Polacy w Irlandii38. Można się zgodzić z Claytonem M. Christensenem, że Internet jest technologią
kontynuacyjną (od internetowych wydań gazety do internetowych portali informacyjnych), a nie technologią zakłócającą tok rozwoju tradycyjnej prasy39.
Polish web portals and e-weeklies in Great Britain and Ireland
Summary
The article raises the issue of Polish web portals in the years 2001-2010, e.g. with reference to:
expatpol.com, goniec.com, gazeta.ie, dublinek.net, londynek.net, and e-weeklies they published, as
well as ones released in print in Great Britain, such as “Cooltura”, “Polish Express”, “Nasza Anglia”, and
on the Green Island – “Polska Gazeta”. The mission of their founders was to inform about events in the
country and the world, but above all to create an atmosphere of togetherness of the Polish community
in Great Britain and Ireland. Bearing in mind the multiplicity of publishing initiatives, the author focuses
her attention only on the four most popular weeklies. The article presents the Internet as a technology
which develops further on printed newspapers; not as a technology, which could disrupt continuity of
traditional press.
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Kilka uwag o przeobrażeniach środowiska medialnego
współczesnego radiosłuchacza. Szkic przeglądowy

Telewizja i radio biły się w tym samym pokoju,
zagrzewane do walki przez sąsiadów; lecz była to
głupia i niepotrzebna kłótnia […]
Nowy przybysz wygrał na punkty –
nie można tu mówić o technicznym K.O.;
a stara miłość, radio obmyśla teraz nową karierę,
pocieszając się, że nikt nie jest zwycięzcą na zawsze…

(Donald McWhinnie)
Wraz z pojawieniem się człowieka na Ziemi zrodziła się potrzeba porozumiewania
i przekazywania informacji. Były to umiejętności nie do przecenienia, bowiem pozwalały zaadaptować się do otaczającego świata i zmieniać go zgodnie z potrzebami
i wymogami czasów1. Leżały więc u podstaw przetrwania naszego gatunku, decydowały o bycie, warunkowały egzystencję. Wynikały nie tylko z wewnętrznej potrzeby
jednostki, ale były zewnętrznym przymusem, życiową koniecznością podyktowaną
funkcjonowaniem społecznym2. W konsekwencji usprawniania i unowocześniania
sposobów komunikowania pojawiły się zaś śmiałe idee prowadzące do powstania
nowych środków przekazu3, bo – jak głosi stare porzekadło – „potrzeba jest matką
wynalazków”.
Zmiany te nie zachodziły jednak nagle i niespodziewanie. Wynikały raczej
z długotrwałego procesu, zdaniem Paula Levinsona zbliżonego w swej naturze do
darwinowskiej teorii ewolucji, z tym, że dotyczyły przeobrażeń mediasfery4. Dziś
trudno jednoznacznie orzec, co było siłą sprawczą tych komunikacyjnych przemian.
Badacze opowiadający się za „mediacentryzmem” twierdzą, że to każdorazowe pojawienie się nowego przekaźnika było siłą napędową rozwoju społecznego. Grupa
szerząca takie poglądy rozbija się jednak na dwie frakcje. Jedni, z Marshallem
1
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Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa 2007,
s. 41.
Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s.7.
K. T. Toeplitz, Dokąd prowadzą nas media, Warszawa 2006, s. 24-25.
P.Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006, s. 15.
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McLuhanem na czele, utrzymują, że rozwój społeczny był motywowany tylko i wyłącznie ewolucją środków komunikowania5, drudzy, hołdując teorii „miękkiego
deteminizmu”, traktują media jedynie jako jeden z wielu czynników sprawczych
wspomagających zachodzące zmiany6. Są jednak i tacy teoretycy, którzy, wtłaczając
swe poglądy w ramy „społecznocentryzmu”, odwracają ten układ wzajemnych
zależności. Ich zdaniem to „istoty medialne”, posługując się różnymi środkami
przekazu, przez wieki stymulowały rozwój cywilizacji, a nie na odwrót7. Choć w różnych okresach historycznych naukowcy skłaniali się raz ku jednym, raz ku drugim
poglądom, dziś można sądzić, że proces rządzący rozwojem cywilizacyjno-medialnym zachodził dwukierunkowo, a oba podmioty, na które oddziaływał, wzajemnie się
stymulowały.
W ten sposób z wieku na wiek, z dekady na dekadę i z roku na rok pojawiały się
nowe sposoby komunikowania. Ich rozwój został zobrazowany za pomocą tzw. zegara
medialnego, którego autorstwo przypisuje się Fryderykowi Williamsowi lub Wilburgowi J. Schrammowi8. Historię mediów wpisano tym samym w schemat kołowy
obrazujący podzieloną na odcinki czasowe dobę – godzina reprezentuje 1500 lat.
W myśl tej teorii od północy (360 stuleci wstecz) do 8.00 rano, jak nakazuje cisza
nocna, niewiele się wydarzyło. Wtedy nastąpił pierwszy przełom w dziejach komunikowania - malowidła naskalne. Potem nastąpiła kolejna pauza i dopiero wraz z nadejściem godziny 20.00 podjęto nieśmiałą próbę zapisu mowy. Po upływie kolejnych 2,5
godz. dumnie wkroczono w epokę Gutenberga. Ostatnie 22 min. z tej niezwykłej doby
obrazują prawdziwe medialne przyśpieszenie, a końcowe 5 min. przynosi niebywały
wysyp medialnych wynalazków:
Rys. 1 Ewolucja mediów w latach 1450-2004

Źródło: Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Katowice 2008, s. 4.
6
7
8

D. McQuail, Czy teoria środków masowego przekazu może sprostać wyzwaniu nowych technik komunikowania?,
„Przekazy i opinie” 1988, nr 1-2, s. 56.
P. Levinson, Miękkie ostrze…, s.21-24.
D. McQuail , Czy teoria środków…, s. 56.

67

Karolina Albińska

Niektóre z nich miały przełomowy wpływ na dzieje, ponieważ zrewolucjonizowały sposób życia ludzi i zmodyfikowały ich percepcję, a nawet zmieniły charakter
kultury9. To właśnie ich wynalezienie – zdaniem Tomasza Goban-Klasa – wyznaczało
cezurę wielkich okresów zmian medialnych10, nazywanych przez Marshalla
McLuhana: wiekiem plemiennym, wiekiem pisma, wiekiem druku i wiekiem elektronicznym11.
Na fali wynalazków prowadzących do usprawnienia komunikacji pojawiło się
także radio – początkowo jako „telegraf bez drutu” – które wedle poglądów Harolda
Innisa wprowadziło ludzkość w dobę współczesności12. W połowie lat 20. XX w. miało
ono już w miarę ugruntowaną pozycję, więc zaczęto za jego pośrednictwem, z mniejszą bądź większą regularnością, nadawać „stałe” audycje radiowe. Można zatem
przyjąć, że wtedy właśnie pojawił się także pierwszy „ukształtowany” radiosłuchacz,
który z biegiem lat z coraz większą śmiałością obcował z radiem, ucząc się na nowo
zmysłowego odbierania świata – wtórnej, warunkowanej elektronicznie percepcji
audialnej.
Na tym stadium nie skończył się jednak burzliwy rozwój cywilizacji ludzkiej opartej
w coraz większym stopniu o środki masowego przekazu. Zaczęto bowiem posługiwać
się nowymi przekaźnikami, a człowiek – także radiosłuchacz – coraz bardziej się do
nich przyzwyczajał. Nie mógł już jednak powoli oswajać się z pojawiającymi się
w coraz większym tempie wynalazkami medialnymi. Nowe zdobycze techniki wkraczały w jego świat tak szybko, że przestały być dla człowieka zadziwiające i przez niego
podziwiane13 z uwagi na brak budowania trwałych więzi z nimi. „Istota medialna”
z nich korzystająca, stopniowo i niemal niezauważalnie, zmieniała się z dawnego
radiosłuchacza – w wąskim znaczeniu tego słowa – w użytkownika wielu środków
przekazu, który dziś, pozostaje w „gotowości medialnej 24h na dobę”14. Immersja jest
bowiem tak daleko posunięta, że nie dostrzegamy otaczających mediów15. „Człowiek
wtapia się w swoje nowe, elektroniczne środowisko dokładnie tak samo, jak jego
praprzodek wtapiał się w środowisko dżungli czy stepu”16.
W obliczu tych przeobrażeń medialnego otoczenia, już wiek XX został okrzyknięty
„epoką mediów”17. Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia proces prowadzący do
„zrośnięcia” z mediami jeszcze przybrał na sile. W konsekwencji dawny odbiorca
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Por. Marshall McLuhan. Wybór pism, red. K. Krzymowska, Warszawa 1975, s.; P. Levinson, Miękkie ostrze,
s. 34-291 oraz K. T. Toeplitz, Dokąd prowadzą nas…, s. 113.
T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 26-28.
M. Dankowska-Kosman, Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze, Warszawa 2008, s. 73.
M. Sokołowski, (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, Warszawa 2010, s. 152.
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2004, s. 13.
S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, s. 7.
T. Goban-Klas, Nowe media w społeczeństwie informacyjnym,
http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/nowemedia.skrypt.wprowadzenie.htm [dostęp: 03.03.2008].
Marshall McLuhan. Wybór pism..., s. 31.
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie…, s. 10.
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przekazów radiowych przestał być jedynie - lub aż - radiosłuchaczem. Dziś lawiruje
między różnymi środkami przekazu, a ewolucyjnie ukształtowaną mediasferę, w której jest obecnie zanurzony, obrazuje tzw. drzewo genealogiczne trzech domen mediów stworzone przez Rogera Fiddlera18:
Rys. 2 Trzy domeny mediów

Źródło: Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Warszawa 2004, s. 301.

Kluczowa rola środków masowego przekazu oraz mediatyzacja19 rzeczywistości
społecznej sprowokowały naukowców do nazwania współczesnej cywilizacji właśnie
„cywilizacją medialną”20, a że człowiek lubi porządkować, klasyfikować i etykietować,
to poszukiwano także nazwy, która odzwierciedlałaby charakter dzisiejszego społeczeństwa, którego radiosłuchacz stał się częścią. W konsekwencji pojawiły się określenia, które opisywały nie tyle charakter obecnego etapu rozwoju społeczeństwa
cywilizacyjnego, ile zachowania i cechy jego członków. Mówiono o społeczeństwie
światowym, społeczeństwie ryzyka, społeczeństwie konsumpcyjnym, społeczeństwie
usług, społeczeństwie czasu wolnego, czy też społeczeństwie przeżywającym.
Dylemat terminologiczny rozważano jednak także z różnych szerszych perspektyw
i zależnie od punktu widzenia wyróżniano społeczeństwo rynkowe, społeczeństwo
wiedzy, społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo sieciowe21 :
18
19
20
21

T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 29-30.
Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 118.
T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna…, s. 6.
S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, Katowice 2008, s. 38-43.

69

Karolina Albińska

Tab. 1 Typy społeczeństwa – ujęcie porównawcze
Społeczeństwo
rynkowe

Społeczeństwo
informacyjne

Społeczeństwo
sieciowe

Społeczeństwo
wiedzy

Społeczeństwo
medialne/
komunikacyjne

Przedstawiciele

B.Gates
N. Negroponte

D.Bell

M.Castells

P.Drucker
S. Stehl
H. Willke

U. Saxer
O. Jarren
U. Sarcinelli

Perspektywa

ekonomiczna

socjologiczna

strukturalnotechnologiczna

ekonomiczna

medioznawcza
(komunikologiczna)

Koncepcja bazowa

rynek
i konkurencja

informacja,
wiedza teoretyczna

Istota,
obszary badawcze,
problemy

Logika
wyjaśniająca
przyczyna ↓
skutek

innowacje
technologiczne,
wzrost
produktywności,
tworzenie wartości
ekonomicznych

innowacja
i dyfuzja ↓
new economy

autonomizacja
bity,
mediów+
dane, informacja,
wiedza, rozumienie medializacja kom.
publicznego
transformacja pracy,
przymus
proces
nierówności
komunikacyjny/
zawody bazujące
informatyzacji,
w konsumpcji,
medialny,
na wiedzy,
zmiany
społ.
wizualizacja,
zarządzanie wiedzą,
w strukturze
wykluczenie,
personalizacja,
wiedza ekspercka,
zawodowej
skandalizacja
emocjonalizacja,
konkurencja
i w gospodarce
polityki,
skandalizacja,
w wiedzy
kultury wirtualne
dysfunkcjonalność
zmiany
zmiany
strukturalne
sieć
informacja
w produkcji
mediów ↓
jako centralny
informacyjna ↓
wiedzy ↓
zmiany
ekonomia,
zasób ↓
zmiany
w dziennikarstwie,
polityka,
kultura
zmiana społeczna
organizacyjne
polityce,
demokracji
globalna sieć
komunikacyjna

Źródło: Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Katowice 2008, s. 43.

Medioznawcy także ukuli własny termin – „społeczeństwo medialne” – zauważając, że dziś „nic, co medialne nie jest nam obce”22. Człowiek „swój dzień powszedni
zaczyna nie jak dawniej od modlitwy, lecz od włączenia radia, a kończy nie modlitwą
wieczorną, ale wyłączeniem telewizora lub radia”23, pamiętając również o tzw. mediach telekomunikacyjnych oraz multimediach.
Różne środki przekazu stały się więc elementem społecznej rzeczywistości
radiosłuchacza, zaznaczając swoją obecność jednocześnie na trzech płaszczyznach.
W wymiarze makro sterują uwagą społeczną, w sferze mezo oddziałują na organizacje, płaszczyzna mikro natomiast zarezerwowana jest dla jednostek budujących
skomplikowaną i wielowymiarową strukturę „społeczeństwa medialnego”24.
Zdaniem Otfrieda Jarrena charakteryzuje się ono następującymi cechami specyficznymi25 :
1. w jego ramach następuje niesłychanie szybki jakościowy i ilościowy rozwój mediów publicznych;
2. pojawiają się nowe formy medialne adresowane już nie do mas, a konkretnych
grup targetowych (powstają kanały i czasopisma tematyczne);
22
23
24
25

T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna…, s. 44.
Tamże, s. 42.
S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, s. 15.
Tamże, s. 16.
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3. media przyśpieszają obieg informacji, w którym aktywnie uczestniczą;
4. media coraz śmielej wkraczają w życie społeczne - wszystkie jego dziedziny i przejawy;
5. media są pozytywnie postrzegane i znajdują się w centrum zainteresowania.
Na tym jednak wyliczenie przymiotów dystynktywnych się nie kończy. Tomasz
Goban-Klas uzupełnia bowiem niniejszą listę o kolejne cechy społeczeństwa medialnego, zauważając, że w jego ramach26:
· kontakty i stosunki ludzkie mają charakter zapośredniczony przez media;
· środki przekazu tworzą swoistą rzeczywistość wirtualną i kulturę medialną;
· infrastruktura mediów komunikacyjnych jest podstawą sieci i obiegów informacji;
· techniki medialno-informacyjne akompaniują niemal wszystkim działaniom ludzkim;
· przemysł medialny jest istotnym ogniwem gospodarki;
· na znaczną część produktu narodowego brutto pracuje szeroko rozumiany sektor
usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych;
· informacja, wiedza i kultura zostały utowarowione, produkcja i obieg informacji
rządzą się prawami działalności gospodarczej, a rozwój społeczny opiera się na
wykorzystywaniu teleinformatyki.
Kierując się tego typu przesłankami Ulrich Saxer stworzył ogólną definicję „społeczeństwa medialnego”, pisząc, że:
„jest to pewien typ społeczeństwa charakteryzujący się rosnącym stopniem
mediatyzacji, ukształtowany na bazie zróżnicowanych elementów medialności
w procesie komunikacyjnym oraz poprzez wyemancypowanie się systemu medialnego z ram i uwarunkowań instytucjonalnych”27 .
Obserwując współczesne otoczenie medialne, Grażyna Stachówna twierdzi, że
uczestnictwo w kulturze medialnej i włączenie się w struktury społeczeństwa medialnego jest dobrowolne. Opisując obowiązujący dziś porządek cywilizacyjno-społeczny stworzony na medialnych fundamentach używa więc określenia „timszel”, czyli
„możesz”. Podkreśla w ten sposób wolność wyboru, którą pozostawiono żyjącemu
obecnie człowiekowi. Jej zdaniem nie tylko może on zadecydować, czy chce stać się
„istotą medialną”, czy woli się odciąć od przesiąkniętej środkami przekazu rzeczywistości, ale także ma pełne prawo określić, które z szerokiego wachlarza dostępnych
mediów przyjmie i „oswoi”, a które odrzuci, wykluczając je tym samym ze swojego
subiektywnie wyselekcjonowanego repertuaru mediów28. W ten sposób tworząc niestabilną hierarchię środków przekazu, w której radio zajmuje zmienną pozycję
(Albińska 2010: 3, 11).
Henry Jenkins spogląda na współczesną mediasferę krytyczniejszym okiem.
W książce Kultura konwergencji pisze, że choć zanurzenie w środowisku medialnym
26
27
28

T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo…, s. 18.
Cyt. za: S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, s. 22.
G. Stachówna, Wielość mediów-możliwość wyboru, [w:] Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red.
M. Hopfinger, Warszawa 1997, s. 88-89.
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powinno być opcjonalne, ludzie tak naprawdę są zmuszeni iść z prądem czasu posługując się coraz nowszymi technologiami, bo negując ten trend zostają zepchnięci na
społeczny margines. W myśl tej teorii radiosłuchacz został więc postawiony przed
faktem dokonanym – czy tego chce, czy nie, nie może ograniczać się do korzystania
jedynie z przekaźnika radiowego udając, że inne media nie istnieją, bo grozi mu społeczny ostracyzm.
Warto dodać, że nie wszyscy niestety mają równe szanse korzystać z szerokiej
oferty medialnej29. Co prawda, niektórzy – np. Amisze - sami wyłamują się z narzuconych przez współczesną cywilizację ram, dobrowolnie skazując się na miano medialnych outsiderów, są oni jednak mniejszością. Duże grupy wyklucza się ze społeczeństwa medialnego wbrew ich woli30. Podzielający ten pogląd Krzysztof Teodor
Toeplitz twierdzi, że tak naprawdę cywilizacja medialna obejmuje swym zasięgiem
tylko 15-20% całej ludzkości, a jej pełnoprawnymi członkami są jedynie jednostki
zamieszkujące najbardziej rozwinięte kraje świata. Aż 40% mieszkańców naszego
globu, nie mając dostępu do elektryczności, jest więc całkowicie pozbawiona możliwości uczestnictwa w kulturze medialnej31. Z oczywistych względów nie mogą oni
więc przeistoczyć się ani w radiosłuchaczy, ani w użytkowników innych potencjalnie
dostępnych mediów.
Dzisiejsze społeczeństwo zatem bardziej się różnicuje niż ujednolica. Podstawą
podziału nie jest już jednak pozycja społeczna, status majątkowy czy pochodzenie,
a umiejętność dostosowania do zmian technologicznych i dostęp do środków przekazu. W rezultacie obowiązuje więc dwubiegunowy model cywilizacyjny, a ludzie
dzielą się na „istoty medialne” i „istoty niemedialne”. Tworzy się tym samym „nowa
elita kulturowa – oraz nowa kulturowa podklasa”33.
Uwadze badaczy nie umknął także fakt, że media nie tyko wpływają na jednostki
i kształtują całe społeczeństwo, ale także, pozostając w bliskich relacjach, silnie na
siebie oddziałują. Jerzy Tuszewski34 oraz Alicja Helman zauważają, że na scenie medialnej wciąż dochodzi do różnych przetasowań, ponieważ środki przekazu nieustannie zamieniają się miejscami, tworząc nowe struktury i hierarchie ważności35. Relacje
międzymedialne postrzegane są zaś przez pryzmat dwóch skrajności – środki przekazu są dla siebie albo śmiertelnymi wrogami, albo oddanymi sprzymierzeńcami.
Zwolennicy pierwszej koncepcji utrzymują, że walcząc o uprzywilejowaną pozycję
na kulturalnej arenie biorą udział w swoistym peletonie. Zabiegają w ten sposób
29
30
31
32
33
34
35

H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007, s. 129.
S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, s. 7.
K. T. Toeplitz, Dokąd prowadzą nas…, s. 264-272.
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2004, s. 305.
H. Jenkins, Kultura konwergencji, s. XI.
J. Tuszewski, Paradoks o słowie i dźwięku: rozważania o sztuce radiowej, Toruń 2002, s. 31.
A. Helman, Rozwój kina w interpelacji z innymi mediami, [w:] Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red.
M. Hopfinger, Warszawa 1997, s. 82.
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o zainteresowanie, czas i uwagę człowieka36. Te zmagania o prymat naukowcy opisują
niekiedy w ujęciu historycznym, dostrzegając, że na przestrzeni wieków pewne media tracą dominującą pozycję na rzecz swoich następców37. Amerykańscy badacze John C. Merrill i Ralph L. Lowenstein – w schematyczny sposób zobrazowali niniejszą
zależność tworząc tzw. krzywą EPS. Ich zdaniem każdy ze środków masowego
przekazu przechodzi kolejno przez trzy stadia: stadium elitarne, masowe i specjalizacyjne. Początkowo jego konsumentami są więc pozostający w mniejszości miłośnicy
innowacji, potem staje się on narzędziem dla mas, by w końcu zaproponować nową
ofertę funkcjonalną i treściową, i zadowolić koneserów - chroniąc się przed zupełnym
zniknięciem z medialnego krajobrazu38. Zwykle wchodząc w drugie stadium dane
medium wkracza także w swoją „złotą erę” i zdobywa przewagę konkurencyjną –
radio święciło więc swe triumfy od lat 30. do 50. zeszłego wieku.
Rys. 3 Wypieranie starych mediów przez nowszych konkurentów tzw. krzywa EPS (faza elitarna,
popularyzacji i specjalizacji).

Źródło: Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
Warszawa 2004, s. 26.

Proces współzawodnictwa medialnego został również wytłumaczony w oparciu
o perspektywę funkcjonalną39. W tym celu Maciej Mrozowski umieścił poszczególne
media na wierzchołkach pięcioramiennej gwiazdy wpisanej w okrąg. Na jej szczycie
znalazła się książka, a po niej kolejno – zgodnie z ruchem wskazówek zegara – kino,
telewizja, radio i prasa. Honorowe miejsce w środku tej medialnej konstelacji zajął zaś
Internet.
36
37
38
39

P. Levinson, Miękkie ostrze, s. 131.
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie…, s. 26-27.
Za: S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, s.5.
M. Mrozowski, Media masowe: wiedza, rozrywka, biznes. Warszawa 2008, s. 368.
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Rys. 4 Media masowe jako funkcjonalnie alternatywne

Źródło: Mrozowski M., Media masowe: wiedza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001, s. 368.

Zgodnie z niniejszą teorią media umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie na
okręgu są dla siebie większym zagrożeniem niż te znajdujące się na przeciwległych
końcach wpisanej w niego gwiazdy, bowiem łączy je więcej podobieństw. Ludzie
zatem mogą zastępować je zbliżonym funkcjonalnym ekwiwalentem. Obecnie najgroźniejszym rywalem jest bezsprzecznie Internet, który dzięki swej wielofunkcyjności i elastyczności może konkurować ze wszystkimi innymi dostępnymi środkami przekazu, stając się między innymi odpowiednikiem tradycyjnego radioodbiornika.
Choć do pewnego stopnia można zgodzić się z przedstawionymi dotychczas poglądami, nie ulega wątpliwości, że media zwykle nie wymierają. Znikają jedynie niektóre
„technologie przekazu”40, a co za tym idzie modyfikacji ulegają społeczne i kulturowe
praktyki im przypisane. W rezultacie dziś środki przekazu podlegają raczej prawom
kumulacji współistniejąc w ramach pojemnej mediasfery41. Urszula Jarecka w swych
sondach na ten temat posuwa się jeszcze o krok dalej. Twierdzi, że media są dla siebie
komplementarne i wzajemnie się wspierają, a nie zwalczają. Tworzą specyficzną symbiozę niekiedy wręcz wzajemne się lansując42. Dzisiejszy ich potencjał zatem „wynika
nie z działania każdego medium z osobna czy też każdego podsystemu z osobna
(np. radiofonii), lecz z działania całego zespolonego systemu medialnego”43, który
tworzy infrastrukturę społeczeństwa.
Stanisław Michalczyk uważa, że zależności medialne przybierają jeszcze bardziej
skomplikowaną i wielowymiarową postać, a nowe i stare środki masowego przekazu
funkcjonują na cztery sposoby44, które opisuje jako:
! „Wchodzenie „starego” w „nowe”. Nowe zaimportowało w początkowym swym
rozwoju zasady i formy prezentacji od starego, czyli mediów tradycyjnych, głównie
elementy treściowe i organizacyjne;

39
40
41
42
43
44

M. Mrozowski, Media masowe: wiedza, rozrywka, biznes. Warszawa 2008, s. 368.
H. Jenkins, Kultura konwergencji., s. 18-19.
S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa 2001, s. 27.
U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999, s. 41-45.
S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne., s. 332.
Tenże, Społeczeństwo medialne, s. 102-103.
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Wchodzenie „nowego” w „stare”. Pod naciskiem walki konkurencyjnej tradycyjne
media zaadaptowały wiele nowości w telewizji i/lub mediach drukowanych;
! Zastępowanie „starego” przez „nowe”. Proces ten przeważnie nigdy nie jest pełny,
substytucja ma charakter ograniczony. Ale np. tradycyjna płyta została całkowicie
wyparta przez CD;
! Komplementarność „starego” z „nowym”. Stare i nowe nie mogą się bez siebie
obejść i nie odrzuca się wzajemnie pewnych elementów (kumulacja, integracja).
Obok siebie funkcjonują książka drukowana i DVD.
!

Ciekawym przykładem wchodzenia „nowego w stare” i zarazem „starego w nowe”
jest tzw. konwergencja mediów. Walery Pisarek rozumie ten termin jako „postępujące wzajemne powiązania i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych, audiowizualnych i informatycznych”, które - dzięki wspólnej płaszczyźnie w postaci technologii
cyfrowej -prowadzi do zacierania różnic między poszczególnymi środkami przekazu45.
Henry Jenkins rozszerza to pojęcie akcentując szczególnie fakt, że zmiany technologiczne pozwalają przede wszystkim na swobodny przepływ „zawartości”- umożliwiają „tworzenie połączeń między treściami rozproszonymi w różnych środkach przekazu”46. Nowoczesna technologia zostaje więc za sprawą konwergencji wykorzystana
przez producentów i dystrybutorów treści medialnych (w postaci zarówno książek,
gazet, audycji radiowych, jak i programów telewizyjnych) w celu ich zaistnienia w nowej, wspólnej przestrzeni wielofunkcyjnych przekaźników tzw. omnimedów.
Choć początkowo,
„nie było wcale oczywiste, przed jakim bóstwem klęczano [...] Czy był to nowotestamentowy Bóg,
który obiecał zbawienie? Bóg ze Starego Testamentu, grożący zagładą w wypadku odrzucenia Jego
zasad? Bóstwo o wielu twarzach, mówiące jak wyrocznia i domagające się ofiar z krwi? A może, ze
względu na miejsce, konwergencja była boginią voodoo, która jest w stanie zesłać moc zadawania
bólu konkurencji?”47.

Okazało się, że dla radia, które także jej uległo, konwergencja miała niebagatelne
znaczenie, bo to ona pozwoliła „staremu” medium złapać drugi oddech. Za jej „dzieci” można z pewnością uznać telefon komórkowy oraz portal internetowy, bo właśnie
dzięki nim zrobiono „lifting” „grającej skrzyneczce”. Co ciekawe pierwszy z tych technicznych wynalazków, użyty premierowo w 1973 r., początkowo dosłownie realizował i wprowadzał w życie ideę „urządzenia bez drutu”, która przecież leżała u podstaw powstania radia.
Obecnie specjalnie wbudowana funkcja odbiornika radiowego pozwala więc za
pośrednictwem telefonu komórkowego słuchać audycji płynących na żywo z eteru,
a także odtwarzać programy radiowe zapisane w formacie MP3. Internet jeszcze
rozszerza możliwości radia. Umożliwia nie tylko odsłuchanie sekwencji audio dzięki
45
46
47

Słownik terminologii medialnej...., s. 105.
H. Jenkins, Kultura konwergencji., s. 9.
Tamże, s. 12.
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transmisji strumieniowej (streamingu), w formie plików udostępnianych po każdorazowym pobraniu (downloadingu) lub tzw. podcastów (plików udostępnianych za
pomocą Internetu, po czym dzięki technologii RSS (Really Simple Sindication) automatycznie ściąganych dla abonenta w postaci subskrypcji, ale daje szansę prowadzenia radiowych portali, które uzupełniają przekaz czysto audialny o treści obrazowo-tekstowe48.
Zanim radio nabrało jednak współczesnego multimedialnego charakteru ewoluowało i przekształcało się dostosowując do wymogów zmieniającej się rzeczywistości
społecznej i zapotrzebowań radiosłuchaczy. Jego droga była więc długa i kręta, bo „na
początku radia było słowo, a na końcu… portal…”49. To, co wydarzyło się w międzyczasie do pewnego stopnia zamknąć można w ramach dwóch koncepcji transformacyjnych – fiddlerowskiej „mediamorfozy” i tzw. tetrady McLuhana.
Już Roger Fiddler wskazywał bowiem - pisząc o wspomnianych trzech domenach
mediów – na transformację środków komunikowania, która jego zdaniem jest „powodowana przez złożone oddziaływanie postrzeganych potrzeb, konkurencji oraz
presji politycznych i społecznych oraz technologicznych innowacji”50. Zauważał więc –
choć nie wprost – że nie tylko cały system medialny ulega ciągłej transformacji, ale
także poszczególne środki przekazu zmieniają swe oblicze, co pozwala im przetrwać
i utrzymać przy sobie pewną grupę wiernych odbiorców. Czas pokazał, że nie tylko
radio nie odeszło w niepamięć. Dzięki szeroko rozumianej adaptacji „era Gutenberga” nie została wyparta przez „erę Marconiego”, a ta nie zniknęła wraz z „erą
Zworkina”51.
Marshall McLuhan także dostrzegał zdolności przystosowawcze poszczególnych
mediów, a swoje spostrzeżenia skondensował w postaci czterech pytań: Jaką cechę
dane medium wzmacnia lub doskonali?, Co eliminuje lub spycha na dalszy plan?, Co
wydobywa z przeszłości i odzyskuje? oraz w co się przeobraża, osiągając szczyt swoich
możliwości?52
Tu dochodzimy do tajemnicy sukcesu radia, która kryje się w jego elastyczności
i tolerancyjności. Umiało bowiem od zarania swych dziejów, niczym kameleon, dostosowywać się do zmieniających warunków53, przybierając w swej historii różne
wcielenia:

48
49
50
51
52
53

K. Jakubowicz, Radio i telewizja na świecie,[w:] Słownik wiedzy o mediach , red. E. Chudziński, Warszawa 2007,
s. 263-265.
T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001, s. 77.
Tamże, s. 302.
T. Goban-Klas, Radio jako róg obfitości czy skrzynka Pandory, [w:] Radio szanse i wyzwania, red. T. Leśniak,
Kraków 1997, s. 22.
T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo…, s.17. oraz Tenże, Media i komunikowanie…, s. 304.
M. Shingler, C. Wieringa, On Air. Methods and Meanings of Radio. London/New York/Sydney/Auckland 1998,
s. ix.
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„Często w domu mamy kilka radioodbiorników. A więc w pokoju babuni mógł się jeszcze uchować
stary, może i lampowy odbiornik, tylko o dwóch lub trzech zakresach, oczywiście monofoniczny.
W pokoju nastolatków znajdziemy tuner, wtopiony w muzyczny agregat, czyli w tzw. wieżę,
nastawiony na jedną ze stacji na UKF-ie, oczywiście odbierający program stereo. Pan domu miewa
radio pozwalające na odbieranie programów na falach krótkich, dawniej wykorzystywane do
słuchania wiadomości zakazanych, z Londynu, Monachium czy Waszyngtonu. Niekiedy ma nawet
specjalistyczny odbiornik do nasłuchu nadajników, jakimi posługują się krótkofalowcy. W kuchni
będzie miejsce na nieco przestarzały, ale działający tranzystor, w sypialni na radio-budzik. Samochód
jeśli go mamy, ma prawie zawsze radioodbiornik, na ogół z odtwarzaczem magnetofonowym. Radia
możemy słuchać wszędzie, nawet tam, gdzie król piechotą chadza. Bardziej zapaleni fani radiowi nie
rozstają się ze swoim radiem przenośnym, niekiedy tak małym jak pudełko papierosów, albo i jeszcze
mniejszym, jak kieszonkowe, zupełnie płaskie modele SONY”54.

Radio zmniejszało więc swe gabaryty, wprowadzało nowe rozwiązania techniczne
np. wykorzystywało głośnik lub słuchawki, nadawało na różnych częstotliwościach
w wielu systemach i formatach, zmieniało miejsce usytuowania, stawało się coraz
bardziej mobilne.
Dostosowywało się także do zmiany praktyk odbiorczych. Z pewnością największy
ślad na ich obecnym kształcie zostawia era multimedialna, która przyniosła z sobą
asynchronizm, indywidualizację, programowalność i hipertekstualność. Przekaz radiowy stał się po jej nastaniu mniej ulotny, stracił swą efemeryczność i premierowy
charakter, a współczesny słuchacz może odtwarzać go nieskończoną ilość razy ignorując harmonogram emisji. Radio przekształciło się także w medium o nielinearnym
charakterze. Za sprawą funkcji on-demand mamy możliwość odsłuchu wybranej
„porcji” strumienia radiowego, w dowolnym czasie i przestrzeni. Dziś większą wagę
przywiązuje się również do indywidualizacji i maksymalnego dostosowania radiowej
oferty programowej. Sformatowane gatunkowo i optymalnie dostosowane do grup
targetowych dzięki różnym kanałom i platformom radio, adresuje audycje już nie do
„masy” a ściśle sprecyzowanego audytorium złożonego z pojedynczych jednostek.
Stało się także katalizatorem ludzkich działań. Zachęca odbiorców nie tylko do aktywności mentalnej, ale także fizycznej – inicjuje kontakt telefoniczny, sms-owy
i e-mailowy. I-radio natomiast skłania do tworzenia autorskich audycji za pomocą
prostych w obsłudze interfejsów, zmieniając tym samym układ nadawczo-odbiorczych zależności. Słuchaczowi „zakłada” więc maskę profesjonalnego amatora, który
decyduje o tym, czego i jak słucha, niekiedy sam nadając kształt programom udostępnianym w ramach medialnej wspólnoty55.

54
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T. Goban-Klas, Radio jako róg…, s. 18.
Z. Bauer, Nowe media, [w:] Słownik wiedzy o mediach , red. E. Chudziński, Warszawa 2007, s. 47-57; R. McLeish,
Produkcja radiowa, Kraków 2007, s. 4-5; Słownik terminologii medialnej, s. 173; S. Michalczyk, Społeczeństwo
medialne, s. 60; S. Jędrzejewski, Radio, [w:] Słownik wiedzy o mediach , red. E. Chudziński, Warszawa 2007,
s. 167-168; T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna…, s. 147; U. Jarecka, Świat wideoklipu, s. 33; K. Jakubowicz,
Radio i telewizja…, s. 264.
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W ten sposób – wbrew prognozom angielskiego fizyka, lorda Kelvina, który
w 1897 r. wieścił zagładę audialnego medium, mówiąc, że „radio nie ma przyszłości”56 – ten dynamiczny i łatwo adaptujący się środek przekazu dotrwał do czasów
współczesnych – i to w nienajgorszej kondycji – obecnie przywdziewając szaty tzw.
nowego radia (2.0). Można więc powiedzieć, że choć w swej historii przeżywał wzloty
i upadki odzyskując lub tracąc uprzywilejowaną pozycję i status, z walki z innymi
mediami ostatecznie wyszedł obronną ręką57. Radio „choć zdetronizowane jako
główny środek przekazu, bynajmniej nie przeminęło. Zawsze niewidoczne, nigdy
niezapomniane, potrafiło się przekształcić w całkiem odmienny środek przekazu”58.

A few remarks on the transformations of the media-based environment of the contemporary
listener. A review essay
Summary
The article is an overall collation of the scientific theories on the changes of the contemporary
listener's media-based environment. It also attempts to compare the definitions of the society that have
been shaped as a result of so-called media evolution. It examines modern relations between different
mass media, with particular focus on the radio. Presenting the current situation of the radio audience –
understood not only as traditional listeners, but also as users of various media – it shows how, due to
media convergence, the “magic box” has gained a second life.
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S. Jędrzejewski, Radio., s. 154
M. Shingler, C. Wieringa, On Air…, s. xii.
P. Levinson, Miękkie ostrze, s. 161.
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List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski

Wprowadzenie
Dyskusja nad rolą poczty redakcyjnej toczyła się już w 1995 roku podczas prac nad
projektem ustawy o prawie prasowym. Poseł Leszek Zieliński stwierdził wówczas, że
„listy do redakcji stanowią podstawową formę samodzielnego przekazu myśli, a ich
publikowanie w prasie jest istotną formą uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
państwa demokratycznego”1. Wnioskował także o uznanie korespondencji czytelników za materiał prasowy, który „nie tylko odzwierciedla opinię publiczną, ale także
skutecznie demaskuje zabiegi dziennikarzy i wydawców manipulujących opinią
publiczną”2.
Mimo iż w 1996 roku projekt wspomnianej ustawy został odrzucony i listy do redakcji nadal nie są jednoznacznie definiowane jako materiał prasowy, orzecznictwo
sądowe w tym zakresie rozstrzyga wszelkie dylematy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r. „listy do redakcji stanowią materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4” obowiązującej ustawy o prawie prasowym z roku 1984 „pod
warunkiem, że przesłane zostały do redakcji w celu ich opublikowania”, a ich ukazanie
się drukiem zostało poprzedzone starannym sprawdzeniem wszelkich zwartych
w nich informacji3. Można zatem przyjąć, że listy do redakcji dają wyraz subiektywnym sądom czytelników, choć niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko redakcji.
Dlatego każda szanująca się redakcja, chcąca uchodzić za obiektywną, drukuje korespondencję czytelników, nie uzurpując sobie przy tym prawa do ingerencji w jej treść.

1

2
3

Cytat pochodzi ze sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu RP II kadencji dostępnego on-line pod
adresem:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/2f353bd6d3d2a2d7c12574e90
049bd9a?OpenDocument, dostęp: 21.07.2010.
Tamże.
Cytaty pochodzą z orzecznictwa sądowego dostępnego on-line pod adresem:
http://www.press.pl/prawo/pokaz.php?id=7, dostęp: 21.07.2010.
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1. Materiał badawczy
Prezentowane w artykule spostrzeżenia mają na celu przedstawienie listu do
redakcji jako formy wypowiedzi epistolarnej. Podstawę dla podjętej dyskusji stanowi
analiza materiału badawczego obejmującego pięćdziesiąt listów zaczerpniętych
z polskojęzycznego magazynu Newsweek Polska [NP] oraz pięćdziesiąt listów zaczerpniętych z anglojęzycznego magazynu Newsweek International [NI], które ukazały się
we wspomnianych tygodnikach w roku 2004. Aby zachować obiektywność, starałam
się włączać do korpusu jak najwięcej tekstów pochodzących z jednego wydania
tygodnika. Selekcja objęła listy prezentujące opinie autorów w sposób niejednoznaczny oraz te skupiające się głównie na wyrażaniu próśb, podziękowań, przeprosin
czy zawiłych wyjaśnień dotyczących wcześniejszej korespondencji bądź opublikowanych w magazynie artykułów.

2. List do redakcji – list to czy nie list?4
Pytanie postawione w tytule sekcji zostało podyktowane wątpliwościami, jakie
w badaczach budzi przynależność gatunkowa omawianych tekstów. Przykładowo,
Magnet i Carnet5 przebadali listy wymieniane między naukowcami za pośrednictwem redakcji czasopism naukowych. W rezultacie stwierdzili, że listy do redakcji są
jedynie formami służącymi wyrażaniu poglądów czy sprostowań, mimo iż zwrot do
adresata brzmiący Sir czy Dear Sir sugerowałby inaczej. Należy jednak pamiętać, że
przeanalizowana przez wspomnianych badaczy korespondencja ma nieco inny charakter niż listy do redakcji, które można znaleźć w omawianych tutaj magazynach.
Z kolei Biber6 i Lee7 sklasyfikowali list do redakcji jako podgatunek artykułu wstępnego. Biber oparł swoje złożenie o analizę tekstów pisanych zgromadzonych w The
Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English, natomiast Lee przyjął klasyfikację
stworzoną na potrzeby The British National Corpus. Trzeba jednak uściślić, że głównym kryterium doboru tekstów w przypadku obu korpusów był środek przekazu lub
miejsce publikacji. Czynnik ten został najprawdopodobniej także uznany za decydujący o przynależności poszczególnych tekstów do różnych gatunków mowy. Można
więc zaryzykować stwierdzenie, że zróżnicowanie gatunkowe tekstów wchodzących
w skład obu zbiorów zostało wypracowane bez dogłębnej analizy realizowanych
przez nie celów komunikacyjnych. Co więcej, najprawdopodobniej nie podjęto próby
ustalenia czy w ogóle lub chociaż do jakiego stopnia poszczególne teksty odzwierciedlają model strukturalny gatunku, za którego reprezentanta zostały uznane.
4
5
6
7

Cytaty pochodzące ze źródeł anglojęzycznych zostały przetłumaczone przez autorkę.
A. Magnet, D. Carnet, Letters to the editor: Still vigorous after all these years? A presentation of the discursive
and linguistic features of the genre, „English for Specific Purposes” 2006, t. 25, nr 2, s. 175.
D. Biber, E. Finegan, Adverbial stance types in English, „Discourse Processes” 1988, nr 11, s. 66, 68.
D. Lee, Genres, Registers, Text Types, Domains, and Styles: Clarifying the Concepts and Navigating a Path
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Jak widać powyżej, ustalenie wspólnej dla wszystkich badaczy typologii gatunków
stanowi spory problem ze względu na zmieniające się z analizy na analizę cele, dla
których dana klasyfikacja jest tworzona. Jednym z moich głównych zamierzeń w niniejszym artykule jest określenie wzorca gatunkowego listu do redakcji w oparciu
o szereg elementów dających się wykryć w konkretnych realizacjach w formie wypowiedzi. Skupiam się więc zaledwie na jednym gatunku mowy, nie próbując przy tym
odnaleźć drogi w labiryncie wszelkich zdarzeń komunikacyjnych będących udziałem
jakiejś społeczności. Obserwacje poczynione w trakcie analizy zgromadzonej korespondencji skłaniają mnie do uznania listu do redakcji za tekst epistolarny i nie jestem
osamotniona w tym twierdzeniu, ponieważ podobną opinię wyrażają również Wojtak8 oraz Bex9.
Z pewnością do cech wspólnych artykułów wstępnych i listów do redakcji należą
miejsce publikacji, jakim jest dział opinii w gazecie oraz fakt, że obie formy służą
wyrażaniu poglądów. Ponadto, jak zauważają Davis i Rarick10, zarówno „wstępniak”
jak i list do redakcji stymulują wzajemnie swoje pojawianie się na łamach gazety.
Jednak autorem artykułu wstępnego jest zwykle redaktor, więc sam tekst wyraża
„credo redakcji”, jej program, założenia i politykę11. Z kolei autorami listów do redakcji
są czytelnicy chcący wyrazić swoje zdanie na jakiś temat. Korespondencja czytelników dociera za pośrednictwem poczty lub internetu, natomiast „wstępniak” powstaje w samej redakcji i może mieć formę listu.

3. Porozmawiaj ze mną ... listownie
Istotne w tym kontekście jest ustalenie, czym charakteryzuje się tekst epistolarny
rozumiany jako „typ wypowiedzi realizującej konwencje określonego wzorca gatunkowego”12. Głównym celem, dla którego ludzie piszą listy, jest chęć skontaktowania
się na odległość. Violi13 oraz Karwatowska i Nowak twierdzą również, że jednym
z wyznaczników omawianego gatunku jest dialogowość przejawiająca się w „zwrotności, otwartości na sugestie, podejmowaniu dyskusji, równorzędności dwóch
podmiotów komunikacyjnych z wymiennością ich funkcji”14. Wykładnikami tej cechy
są na przykład sformułowania zachęcające do odpowiedzi: Mam nadzieję, że Artur
Barciś nie napisał tylko tego jednego tekstu i będzie częściej pisał. [NP: 17.10.04] czy
8

9
10
11
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M. Wojtak, Stylistyka listów do redakcji na przykładzie poczty redakcyjnej miesięcznika “bikeBoard”,
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2002, s. 195-214.
T. Bex, Variety in Written English, London/New York 1996.
H. Davis, G. Rarick, Functions of Editorials and Letters to the Editor, „Journalism Quarterly” 1964, nr 47, s. 109.
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nawiązania do wcześniejszej korespondencji: Jestem oburzony zamieszczonym
w „Newsweeku” listem autorstwa... [NP: 14.03.04]. Wojtak także wspomina o dialogowym charakterze tekstu epistolarnego, definiując go jako ”formę zastępczej
rozmowy”15, która jest jednak pisana monologowo i zwrócona do nieobecnego
odbiorcy.
Kolejnym wyznacznikiem gatunkowym jest obecność rozmaitych form deiktycznych odnoszących się do nadawcy, odbiorcy, a także czasu i przestrzeni, o których
jest mowa w liście16. Nadawca ujawnia swoją obecność nie tylko dzięki podpisowi, ale
także używając zaimków osobowych ja, mnie czy mój lub form czasownikowych
w pierwszej osobie liczby pojedyncze: jestem, uważałam czy zgadzam się. Z kolei
odbiorca jest sygnalizowany zaimkami ty czy wasz i wymieniany w zwrocie adresatywnym lub w sformułowaniach podobnych do Redakcja „Newsweeka” czy Your article
on Vice President.
Równie ważnym sygnałem gatunkowym listu, o czym wspominają Barton i Hall17,
są powtarzające się nawiązania do tu i teraz nadawcy oraz odbiorcy. Zwykle miejsce
i data powstania listu pojawiają się na kopercie oraz w nagłówku, które to informacje
najczęściej pozostają do wiadomości redakcji w przeanalizowanym przez mnie korpusie korespondencji, zwłaszcza w przypadku listów polskich. W listach angielskich ujawnione zostaje miasto, stan bądź kraj, z którego nadeszła korespondencja. Jeżeli zaś
chodzi o datę, to pewnym wyznacznikiem jest moment ukazania się listu drukiem. Ze
względu na to, że czytelnicy omawiają bieżące sprawy, w dużej mierze poruszane
w poprzednim wydaniu gazety, można ze sporą dokładnością ustalić, kiedy list został
napisany. Podobną rolę pełnią także sformułowania: Przed chwilą przeczytałem tekst
[NP: 14.03.04] czy Thanks for your article „Smokeless Europe” (Nov. 3) [NP: 18.02.04],
które do pewnego stopnia informują o „tu” autora.
Istotną rolę odgrywa także siła illokucyjna listu, o której Barton i Hall piszą: „już
samo istnienie listu coś oznacza, podobnie jak wyrażone w nim treści”18. Violi19 dodaje, że bez względu na poruszane tematy list akcentuje swoje własne istnienie dzięki
powszechnemu przekonaniu o tym, że jego powstanie ma na celu skomunikowanie
się z nieobecnym odbiorcą. Zjawisko to jest szczególnie zaakcentowane w listach
okazjonalnych jak zaproszenie na ślub czy tych, w których składamy kondolencje. Już
samo napisanie i wysłanie takiego listu zostaje odpowiednio zinterpretowane przez
odbiorcę, zwłaszcza że jego treść jest wysoce skonwencjonalizowania i pełna utartych formułek. Podobnie jest w przypadku listu do redakcji. Fakt, że autor skomponował swoją wypowiedź sygnalizuje wstępnie jego chęć do podzielenia się poglądami
15
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na wybrany temat i redakcja w chwili otrzymania korespondencji od czytelnika spodziewa się w jakim celu została ona przysłana.
Violi sugeruje wręcz, że „każdy list lub jego część jest w stanie dokonać określonego aktu illokucji (jak prośby, przeprosiny, obietnice, rozkazy, itp.) a także generować strategie komunikacyjne podobne do tych, które można odnaleźć w rozmowie”20. Z kolei Karwatowska i Nowak twierdzą, że „list jest złożonym aktem mowy,
w którym dominują asercje i dyrektywy, pojawiają się tez ekspresywy i komisywy,
natomiast nie występują deklaratywy”21. Oto kilka przykładów zaczerpniętych z przeanalizowanego przez mnie korpusu listów do redakcji: ekspresywy Bardzo dziękuję za
artykuł o DDA [NP: 29.08.04] czy Thank you for Fared Zakaria's great cover story [NI:
7/14.06.04], komisywy Naprawdę ze szczerego serca chciałabym uczynić coś, by
pomóc ludziom tak cierpiącym [NP: 14.11.04] czy On Election Day, I will proudly vote
for Kerry and Edwards [NI: 30.08.04], dyrektywy Please consider your core readership
[NI: 26.01.04] czy Oburzona ignorancją Filipa Łobodzińskiego [...], chciałabym zapytać, skąd autor czerpie swoją wiedzę [NP: 12.12.04]. Wszystkie te wypowiedzi, choć
pewnie w najmniejszym stopniu asercje, mają na celu nawiązanie i podtrzymanie
kontaktu z odbiorcą, podobnie jak w bezpośredniej rozmowie. Jednak w przypadku
dialogu prowadzonego w listach nie ma możliwości natychmiastowego zweryfikowania intencji nadawcy w zależności od reakcji odbiorcy22. Dystans, który ich dzieli,
może zdezaktualizować do pewnego stopnia komunikat autora a jego uaktualnienie
jest możliwe dopiero w kolejnym liście.

4. Krok po kroku czyli schemat gatunkowy listu do redakcji
Próbę ustalenia wiodących konwencji gatunkowych listu do redakcji podjęła
Wojtak23 w oparciu o analizę poczty redakcyjnej miesięcznika przeznaczonego dla
miłośników kolarstwa górskiego. Za najważniejsze komponenty wzorca uznała aspekty: strukturalny, pragmatyczny i stylistyczny. W przypadku modelu wzorcowego,
który „decyduje o tożsamości gatunku [...] i jego miejscu w polu gatunkowym”24,
aspekt strukturalny realizowany jest przez następujące składniki: człony inicjalne
zawierające zwrot do adresata i wprowadzenie do tematu, człon główny przedstawiający zasadniczą treść wypowiedzi, i człony finalne składające się z segmentu rozwiązującego kontakt oraz frazy identyfikującej nadawcę.
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Schemat zaproponowany przez Wojtak w dużej mierze odzwierciedla ten wypracowany przez innych badaczy zajmujących się opisem głównych cech decydujących
o przynależności danego tekstu do szeroko pojętej klasy listów. Zdaniem Bexa25
i Evans26 każdy list powinien zawierać zwrot grzecznościowy skierowany do odbiorcy
oraz formułkę pożegnalną wskazująca na nadawcę wraz z towarzyszącym jej ręcznym
podpisem27. Równie istotne są dane adresowe oraz miejsce i data powstania28. Bex29
twierdzi, że osoby piszące listy do redakcji kierują się regułami dookreślającymi wzorzec gatunkowy listu, które w pewnej mierze narzuca sama redakcja instruując autorów, aby podpisali się pełnym imieniem i nazwiskiem, podali adres i numer telefonu.
Są to dane niezbędne do weryfikacji autora, choć trudno się ich doszukać w wydrukowanym tekście ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych30. Jeśli chodzi
o przeanalizowaną przez mnie korespondencję, to w przypadku listów angielskich
wzmianka o mieście lub stanie, z którego autor pochodzi, jest zwykle podana tuż pod
podpisem. W przypadku listów polskich, informacje te zwyczajowo pozostają do wiadomości redakcji.
W analizowanym materiale, na człon inicjalny w listach polskich składa się zwykle
tytuł, natomiast w listach angielskich – napisana wielką literą pierwsza linijka tekstu.
Tematyka pojawiającego się dalej wstępu zależy w dużej mierze od głównej intencji
autora. W rezultacie, listy wyrażające pozytywną krytykę zaczynają się od nawiązania
do komentowanego artykułu i zasygnalizowania aprobaty dla tej publikacji. Czasami
piszący komentują tylko zaistniały problem i nie podają szczegółów pozwalających
jednoznacznie zidentyfikować poświęcony mu materiał prasowy. Podobne praktyki
daje się zauważyć także w listach zawierających negatywną krytykę.
W listach poświęconych polemice, segment wstępny przedstawia omawiany temat i związaną z nim opinię autora. Brak tu nawiązań do konkretnych publikacji, o co
jednak dba redakcja, umieszczając stosowne informacje w nawiasach na końcu tekstu, zwłaszcza w listach polskich. Dodatkową wskazówkę stanowi też tytuł listu, natomiast w przypadku Newsweek International – tytuł zbiorczy umieszczany nad grupą
tekstów omawiających jeden temat. Z kolei wstęp w listach określanych jako reakcje
zawiera szczegóły dotyczące autora i tematu korespondencji komentowanej w danym liście, po czym następuje jasne wskazanie, które szczegóły zostaną omówione
w dalszej części tekstu.
Jeżeli chodzi o człon główny listu do redakcji, to nie sposób jest mówić o jakiejkolwiek powtarzalności, która dałaby się zauważyć w przebadanym korpusie. Treść poszczególnych elementów zależy od głównego problemu poruszonego przez autora, co
wyjaśniam bardziej szczegółowo w sekcji poświęconej tematyce listów do redakcji.
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Na człon finalny analizowanych listów angielskich listów składa się imię i nazwisko
autora oraz miejsce zamieszkania. Informacje te są czasami uzupełnione o tytuł naukowy lub pozycję zajmowaną w pracy czy organizacji. W listach polskich, autorzy
najczęściej podpisują się tylko imieniem lub pozostają anonimowi. Segment rozwiązujący kontakt w zasadzie nie występuje. Nie jest to jednak równoznaczne z brakiem
tych elementów również w wersji listu otrzymanej przez redakcję, która najprawdopodobniej została poddana edycji na potrzeby publikacji.
Kolejny komponent wzorca gatunkowego związany jest z pragmatycznym aspektem wypowiedzi. Zdaniem Wojtak31, rozpatrywane teksty:
[...] oscylują między pismem a mową, komunikatem prywatnym a wypowiedzią publiczną, tekstem
konwencjonalnym a wypowiedzią oryginalną, komunikatem fachowym a wypowiedzią ekspresywną – by wymienić opozycje najważniejsze. Paradoksy owe wynikają z charakteru komunikacji,
sposobu upowszechniania wypowiedzi, relacji między uczestnikami interakcji, podstawowych
celów wypowiedzi.

Głównym celem komunikacji listów do redakcji jest wyrażanie i wymiana poglądów. W przypadku analizowanej korespondencji, angażują się w to czytelnicy Newsweek Polska i Newsweek International chcący wziąć udział w dyskusji na interesujące
ich tematy, które nierzadko zostały poruszone w którymś z artykułów. Treści adresowane są wyłącznie do redakcji lub jednocześnie do redakcji i czytelników. Zwykle relacje między nadawcą i odbiorcą są dość oficjalne, chociaż zdarzają się listy próbujące
zmniejszyć ten dystans za pomocą mniej formalnych zwrotów.
Wspomniana już wcześniej dialogowość również składa się na pragmatykę analizowanych tekstów. Świadczy o niej między innymi obecność pytań w treści listu, które
mają zachęcić odbiorcę do ustosunkowania się do zasygnalizowanego problemu32.
Przykładowo: Czy publicysta powinien w ten sposób ujawniać poglądy? [NP:
20.06.04] lub Po co informacje o życiu prywatnym? [NP: 18.07.04]. Równie istotne są
wszelkie prośby i podziękowania, do których adresat zwyczajowo powinien się ustosunkować, na przykład: Cieszę się, że „Newsweek” spojrzał na Powstanie warszawskie oczami jego uczestników [NP: 22.08.04].
Stylistyczny aspekt wzorca gatunkowego listu do redakcji realizowany jest przez
takie wyznaczniki gatunkowe jak: szablonowość części ramowych wypowiedzi, ekspresywność, perswazyjność oraz charakterystyczne dla tego typu tekstów elementy
przesądzające o ich dialogowości33. Daje się też zauważyć pewne tendencje jeżeli chodzi zbiór środków stylistycznych używanych do wyrażania intencji nadawcy. Należy tu
wymienić przewagę środków typowych dla języka pisanego, które są jednak czasami
przeplatane kolokwializmami, z którymi mamy do czynienia w wypowiedziach mówionych: I cannot imagine [...] w opozycji do I'm glad czy Thanks for. Poza tym
31
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dominują formy oficjalne, zaawansowane słownictwo i rzeczowy ton, chociaż zdarzają się użycia leksyki potocznej czy wręcz slangowej ekspresywności: [...] podatek
akcyzowy naliczany jest od kwoty widniejącej na umowie kupna lub rachunku [NP:
24.10.04] w opozycji do Teraz musze jeździć do Wrocławia, żeby pójść do fajnego
kina, pogadać z chłopakiem w kinowym barku [...] [NP: 28.11.04]. Autorzy starają się
być uprzejmi i kulturalni, dbają także o estetykę wypowiedzi, mimo iż w niektórych
listach pojawiają się sformułowania świadczące o niechlujstwie językowym: Z zainteresowaniem przeczytałam artykuł Igora Ryciaka poświęcony narkomanii. Z wielką
jednak przykrością odebrałam fakt [...] [NP: 21.11.04] w opozycji do [...] pismo to
stronniczy lewacki manipulant [NP.: 14.03.04].

5. List do redakcji wśród morza innych typów korespondencji
Umiejscowienie listu do redakcji wśród innych typów korespondencji nie jest łatwym zadaniem. Mnogość przekazywanych treści a także ulegająca pewnym modyfikacjom struktura wewnętrzna poszczególnych listów sprawiają, że jakakolwiek szczegółowa klasyfikacja omawianych tekstów wymagałaby dogłębnej analizy każdego
reprezentanta gatunku określanego mianem „listy.”
Najbardziej rozpowszechniony podział stosowany w typologiach listów wprowadza rozróżnienie między listami prywatnymi i nieprywatnymi34. Większość badaczy
zajmujących się tą tematyką nie kwestionuje wspomnianej klasyfikacji, chociaż niektórzy stosują nieco inną terminologię. Na przykład, Barton i Hall używają odpowiednio terminów listy osobiste i oficjalne35, natomiast Bergs sugeruje, że korespondencję nieprywatną można również określać mianem handlowej36. Z kolei Biber mówi
o listach fachowych37 rozumiejąc przez to listy nieprywatne, które w terminologii
Bexa określane są jako publiczne38. W przeciwieństwie do innych badaczy, Bex używa
terminu „osobisty” w stosunku do podtypu zarówno korespondencji prywatnej jak
i nieprywatnej raczej niż do mówienia wyłącznie o listach prywatnych. Zdaniem
Wojtak39, list prywatny należy uznać za wariant prototypowy rozpatrywanego gatunku. W związku z tym podział ogólny obejmowałby klasę listów użytkowych oraz poetyckich, gdzie w obrębie tej pierwszej grupy należałoby wyodrębnić list prywatny
(nieoficjalny) i list publiczny (oficjalny).
Podział ten nie jest jednak jednoznaczny z rozróżnieniem między listami formalnymi i nieformalnymi. Często w listach prywatnych można się dopatrzyć sformułowań
34
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typowych dla języka formalnego i odwrotnie – wiele listów nieprywatnych zawiera
elementy zaczerpnięte z mowy potocznej. Pewne rozwiązanie dla tego dylematu proponuje Bex40, który dzieli listy na prywatne i publiczne, co odpowiada wspomnianym
wyżej kategoriom korespondencji prywatnej i nieprywatnej. W ramach każdego
z dwóch typów Bex sugeruje rozróżnienie między listami osobistymi i instytucjonalnymi, które w szerokim ujęciu można zinterpretować jako odzwierciedlające dychotomię: listy nieformalne – listy formalne.
Gdzie zatem w przedstawionej powyżej klasyfikacji plasuje się list do redakcji?
Zdaniem Bexa41, które w moim mniemaniu jest słuszne, listy do redakcji należy zaliczyć do grupy korespondencji nieprywatnej. Nadawca i odbiorca nie znają się, więc
podczas pisania listu istotne jest zastosowanie sformułowań sygnalizujących dzielący
ich dystans, jak: Redakcja „Newsweeka” czy Pan Hubert Musiał pisze... Ze względu na
to, że wyrażane opinie mają docelowo trafić do szerszej rzeszy odbiorców, piszący
starają się nie urazić potencjalnych czytelników. Jak sugerują Magnet i Carnet42, omawiany tu typ korespondencji wywodzi się od listu otwartego i stąd można się w nim
doszukać pewnych elementów typowych dla dziennikarskiej polemiki.
Ponadto autorzy chcący ujrzeć swój tekst drukiem muszą się również stosować do
wytycznych redakcji, z których wiele narzuca konwencje stosowane w listach oficjalnych. Analiza zgromadzonej korespondencji wykazała, że teksty zbudowane są z poprawnie sformułowanych zdań, nie zawierają błędów, są dość krótkie i dotyczą jednego problemu. Jednak natknęłam się również na frazy sugerujące, że autor chciał
zmniejszyć dystans oddzielający go od czytelników. Najczęstszą strategią w takich
przypadkach jest łączenie elementów formalnych z nieformalnymi. Na przykład, w jednym z polskich listów autor zestawia dość górnolotnie brzmiącą frazę zorientować
się w doborze liceum z kolokwialnym wyrażeniem włożyliście kij w mrowisko [NP:
21.03.04]. Z kolei autorzy anglojęzyczni stosują czasami formy skrócone I'm not,
I can't czy the Bush administration hasn't been honest [NI: 24.05.04]. Zdarzają się też
próby urozmaicania tekstów sformułowaniami o emocjonalnym wydźwięku, jak I am
happy czy I don't even care oraz opisami prywatnych doświadczeń autora mających
nadać listom bardziej osobisty charakter.

6. List do redakcji – egzemplarz (nie)autentyczny?
Badacze podejmujący się analizy listów do redakcji często spotykają się z zarzutem, że teksty te nie stanowią reprezentatywnego materiału jeżeli chodzi o studiowanie opinii publicznej. Związana z tą kwestią krytyka skupia się na dwóch głównych
problemach. Po pierwsze nie wszystkie listy przychodzące do redakcji ukazują się
drukiem, ponieważ o ich doborze decyduje wydawca. Po drugie grono piszące listy
40
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niekoniecznie reprezentuje przysłowiowego przeciętnego obywatela, ponieważ wiele osób nie jest po prostu zainteresowanych wyrażaniem swoich poglądów na łamach
gazety. Powyższe stwierdzenia wydają się do pewnego stopnia zasadne, zwłaszcza
jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że redakcja narzuca autorom zasady, zgodnie z którymi powinni redagować swoje wypowiedzi. Można zatem przypuszczać, że niektóre
osoby czują się zniechęcone i w rezultacie zrezygnują z napisania listu. Istnieje także
ryzyko, że niektóre teksty zostaną odrzucone przez redakcję ze względu na rozdźwięk
między wyrażanymi w nich opiniami i oficjalną ideologią gazety.
Przytoczone zarzuty zainspirowały badaczy do scharakteryzowania sylwetki modelowego autora listu. Forsythe43, komentując korespondencję nadesłaną w przeciągu roku do wydawanego w Louisville „Courier Journal”, zauważył, że większość piszących rekrutowało się spośród grupy białych mężczyzn w wieku średnim oraz starszym, których poglądy były konserwatywne, wykształcenie lepsze niż przeciętnego
obywatela, a zawodowo byli oni związani z szeroko pojętym biznesem, urzędami lub
dziedzinami specjalistycznymi. Porównywalne dane uzyskali w swoim badaniu
Singletary i Cowling44, którzy przyjrzeli się autorom listów nadsyłanych do periodyków wydawanych w Pensylwanii przez okres sześciu tygodni. Największą grupę stanowili mężczyźni powyżej czterdziestego roku życia, którzy wykazywali się solidnym
wykształceniem i cenionymi zawodami. Także Grey i Brown45 doszli do wniosku, że
osoby piszące listy do redakcji są zwykle starsze, bogatsze, lepiej wykształcone, bardziej konserwatywne i lepiej zakorzenione w swojej społeczności niż średnia
populacji.
Istnieją jednak przekonujące dowody pozwalające podjąć dyskusję z przedstawioną powyżej krytyką autentyczności listów do redakcji. Pawlata46 przytacza badania, w których listy wyrażające opinie o równościowej poprawce do konstytucji w USA
zestawiono z rezultatami badania opinii publicznej na ten sam temat. Aby uwiarygodnić otrzymane wyniki, porównano także opinie wyrażane w korespondencji publikowanej w całości przez otrzymujące ją gazety z poglądami jakie można znaleźć w gazetach korzystających z prawa do publikowania tylko wybranych listów. Zaskakujące
było to, że nie dopatrzono się stronniczości w doborze listów, a wyrażane poglądy
pokrywały się ze zdaniem opinii publicznej. Z kolei Renfro47 przeanalizował listy nadsyłane do redakcji dziennika wydawanego w Teksasie przez okres czterech miesięcy,
biorąc pod uwagę listy publikowane jak i niepublikowane. Okazało się, że odrzucane
43
44
45
46

47

S.A. Forsythe, An Exploratory Study of Letters to the Editor and Their Contributions, „Public Opinion Quarterly”
1950, nr 14.
M.W. Singletary, M. Cowling, Letters to the Editor of the Non-Daily Press, „Journalism Quarterly” 1979, nr 56.
D.L. Grey, T.R. Brown, Letters to the Editor: Hazy Reflections of Public Opinion, „Journalism Quarterly” 1970,
nr 47, s. 454.
Ch. Pawlata, Unified Europe?: Dutch newspaper coverage about the EU enlargement and its influence on public
opinion, MA Communicatiewetenschap. Universiteit van Amsterdam, źródło dostępne on-line pod adresem:
http://www.leporello.nl/pawlata/unified%20europe.pdf , dostęp: 7.09.2010, s. 39.
P.C. Renfro, Bias in Selection of Letters to the Editor, „Journalism Quarterly” 1979, nr 56.

88

List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski

były tylko te listy, w których nie omawiano bieżących spraw, wychwalano zespół redakcyjny lub ze szczegółami rozwodzono się na temat gospodarki.
Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli proces publikacji listów nie jest zdominowany przez główny nurt ideologiczny gazety, nadchodząca korespondencja może
zostać poddana jakiejś formie selekcji. Przede wszystkim, gdyby każda gazeta miała
publikować wszystkie nadchodzące listy, to musiałaby być znacznie obszerniejsza
i składać się wyłącznie z listów48. Poza tym, zdaniem Hannah i Gandy49, tylko nieliczni
badacze są w stanie zdobyć pełny dostęp do niepublikowanych listów, które mogłyby
ujawnić pewne osobiste lub wymuszone polityką redakcyjną preferencje wydawców.
Najczęściej odrzuca się teksty zbyt obszerne, chaotyczne, bez podpisu czy adresu,
zawierające wulgaryzmy bądź oszczerstwa, usiłujące załatwiać prywatne sprawy
autorów lub poświęcone sprawom pozostającym poza kręgiem zainteresowania
czytelników50.
Mimo niewielkiej selekcji ze strony redakcji, istnieją uzasadnione przesłanki dla
założenia, że większości piszących udaje się ujrzeć swoje listy drukiem. Przytoczone
już wcześniej badania Singletary i Cowling51 wykazały, że korespondencja 71 procent
piszących została opublikowana, a ingerencja redakcji w treść była niemal niezauważalna. Podobny wynik uzyskał Renfro52, stwierdzając publikację dwóch trzecich analizowanego korpusu tekstów, spośród których jedynie nieliczne zostały skrócone ze
względu na ograniczoną objętość działu opinii. Można zatem wysnuć wniosek, iż większość redaktorów stosuje politykę bezstronności przy doborze listów przeznaczonych do publikacji.
Jeżeli chodzi o autentyczność listów zaczerpniętych z Newsweek Polska i Newsweek International, to należy pamiętać, że obie redakcje zastrzegają sobie prawo do
redagowania nadesłanych tekstów. Analizowany korpus obejmuje jednak tylko
wydrukowane listy, a już sam fakt ich publikacji pozwala sądzić, że autorzy dostosowali się do zasad rządzących kompozycją tego typu wypowiedzi. W konsekwencji
ingerencja redakcji w treść rozpatrywanej korespondencji była najprawdopodobniej
niewielka lub w ogóle nie miała miejsca. O autentyczności analizowanego materiału
świadczy również obecność podpisu pod każdym z listów, uzupełnionego zwłaszcza
w przypadku listów angielskich o częściowe dane adresowe lub pozycję zawodową
piszącego. To z kolei pozwala na zweryfikowanie tożsamości autorów.
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7. Rzeka tematów niejednym nurtem płynie
Tematy poruszane w listach do redakcji są bardzo zróżnicowane, a to co je łączy
można zdefiniować w następujący sposób: stanowią one narzędzie do prezentowania poglądów dotyczących problematyki poruszanej albo w samej gazecie, albo w korespondencji innych czytelników. Zdaniem Clendeninga53, w przypadku prasy wydawanej w małych społecznościach, autorzy koncentrują się głównie na sprawach lokalnych. Z kolei osoby piszące do dużych miejskich tytułów więcej uwagi poświęcają
problemom ogólnonarodowym. Do podobnych wniosków doszedł Pearson, który po
przebadaniu działów opinii w gazetach brytyjskich, odkrył, że średnio „sześć spośród
siedmiu listów porusza sprawy lokalne”54 z przewagą tego typu na tematów na terenach wiejskich i nieco mniejszą ich liczbą w miastach.
Biorąc pod uwagę fakt, że zgromadzony przeze mnie korpus listów obejmuje teksty ukazujące się w dużych polskich i angielskich magazynach, poruszana w nich problematyka oscyluje w dużej mierze wokół tematów pozostających w kręgu zainteresowania szerszej grupy czytelników. Niestety nawet dogłębna analiza rozpatrywanego korpusu nie dałaby pewnie zadowalających efektów jeżeli chodzi o zaklasyfikowanie omawianych tematów do kilku wiodących kategorii, które byłyby wystarczająco
ogólne i jednocześnie możliwie jak najbardziej szczegółowe, aby w pełni odzwierciedlić cały wachlarz tematów. Dlatego rozsądne wydaje się pogrupowanie listów do
redakcji w oparciu o nieco bardziej abstrakcyjny sposób interpretacji wyrażanych
w nich treści.
Lister55 proponuje typologię, która wprowadza rozróżnienie między trzema typami korespondencji czytelników. Pierwsza grupa, stanowiąca 1,5 procenta wszystkich
listów, obejmuje teksty wyrażające satysfakcję, radość, uznanie, wdzięczność lub
euforię. Druga grupa, stanowiąca 3,5 procent listów, obejmuje teksty przyjmujące
umiarkowanie krytyczny ton i dotyczące jakiegoś artykułu opublikowanego wcześniej w gazecie. Trzecia grupa, stanowiąca aż 95 procent listów, obejmuje teksty,
w których skrytykowana we wcześniejszej publikacji osoba ustosunkowuje się do
zarzutów. Taki podział listów do redakcji został zakwestionowany przez Clendening56,
który w toku własnych badań doszedł do wniosku, że dwa pierwsze typy wyróżnione
przez Listera obejmujące listy wyrażające uznanie oraz krytykę, stanowią ponad
21 procent wszystkich listów nadsyłanych do dużych gazet i aż 36 procent listów
nadsyłanych do gazet lokalnych.
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Nieco trafniejszy podział zaproponował Pearson57, który po przebadaniu poczty
redakcyjnej brytyjskiej prasy lokalnej, zaklasyfikował listy do pięciu różnych kategorii.
Największą grupę, mająca pewne cechy wspólne z drugim typem wyróżnionym przez
Listera, stanowią teksty wyrażające negatywną krytykę. Mamy w nich do czynienia
z atakowaniem gazety lub opublikowanych w niej artykułów za niewystarczająco prawidłowe omówienie jakiegoś problemu. Kategoria ta obejmuje też listy, w których
słowa uznania przeplatają się z uwagami krytycznymi. Często przedstawione we
wstępie komplementy zamieniają się stopniowo w uwagi o bardziej negatywnym
wydźwięku.
Kolejna grupa obejmuje teksty prezentujące komentarze i polemikę, często w formie refleksji autora związanych z różnymi aspektami opisywanej wcześniej w gazecie
sprawy. Wachlarz poruszanych tematów jest bardzo szeroki, jednak zdaniem Pearsona58, piszący skupiają się najczęściej na aktualnych problemach społecznych, politycznych czy moralnych. Szczególną cechą tego typu listów jest ich dość neutralny wydźwięk, gdyż piszący unikają ostrego atakowania czy krytykowania kogokolwiek lub
czegokolwiek.
Trzecia grupa, określana jako „pozostałe”, obejmuje wypowiedzi nie dające się
zaklasyfikować do innych kategorii. Nadawcą jest zwykle zespół redakcyjny bądź
dziennikarze chcący coś wyjaśnić lub sprostować. W dziale opinii Newsweek Polska
znalazłam także listy od redaktora dziękujące czytelnikom za szczególne zainteresowanie którymś z poruszanych przez gazetę tematów. W przypadku Newsweek
International podobne treści przybierają raczej formę krótkiej notatki zawierającej
komentarz i podsumowanie redaktora dotyczące tematów cieszących się sporym
zainteresowaniem czytelników. Autorzy próbują odeprzeć w nich ataki skierowane
pod ich adresem i rozwiewają wszelkie błędne wyobrażenia na swój własny temat.
Jednak w przeanalizowanym materiale podobne sprostowania znalazłam tylko w korespondencji zaczerpniętej z Newsweek Polska.
Czwarta grupa, podobna do trzeciego typu zaproponowanego przez Listera, obejmuje listy będące reakcjami na wcześniejszą korespondencję. Mamy tu teksty
wyrażające oburzenie autora na treść opublikowanej wcześniej korespondencji. Ponadto, wypowiedzi uściślające informacje przedstawione w listach innych czytelników. Wreszcie, odpowiedzi na zarzuty i wyjaśnienia osób krytykowanych w innych
listach lub artykułach prasowych. Autorzy próbują odeprzeć w nich ataki skierowane
pod ich adresem i rozwiewają wszelkie błędne wyobrażenia na swój własny temat.
Jednak w przeanalizowanym materiale podobne sprostowania znalazłam tylko w korespondencji zaczerpniętej z Newsweek Polska.
Ostatnia grupa obejmuje teksty zawierające pozytywną krytykę, które jednak
wbrew przekonaniu Listera59, nie przybierają jedynie formy peanu na cześć gazety lub
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wcześniejszych publikacji. Autorzy zwykle zaczynają od podziękowania dziennikarzowi za zajęcie się jakimś tematem lub za ujęcie go w szczególnie interesujący
sposób. Potem następuje przedstawienie refleksji piszącego związanych z komentowaną sprawą, która jest czasami uzupełniana o dodatkowe informacje. Niektóre
listy wyrażają też przychylne komentarze na temat przedstawionej przez gazetę
sytuacji.

8. Podsumowanie
Podsumowując, omawiany gatunek mowy spełnia kryteria decydujące o jego
przynależności do klasy listów, spośród których jednym z najistotniejszych wydaje się
chęć skomunikowania się z nieobecnym odbiorcą60. Z kolei cechę pozwalającą odróżnić list do redakcji od innych typów korespondencji można zdefiniować jako charakterystyczny dla tych tekstów cel komunikacji wyrażający się w woli autora do podzielenia się za pośrednictwem redakcji „swymi opiniami na tematy polityczne, kulturalne,
społeczne bądź gospodarcze”61, które zostały poruszone we wcześniejszych artykułach lub w listach od innych czytelników62. Warto również pamiętać, że ze względu
na środek przekazu, jakim jest dział opinii w gazecie, list do redakcji jest przez niektórych badaczy63 uznawany za pograniczny gatunek dziennikarski. Z jednej strony
można się w nim doszukać cech typowych dla gatunków informacyjnych jak poszerzanie wiedzy o rzeczywistości. Z drugiej strony nie brakuje w nim często subiektywnej
oceny rzeczywistości, która stawia pytania, interpretuje fakty i daje do myślenia.
Letter to the editor as a para-journalistic genre
Summary
The article aims at presenting letter to the editor as a form of epistolary text. The texts in question
play an important role in the editorial policy of many widely-read newspapers and magazines. They are
also considered by some researchers as a para-journalistic genre, alongside such forms as interviews or
debates. The point of departure for the discussion constitutes a contrastive analysis of 100 authentic
readers' letters published in 2004 in the English weekly newsmagazine Newsweek International and in
its Polish edition, titled Newsweek Polska. The results of the study enable the author to establish the
position that letters to the editor occupy among other epistolary texts as well as to distinguish them
from editorials. An attempt is also made to refute the claim that readers' correspondence does not
provide genuine material for analysis. Additionally, a typology of letters to the editor is proposed, where
note is taken of the propositional content of the analysed texts. Finally, the author presents the genre
model of letter to the editor as structured in terms of three components: structural, pragmatic and
stylistic. Special attention is paid to the dialogic nature of the discussed texts as well as to the underlying
communicative function which consists in putting forward to a wide audience, through the newspaper's
editor, a personal comment on a topic that has been initiated either by the paper or by other letter
writers.
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Projekt badawczy: Góry i kultura – aspekt medialny

Poniższe uwagi to wstępne rozpoznanie bardzo rozległej (jak się okazało) problematyki badawczej. Czego zatem dotyczy ten rekonesans i jaki sens ma prowadzenie
badań nad obszarem sygnowanym tytułową relacją „Góry i kultura”?
Góry, zwłaszcza góry wysokie, to przestrzeń natury poddająca się ingerencji człowieka z dużymi oporami – nadal na świecie znajduje się wiele dziewiczych szczytów;
góry trudno eksploatować i wykorzystywać ekonomicznie, trudno się w nich żyje
i gospodaruje. Jednocześnie góry - ze względu na swoje walory krajobrazowe (specyficzne ukształtowanie, niedostępność, surowe piękno), etnograficzne (specyficzna
kultura materialna i duchowa górali) i symboliczne (góry jako siedziba bogów, miejsce
obcowania z absolutem) - pojawiały się od bardzo dawna w różnych manifestacjach
kultury symbolicznej (malarstwo i grafika, poezja, proza, opracowania folklorystyczne).
Kultura w sensie globalnym to świat człowieka, świat, w którym poziomy:
materialny (obiekty i przedmioty), społeczny (zachowania – działania - interakcje;
przestrzenie instytucjonalne; normy – wzory – wartości) i symboliczny (znaki, teksty,
dyskursy) przenikają się nawzajem konstytuując zróżnicowane praktyki kulturowe.
Co człowiek może robić w górach, co człowiek może robić z górami? Oczywiście
dostosowuje je do swoich potrzeb, przy czym w małym stopniu interesują mnie potrzeby podstawowe – czyli cały ogromny obszar zagadnień związany z zasiedlaniem
i gospodarczym wykorzystywaniem przestrzeni górskiej oraz kulturową specyfiką
i odrębnością mieszkającej tam ludności. Interesują mnie natomiast różnorodne praktyki kulturowe związane z turystyczno-sportowym wykorzystaniem gór – przede
wszystkim turystyka wysokogórska oraz specyficzne dyscypliny sportowe stowarzyszone w Polskim Związku Alpinizmu: wspinaczka wysokogórska, wspinaczka sportowa, narciarstwo wysokogórskie i alpinizm jaskiniowy. Ten sposób wykorzystania gór
lokuje się między wyczynowym, ekstremalnym sportem i rekreacją, amatorską pasją
i czystym profesjonalizmem, aktywnym odpoczynkiem „w pięknych okolicznościach
przyrody” i poszukiwaniem wyzwań na granicy ludzkich możliwości. W tym szerokim
kręgu mieszczą się: adepci wspinaczki w skałach i na panelu, amatorzy wędrówek
górskich po Karpatach i miłośnicy trekkingu (wielodniowych wypraw w mniej lub
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bardziej egzotyczne góry świata), uczestnicy wyjazdów w celu zdobycia Kilimandżaro,
Elbrusa, Mont Blanc; zdobywcy Korony Ziemi, „normalni” alpiniści i kolekcjonerzy
ośmiotysięczników w Himalajach, wreszcie elita elit alpinistycznych – ekstremaliści,
którzy w górach chcą zrobić coś, czego jeszcze nikt nie dokonał.
„[…] Wielu już rozmyślało nad magią gór, nad ich nieopisaną siłą przyciągania mimo wszelkich
niebezpieczeństw. […] Czy to jest chęć sprawdzenia samego siebie? Ambicja? Rodzaj opętania?
Adrenalina? Ucieczka od codzienności? Presja oczekiwań sponsorów? Poszukiwanie własnych
granic, odpowiedzi na życiowe problemy czy też poszukiwanie Boga? A może po prostu chęć sprawdzenia własnej siły, romantyczna tęsknota ludzi z miasta do dzikiej, niezbadanej natury? Zagadka
pozostaje nierozwiązana, na zawsze, w przeciwnym wypadku pewnie nie chodzilibyśmy w góry. […]
co dzisiaj jest ekstremalnie trudne, jutro czy pojutrze będzie prawdopodobnie „rekreacją”. Śladami
wyczynu podążają „wspinacze biznesu” z godnymi zaufania klientami na linie lub wyposażeni w wiertarki budowniczowie dróg, wynajęci przez organizacje turystyczne.[…] Alpinizm stał się masowym
ruchem światowym, globalnym rynkiem o znaczeniu gospodarczym, ekologicznym i politycznym.”1

Zmiany zachodzące w szeroko rozumianym alpinizmie i turystyce górskiej są symptomatyczne dla postprzemysłowego, ponowoczesnego społeczeństwa – z coraz
bardziej specyficznymi formami produkcji („przemysł turystyczny”), biznesu i konsumpcji; rekreacji i autokreacji („płacenie za cierpienie”); z rozrastaniem się coraz
bardziej wyspecjalizowanej sfery usług (szkoły wspinania, agencje trekkingowe, wyprawy komercyjne w góry najwyższe). Sądzę, że opis tej rozległej (według szacunków
współcześnie w Polsce samą wspinaczka zajmuje się około 100 000 osób, a dwa razy
więcej różnymi formami turystyki górskiej) „niszy kulturowej” może wiele powiedzieć o specyfice kultury XXI wieku w jej najbardziej cywilizacyjnie zaawansowanym
obszarze.
Praktyki kulturowe składające się na turystykę i sporty górskie, począwszy od
wieku XIX, kiedy pojawiają się pierwsze przewodniki i czasopisma alpinistyczne/taternickie, mają swój, coraz bardziej rozbudowany, wymiar medialny. Ten
medialny aspekt współczesnej relacji „góry i kultura” chciałbym w przedstawianym
tekście zasygnalizować. „Górskie” praktyki kulturowe, podobnie jak inne obszary
współczesnej kultury, realizują swój wymiar medialny w czterech podstawowych
przestrzeniach współczesnej komunikacji społecznej: w bezpośrednich kontaktach
face to face (gdzie mowa i ciało stają się medium), w papierowej „galaktyce
Gutenberga”, w przestrzeni audiowizualnej i cyberprzestrzeni Internetu. Przyjrzyjmy
się tym przestrzeniom medialnym nieco bliżej.

1. Komunikacja bezpośrednia
To, że turyści górscy (wspinacze, alpiniści) płci obojga porozumiewają się ze sobą
w językach narodowych lub kongresowych nie zasługiwałoby na szczególną uwagę,
1

Dirk von Nayhauss, Rozmowy na szczycie. Ekstremaliści w górach. Przekł. M. Kiełkowska. Wyd. STAPIS, Katowice
2010, s.7.
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gdyby nie fakt, że w tych wypowiedziach pojawiają się specyficzne subkody (leksyka
i konstrukcje gramatyczne) związane ze specyfiką obszaru aktywności (np. rzeźba gór
i formacji skalnych – np.), specjalistycznym sprzętem i czynnościami. Mamy tu do
czynienia z jednej strony z internacjonalną (opartą głównie na angielskim, niemieckim i francuskim) leksyką specjalistyczną, z drugiej z narodowymi żargonami alpinistycznymi (wspinaczkowymi), do tego dochodzą specyficzne nazwy nadawane drogom wspinaczkowym. Ten specyficzny język pojawia się w trzech podstawowych
sytuacjach komunikacyjnych: (między wulgarnością i poetycznością) podczas prywatnych i klubowych spotkań „stacjonarnych”; w trakcie różnego rodzaju szkoleń i kursów alpinistycznych i wreszcie bezpośrednio w akcji górskiej.

2. Przestrzeń druku
Obejmuje szeroko rozumianą „literaturę górską”, książki, czasopisma oraz innego
rodzaju druki zwarte (albumy, katalogi, foldery).

2.1. Książki (wydawnictwa zwarte)
Początków „literatury górskiej” można doszukiwać się w odległej starożytności
(pierwsza wzmianka o Kaukazie pochodzi ponoć z czasów faraona Amonohopeta III
z XV w p.n.e), najstarszą europejską relacją ze zdobycia szczytu ma być list Petrarki,
opisujący przeżycia związane z wejściem na Mount Ventoux w 1336 roku. W takim
ujęciu można uznać Jana Kochanowskiego, autora fraszki Do gór i lasów za prekursora
polskiej literatury górskiej. Z czasem mnożą się relacje badaczy, podróżników i pierwszych zdobywców. Tatry dość dokładnie penetruje i opisuje – mający już alpejskie
doświadczenia – Stanisław Staszic (0 ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin
Polski – 1815), Seweryn Goszczyński pisze swój Dziennik podróży do Tatrów (1832).
Góry stają się ulubionym motywem romantycznym (przypomnijmy monolog Kordiana na Mont Blanc, który to szczyt zdobył – jako pierwszy Polak – nieco mniej znany
poeta romantyczny Antoni Malczewski już w 1818 roku). W różnych krajach europejskich tematyka górska – w różny sposób zinstrumentalizowana światopoglądowo
i wielorako konstruowana artystycznie – pojawia się coraz częściej w literaturze pięknej i literaturze dokumentarnej. W Polsce (i dodajmy na Słowacji) największym
literackim popytem cieszą się oczywiście jedyne względnie wysokie góry – Tatry.
Poezja i proza pisana jest zarówno przez „zawodowych” literatów, jak i samych „ludzi
gór” (turystów, taterników, ratowników górskich) – ci drudzy preferują fabułę opartą
na faktach bądź różne formy literatury dokumentarnej. Tak zatem wiersze, opowiadania i powieści operujące fikcją literacką, tematycznie związane z górami i wspinaczką – to jeden obszar „literatury górskiej”, a drugim są różne formy literatury dokumentarnej (relacje z konkretnych wypraw, biografie, autobiografie i wspomnienia
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„ludzi gór”). Trzeci obszar piśmiennictwa górskiego – to literatura specjalistyczna,
czyli przewodniki turystyczne i wspinaczkowe oraz poradniki i podręczniki uczące
technik stosowanych w turystyce wysokogórskiej, służące do nauki wspinaczki skalnej, różnych odmian alpinizmu, speleologii, turystki narciarskiej i narciarstwa
wysokogórskiego (skialpinizmu). Czwarty obszar piśmiennictwa – to literatura popularnonaukowa i naukowa związana z turystyką i sportami górskimi (wydawnictwa
encyklopedyczne, prace z zakresu historii alpinizmu, opracowania dotyczące medycyny górskiej…). Osobnymi rodzajami wydawnictw (fotografia górska) są albumy
przedstawiające góry w różnych częściach świata oraz katalogi i foldery reklamowe
(odzież, ekwipunek i sprzęt).

2.2. Czasopisma
Czasopisma górskie to roczniki, kwartalniki, miesięczniki – te mające jeszcze XIXwieczną tradycję i te wydawane po przełomie 1989 roku. Najbliższe górskiej
literaturze naukowej i popularnonaukowej są roczniki poświęcone górom. Pierwsze
polskie czasopismo górskie „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” to
właśnie rocznik, organ pierwszego polskiego stowarzyszenia górskiego (nieco
wcześniej w Anglii powstaje pierwszy klub górski i pierwsze górskie czasopismo),
wydawany w latach 1876-1922, później jego miejsce zajmują „Wierchy” i „Taternik”.
„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” pojawia się ponownie na rynku
wydawniczym w 1992 i ma podobny układ jak jego XIX wieczny poprzednik – „ część
merytoryczną i część organizacyjną”.
„Wierchy” (1923) – to kolejny rocznik, wydawany najpierw przez PTT, jako kontynuacja „Pamiętnika”, później (od 1953) przez Komisję Górską PTTK: (1976 –
Bibliografia „Wierchów” za lata 1923-1972 Kazimierz Polak; 1984 – antologia Z kart
„Wierchów” A. Roter i J. Zdebski). Zarówno „Pamiętnik”, jak i „Wierchy” tematykę
alpinistyczno turystyczną łącza z zagadnieniami przyrodniczymi, geograficznymi
i etnograficznymi.
Kolejnym czasopismem z długą tradycja jest wydawany od 1907 „Taternik”, od
1974 organ Polskiego Związku Alpinizmu. „Taternik” to pismo stricte alpinistyczne,
poświęcone przede wszystkim wspinaczce skalnej i górskiej, alpinistycznym, wyczynowym wyprawom w góry wysokie. Podobną problematykę zawierają „Góry i Alpinizm”, periodyk wydawany przez znanego himalaistę Aleksandra Lwowa oraz pisma
„Bularz” i „A Zero” – biuletyny klubowe, wydawane przez Kluby Wysokogórskie w Gliwicach i Warszawie (afiliowane przy PZA). Z kolei „Jaskinie”, wydawane również przez
PZA – to jak się można domyślić – kwartalnik poświecony w całości speleologii.
Natomiast „Poza Trasą” - to kolejny wyspecjalizowany periodyk (dwumiesięcznik),
adresowany do miłośników narciarstwa wysokogórskiego (freeride, skialpinizm,
skituring).
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„Góry”, „Magazyn Górski”, „npm” „Gazeta Górska” (organ PTTK) – to miesięczniki
lub kwartalniki o zasięgu ogólnopolskim przedstawiające w różnych proporcjach
kwestie wspinaczki skalnej, alpinizmu i turystyki górskiej.
„Tatry” (organ TPN), „Bieszczady” „Sudety” – to pisma łączące problematykę przyrodniczą, krajoznawczą z kwestiami turystyki górskiej (a w wypadku „Tatr” również
z problematyką alpinistyczną).
I wreszcie czasopismo poświęcone problemom producentów sprzętu do aktywnych form turystyki, poświęcające najwięcej miejsca firmom produkującym ubrania, sprzęt i akcesoria do wspinaczki i turystyki górskiej – „4outdoor.pl”.
Przywołane wyżej tytułem przykładu periodyki (jest ich oczywiście znacznie
więcej) wyznaczają podstawowe typy czasopism „górskich”.

3. Przestrzeń audiowizualna
Określenie audiowizualność najczęściej kojarzymy z formami pojawiającymi się
w kinie, radiu i telewizji, ale gdyby ten wyraz rozbić na audialność i wizualność, to
w kręgu naszej obserwacji pojawiłyby się również inne teksty kultury. W interesującym mnie obszarze byłyby to:
3.1. Formy muzyczne inspirowane folklorem góralskim – zarówno w muzyce poważnej („Harnasie” Szymanowskiego), jak i rozrywkowej (piosenki takich zespołów jak Trebunie-Tutki, Zakopower, Bracia Golcowie, PsioCrew)
3.2. Górska piosenka turystyczna – tworzona przez profesjonalistów i amatorów
(koncerty pod hasłem „W górach jest wszystko, co kocham”, bardowie z „Krainy
łagodności”, festiwale piosenki górskiej w Łodzi)
3.3. Malarstwo i grafika związane z górami ( inspirowane folklorem i krajobrazowe)
3.4. Fotografia górska
3.5. Film górski – film kręcony w górach (podczas wyprawy czy wspinaczki) i film,
którego akcja dzieje się w górach. Podobnie jak w wypadku literatury górskiej
mamy do czynienia z filmem fabularnym, operującym fikcją („K 2”, „Krzyk
kamienia”), fabułą opartą na faktach („Północna ściana”) i różnymi odmianami
filmów dokumentalnych, o różnym stopniu kreacyjności ( część filmów nie jest
bezpośrednią relacją z rzeczywistej akcji górskiej, lecz sytuacji aranżowanej dla
potrzeb filmu). Film górski pojawia się już w okresie międzywojennym,
zarówno na świecie jak i w Polsce organizowane są festiwale filmów górskich
(Lądek –Zdrój, Kraków, Warszawa). Właściwy film „górski” ma charakter niszowy, dokumentalne i paradokumentalne „filmy górskie”, tworzone są przez filmowców związanych z alpinizmem i adresowane przede wszystkim do środowiska ludzi zajmujących się wspinaczką i turystyką wysokogórską. Nie posiadają ( przynajmniej w Polsce) dystrybucji w kinach, od czasu do czasu pojawiają
się w telewizji. Telewizja polska nie jest jednak miejscem, w którym tematyka
górska pojawia się zbyt często (zwłaszcza że spektakularne osiągnięcia
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polskiego himalaizmu należą do przeszłości), w wymiarze popularnym i zmistyfikowanym pojawia się ostatnio w telewizji publicznej w serialu „Ratownicy”
(nb. TOPR nie chciał mieć z serialem nic wspólnego). Od czasu do czasu filmy
i reportaże górskie pojawiają się w TVN 24 (m.in. felieton filmowy dotyczący
Orlej Perci). Amatorzy filmu górskiego skazani byliby wyłącznie na festiwale.
Byliby, gdyby nie Internet.

4. Internet
W przestrzeni Internetu, przestrzeni hipermedialnej, można oczywiście znaleźć
sieciowe reprezentacje omawianych wcześniej „górskich” tekstów kultury ( literaturę
fikcji i dokumentu, piśmiennictwo specjalistyczne i teksty popularnonaukowe; grafikę, malarstwo, fotografię i oczywiście filmy; piosenki i utwory muzyczne).
Przede wszystkim są to jednak formy charakterystyczne dla Internetu: strony,
serwisy, fora dyskusyjne i społeczności sieciowe związane z „górskimi” praktykami
kulturowymi. Opis obejmował będzie zarówno strony „oficjalne” (Polski Związek
Alpinizmu, regionalne Kluby Wysokogórskie), „amatorskie” (tworzone przez miłośników wspinaczki, sportów górskich i turystyki kwalifikowanej) i „komercyjne” (szkoły
wspinaczki i alpinizmu, firmy organizujące trekkingi i wyprawy w góry wysokie).

5. Perspektywy badawcze
W perspektywie minimum – efektem realizacji projektu będzie autorska książka,
na wybranych przykładach przedstawiająca różne aspekty turystyczno-alpinistycznej
praktyki kulturowej po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii medialnych.
W perspektywie maksimum, duży zespołowy projekt badawczy, z uczestnictwem
studentów (tematyczne seminaria licencjackie i magisterskie), cykl konferencji, publikacje zbiorowe i indywidualne. Tak czy inaczej hipoteza wyjściowa, którą trzeba
poddać falsyfikacji, brzmi następująco:
Współczesny kulturowy i medialny obraz gór kształtuje się poprzez nakładanie się
trzech różnie nacechowanych, modelowych dyskursów: „oficjalnego” (instytucje
sportowo-turystyczne), „amatorskiego” (miłośnicy i pasjonaci) i „komercyjnego”
(osoby i firmy tworzące „biznes wspinaczkowo-turystyczny”).
To, co dzieje się w obrębie badanej praktyki kulturowej odzwierciedla tendencje
charakterystyczne dla postindustrialnego i medialnego społeczeństwa – ciągłe poszukiwanie nowych wrażeń powodujące rozrastanie się sfery specyficznych usług
i związanych z nimi sfery produkcyjnej i medialnej; dekonstrukcja hierarchicznych
instytucji oficjalnych (PZA); tworzenie się spontanicznych, okazjonalnych wspólnot
w sieci i dzięki sieci w rzeczywistości face to face.
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Research project: Mountains and culture – media aspect
Summary
The text is a partial realization of Mountains and Culture research project. It presents a media
dimension of various cultural practices (mountain sports, adventure tourism) realized in the mountains.
After providing a preliminary definition of the categories of "medium" and "media space", the paper
synthetically describes forms and means of media, which motivate the development of discourses,
shaping the cultural image of mountains. The description refers to the three basic media spaces in
contemporary cultural communication: print, audiovisuals and the Internet.
Finally, the author suggests that the contemporary cultural and media image of the mountains is
shaped by three overlapping, differently marked, model discourses: the "official" one (sport and
tourism institutions), the "amateur" one (enthusiasts and aficionados) and the "commercial" one
(persons and companies, who form "climbing and tourism business").
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Interdyskursywność w medialnych tekstach
perswazyjnych – analiza w ramach KAD

1. Wprowadzenie
Pojęciem podstawowym dla niniejszego tematu jest dyskurs. Termin, który wywodzi się z językoznawstwa i semiotyki, funkcjonuje w wielu dziedzinach nauk
humanistycznych i społecznych. Pojęcie dyskursu ma charakter złożony, różne też
były i są koncepcje pojmowania i analizy dyskursu, począwszy od lat 70. XX w., czego
w tym miejscu nie będę szczegółowo omawiać. W tym tekście posługuję się definicjami dyskursu stosowanymi w Krytycznej Analizie Dyskursu (KAD), nowej teorii,
która stanowi ramę metodologiczną tego opracowania. Przyjmuje ona szeroką definicję dyskursu jako semiozy, czyli wytwarzania znaczeń poprzez bogactwo środków
semiotycznych, obejmujących język werbalny oraz 'język wizualny' w odniesieniu do
procesów i zjawisk społecznych. Dyskurs jest kluczowym czynnikiem w konstrukcji
życia społecznego i ma w nim siłę sprawczą1.
Za innymi badaczami przyjmuję, że dyskurs ma charakter zdarzeniowy, posiada
wewnętrzną strukturę, na którą składają się następujące po sobie wypowiedzi wraz z
ich znaczeniami.2 Krytyczna Analiza Dyskursu dąży do ujawniania mechanizmów, za
pomocą których język i znaczenie są wykorzystywane przez, mówiąc ogólnie, 'siły
sprawujące władzę' lub 'mające wpływy', by podporządkować sobie 'rządzonych', tj.
podlegających wpływom, niekiedy zwodzić ich i wyzyskiwać. W ramach tej teorii prowadzone były dotąd głównie badania nad dyskursem politycznym i społecznym (por.
prace publikowane w wyżej wymienionym tomie i zamieszczoną tam bibliografię).
W zmediatyzowanym społeczeństwie najczęściej spotykamy się z dyskursem
medialnym. Dyskurs medialny może powstać w jakiejś dziedzinie, np. polityki, kultury, i in. Może zatem występować dyskurs kampanii wyborczej, reklamy prasowej,

1

2

N. Fairclough, A. Duszak, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków 2008,
7-29.
P. Ricoeur, Interpretation Theory:Discourse and the Surplus of Meaning. Texas Christian University Press. Fort
Worth 1976.
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serwisów informacyjnych, itp. Może też występować czyjś dyskurs, np. dyskurs prawników (prawniczy), partii politycznej. Może występować dyskurs o osobach, instytucjach lub dyskurs na jakiś temat, n.p. na temat aborcji, alkoholizmu i in. Badamy
dyskurs medialny jako sposób użycia języka typowy dla określonej sytuacji społecznej, określonej konwencji i gatunków medialnych.
Badania nad dyskursem medialnym prowadzone w ramach KAD zwracają uwagę
na mieszanie się różnych dyskursów, stylów i genre'ów w obrębie poszczególnych
okazów dyskursu. Zjawisko to nazwano interdyskursywnością. W kręgu KAD opracowana została metodologia pracy nad interdyskursywnością, zwłaszcza w zakresie
dyskursu politycznego i społecznego3, którą autorka niniejszego tekstu próbuje zastosować w badaniach nad interdyskursywnością tekstów perswazyjnych.
Termin interdyskursywność określa przejęcie i posłużenie się środkami zastosowanymi w dyskursie w jednym temacie makro, w innym dyskursie - innego tematu
makro. Bowiem dyskursy i ich tematy rozszerzają swój zakres na wiele obszarów
i dyskursów, przekraczają granice poszczególnych obszarów, krzyżują się, nakładają
i odnoszą do siebie nawzajem4.
Interdyskursywność powstaje przez rekontekstualizację kategorii i metod jednej
dyscypliny w innej dyscyplinie. Rekontekstualizację rozumie się w KAD jako rodzaj
tłumaczenia, transformacji, gdyż rekontekstualizowane kategorie łączą się w spójną
całość z kategoriami zastanymi i w ten sposób są transformowane.
W metodologii badań empirycznych KAD nad mechanizmami wzajemnego przenikania się dyskursów, wyodrębnione zostały poszczególne jednostki składowe analizy dyskursu. Są to : temat makro (ogólny) dyskursu, który obejmuje wiele podtematów szczegółowych; tekst – materialny wytwór działań językowych, który reprezentuje określony gatunek mowy (typ semiotyczny), tj. społecznie usankcjonowany
sposób użycia języka powiązany z konkretnym rodzajem działania społecznego oraz
obszar działania społecznego5 - konkretny wycinek rzeczywistości społecznej stanowiący odniesienie dla danego dyskursu. Poniższy schemat przedstawia te relacje.

3
4
5

Por. R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:] Krytyczna analiza
dyskursu ... op.cit. 185-213.
R. Wodak, Dyskurs populistyczny ... op.cit. 190-92.
N. Fairclough, Critical Discours Analysis: The Critical Study of Language (Language in Social Life Series). London
1995, 14.
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Rys. 1. Schemat relacji interdyskursywnych między dyskursami, tematami, gatunkami i tekstami.

Źródło: R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:]
A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej. Kraków 2008, 192.

W niniejszej pracy zajmiemy się analizą interdyskursywności medialnych tekstów
perswazyjnych, czyli różnego rodzaju komunikatów reklamowych, które, chociaż
grupowane pod wspólnym hasłem: reklama, należą do odmiennych obszarów życia
społecznego i publicznego działania, mianowicie do obszaru komercji (tzw. reklama
komercyjna), do obszaru polityki (tzw. reklama polityczna) i do obszaru społecznego
(tzw. reklama społeczna). Prześledzone zostanie zjawisko interdyskursywności i strategie dyskursywne w obrębie trzech tematów makro: 1/ nabywanie dóbr konsumpcyjnych, 2/ postawy i działania polityczne, 3/choroby o zasięgu społecznym. Korespondują one z wymienionymi wyżej rodzajami reklamy.
Celem badań jest ukazanie mechanizmów interdyskursywności, stopnia jej złożoności oraz roli, jaką odgrywa w realizowaniu celów perswazyjnych, jej przydatność we
wprowadzaniu strategii manipulacyjnych w obrębie perswazji.

2. Interdyskursywność w komercyjnych tekstach perswazyjnych
Reklama komercyjna, której celem jest nakłonienie do kupna artykułu lub usługi temat makro: nabywanie dóbr konsumpcyjnych, przejmuje i posługuje się dyskursem
innego tematu makro, mianowicie: postawy i działania polityczne. Przykładem będzie komercyjna reklama sieci telekomunikacyjnej Netia, która posłużyła się dyskursem politycznym. Twórcy tej kampanii reklamowej wprowadzili dyskurs polityczny do
reklamy komercyjnej Netii za pomocą hasła/sloganu: Wolność wyboru oraz scenerii
debaty przedwyborczej.
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W dyskursie politycznym znaleźć można wiele słów o pozytywnych konotacjach,
do których należą też wyrazy: wolność i wybór/wybor(y). Używanie leksyki o konotacjach pozytywnych stanowi element technik argumentacyjnych i strategii dyskursywnych, gdyż odsyła ona do archetypów i toposów, opartych na ludzkich wartościach,
pobudza tzw. motywy, czyli stereotypowe pozytywne zjawiska lub postaci, często
wizualizowane (np. rodzina, dziecko, natura). Okazuje się jednak, że wolne wybory
dotyczą ... 'twarzy Netii', czyli ambasadora marki, a kandydatami nie są politycy, tylko
znani aktorzy (Tomasz Kot, Piotr Adamczyk i Magdalena Różczka). Z dyskursu politycznego wykorzystano w reklamie komercyjnej przede wszystkim formę wizualnoprzestrzenną wydarzenia o charakterze politycznym, jakim jest debata przedwyborcza, ze wszystkimi jej atrybutami, jak studio telewizyjne jako miejsce spotkania
kandydatów, obsługa audiowizualna tego spotkania (obraz kamer, wizerunki komputerowo wygenerowane kandydatów i ich numery na liście wyborczej widoczne u dołu
ekranu telewizora), prowadzący debatę, oficjalny ubiór kandydatów. W warstwie
werbalnej wykorzystano wyrażenia: wybory, lista wyborcza, numer na liście oraz
hasło zachęcające do wyborów: Głosuj i wybierz!
Rys.2 Reklama telewizyjna 'Twarze Netii'.

Źródło: Internet.

Na dyskurs polityczny, zastosowany w reklamie komercyjnej, nakłada się inny
jeszcze dyskurs, tj. komiczny, gdyż wypowiedzi kandydatów na twarz Netii okazują
się być parodią stylu przemawiania znanych polityków: Waldemara Pawlaka (Tomasz Kot), Andrzeja Leppera (Piotr Adamczyk) i kobiety – polityka (Magdalena Różczka). Debata w wykonaniu tych aktorów to parodia debat przedwyborczych, pełna
zabawnych aluzji do stylu życia i sposobu wysławiania się parodiowanych postaci
(Zmiana jest prosta jak hop-siupludzie chcą zmieniać samochody i żony; popsulizm, przytłoczę przykład, nie obijajmy bawełny). Użyte tu środki argumentacji
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perswazyjnej należą do warstwy językowej i fonicznej, dochodzi do przerysowanej
modulacji głosu, tempa i sposobu mówienia wzorowanego na autentycznych postaciach. W trakcie humorystycznych wystąpień kandydatów przewijają się informacje
należące do dyskursu komercyjnego. Dotyczą one oferty handlowej Netii: powtarzana jest sama nazwa reklamowanej firmy (Netia jest wszędzie, Netia jest elastyczna –
umowa z Netią, wybory w Netii), ponadto stosowane są aluzje do sytuacji na rynku
telekomunikacyjnym, np. do monopolu Telekomunikacji Polskiej: dlaczego ludzi
zniewala się?, stary układ odcina nas od Internetu.
Widoczna jest rekontekstualizacja, czyli adaptacja dyskursu politycznego do
dyskursu komercyjnego. Argumentacja perswazyjna opiera się, w znacznej mierze,
na dyskursie komicznym, który ma działanie emocjonalne: bawi odbiorcę i pozytywnie nastawia go do oferty Netii. Rozrywkowy charakter reklamy ma za zadanie zniwelować krytyczne podejście odbiorcy do tej reklamy, np. zainteresowanie ceną
usługi, jej jakością, warunkami umowy, czego odbiorca nie jest świadom. Staje się on
narzędziem do osiągnięcia korzyści przez nadawcę, a podstawowy cel reklamy został
tu ukryty. Beneficjentem jest nadawca. Dlatego możemy powiedzieć, że interdyskursywność wprowadza elementy manipulacji do omawianej reklamy komercyjnej6 ,
a zapewne też do wielu innych reklam tego rodzaju.

3. Interdyskursywność w politycznych tekstach perswazyjnych
Jako przykład posłuży wyborczy spot tzw. 'moskiewski' PiS z kampanii w roku
2005, który trawa 46 sekund. Temat makro: postawy i działania polityczne. W pierwszej części spotu dyskurs polityczny w rozumieniu klasycznym nie zaznacza się, pojawia się dyskurs historyczny i argumentacja perswazyjna odwołująca się do historii 2.
wojny światowej wprowadzona głównie za pomocą środków wizualnych, tj. archiwalnych filmów dokumentalnych, którym nadana została konwencja reportażu z elementami wideoklipu (podzielony ekran, szybkie cięcia). Towarzyszy im komentarz werbalny o charakterze perswazyjnym (Napaść Hitlera i Rosji Sowieckiej kosztowała nas
śmierć sześciu milionów ludzi, straszliwe zniszczenie i pół wieku niewoli, Rosjanie
zamordowali tysiące polskich oficerów, Rosja każe nam dziś dziękować za Jałtę), na
który nakłada się dyskurs współczesnej prasy w postaci tytułów artykułów z aktualnych ówcześnie wydań 'Rzeczypospolitej' (Moskwa broni Jałty, krytykuje Polskę.
Rosja: to nie było ludobójstwo – o zbrodni katyńskiej). Są one widoczne na ekranie,
a więc możliwe do odczytania. Dzięki temu dochodzi do interakcji pomiędzy dyskursem historycznym a współczesnym politycznym. Poprzez nakładanie genre'ów i typów dyskursów wprowadzono do spotu dużą liczbę tematów i podtematów za
pomocą środków wizualnych i werbalnych. I tak, w części pierwszej spotu występuje
6 podtematów w obrębie dwóch tematów: historycznego i politycznego: cztery z nich
to podtematy historyczne, dwa polityczne. Podtematy historyczne to: 1/ jednoczesna napaść na Polskę Hitlera i Stalina, 2/ cierpienie ludności cywilnej, 3/ Katyń,
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4/ wprowadzenie stanu wojennego – rola gen. Jaruzelskiego. Podtematy polityczne
to: 1/ Wladimir Putin i jego doktryna polityczna – rozpad ZSRR to największa katastrofa geopolityczna XX wieku, 2/ planowane uroczystości obchodów 60. rocznicy
zakończenia 2. wojny światowej, które miały się odbyć w Moskwie i zaproszenie na
nie gen. Jaruzelskiego.
Rys.3. Spot wyborczy PiS tzw. moskiewski z 2005 roku – czas trwania: 46 sekund.

Źródło: Internet.

Część druga spotu wprowadza dyskurs polityczny, który ma formę wystąpienia
publicznego przywódcy partii, Jarosława Kaczyńskiego. Dyskurs polityczny łączy się
dalej z dyskursem historycznym, który posługuje się konwencją reportażu telewizyjnego o cechach wideoklipu. W ten sposób wprowadzono tematy: historyczny i polityczny, w tym jeden podtemat historyczny i 7 podtematów politycznych, łącznie 8 podtematów. Tematy polityczne to: 1/ apel do prezydenta A. Kwaśniewskiego o odmowę
uczestniczenia w uroczystościach w Moskwie, z powołaniem się na wymogi honoru narodowego, 2/ odmowa uczestnictwa w tychże uroczystościach przywódców
innych krajów sąsiadujących z Polską – jako przykład do naśladowania, 3/ stosunek
Rosji do Polski z perspektywy PiS i jego motywacje (Rosja chce upokorzyć Polskę),
4/ prezentacja partii PiS w czasie posiedzenia w sali kolumnowej, 5/ prezentacja
symboli narodowych (flaga, orzeł), 6/ wykonanie hymnu narodowego, 7/ wprowadzenie sloganu: Honor zobowiązuje. Temat historyczny to: 1/ wsparcie przez Polskę
Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, ze wskazaniem na rolę L. Kaczyńskiego. Zastosowany został genre wideoklipu prezentujący migawki z Pomarańczowej Rewolucji
i wystąpienia tam Lecha Kaczyńskiego oraz wizualne i foniczne środki perswazyjne
emocjonalizujące przekaz (pobudzenie dumy narodowej, poczucia wspólnoty, budowanie opozycji my – oni). Ogółem w całym tzw. spocie moskiewskim wystąpiło
14 podtematów. Dochodzi w nim do rekontekstualizacji kategorii i konwencji filmowych, telewizyjnych, wideoklipowych i prasowych, które nakładają się na siebie
i wtapiają w obydwa dyskursy, historyczny i współczesny polityczny i wiążą się
w nierozerwalną całość z dyskursem perswazyjnym w spocie przedwyborczym, tj.
w reklamie politycznej.
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Cel perswazyjny spotu to budowanie wizerunku PiS jako ugrupowania o orientacji
patriotycznej, stojącego na straży prestiżu/honoru Polski, postrzegającego Rosję jako
sąsiada o niezmiennych od wieków mocarstwowych aspiracjach, co krytykuje PiS
liczące na głosy poparcia takiej polityki w wyborach. Beneficjentem, w ostatecznym
rozrachunku, nie jest nadawca, tylko odbiorca, czyli naród, przy założeniu, że politycy
po dojściu do władzy działają na korzyść tego ostatniego. Dzięki interdyskursywności
spot przekazał w minimalnym czasie i maksymalnym tempie niezwykle bogate treści,
co spowodowało intensyfikację przekazu i jego uwspółcześnienie oraz zwiększenie
jego mocy perswazyjnej.

4. Interdyskursywność w społecznościowych tekstach perswazyjnych
Reklama społeczna ma nakłaniać do zaniechania postaw i zachowań niepożądanych, np. do zaprzestania nadmiernie szybkiej jazdy samochodem. Żeby to osiągnąć
reklama społeczna używa często środków drastycznych, gdyż odbiorcy z reguły nie
reagują na środki łagodne7. Dlatego obrazy drastyczne i szokujące są w reklamie
o przesłaniu społecznym uprawnione, a ich jawny cel perswazyjny to pobudzenie
emocji negatywnych, jak np. strach, w celu nakłonienia do właściwego zachowania/postaw. Beneficjentem nie jest nadawca, lecz odbiorca. Powstaje jednak pytanie
o granice drastyczności i szoku w reklamach społecznych, a te, jakby przestawały
istnieć. A oto przykład.
W ostatnich latach do celów perswazyjnych użyty został w medialnych przekazach kampanii społecznych dyskurs o Holocauście – do niedawna sacrum i tabu w kulturze polskiej. Wprowadzany do reklamy społecznej za pomocą środków werbalnych
i wizualnych, czyni on przekazy kampanii społecznych interdyskursywnymi, gdyż
nakłada się na ich właściwy dyskurs, który zasadza się na negowaniu postaw lub
zachowań złych i niepożądanych, często presuponowanym. W reklamie społecznej
ostrzegającej przed AIDS interdyskursywność przejawia się przede wszystkim na
poziomie tekstu: o chorobie społecznej mówi się w kategoriach zagłady ludzkości.
Możemy zatem mówić o znacznym udziale intertekstualności w tych przekazach.
Twórcy tych reklam wykorzystali dyskurs o Holocauście, do którego należą związki
wyrazowe takie, jak mord masowy, zbrodnia przeciwko ludzkości, zagłada, Holocaust, Shoah, ludobójstwo, ostateczne rozwiązanie. Stanowią one podstawę do tworzenia porównań, metafor i trawestacji w kampaniach społecznych. I tak, na przykład,
w kampanii społecznej ostrzegającej przed AIDS użyto sloganu AIDS to masowy
morderca, który uruchamia skojarzenia z ludobójstwem, zagładą w czasie 2. wojny
światowej. Interdyskursywność przejawia się też na poziomie obrazu, gdzie
6

D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Kraków 2008,
9 i nast.
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funkcjonuje metafora wizualna AIDS to HITLER, przedstawiająca wizerunek Hitlera,
jako uosobienie śmiercionośnego wirusa, splecionego w miłosnym akcie z kobietą.
Rys. 4. Kampania Das Committee – 'AIDS to masowy morderca'.

Źródło: Internet.

Wizerunek Hitlera, który należy do dyskursu o nazizmie, zbrodniach i okrucieństwach 2. wojny światowej, funkcjonuje tu, i w wielu innych kampaniach społecznych, jako coś w rodzaju antytwarzy, która ma gwarantować odstraszenie ludzi od
niepożądanego postępowania.
Inna kampania społeczna, mianowicie przeciwko aborcji, wykorzystuje pojęcie
Holocaustu, należące do dyskursu o nazizmie, umieszczając slogan Aborcja: prawdziwy holocaust. Jego elementem wizualnym, należącym do dyskursu o aborcji, jest
płód oraz szczątki ludzkie. Inna jeszcze reklama, obrońców zwierząt, posłużyła się
odwołaniem do dyskursu o nazizmie, umieszczając wyraz nazista w sloganie Dla zwierząt wszyscy jesteśmy nazistami. Ranga uboju zwierząt została w ten sposób podniesiona do poziomu humanitarnego, co może budzić kontrowersje jako swoista manipulacja, chociaż zastosowana w dobrym celu.
Spośród innych użyć dyskursu o Holocauście w tekstach o przesłaniu społecznym
wymienić należy liczne użycia kryptonimu nazistowskiej akcji wyniszczenia narodu
żydowskiego ostateczne rozwiązanie (kwestii żydowskiej). Stanowi on, między innymi, tytuł ekspozycji: Czeczenia – ostateczne rozwiązanie, hasło reklamy czeskich neonazistów: Ostateczne rozwiązanie kwestii cyganów, hasło przeciwników teorii Globalnego Ocieplenia: Ostateczne rozwiązanie kwestii globalnego ocieplenia, występuje nawet w reklamie dla ogrodników: Ostateczne rozwiązanie kwestii kreta.
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5. Zakończenie
Analiza pokazuje, że strategie dyskursywne zastosowane w trzech wymienionych
typach reklam, chociaż nie jednakowe, doprowadziły do powstania perswazyjnych
tekstów interdyskursywnych o znacznym stopniu złożoności. Nakładają się w nich
dwa lub trzy typy dyskursów, które wchodzą we wzajemne interakcje (np. komercyjny, polityczny i komiczny, polityczny i historyczny, społecznościowy i o Holocauście
lub nazizmie), występuje wielość tematów oraz uzupełniających podtematów, mieszają się genry i konwencje (np. wideoklipu z reporterskim, wideoklipu i filmu dokumentalnego), występuje intertekstualność, metafora werbalna (Aborcja to Holocaust) i wizualna (AIDS to HITLER) oraz inne środki mowy nie wprost. W jednej,
niekiedy bardzo krótkiej reklamie/spocie, znajdują zastosowanie wszystkie te zabiegi, co powoduje ich niezwykłą kondensację. Służy to dobrze realizacji wskazywanych
wcześniej celów perswazyjnych, a w reklamach komercyjnych pozwala na wprowadzenie elementu manipulacji.
Interdyskursywność ma niejedną twarz, w moim przekonaniu, a szczegółowe
badania mechanizmów jej kreacji i funkcjonowania w różnych tekstach kultury może
przyczynić się do wyjaśnienia wielu zjawisk pojawiających się we współczesnym
komunikowaniu. Może przyczynić się do rozwoju metodologii badawczej nad obszarami zjawisk, które wchodzą w zakres mediasfery.
Interdiscursivity of persuasive texts in mass media -a CDA approach
Summary
The paper attempts to examine the interdiscursive strategies in persuasive texts such as
commercial, political and socially oriented advertising in mass media. The research has been conducted
within the Critical Discourse Analysis (CDA) framework, where the notion of interdiscursivity has
originated: discursive means that a macrostructure of one topic can be applied in a macrostructure of
another topic. This way, various discourse types, speech genres, styles, as well as linguistic and
extralinguistic categories overlap and form interdiscursive strategies. The author shows how the latter
give rise to manipulation in commercial advertising, affect the power of political persuasion and break
moral taboos in socially oriented persuasion, to make an impression on the receiver.
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Odpowiedni dać rzeczy... tag.
Folksonomia jako uniwersalny model klasyfikacji treści
w Internecie
Czy Internet to śmietnik?
Sieć to nieustanny przepływ zmultiplikowanych i często niepełnych (bądź zniekształconych) danych. Komunikować w tej przestrzeni może praktycznie każdy1 –
wymagania związane z uczestnictwem są ograniczone do łatwych do zdobycia umiejętności korzystania z podstawowych aplikacji internetowych oraz do fizycznego dostępu do urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem. Ta unikatowa „demokracja” sieci może doprowadzić do gigantycznej redundancji informacyjnej (wraz
z wysokim poziomem szumu komunikacyjnego), innymi słowy Internet może stać się
przestrzenią wirtualną, gdzie każda informacja może być tako samo istotna, a tym
samym nie będzie istotna żadna.
Powyższy pesymizm nie jest na szczęście prawdziwy. Internet od samego początku
rozwijał się wraz z mechanizmami selekcjonującymi, kategoryzującymi czy agregującymi publikowane treści. Etapowi upowszechniania stron www2 towarzyszyło
powstawanie katalogów stron i prywatnych zestawów linków (powiązań) na prekursorskich stronach domowych oraz dynamiczne rozwijanie się wyszukiwarek3. W krótkim czasie opisano i umożliwiono dostęp z poziomu przeglądarki do wszystkiego, co
„poddało się” indeksowaniu i przetworzeniu przez roboty wyszukiwarek4. Uwzględniono nawet w katalogach treści publikowane przed upowszechnieniem www5.
1

2
3
4
5

Autor przyjmuje istnienie „standardowego użytkownika Internetu” – będzie to osoba, która swobodnie korzysta
z codziennych zdobyczy techniki (komputera w zastosowaniach biurowych, telefonu komórkowego, zestawu do
odbioru telewizji cyfrowej itd.). Powyższy użytkownik nie jest osobą o nadzwyczajnej kompetencji technologicznej (nie jest dyplomowanym informatykiem, nie pracuje w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za tworzenie współczesnej infrastruktury internetowej itp.), nie jest również osobą, której stan zdrowotny uniemożliwiłby
pełne korzystanie z sieci przy pomocy typowych urządzeń input/output (monitor, klawiatura, mysz itp.).
Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web, http://www.walthowe.com/navnet/history.html,
http://www.isoc.org/internet/history/ oraz http://www.elsop.com/wrc/h_web.htm.
Por. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Google, http://www.google.com/corporate/milestones.html
oraz http://www.searchenginehistory.com/.
http://www.searchenginehistory.com/, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler oraz http://poradnikseo.pl/slownik/robot.html.
Zob. http://www.google.com/press/pressrel/pressrelease48.html oraz
http://www.google.com/corporate/milestones.html.
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Zaczęły również powstawać nowe, zdecentralizowane mechanizmy kwalifikowania
i segregowania treści, np. RSS/Atom6 czy tagi i powiązana z nimi folksonomia.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie tego ostatniego z powyższych
elementów – folksonomii jako mechanizmu stosowania hipertekstowych znaczników w celu tworzenia indywidualnych zgrupowań treści oraz jako mechanizmu istotnie wpływającego na ważność i popularność informacji/opinii zamieszczonej w sieci.

Czym jest folksonomia?
Według definicji zaczerpniętej z Wikipedii folksonomia to praktyka kategoryzacji
treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych7. Wikipedia podaje, iż
termin ten jest neologizmem, który powstał z połączenia angielskiego wyrazu folk
oraz wyrazu taksonomia. „Taxis oznacza klasyfikację, natomiast nomos (lub nomia)
oznacza zarządzanie. Folk to ludzie. Zatem folksonomia to w dosłownym tłumaczeniu
zarządzanie klasyfikacją przez ludzi”8. Autorem tego pojęcia jest Thomas Vander
Wal9, a początek świadomego stosowania folksonomii w odniesieniu do treści sieciowych przypada na 2004 rok10.
Dla dalszego przybliżania cech i funkcji folksonomii konieczne jest wprowadzenie
terminów tag (znacznik), Sieć 2.0 (Web 2.0) oraz media społecznościowe (social
media).

Tag – klucz do chaosu?
Tag to wyraz (rzadziej fraza), który jest przypisanym oznaczeniem wybranego
segmentu informacji. Jest to oznaczenie dynamiczne (aktywne jako link), które umożliwia internaucie alinearny dostęp do poszukiwanych treści. Tag umożliwia jednocześnie samodzielne etykietowanie publikacji internetowych w celu ułatwienia dostępu i/lub wskazania istoty informacji dla innych użytkowników Sieci. Przykładem
użycia tagów może być ich zestawienie w serwisie umożliwiającym publikowanie
fotografii i grafik Fotosik.pl. Najpopularniejsze tagi 19 grudnia 2010 roku to:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Air Show, allegro, Anglia, anime, antek, Architektura, ASG, AUDI,
auta, auto, Balony, bałtyk, belgia, Bielizna, bieszczady, Biżuteria, blowjob, BMW, boże narodzenie,
Breyt, Brzozowa, budowa, bułgaria, Bydgoszcz, bzykanie, chmury, Chorwacja, ciało, ciekawe, cmentarz, Concept, coupe, CYRK, Czechy, ćipa, darmowe zdjęcia dziwek, Davidson, decoupage, dla
dorosłych, dom, drift, drifting, droga, drzewa, drzewo, dupcie, działka, dzieci, dziecko, dziewczyna,
dziewczyny, edc, Egipt, erotyk, evo, extrafun, fauna, fetysz, fiat, fido, flora, forum, fotka, foto,
6
7
8
9
10

Por. M. Zaremba, RSS – cechy i ewolucja, [w:] Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech (red.), Internetowe
gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Folksonomia. Por. http://www.adammathes.com/academic/computer-mediatedcommunication/folksonomies.pdf.
Ibidem.
Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vander_Wal.
Por. http://vanderwal.net/folksonomy.html.
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fotosik.pl, Francja, fundacja, garfield, gdańsk, Gdynia, Gej, geje, gimnazjum, girls sexy, Golf, gorące,
gory, Góry, grafika, grecja, grzyby, gta2, gwiazda, haft krzyżykowy, Hannah Hilton, harley, Harley
Davidson, hentai, hiszpania, hobby, homo, Humor, impreza, imprezy, jedzenie, Jernusz, jesień, jeziora, jezioro, Jezioro Roś, Johannisburg, john, JUNIORZY, kaczki, kamienie, katedra, Katowice, kjs, Klasa
wojskowa, kobieta, kobiety, kolczyki, kolej, komiks, Koncert, koncerty, konie, koń, kościół, kot, koty,
krajobraz, krajobrazy, Kraków, Kreta, Kronika Wojenna, kwiat, kwiatki, kwiaty, las, lato, Leah Dizon,
lesbijki, leseczki, lezajsk, lezajsktm, Leżajsk, loda, Londyn, lotos cup, lód, Lublin, ludzie, ładna, łąka,
Łódź, macica, makro, manga, Marko, mature, mazda, Mazurskie cmentarze, mazury, mdkmiechow,
mecz, melony, men, Mercedes, Mercedes-Benz, meteorytopodobne, mezczyzna, mężczyzna, Miasta, miasto, militaria, minerały, model, modelki, morze, most, motocykl, motocykle, motoryzacja,
motyl, motyle, muzeum, muzyka, myszka, natura, niebo, niemcy, nissan, noc, nogi, nude, nudis,
Odbyt, odi, ogrod, ogrody, ogród, OPEL, orgazm, owad, owady, pantyhose, park, Paryż, paski, PFD,
piasek, pieniny, pies, piłka nożna, Pisa, Pisz, pkp, plaża, plener, Podróże, Pogon, pogoń, pogoń
leżajsk, POLODY, Polska, pomnik, pończochy, pończoszki, Porsche, port, portret, PORTRUSH, poznań, Praga, prywatne, przeleć mnie, Przemyśl, przyroda, psy, ptak, ptaki, pussy, Puszcza Piska,
rafinski, rajd, rajdy, rebelia, red, Regelbau 502, reklama, Remes, rękodzieło, rodzina, rośliny, rower,
róże, ruchanie, Ruciane Nida, ruiny, Rybnik, ryby, rysunek, Rzeka, rżnięcie, samochod, samochody,
samochód, samolot, samoloty, sesja, Shannon Stewart, siatkówka, skansen, slask, Słońce, słowacja,
smieszne, Sobieszyn, SP9 w Sopocie, spacer, sport, stopy, studniówka, super, SUV, suwałki, szczecin,
szkoła, szydełko, ślub, Śmieszne, śnieg, święta, tapeta, tapety, Tara, tatoo, Tatry, tattoo, tatuaz,
tatuaze, tatuaż, Tatuaże, telefon, tomaszów, Toruń, Tor Poznań, toyo, tuning, Tychy, urlop, Urodziny,
Volkswagen, vwslask.pl, wakacje, Walenie, Wallpapers, Wałbrzych, warszawa, wesele, widok, widoki, wielkanoc, wieś, Wilno, wiosna, Wisła, woda, wpadki, Wrocław, WSMP, wycieczka, wyspa, wystawa, wyścigi, wytrysk, wzory tatuaży, xnifar, zabawa, zabytek, zabytki, zachód, zachód słońca, zakopane, zalew, zamek, zamki, zdjęcia, zegar słoneczny, zima, zlot, zoo, zwiedzanie, zwierzęta11.

Każdy z powyższych wyrazów/fraz stanowi link do podstron serwisu, na których
umieszczono fotografie zgodne – według autora publikacji – ze znaczeniem tagu. Tagi
o zwiększonej popularności są oznaczone większym punktem typograficznym (lub
wytłuszczone). Całość powyższego zestawienia tworzy tzw. chmurę tagów12 – graficzno-tekstowe przedstawienie mapy strony internetowej.
O ważności („hierarchii”) tagu w serwisach internetowych decydują następujące
elementy: wewnętrzne algorytmy danego serwisu analizujące częstotliwość użycia
i kliknięć tagu, preferencje administratora dotyczące pozycjonowania tagu oraz indywidualne ustalenia społeczności danej witryny. Jak można zauważyć, w momencie,
gdy czynnik ludzki decyduje o zwiększeniu zauważalności wybranego znacznika, istnieje ryzyko manipulowania przekazem, gdyż może wystąpić zjawisko „wymuszonej
popularności”, czyli sytuacji, gdy ważność tagu nie wynika bezpośrednio z częstotliwości zastosowań i kliknięć, lecz jest wtórna do predefiniowanej pozycji w chmurze.

Folksonomia jako składowa Sieci 2.0
Folksonomia jest nazywana także wspólnym tagowaniem, społeczną klasyfikacją,
społecznym indeksowaniem czy społecznym tagowaniem13. Leksem społeczny ma tu
11
12

Za: http://www.fotosik.pl/tagi/. Zachowano pisownię oryginału, nie poddano ocenzurowaniu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_znacznik%C3%B3w, http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud oraz
http://www.webopedia.com/TERM/T/tag_cloud.html.
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szczególne znaczenie – Internet od dawna nie jest jednokierunkową płaszczyzną
komunikacji. Jak napisano wcześniej, współtworzyć, współuczestniczyć i współdecydować może każdy. Jest to bezpośredni rezultat rozwoju Internetu, który spowodował zmianę asymetrycznego modelu „host + pasywny użytkownik” na symetryczny
model „aktywny użytkownik i kanał komunikacji + aktywny użytkownik i kanał
komunikacji”. W ten model wpisują się pojęcia Sieć 2.0 i media społecznościowe.
Sieć 2.0 to „potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001,
w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu. [...] Web 2.0 nie jest nową World Wide Web14 ani Internetem,
ale innym sposobem na wykorzystanie jego dotychczasowych zasobów. Uważa się, że
serwisy Web 2.0 zmieniają paradygmat interakcji między właścicielami serwisu i jego
użytkownikami, oddając tworzenie większości treści w ręce użytkowników”15. Definicja Wikipedii wyróżnia m.in. następujące cechy Sieci 2.0 w aspekcie społecznym:
! generowanie treści przez użytkowników (user-generated content16)
! użycie folksonomii17
! tworzenie się wokół serwisów rozbudowanych społeczności
! możliwość nawiązywania kontaktów
! wykorzystanie kolektywnej inteligencji18.
Należy zwrócić uwagę na wysokie umiejscowienie folksonomii w powyższym wyliczeniu. Jest to oczywiście zgodne z wizją Siecią 2.0, jako nowej formy komunikacji
wirtualnej, która zakłada absolutną równorzędność wszystkich aktywnych użytkowników.

Nowe media?
Media społecznościowe (ang. social media) „to media, dostępne przede wszystkim w Internecie i urządzeniach mobilnych, umożliwiające wymianę informacji między użytkownikami. To media, które łączą technologię, telekomunikację, interakcje
społeczne z obrazem, tekstem i dźwiękiem. Sposób interakcji i prezentowania informacji zależy od punktu widzenia użytkowników oraz treści, którymi wymieniają się
społeczności”19.

13
14
15
16
17
18
19

Por. przyp. 7.
Por. przyp. 2.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 oraz
http://www.internetstandard.pl/ news/107199/Osiem.cech.Web.2.0.html.
http://pl.wikipedia.org/wiki/User-generated_content, http://www.wisegeek.com/what-is-user-generatedcontent.htm oraz http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content.
Wytłuszczenie autora.
Zob. przyp. 15.
http://www.kursusability.pl/slownik-interactive/media-spolecznosciowe--ang-social-media-.
Por. http://www.punktsocialny.pl/ oraz http://www.socialmedia.biz/.
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Media społecznościowe można określić jako nieustający, globalny, partnerski
i multiplatformowy dialog między użytkownikami Sieci. Liczne serwisy należące do
social media (tym samym wpisujące się w model Sieci 2.0) korzystają tak z tagów, jak
i folksonomii.
Przykładem może być witryna Delicious.com20, która jest serwisem internetowym
pozwalającym na gromadzenie i kategoryzację linków do ulubionych stron WWW.
„Serwis Delicious stosuje niezhierarchizowany system kategoryzacji oparty na słowach kluczowych. Każdy użytkownik może oznaczyć każdy z linków wieloma, dowolnie dobranymi słowami kluczowymi (czyli tagami – przyp. MZ)”21. „Możliwe jest też
przeglądanie linków wszystkich użytkowników oznaczonych zadanym słowem kluczowym; przykładowo, pod adresem "http://delicious.com/tag/wiki" można obejrzeć
wszystkie linki oznaczone słowem kluczowym (tagiem) wiki”22. Tym samym łatwo
nasuwa się porównanie serwisu Delicious.com z indywidualnym zbiorem zakładek
(„ulubionych”), przechowywanym lokalnie na komputerze23 internauty. Zróżnicowany jest jednak element dostępności, powszechności i dalszego przetwarzania
linków. Każdy internauta może skorzystać z zamieszczonego publicznego linku, oznaczyć go własnym tagiem, skomentować czy dołączyć do swojego zbioru. Powstaje
mechanizm wspomnianego wcześniej społecznego klasyfikowania treści – użytkownicy dzielą się swoimi sieciowymi „znaleziskami” i kolektywnie decydują o ważności
informacji. Tu należy dodać, iż dany link niekoniecznie musi prowadzić do treści opublikowanych w ciągu ostatnich godzin/dni – może wystąpić zjawisko gwałtownego
wzrostu popularności witryn, które miały wskaźnik odwiedzin bliski zeru przez wiele
miesięcy.
Innym serwisem, rozwijającym ideę wspólnego dzielenia się i wartościowania
linków, jest strona Digg24. W tym serwisie „wiadomości, nowości czy linki do ciekawych stron lub blogów są dodawane przez zarejestrowanych użytkowników. Każdy
taki wpis podlega ocenie innych użytkowników, którzy mają możliwość głosować na
niego, w ten sposób "awansując" go w punktacji setek innych wiadomości. Za pomocą systemu punktacji najlepsze wpisy ukazują się na stronie głównej serwisu”25.
W dość podobny sposób funkcjonują serwisy Reddit26, StumbleUpon27, Wykop.pl28 czy Bagno29. Celem powyższych witryn jest zwrócenie uwagi na opublikowaną indywidualną informację, jej rozpowszechnienie/spopularyzowanie oraz przedłużenie jej sieciowej żywotności. Należy tu zwrócić uwagę na dynamicznie
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

http://www.delicious.com/.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Delicious.com.
Ibidem.
Lub w telefonie komórkowym czy innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Sieci.
http://digg.com/news.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digg.
http://www.reddit.com/. Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reddit oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Reddit.
http://www.stumbleupon.com/. Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/StumbleUpon.
http://www.wykop.pl/. Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykop.pl.
http://bagno.wieza.org/.
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postępującą integrację różnych platform i mechanizmów Sieci 2.0. Coraz wyraźniej
tworzy się wizerunek internauty „uwikłanego” w social media – jedna strona pozwala
na dalsze przekazanie treści przy pomocy różnych metod propagacji. Przykładowo: na
angielskiej oficjalnej stronie Instytutu Fraunhofera30 można znaleźć panel umożliwiający przesłanie linku do serwisów GoogleBookmarks, Delicious, Webnews.de,
Linkarena, Mister-wong, StumbleUpon oraz Yigg. Nie jest to koniec dalszego przetwarzania zlinkowania. Gdy użytkownik skorzysta z linku prowadzącego do np.
StumbleUpon, będzie miał możliwość wykorzystania funkcjonalności serwisu Facebook czy Twitter. Tym samym zasięg propagowanej informacji zwiększa się i grupa
odbiorców (także niezamierzonych) ulega zwielokrotnieniu. Efektem ubocznym
może być szum komunikacyjny wynikający z nadużywania mechanizmów syndykujących i agregujących treści.

Zastosowanie folksonomii
Praktyczne wykorzystanie folksonomii (i towarzyszących jej tagów) można podzielić na dwie kategorie.
Pierwszą z nich jest użytek niekomercyjny, amatorski, praktykowany przez internautów w czasie wolnym od zajęć zawodowych, nauki itp. W takim ujęciu społeczne
indeksowanie służy przede wszystkim dzieleniu się znalezionymi informacjami w sieci; niezależnie czy będą to wiadomości prasowe, wpisy w blogach lub materiały
audio-wizualne. Wzajemne wskazywanie, ocenianie i komentowanie linków, przy
jednoczesnym globalnym charakterze tej formy komunikacji, pozwala na rzeczywiste
współtworzenie trendów w Sieci. Przykładem może być popularność tzw. gwiazd
Internetu, postaci, które „z dnia na dzień” stały się popularne wśród internautów.
I choć nie zawsze można mówić o całkowitej przypadkowości, czy też nie można wykluczyć zaplanowanych profesjonalnych działań promocyjnych, to osoby Gracjana
Roztockiego31, „Pani Basi”32, „Afro-ninji”33, „rosyjskiego górnika”34 czy „hardkorowego wspinacza”35 nie byłyby tak szybko i w takim zakresie popularne, gdyby nie
łatwość dzielenia się linkami w serwisach, która generuje dużo większy ruch sieciowy
niż tradycyjny „łańcuszek mailowy”36.
30
31
32
33
34
35
36

http://www.fraunhofer.de/en/.
Zob. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,85488,5735317,Gracjan_Roztocki__gwiazda_z_internetu.html oraz
http://www.gracjan.pinger.pl/.
Zob. http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/283526,1,internetowe-produkcje-bija-rekordypopularnosci.read oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_B.
http://www.youtube.com/watch?v=BEtIoGQxqQs oraz http://www.wykop.pl/link/194475/afro-ninja-powrotw-chwale/.
http://www.youtube.com/watch?v=D_ShdDIGqSw oraz http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/bohaterdrugiego-planu,1,3352646,wiadomosc.html.
http://www.youtube.com/watch?v=8nd5n5KVOUo. Por. http://www.miejski.pl/slowo-Jestem+Hardkorem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuszki_internetowe.
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Społeczna klasyfikacja ułatwia także rozwój i funkcjonowanie dziennikarstwa
obywatelskiego. To dzięki serwisowi Wykop.pl i poruszeniu, jakie wywołał opublikowany link udało się namierzyć osobę, która dręczyła zwierzę, nagrała tę czynność
i umieściła wideoklip w serwisie YouTube37.
Druga kategoria to zastosowanie profesjonalne – przede wszystkim w marketingu
i PR w Sieci. Nietrudno odnaleźć tagi będące znakami towarowymi w serwisach
umożliwiających społeczne klasyfikowanie38, czy też artykuły dotyczące zastosowań
folksonomii jako nowego narzędzia w badaniach trendów rynkowych lub w marketingu wirusowym39. Odpowiednio wyeksponowany tag o wysokiej rzeczywistej klikalności lub wsparcie kampanii promocyjnej przez systematyczne umieszczanie linków
związanych z nowym produktem w serwisach społecznego indeksowania to wyraziste przykłady uzupełniania komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Tu bardzo istotne staje się wykorzystanie rozbudowanej integracji i wzajemnego przenikania się mechanizmów i platform Sieci 2.0. Konieczna jest także kontrola (o ile jest to
możliwe) rozpowszechnianych treści, zarówno ze względu na działania konkurencji,
korzystającej z tych samych narzędzi, jak i pewnej nieprzewidywalności marketingu
wirusowego40.
Do zastosowań profesjonalnych kolektywnego tagowania należy zaliczyć także
funkcjonalności, które udostępnia serwis CiteULike41. Celem witryny jest dzielenie się
odesłaniami do publikacji naukowych, własnymi zestawieniami literatury, abstraktami referatów itp. w szeroko rozumianym środowisku akademickim.

Podsumowanie
Odpowiedź na początkowe pytania, czy Internet to śmietnik, będzie tylko w części
twierdząca. Nie ulega wątpliwości, iż łatwość publikowania w Sieci nie jest gwarantem jakości tekstów i nietrudno natrafić na rzeczy bezużyteczne. Wszak autorem
bloga, newsmanem czy lokalnym liderem opinii może być każdy – także skrajny dyletant. Nie zmienia to faktu, iż Internet wytworzył własne mechanizmy obronne. Do
nich autor zalicza tagi i folksonomię. Są to także wyraźne przejawy działania „głosu
większości”, który nie poddaje się łatwo manipulacji ani kontroli.
37
38
39

40

41

http://www.chip.pl/news/wydarzenia/prawo-i-polityka/2009/08/meczyl-kota-na-youtube-sprawa-trafi-dosadu
Por. http://www.delicious.com/tag/sony, http://www.delicious.com/tag/pepsi,
http://www.delicious.com/tag/vattenfall, http://www.delicious.com/tag/apple.
Por. http://www.salesfist.com/index.php/2010/12/folksonomies-a-new-viral-marketing-tool/,
http://www.micropersuasion.com/folksonomies/index.html,
http://www.imediaconnection.com/content/5467.imc, http://www.webstrategist.com/blog/2007/02/14/web-strategy-using-folksonomies-to-improve-your-marketing-and-seo/,
http://www.psfk.com/2005/08/leveraging-the-folksonomy-tagging-marketing.html.
Por. http://marketing.ebiznes.org.pl/marketing,wirusowy.htm, http://www.emarketing.pl/artyk/artyk73.php, http://danzarrella.com/when-viral-marketing-attacks.html,
http://www.baekdal.com/media/viral-marketing-tricks oraz
http://www.marketleap.com/report/ml_report_05.htm.
http://www.citeulike.org/.
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Wspólne tagowanie i dzielenie się zakładkami nie jest panaceum na nadmiar informacji i chaos komunikacyjny. Jest to jednak uniwersalne, dostępne dla każdego
internauty narzędzie, które pozwala skutecznie dostosować Sieć do własnych preferencji i potrzeb.

To give a thing its proper... tag. Folksonomy as a universal model of content classification in the
Internet
Summary
The study is an attempt at an introduction to folksonomy as one of the major components of Web
2.0. The description includes the history of this model of categorization, presentation of the most
important stages of development and an analysis of the main features based on selected internet
portals (Delicious, YouTube, Digg, Wykop and CiteULike). The mechanism of tag evaluation
("weighting") and the implications for the sender and receiver of a message – especially on the example
of Flickr and Bagno portal tag clouds and the hierarchy of entries on Wikipedia. Marketing (commercial)
usage of folksonomy with examples of misuse and manipulation was also discussed.
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Zjawisko odwróconego product placement
jako rodzaj strategii intertekstualnej w grze Fallout 3

Definicja oraz krótka historia product placement
Na początku chciałbym przytoczyć definicję marketingowego zjawiska, jakim jest
strategia product placement:
Product placement to sposób promocji polegający na umieszczaniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym produktu lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań (najczęściej konsumenckich)1.

Historia tego zjawiska sięga lat 30. XX wieku, kiedy zaczęto promować w filmach
pierwsze produkty, głównie samochody i papierosy. Na przykład Ford Motor Co.
płacił wytwórniom filmowym za pojawienie się w niemych filmach samochodu marki
Ford T. Już wtedy wytwórnia filmowa MGM otworzyła specjalny dział zajmujący się
product placement. Takim przykładem umieszczenia produktu jest kryptoreklama
dżinu Gordon's w filmie Afrykańska królowa z 1956 r., w którym grali Humphrey
Bogart i Katherine Hepburn.
Z tym zjawiskiem wiąże się również rozwój oper mydlanych z lat 50. i 60. ubiegłego
stulecia. Często były one wspierane finansowo przez producentów różnego rodzaju
produktów prezentowanych w serialach. Między innymi, tak działał znany koncern
Procter & Gamble, który umieszczał w serialach swoje produkty takie, jak pasta do
zębów, mydło czy różnego rodzaju detergenty.
Co prawda w filmach pojawiały się różne produkty, lokowanie ich miało jednak na
ogół przypadkowy charakter. Studia filmowe nie potrzebowały dodatkowych środków finansowych, a producenci nie mieli motywacji do lokowania produktów, dlatego ten sposób promocji stosowany był raczej sporadycznie. Potencjał tej strategii
odkryto dopiero w latach 80. Punktem przełomowym stał się film Stevena Spielberga
pt. E.T., który powstał w 1982 roku. Producent filmu zgłosił się do znanej firmy M&M
z propozycją udostępnienia cukierków do filmu. Ta jednak nie była zainteresowana
i dlatego ostatecznie w filmie wystąpiły cukierki Reese's Pieces firmy Hershey.
1

A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, Warszawa 2003, s. 22.
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Strategia product placement okazała się nieprawdopodobnie skuteczna. Sprzedaż
filmowych słodyczy tej konkretnej marki wzrosła aż o 65%.
Od tamtej pory historia sukcesu tego smakołyku stała się klasycznym i często
opisywanym dowodem siły product placement, jak również impulsem do rozwoju tej
formy promocji w USA, a później na całym świecie2.

'Odwrócone' product placement
Tym wstępem z historii pewnych aspektów reklamy chciałem zaanonsować istotę
niniejszego tekstu, w którym chcę opisać zjawisko odwróconego product placement
w kontekście zastosowania tego zjawiska, jako strategii intertekstualnej, konkretnie
w serii fabularnych gier komputerowych Fallout.
Jeżeli product placement polega na umieszczaniu marek na zasadach komercyjnych w różnych mediach (film, serial, gra komputerowa), to zjawisko odwróconego
product placement polega na umieszczeniu we wspomnianych mediach marki fikcyjnej. Nikt fikcyjnej marki przecież nie kupi, aczkolwiek z tym twierdzeniem ostatnio
można polemizować3. Uważam, że jest to podjęcie przez reżysera lub programistę
swojego rodzaju gry z widzem bądź komputerowym graczem.
Przykładem tego rodzaju gry z widzem jest film Quentina Tarantino Pulp Fiction.
Obok realnie istniejących marek umieszczonych na zasadzie product placement (kultowy dialog o frytkach i hamburgerach z McDonald's lub bohater zapijający hamburgera „pysznym napojem Sprite”) lub antyreklamy („Nie jadam w Burger Kingu4”)
reżyser zaimplementował fikcyjną markę papierosów Red Apple, która była wykorzystywana w innych filmach Tarantino. Domyślam się, że umieszczenie tej fikcyjnej
marki jest ukłonem w stronę ówczesnego widza, ponieważ w latach 90. zaczęto upubliczniać skrywaną wcześniej praktykę promowania poszczególnych marek papierosów w kinie oraz telewizji. W wyniku presji społecznej branża tytoniowa zobowiązała
się nie umieszczać papierosów w filmach.
Jak jednak z tego rodzaju zabawy zrobić dobrze zaplanowaną strategię marketingową, która w sporej mierze polega na wielopłaszczyznowej intertekstualności? Tej
sztuki dokonano w serii komputerowych gier fabularnych Fallout, a zwłaszcza w ostatniej odsłonie gry, Fallout 35. Zanim opiszę wspomnianą strategię, chciałbym jeszcze
powiedzieć o dwóch podstawowych rodzajach intertekstualności występujących
w grach komputerowych. Ryszard Nycz definiuje intertekstualność jako ten aspekt
ogółu własności i relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania
2
3
4
5

A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, Warszawa 2003, s. 24-25.
Na przykład kupno na Allegro wirtualnej waluty w grach typu MMO, za prawdziwe pieniądze.
Q. Tarantino, Pulp Fiction (1995).
Oraz w grze Fallout: New Vegas, która ukazała się dopiero po napisaniu tego tekstu i jednocześnie utwierdziła
mnie w przekonaniu, że teza o celowym stosowaniu przez twórców zjawiska odwróconego product placement
jako strategii intertekstualnej, jest słuszna.
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i odbioru od znajomości innych tekstów. Postanowiłem oprzeć się na definicji jego
autorstwa, ponieważ Nycz proponuje w niej uwzględnić nie tylko inne teksty literackie, ale również teksty z innego systemu semiotycznego, czyli teksty kultury, takie
jak: plastyka, muzyka, architektura, etc.
Intertekstualność to kategoria obejmująca ten aspekt ogółu własności i relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru od znajomości innych tekstów oraz „architekstów”
oraz pozadyskursywnych mediów, sztuki i komunikacji6.

Badacz ten wprowadza pojęcia „intertekstualności właściwej” oraz „intertekstualności fakultatywnej”. Pod pierwszym pojęciem można rozumieć nawiązania prymarne, konieczne przy odcyfrowaniu intertekstu, zaś pod pojęciem drugim – nawiązania
sekundarne, dopełniające wymowę dzieła, stanowiące naddatek semantyczny7.
Bazując na tej podstawie podzieliłem występującą intertekstualność w grach na obligatoryjną oraz fakultatywną.
Intertekstualność obligatoryjna sprowadza się do oczywistych nawiązań gatunkowych oraz sytuacji, gdy gra jest adaptacją powieści lub została napisana na podstawie
filmu lub innego istniejącego tekstu. Są to aluzje do fabuły pierwowzoru, transpozycje zawartych w fabule motywów i postaci. Gracz obligatoryjnie jest „zmuszony” do
rozpoznania oryginalnego tekstu poprzez reklamę lub inne działania o charakterze
promocyjnym. Czy sięgnie do oryginalnego tekstu, to już jego sprawa. Typowym przedstawicielem obligatoryjnej strategii intertekstualnej jest na przykład bogate w ilość
tekstów uniwersum gier Warhammera lub Warhammera 40k, gdzie przepływ relacji
intertekstualnych nie wychodzi poza świat przedstawiony tekstów tego uniwersum.
To znaczy tylko tyle, że nawiązania intertekstualne dotyczą głównie fabuły innych
gier, prozy, podręczników do gier bitewnych lub podręczników do gier fabularnych,
gdzie dominują przekształcenia nazwane przez Henryka Markiewicza transformacjami „generycznymi” oraz transformacjami „tematycznymi”8.
Intertekstualność fakultatywna jest popkulturową otoczką, wspomnianą wcześniej grą w grze. Tak jak w wypadku aluzji literackich i wizualnych, ta „gra w grze” ma
charakter fakultatywny, gdyż nie jest konieczna do zrozumienia idei całego tekstu.
Rozpoznanie tego typu intertekstu sprawia graczowi przyjemność, gdyż potrafił
odczytać kolejny punkt na mapie popkultury9.

6
7
8
9

R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy, [w:] Tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze,
Warszawa 1995, s.120.
R. Nycz, op. cit., s. 62.
H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, [w:] Tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989,
s. 222-225.
P.. Świątek, niepublikowana praca magisterska Intertekstualność w grze komputerowej Wiedźmin, obroniona
w 2009 r. w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s.101.
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Seria Fallout silnie reprezentuje ten typ intertekstualności. Zwłaszcza część druga
bogata w humorystyczne „pisanki”10 oraz część trzecia, na której się skupię. Przedstawiony świat umiejscowiony jest w USA, dwieście lat po zagładzie nuklearnej, która
miała miejsce w roku 2077. Postać gracza porusza się po ruinach Waszyngtonu
walcząc z bandytami, dotkniętymi chorobą popromienną ghulami i mutantami, jednocześnie uważając na wszechobecną radiację. Wizualnie świat bardzo przypomina
kadry z filmu Chłopiec i jego pies, serii Mad Max, czy też nowszych filmów w konwencji postapokalipsy jak Księga ocalenia cz też Droga.
W serii tej, tuż przed zagładą nuklearną, która, jak wspomniałem, miała miejsce w
drugiej połowie XXI wieku, Ameryka przeżywała ponowną fascynację latami 50. XX
wieku. Nowoczesność była połączona ze stylem retro. Od strony architektury nowoczesne wieżowce były budowane i zdobione na wzór tych z lat 50. Samochody napędzane ogniwami jądrowymi miały design swoich odpowiedników sprzed ponad stu
lat. Podobnie z ubraniami, produktami codziennego użytku, plakatami, filmami i muzyką. Bohater gry ma przy sobie radio, w którym może usłyszeć kilka istniejących sygnałów radiowych, w tym jeden pochodzący z ostatniej rozgłośni radiowej w Waszyngtonie, Galaxy News Radio. Stacja ta nadaje muzykę z lat 50. Tak oto postać gracza
może słuchać muzyki sprzed trzystu lat, gdyż twórcy nie skomponowali własnych
utworów, tylko wykorzystali istniejące w świecie rzeczywistym, czy raczej przedfikcyjnym. W ten sposób gracz przemierzając atomowe pustkowia może słuchać Billie
Holiday, The Inkspots, Elli Fitzgerald, Cola Portera, Roya Browna, Jacka Shaindlina
i wielu innych wykonawców tamtego okresu. W grze Fallout: New Vegas sporo zaczerpnięto z klimatu westernu, dlatego na ścieżce dźwiękowej znajduje się np. taka
piosenka jak „Big Iron” M. Robbinsa (Gunfighter Ballads) oraz inne utwory w konwencji country z lat 50. Tego typu tekstualność muzyczno-wizualna ma za zadanie potęgować u grającego wrażenie rzeczywistości i spójności prezentowanego świata, ale nie
tylko muzyka czy też architektura spełniają to zadanie. Świat tej serii jest także bogaty
w fikcyjne marki, które zazwyczaj nawiązują do realnie istniejących produktów, a ponadto pełnią ważną funkcję w świecie przedstawionym, który w zasadzie jest skonstruowany z tych marek. Przemierzając atomowe pustkowia, postać gracza napotyka
na swej drodze butelki, ciężarówki oraz charakterystyczne, czerwone automaty
„Nuka-Coli”11 lub w wypadku New Vegas butelki korzennego piwa „Sunset Sarsaparilla”. Penetrując w poszukiwaniu żywności opuszczone markety „Super Duper
10

11

„Pisanki” czyli zjawisko „Easter Eggs”. Tak nazywane są humorystyczne wstawki programistów, które mają postać
intertekstów. Przykładem w Fallout 2 może być umieszczenie znanego skeczu grupy Monty Pythona Most śmierci
z filmu Monty Python i Święty Graal.
Chociaż marki te nie powstały na zlecenie koncernów produkujących ich oryginalne odpowiedniki, czyli nie
zostały na nie wyłożone pieniądze, tylko zostały wykreowane na potrzeby świata przedstawionego gry (początki
w 1997 roku) – postanowiłem, wbrew sugestiom, pozostać przy nazwie „odwróconego product placement”.
Odwróconego w stosunku do założeń: Podstawienie prawdziwe - podstawienie fałszywe, podstawienie
komercyjne – podstawienie niekomercyjne, gdzie celem reklamy nie jest wygenerowanie zysku ze sprzedaży
marki umieszczonej w tekście, tylko samego tekstu, w którym owa reklamowana marka występuje oraz dodanie
waloru artystycznego, gdy owa marka jest silnie powiązana z fabułą.
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Mart” znajduje opakowania płatków śniadaniowych „Sugar Bombs” oraz ciasteczka
„Fancy Lads”, a także środek do czyszczenia „Abraxo” lub wrak robota obronnego
wyprodukowanego przez firmę RobCo. Wędrując po zrujnowanych autostradach,
gracz napotyka wraki samochodów marki Chryslus. Z komiksów wydawnictwa
Hubrics, które znalazł bohater jest w stanie nauczyć się walki bronią białą. Niemal na
każdym rogu wiszą rządowe plakaty rekrutacyjne lub zachęcające do kupna bonów
wojennych przeciwko komunistycznemu, chińskiemu agresorowi. Na każdym kroku
widać ślady technologii koncernu Vault-Tec, który specjalizuje się w budowaniu
Krypt, czyli potężnych schronów przeciwatomowych. W takim schronie wychowała
się postać gracza. Ciekawostką jest też fakt, że papierosy w grze nie mają konkretnej
fikcyjnej marki. Są za to jednym ze środków płatniczych.
Mówiąc krótko, gracz jest otoczony przez fikcyjne marki, które tworzą klimat stylu
retro osadzonego w latach 50. łącznie z histerią związaną z nową zimną wojną, która
tym razem przekształciła się w realny konflikt geopolityczny.
Marki te występowały we wcześniejszych częściach gry. W ciągu dekady stały się
one kultowe wśród graczy, miłośników tej serii. Studio Bethesda, które wydało trzecią
część gry wpadło na ciekawy pomysł promocji, który polegał na wypuszczeniu reklam
fikcyjnych marek występujących w grze, nakręconych w poetyce prawdziwych,
amerykańskich reklam z lat 50. Te trailery prezentowały kluczowe produkty, takie jak
schrony przeciwatomowe „Vault-Tec”, wyrzutnie „Fat Boy” czy też roboty marki
„Protectron”.
Sposób wykonania tych reklam sugeruje świadomą strategię marketingową polegającą na umieszczaniu prawdziwej marki, czyli gry, wśród marek fikcyjnych. Intertekstualność w tym wypadku ma charakter kilkupłaszczyznowy. Gracz, który poprawnie
odczytuje sygnały intertekstów wie, że te fikcyjne reklamy mają swoją genezę w prawdziwych, amerykańskich reklamach z lat 50. oraz w operach mydlanych z tamtego
okresu, obok których owe reklamy były emitowane. Odbiorca ten potrafi też skojarzyć produkty fikcyjne z produktami realnymi. Z fałszywych reklam i tekstów propagandowych oraz z fabuły gry jest w stanie wyczytać także podobieństwo realnej groźby
konfliktu z lat 50. oraz tego fikcyjnego, który skończył się nuklearną apokalipsą świata
przedstawionego gry.
Fallout 3 była jedyną znaną mi grą, gdzie zjawisko odwróconego product
placement występuje w takiej skali i ma tak duże znaczenie dla samej fabuły na zasadzie kontekstowych skojarzeń. Obecnie taką grą jest kolejna odsłona serii, czyli wspomniany wcześniej Fallout: New Vegas. Dlatego w tym konkretnym wypadku zjawisko
to zasługuje na miano świadomie prowadzonej strategii intertekstualnej.
Wracając do poprzedniego akapitu o odbiorcy można tu w ramach dygresji ponownie nawiązać do Ryszarda Nycza, który pisał, że do odczytania różnych płaszczyzn
dzieła, wychwycenia intertekstualnych odniesień, zależy między innymi od kompetencji odbiorców, których można podzielić na amatorów i profesjonalistów. Odbiorcy
profesjonalni, na przykład badacze naukowi, posiłkują się kanonem obowiązkowym
124
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i w wypadku literaturoznawstwa nabywają oni wykształcenie literackie, pewną estetyczną wrażliwość oraz umiejętność umiejscowienia dzieł w konstruktach takich jak
epoki, nurty czy prądy historycznoliterackie. Badacz intertekstualności musi znać
kanon obowiązkowy i dzielić zarazem pasję odbiorcy amatora, by móc skutecznie
wyłapać konotacje i nawiązania do innych tekstów kultury z kanonu kontekstowego12. Amatorom zatem pozostaje czysta rozrywka, a w wypadku gier komputerowych,
trudno w zasadzie mówić o odbiorcach stricte profesjonalnych.

The phenomenon of reverse product placement as an intertextual strategy in Fallout 3 computer
game
Summary
Product placement is a method of promotion based on the placement of a product of a particular
brand in a cultural text, audiovisual or print medium, e.g. in a computer game or a film, for advertising
purposes. The article discusses the phenomenon of 'reverse' product placement, i.e. placement of
a fictitious brand, which can allude to a product existing in reality, but does not have a commercial
relationship with it – it is a kind of artistic concept. The author presents this phenomenon in the context
of its usage as an intertextual strategy, using fictitious brands from Fallout game series as an example.

12

R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy, [w:] Tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze,
Warszawa 1995, s. 62.
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Językowe gry nadawcy z odbiorcą we współczesnym
dyskursie reklamy

Współczesna kultura zaczęła coraz bardziej dostrzegać i uwydatniać rolę odbiorcy
przekazów kulturowych, który przestał być uważany za biernego rejestratora narzuconych sobie treści, usytuowanego w układzie komunikacyjnym w relacji podrzędności do nadawcy.
Stawał się coraz częściej uczestnikiem wspólnego procesu kształtowania znaczeń,
nie tylko interpretatorem, ale współtwórcą czy nawet kreatorem wypowiedzi1.
Również nadawca przekazów o funkcji nakłaniającej (a więc także reklamowych)
zaczyna dziś coraz częściej postrzegać odbiorcę w kategoriach równorzędnego
partnera interakcji, brać pod uwagę jego wzrastające wymagania i kompetencje
odbiorcze.
Często bowiem sam odbiorca komunikatu reklamowego, nie tracąc świadomości,
jakie są intencje nadawcy, bardziej chce być zapraszany do uczestnictwa w samym
akcie komunikacji, zaskakiwany, a nawet szokowany inwencją twórców przekazu niż
natarczywie nakłaniany do zakupu reklamowanego produktu.
Dyskurs reklamowy pojmuję jako złożone zdarzenie komunikacyjne, obejmujące
różnorodne uwarunkowania językowe i pozajęzykowe2, wpływające na kształt perswazji reklamowej. Dyskursywna perspektywa oglądu każe położyć nacisk na komponent pragmatyczny tekstów badanego typu, zwłaszcza na komunikujące się podmioty: nadawcę i odbiorcę oraz zawiązującą się między nimi interakcję i jej społeczne
umocowanie3.
Mając świadomość różnorodności technik i strategii, służących nawiązaniu porozumienia między nadawcą a odbiorcą, pragnę przyjrzeć się ich wybranemu rodzajowi: grom językowym, spotykanym we współczesnych tekstach reklamowych.
1
2

3

O roli odbiorcy w przestrzeni współczesnego dyskursu zob. B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009,
s. 137-139.
W polskiej nauce rozumienie dyskursu jako kategorii związanej z całością aktu komunikacji upowszechniła Anna
Duszak. Termin ten obejmuje zatem zarówno określoną werbalizację (tekst), jak i czynniki pozajęzykowe, które
jej towarzyszą, tj. przede wszystkim określoną sytuację użycia oraz jej uczestników; zob. A. Duszak, Tekst, dyskurs,
komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 13 i n.
Por. B. Witosz, op. cit., s. 71.
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W celu zwiększenia efektywności i atrakcyjności przekazu reklamowego nadawca
w bardzo różny sposób wykorzystuje i przekształca zastane tworzywo językowe,
poprzez eksperymenty i zagadki werbalne szukając wspólnej płaszczyzny porozumienia z odbiorcą.
Szczególnie eksploatowanym polem, na którym toczy się gra językowa między
nadawcą a odbiorcą, jest obszar frazeologii. Dla współczesnej reklamy związek frazeologiczny jest niezmiennie atrakcyjnym środkiem językowym, szczególnie bliskim
językowi przeciętnego odbiorcy komunikatu reklamowego, bo charakterystycznym
dla polszczyzny potocznej.
Już samo używanie swobodnej, potocznej frazeologii znamienne jest dla stylu bardziej poufałego, zakładającego większą bliskość nadawcy i odbiorcy4.
Frazeologizmy poddawane w reklamie rozmaitym modyfikacjom i przeróbkom,
używane bywają na prawach gry językowej mającej rozbawić i zjednać odbiorcę,
dostarczając mu intelektualnej satysfakcji z rozwiązania zagadki5.
W reklamie częste są przede wszystkim przypadki deleksykalizacji, czyli odświeżania dawnych znaczeń zidiomatyzowanej metafory, np.
! Ból gardła odbiera ci głos? Weź „Strepsil”.
Przenośne znaczenie frazeologizmu: odebrać komuś głos (czyli nie pozwolić na
kontynuowanie przemówienia) zostaje w przekazie zderzone z dosłownym, przywołanym i uaktualnionym dzięki kontekstowi (reklamowanym produktem są bowiem
tabletki na ból gardła).
Podobne przenikanie i opalizowanie znaczeń dokonuje się w innych reklamach,
np.
! Wspieranie sił obronnych organizmu to teraz kaszka z mlekiem.
! Łupież już nigdy nie przyjdzie ci do głowy.
W pierwszym przypadku metaforyczne znaczenie frazeologizmu kaszka z mlekiem
(coś błahego, łatwego) ulega zabawnemu udosłownieniu, bo pojawia się w kontekście reklamowanego produktu, którym jest kaszka z mlekiem firmy „Bebilon”.
Również w drugim przykładzie skojarzenie z dosłownym znaczeniem związku
frazeologicznego: przyjść (komuś) do głowy jest możliwe tylko dlatego, że przywołany
slogan to końcowa część reklamy szamponu likwidującego łupież, a więc chorobę
skóry głowy.
W wielu przypadkach zabieg deleksykalizacji w reklamie może być udany tylko
dzięki sprawnemu współdziałaniu kodu werbalnego z wizualnym. Dzieje się tak
wtedy, gdy znaczenie dosłowne związku frazeologicznego sugerowane jest przez
obraz.
! W naszych sokach wszystko bierzemy pod lupę -

4
5

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 79.
O różnych typach reklamowych modyfikacji frazeologicznych zob. U. Szyszko, Gry językowe w sloganach reklamowych, „Język Polski” 1996, LXXX, 3-4 Kraków.

127

Językowe gry nadawcy z odbiorcą we współczesnym dyskursie reklamy.

czytamy w reklamie soków dla dzieci Bobo Frut, rekomendowanych jako spełniające
najbardziej rygorystyczne normy żywieniowe. Tekst reklamy uzupełnia rysunek
butelki reklamowanego soku, z etykietą znacznie powiększoną za pomocą lupy.
Spotkać też można reklamy niemal w całości oparte na grze znaczeniami związków
frazeologicznych. Ich spiętrzenie w jednym komunikacie musi być jednak dobrze
umotywowane przez kontekst- tylko wtedy możliwość wieloznacznego odczytania
tekstu sprzyjać będzie jego perswazyjności.
Wartym omówienia przykładem jest tekst reklamy szamponu przeciwłupieżowego „Head&Shoulders”, w którym wykorzystano całą serię sfrazeologizowanych
zwrotów, mających w swym składzie komponent: głowa, por. suszyć głowę, rwać
włosy z głowy, mieć (coś) na głowie. Umieszczenie ich w kontekście mówiącym o zaletach szamponu produkowanego w dwóch wersjach: dla kobiet i dla mężczyzn, powoduje udane współgranie znaczeń: dosłownego i przenośnego (np. kobiety mają więcej na głowie ), co zwiększa szansę uzyskania żartobliwego porozumienia między
nadawcą a odbiorcą przekazu.
Swoiste napięcie między dosłownym a przenośnym znaczeniem związku frazeologicznego, sugerowane przez tekst albo obraz w reklamie, jest zatem częstym
źródłem żartów językowych we współczesnym dyskursie reklamowym. Popularność
takich zabiegów związana jest na pewno ze świadomością, że dla większości odbiorców żart, dowcip i humor to czynnik zwiększający atrakcyjność przekazu – może
zatem mieć wpływ na jego skuteczność6. Jest to także sposób na zdobycie przychylności adresata- odbiorca, który rozpoznał intencje nadawcy, jest bowiem usatysfakcjonowany; ma wrażenie, że zrozumiał tekst jako jeden z niewielu, czuje się niejako
wybrany7.
Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że niejasność sytuacji w reklamie może
być skuteczna tylko wtedy, jeśli staje się łamigłówką, którą odbiorca może rozwiązać
natychmiast8, bez dłuższego zastanawiania się. Dlatego twórcy reklam wybierają
raczej znane, potoczne frazeologizmy, których postać kanoniczną odbiorca może
łatwo i szybko odtworzyć.
Innym zabiegiem modyfikacyjnym stosowanym przez nadawców reklam na gruncie frazeologii jest wymiana jednego lub kilku członów przywoływanych związków
frazeologicznych. Ze stałego, najczęściej łatwo rozpoznawalnego związku frazeologicznego, ujmuje się pewien składnik, a na jego miejsce wprowadza nowy, np.
! Masz świat w zasięgu karty.
Powyższy slogan powstał na drodze wymiany ostatniego składnika związku: ręka
(w zasięgu ręki, czyli bardzo blisko) została zastąpiona kartą, co jest uzasadnione
kontekstem, bowiem chodzi o reklamę karty kredytowej.

6
7
8

J. Bralczyk, op. cit, s, 38-39.
P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 222.
Tamże, s. 223.
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Podobnie w sloganie reklamującym preparat łagodzący stany napięcia nerwowego:
! Weź to na spokój!
rozum (ze związku frazeologicznego: wziąć coś na rozum – doszukiwać się w czymś
sensu, logiki), został zastąpiony spokojem, co również jest umotywowane rodzajem
i przeznaczeniem reklamowanego produktu.
Trzeba jednak zauważyć, że wymiana członów frazeologizmu jest udana, tzn.
pozwala na łatwą identyfikację wariantu z formą kanoniczną tylko wtedy, gdy tożsamość struktury styntaktycznej i prozodycznej obu jednostek zostaje zachowana9.
Znacznie rzadziej spotyka się w reklamie modyfikacje polegające na celowym
opuszczeniu któregoś komponentu związku frazeologicznego, być może dlatego, że
takie zabiegi mogą być czasem trudniejsze do rozszyfrowania.
Np. w sloganie preparatu do pielęgnacji stóp firmy „Scholl”: Piękna od stóp wykorzystano tylko pierwszy składnik frazeologizmu: od stóp do głów (całkowicie, w pełni),
co da się uzasadnić przeznaczeniem produktu.
Trzeba zauważyć, że współczesny komunikat reklamowy stał się elementem gry
językowej między nadawcą a odbiorcą także dzięki umiejętnemu wykorzystaniu polisemicznych i homonimicznych relacji między leksemami. Jest oczywiste, że o znaczeniu homonimu decyduje dopiero jego użycie, czyli kontekst, w jakim się on pojawia.
W reklamie jednak celowo przywołuje się więcej znaczeń danego wyrazu, by podnieść atrakcyjność tekstu i zachęcić odbiorcę do uczestnictwa w semantycznej grze.
Dwuznaczność słowa „mus” została np. udanie wykorzystana w reklamie deserków owocowych firmy „Gerber”. Por. slogan reklamowy:
! Bo owoce to mus.
Znaczenie wynikające z kontekstu (mus jako przecier owocowy) spotyka się w sloganie z innym znaczeniem leksemu (mus jako czynnik zmuszający do działania, przymus, potrzeba), co dodatkowo powinno mobilizować odbiorcę do nabycia reklamowanego produktu.
Na polisemicznych relacjach między leksemami oparta jest większość reklam
telewizyjnych sieci „Biedronka”. Efekt humorystyczny wyzyskiwany jest właśnie
dzięki umiejętnemu zderzaniu różnych znaczeń słów i ich przenikaniu się w trakcie
całego komunikatu. Udane współgranie różnych sensów dokonuje się dzięki współdziałaniu słowa z obrazem, czemu służy zabieg personifikacji produktów polecanych
przez sieć „Biedronka”. Dowcipne dialogi prowadzone przez ziemniaki, kiełbasę,
galaretkę czy konserwę odsłaniają możliwości wieloznacznego odczytania poszczególnych fragmentów tekstu.
Np.
! Ananas wyszedł z puszki. A za co siedział? Podobno śmietanę ubił.
! Ja taka zwyczajna, a oni tacy nadziani. (Kiełbasa o szaszłykach)
9

Zob. A. Lusińska, Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007,
s. 28.
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! A wy co, jeszcze w mundurkach? Rozbierać się! (O ziemniakach)
W reklamach prasowych zdarzają się także rozmaite graficzne zabawy słowem,
manipulowanie wielkością liter czy ich układem, żartobliwe wpisywanie w treść
komunikatu nazwy produktu czy wyrazu uchodzącego za kluczowy.
! Hedrin i po WSZYstkim- czytamy w reklamie preparatu przeciwko wszom.
Częste są slogany oparte na kalamburach, będących atrakcyjnym źródłem żartu
językowego, ale także narzędziem służącym do zbudowania zręcznego i sugestywnego hasła reklamowego.
Na paronomastycznych skojarzeniach zbudowane są np. gry słów w sloganach
firmy „Toma”, produkującej soki owocowe. Por.
! Toma więcej w sobie
! Toma radość w sobie.
Jeszcze innym sposobem nawiązania żartobliwego porozumienia nadawcy z odbiorcą komunikatu reklamowego jest posługiwanie się neologizmami. Nowe słowa
czy połączenia wyrazowe, utworzone dla potrzeb konkretnego tekstu i ściśle skorelowane z treścią komunikatu, służą nie tylko nazwaniu nowego produktu czy określeniu
jego funkcji, ale przede wszystkim związaniu nowego słowa na stałe z konkretnym
produktem.
Obok form utworzonych regularnie, za pomocą istniejących formantów i zgodnie
z polskimi modelami słowotwórczymi (np. czasowstrzymywacz, czasoumilacz, czasopodwajacz), pojawiają się także naruszające normę językową hybrydy typu: czegotoniemający czy wszystkowciągający.
Wśród reklamowych neologizmów spotykamy też zabawne innowacje, nawiązujące do istniejących wyrazów i rozpoznawane przez odbiorcę dzięki mechanizmowi
aluzji leksykalnej, np. lodożerca (ludożerca), łatwobralny (łatwopalny) czy rozkangurzyć (rozweselić).
Działania na granicy normy językowej czy też jawnie ją naruszające, są kontrowersyjną, ale często skuteczną metodą przyciągania uwagi adresata w reklamie. Np.
w tekście reklamującym serki firmy „Danone” pojawił się slogan: Metoda na głoda,
zawierający niepoprawną postać gramatyczną rzeczownika. Zamiast wymaganej
formy głód, zastosowano formę głoda. Odstępstwo od normy wydaje się tu jednak
umotywowane – umożliwia wprowadzenie rymu, który ułatwia przyswojenie i zapamiętanie sloganu.
W innej, znanej jeszcze z lat 90. XX w. reklamie środka owadobójczego „Raid”,
pojawił się pleonazm, czyli konstrukcja, której składniki powtarzają tę samą treść.
Por.
! Raid. Zabija owady. Na śmierć.
Celowe formuły zawierające nadmiar znaczeniowy często uatrakcyjniają przekaz
reklamowy, zwiększają oryginalność sloganu, mają też potęgować wrażenie skuteczności i siły działania reklamowanego produktu.
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Bogatym źródłem inspiracji dla gier językowych w reklamie jest także szeroko
pojęta tradycja kulturowa, obejmująca cały repertuar tekstów literatury pięknej i popularnej.
Reklama wykorzystuje i modyfikuje na swoje potrzeby zarówno fragmenty tekstów poetyckich, jak i znanych piosenek.
„Serduszko puka w rytmie cha-cha”- śpiewa aktorka reklamująca lek na problemy
kardiologiczne, końcówkę piosenki modyfikując tak, by mogła się pojawić nazwa
produktu: „Bo z Novocardią zdrowie łatwiej wchodzi w krew ...”.
Podobnie w reklamie preparatu „Ranigast” na problemy żołądkowe sparafrazowano większy fragment znanego wiersza S. Jachowicza „Chory kotek”. Por.
Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku, i przyszedł pan sąsiad: jak się masz,
Koteczku?
-Niedobrze, oj, zgaga, nadkwaśność w żołądku.
-Ranigast weźmiesz i wszystko w porządku !
Reklama może też wykorzystywać i przekształcać do własnych celów tylko tytuły
filmów czy piosenek, jak np. Nie ma jak u Malmy (reklama makaronu nawiązująca do
tekstu piosenki W. Młynarskiego: Nie ma jak u mamy) czy Do zaczytania jeden krok
(slogan reklamujący czasopismo dla kobiet, z modyfikacją tytułu piosenki: Do zakochania jeden krok).
Podobny mechanizm zastosowano w prasowej serii reklam dań w słoiczkach
firmy „ Gerber”, zatytułowanych: Poszukiwacze ulubionych smaków oraz Poszukiwacze ulubionych soków.
Widać tu wyraźne nawiązanie nie tylko do tytułu znanego filmu: Poszukiwacze
zaginionej arki, ale i do jego przygodowej konwencji (dzieci „poszukujące” nowych
dań w słoiczkach w strojach podróżników).
Działania na cytatach z powszechnie znanych tekstów mają wytwarzać poczucie
więzi kulturowej łączącej nadawcę z odbiorcą10, a rozszyfrowywanie zapożyczeń, czyli
szukanie pokrewieństw między tekstem prymarnym a przetworzonym, może też być
źródłem przyjemności i satysfakcji dla odbiorcy.
Przeanalizowane przykłady pozwalają zatem na sformułowanie wniosku, że językowe gry nadawcy z odbiorcą to nie tylko przykład wzrastającej kreatywności i pomysłowości twórców reklam, ale przede wszystkim forma zaproszenia odbiorcy do
bardziej aktywnego uczestnictwa w reklamowym akcie komunikacyjnym.

9

J. Bralczyk, op. cit., s, 82.
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Linguistic play between sender and receiver in the contemporary discourse of advertising
Summary
The article focuses on the ways in which contemporary advertising message draws attention and
wins over receivers. Language means in the area of phraseology, especially delexicalizations, that is
instances of freshened up meanings of old idiomatized metaphors, as well as methods of
transformation of set phrases (extending, limiting and exchanging components of a phrase) were
discussed on selected examples. Moreover, the article includes an analysis of the ways advertisements
use similarly sounding words (puns, paragrams) and examples of paraphrases – intentional
modifications of fragments of well-known texts from belles-lettres and popular literature. Language
play between sender and receiver was presented not only as an example of increasing creativity and
ingenuity of advertisers, but especially as a manner of inviting receivers to more active participation in
advertising understood as an act of communication.
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Językowe i pozajęzykowe komponenty
marki politycznej

Jednym z priorytetowych zagadnień w strategii politycznej stało się w ostatnich
czasach kreowanie marki politycznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyborcy
przywiązują się do silnych marek, są lojalni wobec nich, często rezygnując z udzielania
poparcia innym ugrupowaniom, chociaż te niejednokrotnie proponują „produkt polityczny” bardziej odpowiadający ich przekonaniom. Podobnie jak w życiu gospodarczo-ekonomicznym, także polityczna oferta, złożona pod nieznaną marką, ma nikłe
szanse na wybranie jej przez „konsumenta politycznego”. Równość wobec prawa,
wolność wyboru i istnienie konkurencji ujawniają wyraźne podobieństwo marketingu ekonomicznego do marketingu politycznego1 i przenoszenie metod komercyjnych w sferę polityczną2. Należy tym samym uznać, że elementy wizualne i językowe
wpływają na odbiór marki przez wyborców, są jej sygnałami, więc zapowiedziami czy
zwiastunami całościowej oferty politycznej.
Niniejszy artykuł posiada kompozycję trójdzielną. W pierwszej jego części zaprezentowano kwestie związane z nazwami ugrupowań politycznych, ujmując problem
w perspektywie komunikacji perswazyjnej. Druga część tekstu poświęcona została
innemu zagadnieniu językowemu, związanemu z pozycjonowaniem partii w przestrzeni publicznej – sloganom, z którymi odbiorca spotyka się bezpośrednio i które są
werbalną wizytówką partii i – podobnie jak nazwa ugrupowania – stanowią reklamę
tego, co można przenośnie nazwać „produktem właściwym”, czyli programu, poglądów i działania podmiotu politycznego. Natomiast w ostatniej części artykułu skupiono się na trzeciej, nie mniej ważnej, kwestii, mianowicie wizualnej identyfikacji partii
na podstawie logo, które stanowi zewnętrzną reprezentację oferty politycznej. Kompozycja niniejszego tekstu odpowiada zatem triadzie kluczowych zagadnień
związanych z identyfikacją ugrupowań politycznych i występujących niemal w każdym wymiarze promocji partii (np. na billboardach, stemplach, materiałach promocyjnych itd..).

1
2

J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001, s. 98.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003, s. 21.
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Nazwa ugrupowania politycznego – marka i obietnica
Partia polityczna, definiowana jako „dobrowolna organizacja, stawiająca sobie za
cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi
wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej”3,
występuje pod określoną nazwą. Rzecz jasna, to nie nazwa decyduje o uznaniu konkretnej organizacji za partię, ale jej cechy, dlatego też nie zawsze w swoich nazwach
dane ugrupowania używają terminu „partia”. Faktem pozostaje jednak, że to właśnie
nazwy stają się ikonami poszczególnych podmiotów politycznych4, wpływają na postrzeganie przez społeczeństwo danego ugrupowania, odbiór składanej przez nie
oferty, jak też na wizerunek jego członków.
W nazwach poszczególnych partii zawiera się nie tylko ich historia, ale także są one
konglomeratami wyznawanych przez ugrupowania wartości, zwierciadłem ich celów,
zatem – obietnicą ciągłego dostarczania konkretnego zbioru cech, korzyści i usług dla
nabywców, a zarazem obietnicą wysokiej jakości5. Jednocześnie postrzeganie podmiotu politycznego jako produktu a nie programu, sprawia, że wzrasta znaczenie
wizerunku nadawcy danej oferty politycznej, marką w tym znaczeniu staje się zwłaszcza nazwa partii6. W związku z tym można powiedzieć, że w konstruowaniu dobrego
wizerunku partii jej nazwa odgrywa niebagatelną rolę, staje się jej ikoną. Z punktu
widzenia marketingu politycznego, a dokładniej rzecz ujmując – namingu, nazwa
ugrupowania musi zawierać pierwiastek perswazji. Aby spełniała swoją funkcję,
powinna być łatwa do wymówienia (także skandowania), łatwa do zapamiętania i –
przy jednoczesnym odnoszeniu się do programu formacji – konotująca pozytywne
wartości i uczucia (posiadająca tzw. „efekt aureoli”7). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wraz ze skróceniem nazwy jej pozytywne nacechowanie zanika. Zleksykalizowane akronimy stają się bowiem uniwersalnymi „słowami sztandarowymi”8, więc –
w zależności od kontekstu – mogą wyrażać pozytywne i negatywne pojęcia (miranda
i kondemnanda). Odwołajmy się do przykładów:
Prawo i Sprawiedliwość – nazwa: określa ideę, cele ugrupowania; nie wskazuje
na formę założycielską; odzwierciedla tendencje i sytuację panujące w Polsce
w okresie powstania partii; odwołuje się do pozytywnych wartości: sprawiedliwości, szanowania prawa, stosowania zasad, uczciwości (sprawiedliwość 'uczciwe, prawe postępowanie', prawo 'ogół przepisów i norm prawnych regulujących
stosunki między ludźmi danej społeczności; norma prawna;uprawnienia
3
4
5
6
7
8

Art 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Por. Z. Kowalik-Kaleta, Nazwisko jako ikona – film, reklama, marka (nazwa produktu), „Studia z Filologii Polskiej
i Słowiańskiej”, nr 42, 2007, s. 269-278.
Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 272.
M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze, Warszawa 2000, s. 29.
T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 1999, s. 37.
W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002, s. 7.
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przysługujące komuś zgod-nie z obowiązującymi przepisami', USJP9); skrót nazwy
łatwy jest do skandowania;
Platforma Obywatelska – nazwa: oznacza obywateli zebranych w jednym miejscu,
których łączy światopogląd; odwołuje się do celów wspólnych ogółowi obywateli;
ewokuje wartości: współdecydowanie, współodpowiedzialność, współpraca;
pierwszy człon nazwy jest wyrazem mającym pozytywny wydźwięk, bo – zgodnie
z definicją (platforma 'dziedzina wspólnego działania', USJP) – oznacza porozumienie i wspólnotę (por. platforma ideologiczna, platforma polityczna), a także
przydaje cechy postępu i nowoczesności (por. platforma cyfrowa, platforma wiertnicza); drugi człon nazwy stanowi żeńska forma przymiotnika obywatelski 'dotyczący obywateli jakiegoś państwa lub regionu; właściwy dobremu obywatelowi,
pożądany społecznie' (USJP), powstałego na bazie rzeczownika obywatel 'członek
społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki zastrzeżone
przez konstytucję; stały mieszkaniec jakiegoś regionu lub miasta' (USJP); skrót
nazwy łatwy do skandowania podczas wieców, podobnie jak pierwszy człon
nazwy (słowo trójsylabowe);
Sojusz Lewicy Demokratycznej – nazwa, poprzez wyraz sojusz, wskazuje na związek,
przymierze ludzi o podobnych poglądach; w nazwie wyrażony jest pogląd, że znaczenie słowa lewica wiąże się z sensem słowa demokracja; nazwa sugeruje, że
profil partii jest lewicowy, ale nie tożsamy z socjalistycznym; wyrazy sojusz i lewica
nie wywołują raczej pozytywnych skojarzeń (w historii Polski wszystkie sojusze,
zwłaszcza te z XX wieku, jak: sojusz robotniczo-chłopski, sojusz polsko-niemiecki
[1934] czy sojusze polsko-radzieckie [1932, 1939], wiązały się z negatywnymi
skutkami i wynikały ze złych decyzji politycznych; natomiast słowo lewica wartościowane jest ujemnie – por. potoczne sensy wyrazu lewy 'nielegalny, fałszywy;
wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś
umiejętności', USJP); skrót nazwy jest łatwy do skandowania;
Polskie Stronnictwo Ludowe – nazwa oznacza grupę interesu, określonych obywateli
polskich (ludowy 'dotyczący wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tradycji; dotyczący ludu
jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów', USJP); występujące
w nazwie pojęcia „stronnictwo" i „ludowe” wskazują na działanie partii w zakresie
spraw dotyczących mieszkańców wsi, realizację ich interesów; jest to jedna z nielicznych nazw tworzących spójną całość; skrót nazwy prosty do skandowania;
Samoobrona – nazwa: określa sytuację, w której znaleźli się zwolennicy tego ugrupowania (ludzie wsi) oczekujący radykalnych zmian; odsyła do opozycji: oni – my,
wyraźnie wskazując stronę pokrzywdzoną, osaczoną (por. definicję słownikową:
samoobrona 'obrona samego siebie; obrona kraju przed wrogiem organizowana
i prowadzona własnymi siłami przez ludność cywilną' USJP); przywołuje skojarzenia z buntem, przeciwdziałaniem czemuś lub komuś, gwałtowną reakcją na coś,
9

Przywoływane definicje słów pochodzą z Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN, red. S. Dubisz,
Warszawa 2008.
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obroną własnych interesów; nie pasuje do partii parlamentarnej, gdyż wskazuje
na stawianie oporu wobec innych pod pozorem chronienia własnych idei; wskazuje raczej na jednorazową akcję i czasowy byt na arenie politycznej; nazwa jednowyrazowa, nie posiadająca skrótu;
Liga Polskich Rodzin – występujące w nazwie wyrazy liga 'sojusz, koalicja' i rodzina
'małżonkowie i ich dzieci; ogólniej też: osoby związane pokrewieństwem i powinowactwem; grupa ludzi złożona z rodziców, dzieci, wnuków i bliskich krewnych'
(USJP) wyrażają narodowy, patriotyczny charakter partii, ale także wspólny stosunek do tradycyjnych wartości; nazwa sugeruje, że członkowie i zwolennicy partii
wywodzą się wyłącznie z polskich rodzin, a ona sama otwarta jest tylko dla Polaków i reprezentuje jedynie polskie interesy; nazwa posiada skrót (LPR) łatwy do
skandowania, podobnie jak pierwszy, dwusylabowy, człon nazwy.
Łatwo zauważyć, że większość nazw polskich partii politycznych zbudowana jest
z dwóch, mogących istnieć samodzielnie, elementów. Zazwyczaj jednym z nich jest
informacja odsyłająca do historii i motywów powstania ugrupowania. Stąd częste w
nazwach wyrazy typu: unia 'związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp.', przymierze 'zgodne współżycie, harmonia z otaczającym światem', liga
'koalicja', sojusz 'związek', porozumienie 'ugoda, umowa', które wskazują na „wspólnotowy” czy „zjednoczeniowy” charakter ugrupowania i są typowe dla partii powstałych od roku dziewięćdziesiątego, więc o krótkich tradycjach i mniejszym doświadczeniu. Drugi element nazwy to zwykle rzeczownik lub przymiotnik odsyłający do
wartości i poglądów, jak na przykład: praca, sprawiedliwość, demokracja, wolność,
patriotyczny, obywatelski. Warto zauważyć, że często nazwy partii – zwłaszcza
nowszych (np. PiS) – mają charakter sloganowy, bo wyrażają postulaty, zasadnicze
treści programowe ugrupowania10.
Analizowanie nazw partii, mimo że w jakiejś części jest grą w skojarzenia,
pozostaje ważne z punktu widzenia reklamy i promocji politycznej. Nazwa ugrupowania jest jego wizytówką, i chociaż na co dzień nie zwraca się uwagi na jej przekaz,
pozostaje znakiem rozpoznawczym partii i jej gwarantem. Nawet jeśli stopniowo dla
odbiorców przekaz przestanie być istotny, a sama nazwa ugrupowania stanie się
wyłącznie znakiem rozpoznawczym ugrupowania, profesjonalnie dobrana nadal
będzie oddziaływać11.

10
11

Zob. J. Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005, s.
231-237.
Warto jednak zwrócić uwagę na nazwę powstałego pod koniec 2010 roku ugrupowania Polska Jest
Najważniejsza, która chociaż w mediach funkcjonuje przede wszystkim jako akronim PJN (gdyż w pełnym
brzmieniu sprawia trudności natury językowej, związane z odmianą), nie rodzi kłopotów z identyfikacją
ugrupowania, jego założeń programowych i osób do niego należących.
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Slogan – oferta polityczna
Mając na uwadze fakt, że „język jest najbardziej naturalnym narzędziem perswazji12”, należy przyjąć, że jednym z podstawowych elementów budowania marki jakiegoś ugrupowania politycznego, stanowiącym jego wizytówkę, są slogany13. Jak twierdzi Oliver Reboul, „wypowiedź jest sloganem wtedy, gdy wytwarza coś dodatkowego,
coś ponad to, co bezpośrednio mówi”14. Dlatego też, podobnie jak nazwa partii,
slogan polityczny powinien odwoływać się do emocji odbiorców, być zwięzły i sugestywny. Jednocześnie w przypadku sloganów politycznych szczególnie łatwo dostrzec
istotę sloganów w ogóle – ważne jest przede wszystkim to, jaki skutek przynoszą,
jakie są efekty ich działania, nie zaś meritum w nim zawarte. Nie bez powodu właśnie,
slogany polityczne przyjmują kształt dobitnych, zwięzłych i wyrazistych sformułowań,
nakłaniających do czegoś, zalecających jakieś opinie, zasady postępowania, poglądy
polityczne, promujących idee i cele ugrupowania. To z kolei nadaje im (podobnie jak
w przypadku nazw ugrupowań) charakter obietnicy czy oferty politycznej, ale pozbawionej gwarancji realizacji i bez szans na replikę. Spójrzmy na przykłady: Zlikwidujemy korupcję (PiS, 2007), By żyło się lepiej. Wszystkim! (PO, 2007), Człowiek, Rodzina,
Praca, Godne życie (Samoobrona, 2005), Zasługujesz na więcej (UP, 1997), Po pierwsze gospodarka (Unia Demokratyczna, 1993). Warto jednak zwrócic uwagę, że
często slogany polityczne, jeśli pozbawić je kontekstu, stają się wypowiedziami uniwersalnymi, spójnymi z wieloma programami politycznymi15.
Zakłada się, że dobry slogan powinien ograniczać się do niezbędnego minimum
leksykalnego16, a zarazem powinien stać się hasłem rozpoznawczym danego ugrupowania politycznego i zwiastunem jego programu. W realizacji tych celów wykorzystuje się rożne figury retoryczno-stylistyczne17, w tym szczególnie często typowy dla
reklam produktów tryb rozkazujący (Nie obiecujemy! My planujemy!, PK, 2007)
i paralelizm syntaktyczny (Polska prawa, Polska sprawiedliwa, PiS, 2005; Dbamy
o Polskę. Dbamy o Polaków, PO, 2007).
Oczywiście, slogany nie podają konkretów, ale odwołując się do wartości i cnót –
zazwyczaj powszechnie akceptowanych – sygnalizują pewne założenia polityczne
12
13
14
15
16
17

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 7. Por. W. Lubaś, Język w komunikacji, w perswazji i reklamie,
Dąbrowa Górnicza 2006.
W przestrzeni reklamy politycznej slogany mają swoją historię. Szerzej na ten temat zob. M. Kochan, Slogany w
reklamie i polityce, Warszawa 2005, s. 16-21.
O. Reboul, Kiedy słowo jest bronią, tłum. J. Arnold [w:] Język i społeczeństwo, opr. M. Głowiński, Warszawa 1980,
s. 305.
Por. W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2000, s. 109.
Zob. I. Kamińska-Szmaj, Perswazja w tekstach reklamowych – spojrzenie językoznawcy [w:] Język perswazji
publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003, s. 12-22.
Kwestie te dokładnie zostały już omówione, między innymi w pracach Jerzego Bralczyka (Strategie w języku
propagandy politycznej (o polskiej propagandzie partyjno-państwowej w latach 1982–88) [w:] „Język a kultura”,
t. 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991) i Marka Kochana (Slogany w reklamie i polityce,
Warszawa 2005), dlatego też w tym miejscu ograniczono się do przywołania kilku reprezentatywnych
przykładów sloganów.
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i społeczne, jak na przykład: mądrość (Mądry wybór – lepsze życie, UW, 1997),
odpowiedzialność (Pełna odpowiedzialność, PO, 2005; Zasady zobowiązują, PiS
2007), kompetencja (Mądre rządy zamiast głupich wojen, LiD 2007), wrażliwość
(Pamiętamy o niepełnosprawnych, LiD 2007), ojczyzna (Polska Najpierw, KPEiR,
1997; Łączy nas Polska, PSL, 1997), rodzina (Silna Rodzina. Bezpieczna Szkoła. Niskie
Podatki, LPR, 2007), czy też określają światopogląd ugrupowania, np. ludowy (Skuteczni dla polskiej wsi, PSL, 2005). Nie trudno zauważyć, że większość sloganów staje się
swoistym mottem programu politycznego, charakteryzującym ugrupowanie, ukazującym najistotniejsze jego zalety.
Jedną z cech dobrego sloganu jest możliwość jego skandowania18. Slogany polityczne są więc często konstruowane w taki sposób, by przy możliwości rytmicznego ich
wypowiadania zapadały w pamięć potencjalnych wyborców. Przykładowo: Polska
jest Kobietą! (PK, 2007), Silna Rodzina. Bezpieczna Szkoła. Niskie Podatki (LPR, 2007),
Chodźcie z nami! (AWS, 1997), Dobre dziś – lepsze jutro (SLD, 1997), O prawdę i godność (Samoobrona RP, 2007), Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków (PiS, 2007). Dla
wzmocnienia siły perswazyjnej w slogany bywa często wkomponowana nazwa ugrupowania (a w zasadzie jej skrót). Dzięki temu uzyskuje się efekt bezpośredniej identyfikacji ugrupowania z programem – w świadomości odbiorców zapisuje się nie tylko
oferta polityczna, ale jednocześnie oferent. Oto przykłady takich rozwiązań: Pełna
odpowiedzialność (PO, 2005), Porozumienie Służy Ludziom (PSL, 2007), Nie będziesz
sam. Razem Odbudujemy Polskę (ROP, 1997).

Logo – wizualizacja oferty politycznej i znak marki
Z badań przeprowadzonych w 2005 roku przez Interaktywny Instytut Badań
Rynkowych wynika, że nazwa jest tylko atrybutem firmy, bo jej nieznajomość nie
wyklucza świadomości istnienia marki. Okazuje się, że w większości przypadków
wskaźnik rozpoznawalności marek na podstawie wizualizacji jest wyższy niż na podstawie nazwy19. Charakter nazwy nie pozostaje jednak bez znaczenia dla odczytania
logo danego ugrupowania politycznego. Przyjmując, że logotyp – zasadniczy element
logo – jest nazwą zapisaną w odpowiedni, charakterystyczny sposób20, należy uznać,
że jest on graficzną interpretacją jej brzmienia. Idąc w tym kierunku, można zatem
powiedzieć, że elementy wizualne związane z logo stanowią kolejny aspekt wizytówki
ugrupowania politycznego, znakiem marki. Dla uściślenia dodajmy, że logo to pewna
całość, składająca się z symbolu graficznego – sygnetu, a także logotypu (literowego
zapisu nazwy)21. Pomocna w poczynieniu pewnych ustaleń teoretycznych może być
następująca egzemplifikacja:
18
19
20
21

Właściwość ta ujawnia się już w etymologii słowa slogan, które wiąże się celtyckim wyrażeniem slaugh-gharim
'okrzyk wojenny' (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967).
M. Milewski, Marka znana z widzenia, „Brief” nr 12, 2005, s. 88-89.
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1997, s. 172-173.
Według definicji występujących w opracowaniach nt. projektowania graficznego (zob. A.L. Włoszczyński, Logo,
sygnet, logotyp, http://e-alw.com/varia/logo.pdf (dostęp: 12 VI 2010).

138

Jarosław Pacuła

Rysunek 1. Logo i jego elementy

Źródło ilustracji: www.polskajestkobieta.org. Opracowanie własne

Samo logo partii może jednak przyjmować różne formy. Niejednokrotnie zresztą,
nawet jeśli pełne logo wygląda inaczej, w wielu wypadkach ugrupowania polityczne
posługują się jego „okrojoną”, uproszczoną wersją, co systematyzuje poniższa tabela.
Tabela 1.
logo pełne, zawierające
sygnet i logotyp (hasło
bywa często pomijane,
nawet jeśli w statucie partii
występuje jako oficjalny
integralny element logo)

Rys. 2. Źródło: www.polska-plus.pl [20 V 2010]

logo składające się
wyłącznie z logotypu,
będące tekstową
formą typograficzną
Rys. 3. Źródło: http://partiapracy.pl [20 V 2010]
logo będące symbolem
graficznym, sygnetem

Rys. 4. Źródło:
www.platforma.org
[20 V 2010]

Rys. 5. Źródło:
www.uw.org.pl
[20 V 2010]

Rys. 6. Źródło:
www.prawicarzeczypospolitej.org
[20 V 2010]

logo tekstowe z akcentem
graficznym

Rys. 7. Źródło:
www.uw.org.pl
[20 V 2010]

Rys. 9. Źródło:
www.solidarnosc.org.pl
[20 V 2010]

Rys. 8. Źródło:
www.pis.org.pl
[20 V 2010]

logo – inicjał, będące
zazwyczaj znakiem
zbudowanym z liter
składających się na
skrótowiec
Rys. 10. Źródło: http://partiawip.pl [20 V 2010]

Opracowanie własne na podstawie: A.L. Włoszczyński, Logo, sygnet, logotyp, http://ealw.com/varia/logo.pdf (dostęp: 12 VI 2010).
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Logo partii w dużej mierze jest podstawą budowania wizerunku marki (fachowo
nazywanego brandingiem), czyli pozycjonuje partię na arenie politycznej. Jak wspomniano, ma też za zadanie odzwierciedlać jej tożsamość, tradycję, ideologię, wartości i kierunki rozwoju. Wszystkie elementy logo – tak werbalne, jak graficzne – powinny zatem cechować się dużą dozą perswazyjności. Wobec tego, jako komunikat, logo
partii pełni dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i perswazyjną („marketingową”).
Tym samym każdorazowo powinno eksponować wizerunek obozu politycznego,
wywołując u odbiorcy odpowiednie konotacje i nastrój oraz motywując go do pożądanej reakcji czy zajęcia określonego stanowiska.
Należy mieć na uwadze, że logo związane jest głównie z partią polityczną, a nie
z konkretnym kandydatem, więc jest zasadniczym środkiem służącym kreowaniu jej
wizerunku. Logo określonej partii jest ściśle kojarzone z programem politycznym,
ideologią i konkretnym światopoglądem, toteż – by trafić w gusta odbiorców i oddziaływać na nich, realizując funkcję perswazyjną – powinno22:
! spełniać podstawowe zasady projektowania, w tym przede wszystkim zawierać
elementy skomponowane tak, by tworzyły całość; mieć optymalnie i proporcjonalnie zagospodarowane przestrzenie; posiadać właściwe kolory i dopracowany
kształt; być czytelne i maksymalnie proste;
! być unikatowe, charakterystyczne, przyciągające uwagę i odróżnialne od innych;
! reprezentować partię, czyli odpowiadać jej charakterowi; klarownie przekazywać
informacje o ideałach i celach partii oraz budzić pozytywne skojarzenia;
! być funkcjonalne, to znaczy zawierać minimalną ilość kolorów, dobranych tak, by
można je stosować na ciemnych i jasnych tłach, na różnych powierzchniach (ekranie, billboardzie, wizytówce) i przy użyciu różnych technik.
Z powyższego wynika, że o perswazyjnej wartości logo decyduje zarówno kolor
i krój czcionki, jak też kolorystyka i kształt sygnetu. Niewątpliwie barwa jest najsilniejszym bodźcem wzrokowym – pobudza i wyraża emocje. Połączenie koloru z odpowiednim symbolem graficznym potęguje wrażenia wizualne, a tym samym trafia bezpośrednio do podświadomości człowieka i wpływa na jego uczucia i zachowania. Nie
bez przyczyny właściwości te z coraz większą precyzją wykorzystuje się w marketingu
politycznym, w tym właśnie przy tworzeniu i zastosowaniu znaków partyjnych. Kolory
spełniają więc dwie funkcje: artystyczną (mają związek z usposobieniem człowieka,
wpływają na jego samopoczucie) i utylitarną (informują, symbolizują, ostrzegają,
zwracają uwagę). Swoje znaczenie mają także kształty, figury, schematy i linie. One to
sprawiają, że przestrzeń może być odbierana jako twarda lub miękka, stabilna (symetryczna) bądź zachwiana (grawitacyjna). Dla perswazyjnej siły logo nie bez znaczenia
jest zatem to, że barwa i symbol graficzny – chociaż mogą pełnić rolę samodzielnych
komunikatów – występują w nim wspólnie23.
22
23

J.S.B. Morse, What Makes a Great Logo, http://www.code-interactive.com/thinker. Cyt. za: H. ZakrzewskaKrzyś, Wizualna tożsamość firmy, http://twojbiznes.infor.pl (dostęp 12 V 2010).
Zob. B. Janda-Dębek, A. Kuczyńska, Wybrane determinanty odbioru reklamy wizualnej: barwa i rekwizyt,
„Przegląd Psychologiczny” nr 1/2, 1995, s. 129-139.
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Zasadniczo paleta kolorów wykorzystywanych w logo ugrupowań politycznych
ogranicza się do ośmiu: błękitu (lazuru), niebieskiego, zielonego, czerwonego, białego, żółtego, czarnego, pomarańczowego i złotego. Poddanie analizie dwudziestu dwu
przykładów pozwala na dokonanie pewnych uogólnień na temat perswazyjnej roli
barwy w komunikacji politycznej, w tym także w logo ugrupowań politycznych24.
W poniższym omówieniu kolejność kolorów odpowiada częstotliwości ich występowania w analizowanych logo. I tak:
! kolor czerwony: silnie oddziałuje na wzrok, zwiększa zainteresowanie, przyciąga
uwagę, pobudza do działania, aktywności; posiada pozytywne: konotacje: miłość,
płodność, życie, namiętność, postęp, energia, ciepło, aktywność, odwaga, radość,
szczęście, przywództwo, ale też negatywne, jak: agresja, niebezpieczeństwo,
gniew, choroba, grzech, cierpienie; najczęściej wykorzystywany jest przez ugrupowania lewicowe (rys. 10., 11., 12.), w programach kładących nacisk na kwestie
socjalne i pracownicze, ale także partii odwołujących się do wartości patriotycznych, jak: LiD, SdPl, SLD, UP, Polska Plus, Solidarnoœæ, UW, ZChN, LPR, PiS,
Samoobrona, ROP;
! kolor biały: jest kolorem tła, nadaje czysty, estetyczny charakter, zwykle towarzyszy czerwieni jako barwa narodowa; spośród pozytywnych konotacji trzeba
wymienić: otwartość, uczciwość, cnotliwość, jasność, lekkość, doskonałość,
prawda, chwała, a z negatywnych: pustka, śmierć, obojętność; z uwagi na swój
„uniwersalny” charakter wykorzystywany jest przez wszystkie ugrupowania:
PD, ROP, ZChN, UPR, LiD, LPR, Polska Plus, UP, UW, Samoobrona, Solidarność, PiS,
SLD;
! kolor błękitny (lazur): osłabia napięcie, nastraja marzycielsko, łagodzi nerwy;
kojarzy się z niebiańskością, perspektywicznością, ładem, porządkiem, nowoczesnością, otwartością na zmiany, ale jednocześnie chłodem i niematerialnością;
wykorzystywany jest przez: PO, PiS, LPR (po rebrandingu), UPR, ZChN, KPEiR;
! kolor pomarańczowy: przyciąga uwagę, wzmaga zainteresowanie, wzbudza sympatię, nastraja optymistycznie, dodaje pewności siebie; kojarzy się z radością,
dostatkiem, ·młodością, entuzjazmem, zapałem, pewnością, rzeźwością; typowy
jest dla ugrupowań o dynamicznym rozwoju, chcących podkreślić swoją aktywność, nowatorstwo, gotowość na zmiany; towarzyszy logo: PO, SdPl, LiD, PD;
!· kolor żółty: pobudza do działania, nastraja ciepło, aktywizuje umysł; konotuje
wartości dodatnie, jak: otwartość, optymizm, umysłowość, komunikatywność,
ale też negatywne, jak zazdrość czy złośliwość; cechuje nowoczesne partie,
24

Poczynione tu uwagi na temat wykorzystania barw w logo oparto na opracowaniach: M. Kuśpit, Psychologiczne
aspekty barwy w reklamie, „Annales UMCS” t. 14, 2001, s. 281-296; C.W. Domański, A.S. Daniluk, Z badań nad
preferencjami i symboliką barw, „Annales UMCS”, t. 7, 1994, s. 37-48. Zob. też: M. Glinkowski, Barwa - istotny
czynnik determinujący zachowania konsumentów [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. Stefan Bosiacki, Poznań 2002, s. 65-74; W.K. Szalkiewicz, Kolor polityki, „Zeszyty Naukowe
Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego”, nr 1, 2005, s. 93-99.
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!

!

!

!

nastawione na partnerskie relacje z obywatelami; wykorzystywany przez: ZChN,
KPEiR, SdPl, UW, Samoobronę;·
kolor niebieski: działa uspakajająco, pobudza do marzeń, sprzyja rozważaniom
pozwala się skupić; w większości konotuje wartości pozytywne, jak: spokój, świeżość, łagodność, duchowość, wierność, odpowiedzialność, zaufanie, niżeli negatywne, jak: chłód, dystans, powątpiewanie; dominuje w przypadku partii postępowych, przede wszystkim liberalnych, nowoczesnych; wykorzystywany przez:
Libertas Polska, PK, Polskę Plus;
kolor zielony: sprzyja budowaniu zaufania i lojalności, przynosi ukojenie, relaksuje, odświeża, daje poczucie bezpieczeństwa, nastraja łagodnie; kojarzy się z nadzieją, harmonią, młodością, rozwojem, wzrostem, spokojem, zdrowiem, naturalnością, neutralnością; typowy dla ugrupowań akcentujących odpowiedzialność,
rozwój, ale nastawionych na zmiany ewolucyjne, nie gwałtowne przeobrażania;
obecny w wizerunku: Stronnictwa „Piast”, PSL-u, Samoobrony;
kolor czarny: wyzwala nastrój tajemniczości i smutku, przytłacza, nastraja depresyjnie; kojarzy się z elegancją, prestiżem, ale jednocześnie z żałobą, smutkiem;
typowy jest dla partii nacjonalistycznych i konserwatywnych (rys. 13.); wykorzystany przez PD i UPR;
kolor złoty: kojarzy się z luksusem, dostojeństwem, wysoką jakością, a zarazem
zbytkiem, pychą i próżnością; wykorzystują go partie narodowo-demokratyczne
i konserwatywne (rys. 14.); charakterystyczny dla wizerunku ugrupowania Libertas Polska.

Niewątpliwie kolor wpływa na zapamiętanie obrazu. Przypomnienie wzorów,
kształtów i nazw często następuje pod wpływem widoku określonej barwy, która nie
bez powodu bywa definiowana jako „psychologiczna własność naszych doznań zmysłowych, powstała na skutek przetwarzania przez mózg informacji zakodowanych
w źródle światła”25.
Rys. 10.

Rys. 11.

Źródło: www.sdpl.pl [20 V 2010]

Źródło: www.sld.org.pl [20 V 2010]

25

T. Brzeziński i B. Michalak, Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce [w:]
Marketing polityczny: w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 167.
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Rys. 12.

Rys. 13.

Źródło: http://wikinews.org [20 V 2010]

Źródło: www.upr.org.pl [20 V 2010]

Rys. 14.

Źródło: http:// arturzawisza.blog.onet.pl [20 V 2010]

O ile paleta barw występujących w logo ugrupowania jest ograniczona i umożliwia
szybką identyfikację partii, o tyle nadmiar kolorów (choć nieraz estetycznie skomponowanych) skojarzenie z konkretnym logo, więc także ugrupowaniem, utrudnia, a nawet uniemożliwia. Z drugą z wymienionych sytuacji spotykamy się na przykład w logo
Samoobrony (rys. 15.) i Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (rys. 16.). Gdyby usunąć
z ich pól nazwy, nie wskazywałyby na konkretne ugrupowanie, bo stałyby się albo
zbyt ogólne, pasujące do wszystkich niemal stronnictw politycznych (jak KPEiR-u),
albo wręcz niekomunikatywne (jak Samoobrony)26.
Rys. 15.

Rys. 16.

Źródło: http://wikinews.org [20 V 2010]

Źródło: www.upr.org.pl [20 V 2010]

Zasadniczym motywem wykorzystania kolorów jest identyfikacja ugrupowania
politycznego, jego reklama i promocja. Przy konstruowaniu logo warto zatem skorzystać z danych płynących z badań psychologicznych, z których wynika między innymi,
że barwy o silnym nasyceniu i intensywności (żółty, pomarańczowy) są przychylnie
odbierane przez ludzi młodych, a mężczyźni preferują barwy zimne i o silniejszym
nasyceniu. Ponadto przy doborze barw warto rozważyć ich kulturowe i społeczne
uwarunkowania.
26

Inna sprawa, że Samoobrona posługuje się kilkoma, różnymi pod względem kolorystyki, logo.
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Symbole (zwykle odrębne sygnety), będące częścią logo, nie tylko informują o profilu politycznym danego ugrupowania, ale także wpływają na sposób odbierania
danego środowiska. Użycie symbolu niesie jednak pewne niebezpieczeństwo. O ile
bowiem głównym zadaniem symbolu jest wywołanie skojarzeń pozytywnych i spójnych z wizerunkiem konkretnego ugrupowania, o tyle niejednoznaczność znaku może partii zaszkodzić lub wcale jej nie służyć. Nie bez powodu zresztą w kilku ostatnich
latach na zmianę logo (fachowo nazywaną rebrandingiem), z reguły przy zachowaniu
kolorystyki, zdecydowało się kilka partii, w tym np. PiS ( por. rys. 17. i 8.) i LPR (por.
rys. 18. i 19.).
Rys. 17.

Rys. 18.

Źródło: http://partiawip.pl [20 V 2010]

Źródło: www.lpr.pl [20 V 2010]

Jednym z najczęściej wykorzystywanych w logo jest znak orła. Zazwyczaj pojawia
się on w zestawieniu z flagą, w połączeniu z różnymi kolorami, przeważnie bielą i czerwienią – barwami narodowymi, i z reguły przybiera kształt orła w koronie – znaku
obecnego w godle państwowym. Znak ten, poza oczywistym odwołaniem do patriotyzmu, niesie z sobą zestaw wartości, z którymi utożsamia się dane ugrupowanie, a są
to: zwycięstwo, sukces, wiara, cnota, troska o rodzinę, godność, honor, ambicja.
Obecny on jest w logo: PiS-u, LPR-u (na tle biało-czerwonej szachownicy), ROP-u (na
tle biało-czerwonej wstęgi, ułożonej w kształt litery „v” – łac. victoria 'zwycięstwo'),
KPN-u (na tle barw narodowych, równolegle ze znakiem Polski Walczącej) oraz ZChNu (rys. 19-23).
Rys. 19.

Rys. 20.

(Liga Polskich Rodzin)
Źródło: http://logo.lpr.pl [20 V 2010]

(Ruch Odbudowy Polski)
Źródło: www.qdnet.pl/rop [20 V 2010]
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Rys. 21.

Rys. 22.

Źródło: www.kpn.org.pl [20 V 2010]

(Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe)
Źródło: www.zchn.org.pl [20 V 2010]

Rys. 23.

Prawo i Sprawiedliwość
Źródło: www.pis.org.pl [20 V 2010]

Drugim pod względem częstotliwości występowania symbolem jest wizerunek
Polski. Oczywiście, jest to pomysł obecny w logo politycznym od kilkudziesięciu lat.
Logo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zawiera dodatkowo intensywny, bardzo
wyrazisty kolor czerwony i twarde monumentalne liternictwo inicjałowe (rys. 24.)27.
Kontury Polski, opisane na stylizowanej dwupłaszczyznowej (biało-czerwonej) literze
„s”, znaleźć można w logo Sojuszu Lewicy Demokratycznej (rys. 25.). Bardziej nacechowane są logo Platformy Obywatelskiej, która posługuje się znakiem uśmiechniętej i szczęśliwej Polski w kolorze pomarańczowym, budzącym pozytywne skojarzenia
(rys. 27.), oraz logo Polski Plus, w którym ciągła linia tworzy kontury Polski z wpisanym w nią znakiem „+” (rys. 26.). Podobny, pozytywny, wydźwięk posiada znak
obecny w logo Partii Regionów, będący trzema płynnie łamanymi liniami w trzech
kolorach o pozytywnych konotacjach (błękitnym, żółtym, zielonym), ułożonymi
w kształt Polski (rys. 28.). Ciekawe rozwiązanie pojawia się także w logo PSL-u, które
w jednym znaku zawiera trzy symbole mające wartość perswazyjną: czterolistna
koniczyna, odzwierciedlająca ułożeniem i kształtem wizerunek zielonej Polski (rys.
29.). Podobny sygnet, ale o nieco wzmocnionej sile perswazji, posiada Stronnictwo
„Piast”: znak czterolistnej koniczyny otoczony jest ramionami podkowy – symbolu
szczęścia, powodzenia (rys. 30.). Stronnictwo to posługuje się także inną wersją logo,
zawierającą barwy narodowe, pozbawioną znaku podkowy (rys. 31.).

27

Analogiczne rozwiązanie znajduje się m.in. w logo Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
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Rys. 24.

Rys. 25.

Źródło: www.upload.wikimedia.org
[20 V 2010]

Źródło: www.sld.org.pl [20 V 2010]

Rys. 26.

Rys. 27.

Źródło: www.polska-plus.pl [20 V 2010]

Źródło: www.platforma.org [20 V 2010]

Rys. 28.

Rys. 29.

Źródło: www.partiaregionow.pl [20 V 2010]

Źródło: www.psl.org.pl [20 V 2010]

Rys. 30.

Rys. 31.

Źródło: www.pslpiast.org [20 V 2010]

Motywy przyrodnicze obecne są także w logo innych ugrupowań. Dominują one
w nowym logo Samoobrony, ale pod względem czytelności jest to znak mało klarowny, w przeciwieństwie do uproszczonej, wariantywnej wersji (por. rys. 15. i 34.). Z odwrotną sytuacją spotykamy się w przypadku logo Socjaldemokracji Polskiej, która
posługuje się jednym symbolem – obrazem żółtego tulipana. Z punktu widzenia perswazyjności tego znaku nie jest to jednak pomysł trafiony: wprawdzie w kulturze
europejskiej tulipan jest synonimem sławy i znakomitości, jednak żółty tulipan oznacza iluzję, sen, marzenie (rys. 10.). Natomiast w logo Unii Wolności pojawia się znak
słońca (rys. 7.). Jest to przede wszystkim symbol energii, życia, radości, wolności,
oświecenia (wiedzy i postępu). Jako całość sygnet oznacza promieniującą
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wspomnianymi wartościami Polskę (wypełnienie stanowią barwy narodowe). Inną
koncepcję, opartą na retrospekcji, posiada logo Prawicy Rzeczypospolitej (rys. 32.).
Ciemno niebieskie litery w nazwie partii, usytuowane przed sygnetem, którym jest
podwójny biały krzyż jagielloński na czerwonym tle, mają nawiązywać do Złotego
Wieku w historii Polski. Odmienne w stosunku do wymienionych jest logo Partii
Demokratycznej, która drugi człon nazwy28, ukształtowany na wzór adresu strony
internetowej, wykorzystała jako znak rozpoznawczy (rys.33).
Rys. 32.

Rys. 33.

Źródło: www.prawicarzeczypospolitej.org
[20 V 2010]

Źródło: www.demokraci.pl [20 V 2010]

Rys. 34.

Źródło:www.samoobrona.org.pl [20 V 2010]

Warto podkreślić, że również zastosowanie w logo podstawowych figur geometrycznych wiąże się ze wzbudzaniem u odbiorców odmiennych emocji. Okrąg nawiązuje do wolności, kompletności, ale też nieskończoności. Jako figura doskonała zazwyczaj wskazuje na ochronę, bezpieczeństwo i idealny wybór. Jednakże logo zamknięte w kole (względnie elipsie) – figurze opływowej i monotonnej – może być
odebrane jako znak partii nie tylko nastawionej na szybki rozwój, dążącej do przemian, ale też hermetycznej, izolującej się od innych poglądów i ludzi, bez wyraźnych
cech programowych i klarownych pomysłów (por. logo Samoobrony). Podobnie
odebrane może być logo zamknięte w owalu, przy czym elipsa jest kształtem nadającym obrazowi więcej dynamiki (por. poprzednie logo Ligi Polskich Rodzin, posiadające formę medalionu). Prostokąt, w tym kwadrat, to figura, na której opiera się
większość wytworów człowieka (np. domy, telewizory, pralki), więc wzbudza zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i wiąże się z wygodą, wiedzą, stabilnością. Logo oparte
na kwadracie (figurze prostokątnej – zaznaczenie J.P.) lub zawierające elementy
opisane na nim może być więc emblematem wytrzymałości, stabilności, dopracowania (por. np. logo Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej).
Najbardziej dynamiczną figurą jest trójkąt, który symbolizuje postęp i wzrost,
28

Element ten został dodany w celu odróżnienia partii od organizacji utworzonej niemal równocześnie przez byłych
członków LPR-u, którzy zarejestrowali ugrupowanie o nazwie Partia Demokratyczna.
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wskazuje, wyznacza kierunek (por. logo Prawicy Rzeczypospolitej, mające kształt
drogowskazu). Jednakże trójkąt nie jest zbyt często wykorzystywany w logo, zapewne
dlatego, że jego walory mogą równie sprzyjać perswazyjnej roli logo, jak i negatywnie
wpłynąć na odbiór, bo oprócz tego, że odsyła do postępowości partii, jej aktywności
i zaangażowania, może być przecież także odczytany jako oznaka konieczności ciągłego ruchu, więc braku spokoju i stabilizacji.
Obecność w logo zarówno kształtów kanonicznych, więc wszędzie interpretowanych niemal identycznie (jak koło, kwadrat i trójkąt), ale też obrazów bardziej złożonych (jak elipsa, krzyż, spirala, które nakładają się lub wpisują w figury podstawowe),
nawet przestrzennych, może być wyrazem funkcji ekspresywnej i decydować o sile
perswazyjnej tego słowno-obrazowego komunikatu29.
Warto w tym miejscu podnieść jeszcze jedną sprawę – perswazyjnego oddziaływania typografii (liternictwa) w logo30, która wiąże się przede wszystkim z graficznym
odwzorowaniem nazwy danego podmiotu politycznego (logotypem). Krój pisma
w niemałym stopniu oddziałuje na odbiór treści31.
Wprawdzie nic nie stoi na przeszkodzie, by w logo jakiejkolwiek branży zastosować dowolną czcionkę, ale w sporym stopniu może to mieć decydujące znaczenie.
W grę wchodzą przecież nie tylko 'czytelność i odróżnialność' tekstu32 oraz względy
estetyczne, ale wszystko to, co można nazwać kongruencją czcionki do przekazu.
Zastosowana na przykład w logo Prawa i Sprawiedliwości (rys. 8.) czcionka szeryfowa
charakteryzuje się spokojem, statycznością, równowagą (toteż bardziej pasuje do
tekstów przeznaczonych do dłuższej lektury); natomiast pismo bezszeryfowe, zastosowane przykładowo w logo Sojuszu Lewicy Demokratycznej (rys. 25.) charakteryzuje się rytmicznością elementów pionowych i poziomych, płaszczyznowym działaniem (toteż jak najbardziej pasuje do tekstów dynamicznych, informacyjnych i reklamowych). Obecny na przykład w logo Platformy Obywatelskiej (rys. 27.) prosty krój
fontu, o charakterze zblokowanym, nie tylko pozwala osiągnąć czystość przekazu,
brak zawiłości, prostotę, ale także może świadczyć o silnych podwalinach partii,
zdecydowanej, mającej zasady, pomagając tym samym w budowaniu wizerunku
29

30

31

32

Zaskakujące jest, że w badaniach nad szeroko rozumianą reklamą analiza symboliczna zajmuje niewiele miejsca,
bo przecież w wielu przypadkach kształty i formy mogą odsyłać do podświadomości zbiorowej (archetypów)
bądź do świadomości zbiorowej (wartości uświadamianych, także uznawanych i deklarowanych).
Poruszone zagadnienie może stanowić temat wielu odrębnych opracowań. W niniejszym tekście ograniczam się
w zasadzie do zasygnalizowania problemu i wskazania jego związku z tematem. Ponadto używam terminów:
„czcionka”, „krój” i „font”, w ujęciu potocznym, mając świadomość, że w fachowym języku odnoszą się one do
różnych kwestii.
Rozważania na temat semantycznej, syntaktycznej i pragmatycznej funkcji typografii stanowiły główne pole
zainteresowań Wolfganga Weingarta (How can one make Swiss typography, „Looking Closer 3: Classic Writings
on Graphic Design”, Nowy Jork 1999), który uważał, że przez graficzną modyfikację liter można wzmacniać
znaczenie tekstu.
'Odróżnialność i czytelność' to dwa funkcjonalne aspekty tekstu ciągłego, które są związane z różnym poziomem
podejścia do tekstu: do szczegółu i do całości. Pierwsza cecha odnosi się do pojedynczego znaku, do identyfikacji i
odkodowania jego znaczenia, z kolei druga związana jest z całym tekstem (łatwością i komfortem czytania oraz
wrażeniem przystępności tekstu).
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ugrupowania stabilnego, o ugruntowanej pozycji. Zwartość liter w logo może także
wyrażać wspólnotę, współdziałanie, wspieranie się. Takie symboliczne sensy posiada
na przykład logo Solidarności, przypominające zwarty pochód ludzi o jednakowych
celach – o czym świadczy kolor czcionki – ale zróżnicowanych – jak można sądzić na
podstawie wysokości liter – pod względem statusu społecznego, wieku itd. (rys. 9.).
Trzeba wspomnieć, że nadmiar stosowanych krojów i stylów pisma, nie sprzyja
pozytywnemu oddziaływaniu na odbiorcę, ale zestawienie w logo dwóch różnych
krojów przynosi przekonujący efekt – zwraca uwagę odbiorcy na ważny element
i nadaje całemu logo optymalnie dynamiczny i silnie graficzny charakter.
W reklamie politycznej, jak w każdym działaniu o charakterze perswazyjnym,
wykorzystuje się różne teorie, techniki i metody, których celem jest przekonanie
odbiorców do danych koncepcji politycznych, pobudzenie ich do określonych reakcji
i działań w sferze polityczno-publicznej, wpływanie na emocje społeczeństwa związane z życiem politycznym. Logo partii, będąc swoistym znakiem firmowym i towarowym, ikoną poglądów, postaci i zachowań, odgrywa więc niebagatelną rolę. Współczesność nie pozostawia wątpliwości – logo i identyfikacja wizualna partii to jedno
z podstawowych narzędzi budowania jej wizerunku, renomy i prestiżu. Będąca
w obiegu opinia, że ten, „kto chce pozyskać szerokie masy ludzkie, używa klucza do
ich serc, do ich podświadomości”33, w przypadku logo politycznego znajduje pełne
uzasadnienie.
***
Profesjonalne podejście do zagadnienia marki politycznej, tworzenia jej spójnego
obrazu, nakazuje wręcz skupienie się na trzech kluczowych dla tego kwestiach. Po
pierwsze, wymyśleniu trafnej nazwy partii, tzn. jednoznacznej, wskazującej na jej
charakter, i wyróżniającej ją na tle konkurencji. Po drugie, na posługiwaniu się sloganami odzwierciedlającymi podstawowe idee programowe, ale przyjmującymi charakter sloganów reklamowych. Po trzecie, na znaku firmowym, czyli logo (w tym logotypie), co wiąże się z faktem, że „w kulturze zdominowanej przez przekaz wizualny
posługiwanie się słowem staje się coraz trudniejsze, a w niektórych przypadkach
wręcz niewystarczające”34. To wszystko stanowi punkt wyjścia dla stworzenia wartościowej marki politycznej, ugruntowania poszczególnych ugrupowań na arenie politycznej, przekładając się także na określony zysk wyborczy. Wiąże się to z jedną z głównych zasad, według której narzędzia marketingowe uzyskują swoją największą
skuteczność w wyniku ich łączenia35, a wizerunek każdego produktu, marki należy
budować i podtrzymywać przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji36.
33
34
35
36

M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, Kraków 2000, s. 127.
M. Milewski, Marka znana z widzenia, „Brief” nr 12, 2005, s. 88-89.
J.C. Levinson, Marketing partyzancki, Warszawa 1998, s. 197.
Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 272.
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Niniejszy artykuł nie uzurpuje sobie prawa do bycia politologicznym czy marketingowym studium na temat pozycjonowania partii politycznej w przestrzeni społecznej. Jego celem jest wyeksponowanie cech istotnych dla komunikowania perswazyjnego w zakresie tworzenia marki politycznej na poziomie elementów słownych
(jak nazwa ugrupowania i slogan) czy logo jako komunikatu słowno-obrazowego.

Linguistic and non-linguistic components of a political brand
Summary
The article is concerned with creation of a political brand. The author points out that a political offer
given by an unknown brand has little chance of being chosen by “political consumers”. The author
analyzes three major associated issues: names of parties (names herald offers given by a party), slogans
of parties (a slogan is a verbal showpiece of political program and views, as well as a specific political
promise) and logos (a logo makes use of the power of colours, shapes and symbols; it constitutes
a persuasive visual message). All of the discussed issues highlight the methods used to position
particular parties on the political arena.
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Wizualne zamysły Zadie Smith - literacka wojna
wypowiedziana lenistwu
Literatura postkolonialna zyskała na popularności w latach osiemdziesiątych XX
wieku. Mimo obecności na rynku czytelniczym wielu liczących się pisarzy reprezentujących byłe kolonie dopiero lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte okazały się podatnym gruntem dla rozwoju i szerszego zainteresowania tym rodzajem pisarstwa.
W przypadku Wielkiej Brytanii nie bez znaczenia była odwilż polityczna i osoba
Margaret Thatcher, która dała zielone światło mniejszościom narodowym i licznym
subkulturom. Obok takich nazwisk jak V.S. Naipaul czy Salman Rushdie pojawili się
młodzi pisarze reprezentujący drugie pokolenie emigrantów. Zaliczamy do nich
między innymi Hari Kunzru, Monikę Ali, Gautama Malkaniego czy, najpopularniejszą
pośród nich, Zadie Smith.
Pisarka urodziła się w Londynie w 1975 roku. Jej matka wyemigrowała z Jamajki do
Anglii w 1969 roku, jej ojciec jest rodowitym Anglikiem, a sama Zadie, według teorii
Homi Bhabha, nie jest „ani jednym ani drugim”1. Smith ukończyła Cambridge i rozpoczęła swą karierę pisarską w wieku lat 25, gdy jej pierwsza z trzech dotychczas opublikowanych powieści „Białe zęby” przyniosła jej sukces i, jak twierdzi Claire Squires,
„stała się bestsellerem, a jednocześnie najczęściej chwaloną przez krytyków powieścią ostatnich lat”2. Dwa lata później pojawił się „Łowca autografów”, a trzy lata
później, w 2005 roku „O pięknie”. Tak więc na przestrzeni kilku lat Zadie Smith osiągnęła niebagatelny sukces, a każda następna publikowana powieść utwierdzała
czytelników i krytyków w świadomości, że oto narodził się niezwykły talent pisarski.
Poza nowatorskim językiem, który zdaje się być wypadkową wielu kultur i ras
zamieszkujących Londyn, Zadie Smith wprowadza jeszcze jeden ciekawy punkt do
swoich powieści, mianowicie element wizualny. Patrząc na tekst jako całość czytelnik
od razu „wyławia” obce słowa, od których roi się w tekstach pisarki. W powieści „Białe
zęby”, której akcja rozgrywa się w wielokulturowym Londynie, dominują wpływy
kultur azjatyckich, szczególnie kultury hinduskiej oraz kultury jamajskiej. W tej wyjątkowo rozbudowanej powieści mamy trzy odmienne rasowo, kulturowo i religijnie
1
2

Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London 1994, s. 33 (tłumaczenie moje).
Claire Sqiures, Zadie Smith's 'White Teeth', Continuum Contemporaries, London 2007, s. 8 (tłumaczenie moje).
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rodziny, które żyją obok siebie a ich losy się splatają. „Białe zęby” to „saga kilku pokoleń, która sięga do dwudziestego wieku”, a „bohaterowie podróżują do i z Bangladeszu, Bułgarii, Jamajki, Włoch i Skandynawii”3. Czytelnik odnajduje tutaj różnorodność
języków, akcentów i tradycji. Wymieszane klasy i rasy ludzkie tworzą niezwykle
barwną opowieść, ale jednocześnie jest to powieść wymagająca od czytelnika skupienia i uwagi. Łatwo zagubić się w treści kilkusetstronicowej powieści. Szczęśliwie
autorka ucieka się do ciekawych, choć nie do końca nowatorskich technik upraszczających życie czytelnika.
Do zapisu obcych słów autorka najczęściej używa pochyłej czcionki, często mniejszej lub większej od standardowej. Słowa typu bhuna, curry, sari, pandies, halal,
haraam, hadith, chutney to tylko nieliczne wyrazy które ubarwiają treść powieści
„Białe zęby”. Większość z nich dotyczy potraw lub elementów stroju czy kultury.
Znaczenie wszystkich możemy wywnioskować z kontekstu, jednak opisywanie składników kuchni hinduskiej byłoby zbyt banalne i mało interesujące bez wprowadzania
ich nazewnictwa w języku hindi. Oczywiście nie jest nowatorstwem wprowadzanie
obcych słów do tekstu, często jednak Smith używa drukowanych liter i dużej czcionki
dla podkreślenia emocji czy kłótni pomiędzy bohaterami.
Poza eksperymentowaniem z czcionką powieści Smith przyciągają uwagę licznymi
rysunkami i ozdobnikami tekstu sporządzonymi w większości przez samą autorkę.
Przypominają one poezję konkretną, której wiodącym przedstawicielem w Polsce był
Stanisław Dróżdż. Ryciny i karykatury umieszczone w tekście prozy Smith skłaniają
nas do zastanowienia się, jak twierdzi Lawrence R. Sipe, „nad sposobem, w jaki tekst
i ilustracje wchodzą w relacje między sobą”4.
Gdy Samad Iqbal, jeden z bohaterów bengalskiego pochodzenia, kłóci się z synem,
gdyż ten zamiast Magid Mahooz Murshed Mubtasim Iqbal nalega, aby nazywano go
Mark Smith, w tekście pojawia się duża czcionka. Oprócz tego dla wzmocnienia
efektu pewne wyrazy są też podkreślone.
W jednej z wypowiedzi bohatera pojawia się ponadto wzmocnienie wizualne:
„Nie odezwiemy się już nigdy, nigdy, przenigdy. A jak umrzemy, to wszyscy powiedzą,
że to przez ciebie, przez ciebie, przez ciebie”5. Poza tym, że cała wypowiedź jest
drukowana, to słowa „nigdy, przenigdy” są dodatkowo podkreślone. Czytelnik ma
wrażenie, że już bardziej wykrzyczeć się tego nie da, a sam tekst zalewa nas całą falą
emocji i natężeniem głosu bohatera.
Grzegorz Grochowski przywołuje innych autorów, którzy w prozie używali elementów wizualnych. W latach czterdziestych dwudziestego wieku był to Antoine de
Saint Exupéry, autor Małego księcia, w latach siedemdziesiątych Kurt Vonnegut

3
4
5

Tamże, s.7.
L. R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships, “Children's
Literature in Education” 1998, tom 29, nr 2, str. 97 (tłumaczenie moje).
Z. Smith, Białe zęby, tłum. Z. Batko, Kraków 2002, s.148.

152

Agnieszka Stanecka

Breakfast of Champions, a na gruncie polskim w 1998 Manuela Gretkowska
w utworze Podręcznik do ludzi 6. Pomimo kilku tytułów i autorów wspomnianych
przez Grochowskiego, przyznaje on, że „tego typu książki wciąż stanowią mniejszość”7, chociaż Smith nie jest wyjątkiem stosując tego typu techniki. Ponadto
Kenneth Kong przypomina, że „środki wizualne były używane na długo przed wynalezieniem słów w każdym języku”.8
Zagłębiając się w tekst Smith, docieramy do intrygującego równania, którego
poważna i zobowiązująca forma okazuje się służyć banalnej problematyce. Jeden
z bohaterów powieści układa równanie, aby dotrzeć i zrozumieć przyczynę uwielbienia dla baru O'Conella.

Według cytowanej przez Grochowskiego, a stworzonej przez Jenny teorii, obrazki,
ryciny i wykresy stają się „substytutem słów pozwalającym na bezpośrednie tłumaczenie”9. Zamiast więc szczegółowych opisów autorka wprowadziła element wizualny ułatwiający zrozumienie zjawiska.
Brnąc dalej w tekst, czytelnik zostaje zapoznany z powojenną historią rozbudowy
baru. Pozornie rzetelne sprawozdanie okazuje się zawierać dodatkowe, humorystyczne i nieistotne fakty w formie spisu kronikarskiego:

Według Kenneth Kong istnieją trzy podstawowe sposoby wprowadzania wizualnych elementów do tekstu. Po pierwsze są to obrazy, które „w niewielkim stopniu
6
7
8
9

G. Grochowski, Images in Texts, [w] Words and Images Iconicity of the Text, red. T. Dobrzyńska, R.Kuncheva,
Warszawa 2008, s.322-323, 333.
Tamże, s. 323.
K. Kong, A Taxonomy of the Discourse Relations Between Words and Visual, „Information Design Journal” 2006,
tom 14, s.208.
G. Grochowski, Images in Texts, s.344.
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wiążą się z tekstem, ale go ubarwiają i wywołują pewne emocje”. Druga grupa to takie
obrazy, które są „ściśle powiązane z tekstem, a ich rolą jest powtórzenie pewnych
emocji lub poparcie ich przykładem”. Trzecia grupa to wizualne dodatki, które „wychodzą poza tekst: interpretują go, rozwijają albo mu zaprzeczają”.
Zadie Smith wprowadza trzeci rodzaj ilustracji, gdy umieszcza w tekście „Białych
zębów” ogłoszenie o firmie oferującej cudowny lek na utratę wagi. Tekst przyjmuje
formę typowego ogłoszenia, a jedna z głównych bohaterek, nastolatka Irie, rysuje
swoją figurę przed wymarzoną dietą i po ewentualnej utracie wagi.

W tym przypadku mamy do czynienia ze swoistym „poszerzeniem” zakresu
tekstu. Autorka dodaje informacje poprzez element wizualizacji pewnych sytuacji.
Można tutaj śmiało zacytować Virve Sarapik, który twierdzi, że tego typu „reprezentacja oparta jest na naturalnym i konwencjonalnym systemie oznaczenia, i jest łatwiej
i szybciej rozumiana niż wiadomość werbalna”11.
O ile inni pisarze postkolonialni także wprowadzali dodatkową czcionkę czy rysunki dla zaakcentowania pewnych istotnych wydarzeń, o tyle Zadie Smith idzie o krok
dalej i zamiast opisywać koligacje rodzinne wprowadza szkic drzewka genealogicznego. Poza suchym przedstawieniem powiązań rodzinnych odnajdujemy tam jednak dodatkowe informacje operujące na granicy plotki:

10
11

K. Kong, Taxonomy of the Discourse Relations Between Words and Visual…, s. 210.
V. Sarapik, Picture, text and imagetext: Textual polylogy, „Semiotica” 2009, vol.4, s. 279.
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Według Grochowskiego, tego typu drzewko genealogiczne zaliczamy do „użytecznych rysunków”12, pośród których autor umieszcza także mapy, plany czy instrukcje
techniczne. Rysunek w tym przypadku jest poważnym uzupełnieniem tekstu. Wyjaśnia także w dość niekonwencjonalny sposób powiązania rodzinne w domu bohaterki
powieści. Mamy więc tutaj, według teorii Lawrence R. Sipe, klasyczny „duet pomiędzy tekstem i obrazem”.13
Następnym interesującym graficznym ozdobnikiem jest wyryte na ławce imię
bohatera „Białych zębów”, Samada Iqbala. Gdy po wielu latach jego syn, próbując odnaleźć przejawy wandalizmu swojego ojca, odszukuje właściwą ławkę w parku, a na
niej odnajduje wyryty nożem napis „Iqbal” Zadie Smith przedstawiła napis graficznie
w taki sposób, iż rzeczywiście przypomina on nieporadną rycinę w drewnie.

Klasyfikując ten element wizualny według teorii Sipe można stwierdzić, iż jest to
przykład „zgodności” (congruency), gdzie „tekst i obraz są w harmonijnej relacji”.14
W drugiej powieści Zadie Smith „Łowca autografów” (2002) odnajdujemy wiele
elementów kultury żydowskiej, jako że główny bohater, Alex Li Tandem, jest pół
Żydem pół Chińczykiem. Alex klasyfikuje świat według dwóch kategorii: żydowskiej
i gojowskiej. Jego przyjaciele to czarnoskórzy Żydzi wprowadzający do powieści elementy kultury Harlemu. Po śmierci ojca Alex próbuje poukładać swój świat wartości,
a ma mu w tym pomóc rozrysowywanie na ścianie dziesięciu sefirot, czyli stopni
poznania Boga, oraz umieszczenie tam liter alfabetu hebrajskiego.

12
13
14

G. Grochowski, Images in Texts, s.325
L. R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships, s. 97.
L. R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships s. 98
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Z czasem okaże się, że bohater uzupełnia sefiroty dochodząc do stanu nirwany
i odnajdując na końcu, przy ostatniej sefirocie, spokój ducha i sens życia. W tym przypadku mamy do czynienia z ilustracjami, które uzupełniają tekst „wybiegając do
przodu i popychając akcję naprzód”15. Czytelnik musi uważnie przeanalizować rysunek, aby pojąć do jakiego celu zmierza bohater i czego mu jeszcze brakuje do wypełnienia sefirot. Co ciekawsze, według Sipe, czytelnik staje się „współtwórcą” powieści
„dostarczając tych elementów, które nie są napisane albo zasugerowane”16.
Z kolei wizje Alexa po zażyciu narkotyków przedstawione są w chmurce przypominającej teksty umieszczane w komiksach.
15
16

L. R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships, s.98.
Tamże, s. 99.
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Według Kenneth Kong, odczytywanie elementów wizualnych nie powinno stanowić przeszkody w odczytywaniu tekstu pisanego. Wręcz przeciwnie, elementy te
„uzupełniają się nawzajem”17. Tak też dzieje się w tym przypadku. Sposób wizualizacji
tekstu sprawia, iż szybko orientujemy się, jaki chaos ma w głowie Alex. Powtarzane
słowa, chaotyczny tekst i pomieszane, fragmentaryczne myśli szybko naprowadzają
czytelnika na właściwy trop.
Zadie Smith, idąc z duchem czasu, wyposażyła swoich bohaterów w laptopy i najnowsze sposoby prowadzenia rozmów, w tym czat. Gdy skłóceni bohaterowie siadają
do swoich komputerów, oczom czytelnika ukazują się następujące symbole:
17

K. Kong, Taxonomy of the Discourse Relations Between Words and Visual, s.208

157

Wizualne zamysły Zadie Smith - literacka wojna wypowiedziana lenistwu

W tym przypadku można zastosować teorię Nodelmana, który twierdzi, że tekst
i obraz ograniczają się nawzajem, ponieważ „słowa i obrazy przyjmują znaczenie, którego żadne z nich nie posiada bez tego drugiego”18. Innymi słowy, tekst czatu wprowadza informację niezbędną, której nie ma w tekście i bez której nie zrozumiemy treści.
Brak tekstu ograniczy nam dostęp do treści rozmowy na czacie, a jednocześnie brak
odbioru i zrozumienia czatu prowadzonego współczesnym językiem, doprowadzi do
niezrozumienia treści tekstu zwartego powieści.
Gdy zaś Alex przebywa w hotelu w Stanach Zjednoczonych dostaje do wypełnienia
kwestionariusz. Pytania są napisane czcionką druku, jednak odpowiedzi Alexa przypominają pismo odręczne, choć zadziwiająco kaligraficzne.

18

P. Nodelman w L.R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships…,
s. 98.
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Czytelnik ma więc wrażenie, że czyta formularz wypełniony przez gościa hotelowego. W naszym pojmowaniu i odbiorze tego tekstu „słowa zmieniają obrazy a obrazy zmieniają słowa”19 .
Pod koniec powieści, gdy Alex znów pod wpływem narkotyków ogląda telewizję,
Smith opisuje, co widać na ekranie. Jednak ryciny odbiornika telewizyjnego wskazują
na ograniczony odbiór treści przez bohatera. Tym samym przekaz zostaje zakłócony
i czytelnik odbiera tylko to, co widzi Alex.

19

L.R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships…, s. 98.
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W tej powieści chaotyczna grafika odzwierciedla nieuporządkowaną rzeczywistość i świadomość bohaterów pobudzoną narkotykami lub lekami. Ich odbiór
świata jest zagłuszany i jest odzwierciedleniem chaosu wewnętrznego bohaterów.
Grafika pozwala uwolnić tekst stylistycznie: to czego nie można wyjaśnić słowami,
pojawia się w formie rysunku.
Warto zastanowić się, dlaczego proza Smith pełna jest dodatkowych ozdobników
i niestandardowych pomysłów takich, jak czcionka, równania, rysunki sporządzone
odręcznie przez autorkę itd. Wszystko wskazuje na to, że autorka traktuje formę
tekstową jako źródło komunikacji z czytelnikiem nie tylko poprzez drukowane wyrazy,
ale także to, co Nick Bentley nazwał „postmodernistycznymi dodatkami”. Należy
zauważyć, że owe „dodatki” to nie jedynie próba bycia oryginalnym w celu przyciągnięcia wzroku i uwagi czytelnika, ale także jest to przykład współczesnego tekstu
wykorzystującego środki obrazowe jako medium do przekazywania myśli i wyobrażeń autorki. Do pewnego stopnia wykorzystywanie elementów wizualnych ma na
celu zbliżenie tekstu do realizacji filmowej. Współczesny czytelnik znacznie częściej
jest widzem, a opasłe powieści Smith mogą odstraszyć rozmiarem, gdyż każda z nich
ma powyżej pięciuset stron. Możliwe więc, że ryciny i obrazki mają służyć zachęcie do
przeczytania powieści.
Kenneth Kong twierdzi, iż środki wizualne „są niezbędne do przekazywania
informacji”20 we współczesnym świecie. Jeśli zaś zgodzimy się, że czytelnik w erze
globalizacji jest częściej otwarty na kanał wizualizacji niż poznania werbalnego to
19

K. Kong, Taxonomy of the Discourse Relations Between Words and Visual, s.208.
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prawdziwa zdaje się teoria Sipe, która głosi, iż czytelnik jest „zachłanny” (narrative
lust). Jest według Sipe „napięcie pomiędzy impulsem, aby patrzeć na obrazy i (…) nie
przerywać procesu narracji. Tekst werbalny przyciąga nas, byśmy czytali w nieprzerwany sposób, podczas gdy ilustracje uwodzą nas byśmy przerwali czytanie i popatrzyli na nie”.21 W tej ciągłej walce o czytelnika- odbiorcę tekstu pisanego i czytelnikaodbiorcę elementów wizualnych Zadie Smith staje po stronie samego tekstu a nam
pozostawia wybór formy.
Visual elements in Zadie Smith's works – a battle against laziness
Summary
Zadie Smith, a famous postcolonial writer, introduces a very interesting idea of visual elements in
her novels, i.e. drawings, generation trees and tables. The article discusses the reasons for introduction
of such elements. The author of the article tries to answer the question if it is only a battle with the
readers' laziness or maybe a step towards answering the needs of the generation used to visual aids and
pictures facilitating the process of assimilation of reality. The two most famous novels are discussed in
the article, i.e. “White Teeth” and “The Autograph Man”. Visual elements play an important role in both
of them and constitute integral parts of the texts. Introducing drawings, Zadie Smith helps the readers to
understand and follow her complex stories. Their role, however, is not only to entertain, but most of all,
to complement the plot.

20

L.R. Sipe, How Picture Books Work: Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships, s.101.
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Śmierć jako zabawa – człowiek w świecie gier
komputerowych i sieciowych
(spojrzenie socjopedagogiczne)
„Ten, który walczy z potworami
winien uważać, aby nie stać się jednym z nich”
Friedrich Nietzsche (Wstęp do gry „Baldur’s Gate”)

Wprowadzenie
Gry komputerowe stają się dla młodego pokolenia (zwłaszcza w odniesieniu
do gimnazjalistów) zasadniczym sposobem rozrywki. Liczne badania wskazują na
zwiększanie się czasu, jaki dzieci poświęcają na przebywanie przed komputerem,
zwłaszcza zaś na granie w gry komputerowe. Wśród najbardziej preferowanych gier
występuje duża liczba takich, w których scenariusz oparty jest na walce i zabijaniu,
a pokonanie przeciwnika jest warunkiem wejścia na jej kolejny etap. W „klasycznej”
grze komputerowej dochodzi do większej liczby aktów agresji, przemocy i zbrodni, niż
w kultowych filmach akcji. Sprzedaż takich gier wzrasta o 10-15% rocznie. Rodzą się
zatem pedagogiczne i psychologiczne pytania: czy tak długie uczestniczenie w wirtualnych zachowaniach agresywnych może wywoływać skutki dla realnego społecznego funkcjonowania? (Czy codzienne wirtualne zabijanie i zabawa w zabójcę niesie
niebezpieczeństwa realne? Autor od 2004 roku prowadzi badania nad tym zjawiskiem, a od 2008 pracuje z dziećmi uzależnionymi (czy jak chcą inni – nałogowymi) od
komputerowych gier akcji1.

Dziecko w świecie nowych technologii
Nowe informacyjno-edukacyjne i rozrywkowe technologie elektroniczne, określane często jako hipermedia, mają coraz większy wpływ na nasze życie. W wielu sytuacjach funkcjonowanie bez nich jest wręcz niemożliwe. W sondażu społecznym
przeprowadzonym w 2010 roku2 wykazano, że w średnim warszawskim domu jest
1
2

Trwa spór o to czy zjawisko infoholizmu jest uzależnieniem czy nałogiem.
M. Jędrzejko, A. Taper (red.), Nowe multimedia w warszawskich i mazowieckich domach, Mazowieckie Centrum
Profilaktyki Uzależnień, Warszawa 2010.
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16 urządzeń elektronicznych, a w domach mazowieckich 11. Równolegle zwiększa się
liczba czasu, jaki przeciętny Mazowszanin poświęca na życie przed „ekranem”. Nieprzypadkowo też mówimy o pokoleniu trzech ekranów: telewizora, komputera,
telefonu komórkowego.
Tab. 1. Urządzenia multimedialne w domach respondentów (Warszawa, północne Mazowsze) – zmiany
w latach 2004-20103.

Czy posiadają
Państwo komputer?
Czy posiadają
Państwo Internet?
Czy grają Państwo
w komputerowe gry akcji?
Czy grają Państwo
w sieciowe gry akcji?

2004

Warszawa
2007

2010

2004

Warszawa
2007

2010

37%

92%

93%

27%

48%

69%

18%

59%

77%

6%

29%

41%

12%

62%

69%

4%

42%

45%

6%

47%

49%

2%

18%

38%

12%

86%

92%

6%

58%

67%

Czy grają Państwo w gry,
w których zabijani są ludzie
(postaci)?

W ciągu trzech ostatnich dekad dokonano prawdziwej rewolucji technologicznej
w multimediach, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do urządzeń kierowanych do młodych ludzi (np. przejście od magnetofonu szpulowego do iPoda czy
od Commodore do iPada). Ostatnie dwie dekady przyniosły np. czterokrotną zmianę
sposobu odtwarzania muzyki przez młodych ludzi oraz trzykrotną zmianę techniki
zapisu obrazu. Wraz ze zmianą technologiczną nastąpiły zmiany mentalnościowe
oraz obyczajowe. Jak zauważa Nowakowski, przeżycia telewizyjne bohaterów stają
się substytutem kontaktu z bliźnimi, a dzięki telenowelom wiemy więcej o rodzinach
Kiepskich i Złotopolskich niż własnych4. Młodzi ludzie częściej kontaktują się z rówieśnikami przez multimedia niż wychodzą na tradycyjne spotkanie przed blokiem.
W sondażu społecznym przeprowadzonym przez studentów SGGW wśród warszawskich gimnazjalistów (2010) okazało się, iż przeciętny nastolatek wysyła miesięcznie
ponad 300 sms-ów, a rekordziści czynią to ponad 2000 razy w miesiącu. Nieprzypadkowo multimedia stają się drugim co do ważności czynnikiem socjalizacji i wychowania (po rodzinie), a jak sygnalizuje część z badaczy (np. Bednarek5), w wielu
przypadkach zdają się zastępować rodziców czy wychowawców.
Konsekwencje tych zmian są wielorakie. Przede wszystkim wskazać powinniśmy
na malejącą rolę kontaktów opartych na bezpośrednich relacjach fizycznych (twarzą
3
4
5

Populacja osób badanych łącznie to 1024 osoby w wieku 14-55 lat.
P.T. Nowakowski, Fast food dla mózgu, czyli telewizja i jej okolice, Kraków 2002, s. 8.
J. Bednarek, Media w nauczaniu, Warszawa 2002.
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w twarz), na rzecz kontaktów pośrednich: słownych lub słowno-obrazowych. Nowe
techniki kontaktu – mając wiele cech pozytywnych – stwarzają jednak liczne okazje
do sztuczności, ukrywania zamiarów lub pokazywania zachowań sprzecznych. Taka
sytuacja staje się polem do ujawniania się wielu zaburzeń np. cyberagresji. W badaniach towarzyszących mazowieckiej edycji programu „Zagrajmy o sukces” (wrzesieńgrudzień 2010) ponad 70% gimnazjalistów stwierdziło, że doświadczyło agresywnych
zachowań rówieśników przez multimedia, przy czym ponad połowa z tych przypadków nie ujawniała danych agresora.
Powyższe stwierdzenia nie zmierzają do tezy o szkodliwości nowych technologii,
lecz konieczności zadawania ważnych pedagogicznych pytań: jak modelować kontakt
dziecka z multimediami; jak uczyć etyki zachowań cyberprzestrzennych; w jaki sposób zachować równowagę relacji cyberprzestrzennych i realnych.
Rys. 1. Tempo zmian technologicznych urządzeń odtwarzających muzykę i obraz

Jak podkreśla Bednarek, tempo zmian technologicznych w multimediach ulega
gwałtownemu przyspieszeniu, a kolejne lata przyniosą najprawdopodobniej następną rewolucję technologiczną6. Jej zapowiedzią są iPad oraz najnowsza generacja
telefonów komórkowych, które są urządzeniami multimedialnymi. Zauważa się przy
tym, że o ile osoby starsze traktują urządzenia elektroniczne jako dobra użytkowe, to
dzieci uważają je za konieczną część ich domowej i rówieśniczej rzeczywistości
(ponad 89% gimnazjalistów i 43% uczniów szkół podstawowych nosi do szkoły telefon
komórkowy).

6

Tamże, s. 35 i następne.
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Tab. 2. Odsetek uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających telefony komórkowe7.
2004

2007

2010

Gimnazjaliści

28%

39%

95%

Uczniowie szkół podstawowych

7%

18%

59%

Z licznych badań wynika także, że dzieci i młodzież traktują media (zwłaszcza
Internet) jako ważne, a często najważniejsze źródło wiedzy. W wymienionym wyżej
badaniu mazowieckim 74% warszawskich i mazowieckich licealistów wskazało, że
Internet jest ich podstawowym źródłem wiedzy, a ponad 38% przenosi z Internetu
opracowania i przedstawia je w szkole jako własne. Z kolei badania prowadzone
w różnych ośrodkach akademickich wskazują na rosnącą rolę multimediów w życiu
dziecka i młodego pokolenia. Na tej płaszczyźnie coraz częściej pojawiają się problemy wychowawcze oraz zachowania określane przez jednych jako uzależnienie
(Young, Guerreschi), przez innych jako nałóg (Habrat). Coraz częściej też zachowania
z sieci medialnych przenoszone są do realnego życia, bądź też realne życie przenoszone jest do cyberprzestrzeni (np. Second Life).

Medialne wzorce agresji
Media stają się także przestrzenią powszechnego kontaktu z agresją i przemocą.
Ten częsty kontakt prowadzi do kształtowania się określonych zachowań oraz socjalizowania się w „kulturze przemocy”. Towarzyszy temu wiele innych zjawisk, w tym
istotne dla prezentowanego tutaj problemu zjawisko desensytyzacji (o czym szerzej
w dalszej części artykułu). Jak dowiedli tego P.G. Zimbardo i F.L. Ruch, widzowie pod
wpływem częstego oglądania scen agresji i przemocy, stają się przekonani o ich normalności i przestają na nie reagować8.
Przedmiotem artykułu są współczesne gry komputerowe i sieciowe, w których
gracz występuje w roli zabijającego (np. pod postacią wodza, króla, snajpera, dowódcy czy mafioso). Nie ulega wątpliwości, że gry są częścią współczesnego świata mediów, te zaś odgrywają coraz istotniejszą rolę w życiu człowieka. Są już nie tylko sposobem zdobywania i przekazu informacji, odpoczynku i rozrywki, lecz coraz częściej
sposobem spędzania czasu wolnego, a dla pewnej grupy (rosnącej) – wręcz życia.
Wypełniają przestrzenie aktywności zawodowej, czasu wolnego i coraz częściej zastępują osobiste kontakty międzyludzkie. Przeprowadzone w trakcie badań rozgraniczenie na gry sieciowe i komputerowe nie jest przypadkowe. O ile w grach komputerowych gracz wciela się w rolę jednego z bohaterów i walczy z fikcyjnymi postaciami,
7

8

Źródło: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień – badanie longitudalne „Dzieci w wielkim świecie” (20042014). Badanie zostało zainicjowane w 2004 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku,
a obecnie jest kontynuowane przez MCPU i SGGW.
P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1996, s. 591.
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o tyle w grach sieciowych jego przeciwnikiem (pod postacią bohatera) jest konkretny
człowiek znajdujący się na drugim końcu sieci. Oba typy gier są szkołą coraz bardziej
wymyślnego zabijania. Przy czym pierwszą – i wydaje się, że zasadniczą – różnicą pomiędzy dwoma typami gier jest status uczestnika. W grach komputerowych gracz ma
za swojego przeciwnika postacie ze świata fantasy. Jeśli nawet występuje w roli bohatera gry, to zakres reakcji ze strony potencjalnych przeciwników jest ograniczony do
zasobów zgromadzonych w konkretnej grze oraz technicznych możliwości komputera. Po pewnym czasie gracz jest w stanie przewidzieć ruchy przeciwnika oraz kontrolować przebieg gry. Zupełnie odmienną sytuację mamy w grach sieciowych, gdzie
walka prowadzona w tego typu grach, choć odbywa się w przestrzeni wirtualnej,
gromadzi na przeciwległych stanowiskach konkretnych ludzi. Wykorzystują oni zasoby „mocy” programu i swojego komputera oraz własną inwencję, która jest nieograniczona, a często ma decydujące znaczenie w „zadawaniu bólu”. W grach sieciowych
człowiek walczy z człowiekiem, a sukcesem jest zabicie (pokonanie) realnego przeciwnika. Uruchamiają się tutaj odmienne mechanizmy przeżywania i reakcji psychicznych. Używając języka młodzieżowego „w sieci jest więcej adrenaliny” (Tomek, lat 16).
Cechą wielu gier sieciowych jest także udostępnianie pierwszego poziomu za darmo,
a przejście do kolejnego wymaga zakupienia specjalnego pakietu poszerzającego.
Analiza treści gier pozwala na sformułowanie ich specyficznych cech9:
! aktywne uczestnictwo w grze komputerowej – gracz nie tylko ogląda przemoc, ale
poprzez prowadzenie swojego bohatera sam jej dokonuje;
! koncentracja na grze – gracz całkowicie angażuje się w wirtualny świat, przez co
zaczyna on odgrywać coraz większą rolę w jego życiu;
! nieograniczone powtarzanie gry – pozwalające na szybkie przyzwyczajenie się do
udziału w spektaklu przemocy (przemoc staje się czymś normalnym i nie wzbudzającym emocji);
! kojarzenie przemocy z nagrodą – zadawanie śmierci jest najskuteczniejszym sposobem osiągania sukcesu. Agresja i destrukcja są nagradzane, a przemoc sprzyja
awansowi (zło jako skuteczny sposób osiągania celów zawodowych);
! brak konsekwencji czynów popełnianych wirtualnie w realnej rzeczywistości (kradzież nie jest przestępstwem, zabójstwo nie jest czynem karalnym, włamanie nie
wywołuje reakcji prawnych).
Badania stanowiące podstawę prezentowanego materiału oparte zostały na
dwóch hipotezach. W pierwszej przyjęto, że nowe gry komputerowe i sieciowe zawierają więcej agresji niż współczesne filmy akcji, tak w ujęciu całościowym, jak i najbardziej dynamicznych scen. Dokonano następującego porównania filmów i gier:
! filmy akcji: Leon zawodowiec, Ocean's eleven, Szklana pułapka cz. 1 i 2, Liberator,
Rocky, Wejście smoka, Piła cz. 3 i 4;
! gry: GTA, Hitman, Postal, Doom, Wiedźmin, F.E.A.R., Soldier of Fortune, Left 4
Dead.
3

I. Ulfik-Jaworska, Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca” 2002, nr 1.
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W hipotezie drugiej założono, że na uczestnikach tego typu gier można zweryfikować zasadnicze założenia teorii odczulania (wielokrotne doświadczanie bodźców
agresywnych w mediach zwiększa tolerancję na agresję i przemoc) oraz teorii uczenia
się (obserwowanie negatywnych zachowań, które są nagradzane, zwiększa prawdopodobieństwo przyswojenia i wyuczenia takiego zachowania).
Gry komputerowe i sieciowe są jednym z najczęściej wskazywanych sposobów
dziecięco-młodzieżowej rozrywki, zwłaszcza w dni wolne. Odsetek gimnazjalistów
(chłopców) grających w takie gry przekracza 78%, a wśród uczniów szkół podstawowych jest bliski 60%. Ponad połowa respondentów przynajmniej jeden raz grała
w gry, w których zabijani są policjanci (dane z 2010 r.). Tak wysokie wskazanie na
poziomie gimnazjalistów należałoby wiązać z widocznym wzrostem agresji chłopców
w tej grupie wiekowej, jako bezpośrednie działanie znanych z psychologii mechanizmów ZNIECZULENIA – ODCZULANIA i UCZENIA SIĘ. Warto dodać, że ponad 32%
badanych uczniów gimnazjalistów i licealistów posiadało w swoich zasobach gry
zawierające mocne sceny erotyczne.
Ponad 29% respondentów stwierdziło, że w swoich zasobach posiada co najmniej
5 gier, w których są zabijane postaci, a 34%, że ma ich więcej niż 5. Interesujący jest
fakt, iż dzieci wymieniając okoliczności, w jakich otrzymały takie gry, wskazywały
w kolejności (od największego) na następujące: prezent gwiazdkowy, prezent urodzinowy lub imieninowy, za dobre sprawowanie lub wyniki w nauce. Niemal co dziesiąte
dziecko otrzymało takie gry jako prezent z okazji I Komunii Świętej! Na pytanie „Czy
Twoi rodzice znali treść takiej gry przed zakupem?” ponad 82% dzieci zadeklarowało,
że nie. Respondenci deklarują również, że 66% ich rodziców nie interesuje się tym,
w jakie gry oni grają, a 34%, że nigdy nie zdarzyło się, aby któryś z rodziców chciał
przejrzeć ich zasoby gier komputerowych lub sieciowych. Około 12% dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych gra w gry sieciowe, gdzie „przeciwnikiem” jest inny
internauta. Najliczniejszą grupę tych graczy stanowią gimnazjaliści, najmniej liczną
uczniowie szkół średnich.
W badanej populacji niemal 64% graczy komputerowych (w ciągu dwóch lat
wzrost wynosi 14%) spędza na graniu więcej niż 5 godzin w tygodniu, a blisko 23%
więcej niż 10 godzin w tygodniu. Wśród gier wskazanych przez respondentów wytypowano 10 najpopularniejszych i dokonano analizy ich treści. Polegała ona na przetestowaniu gier przez 20 losowo wybranych testerów. Test był prowadzony w cyklu
1-1,5 godzinnym, a więc odpowiadającym cyklowi gry. W wyniku uśrednienia otrzymano następujące wyniki:
! w ciągu jednej godziny gry komputerowej lub sieciowej ginie średnio 70-80 postaci, w tym niemal połowę stanowią kobiety lub osoby (postaci) młode wiekiem;
! w ciągu jednej godziny gry dochodzi do ponad 100 ataków fizycznych i aktów
przemocy;
! w skrajnych przypadkach (tzn. dla bardzo doświadczonych graczy) liczba ofiar
(zabitych – wyeliminowanych) może przekroczyć 500;
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! w grach komputerowych zaobserwowano częste słowne zachowania agresywne –
uśredniony gracz używa w jednym cyklu gry ponad 30 niecenzuralnych wyrazów.
W trakcie „walki” gracze używają co najmniej kilkunastu, a często ponad dwudziestu narzędzi walki (zbrodni), w tym – broń krótką i długą, piły mechaniczne, samochody, paralizatory, tasaki, kije bejsbolowe, noże, narzędzia gospodarskie (łopaty, widły,
młotki, topory, siekiery), łuki i kusze, broń fantasy, broń ciężką (czołgi). W trzech z wytypowanych gier obiektami ataków byli policjanci lub inni obrońcy prawa. Interesujące jest, że w porównaniu z klasycznymi filmami akcji, a często nawet horrorami,
w grach komputerowych i sieciowych występuje dużo więcej sytuacji, w których
unicestwia się przeciwnika, jak i większa różnorodność stosowanych środków walkizabijania.
Rys. 3. Środki i techniki zabijania w grach komputerowych i sieciowych

Niezwykle ważnym, z pedagogicznego punktu widzenia, problemem są gry
sieciowe, w których występuje naprzeciwko siebie co najmniej dwóch, a często wielu
graczy. Najpopularniejszymi grami tego typu okazały się Tibia i World of Warcraft,
Lineage II10. Uczestniczy w niej ponad 24% badanych, przy czym najwyższy odsetek
uczestników dotyczy chłopców – uczniów szkół gimnazjalnych oraz osób powyżej 20
roku życia. Interesujący jest fakt, że w świecie gier sieciowych coraz częściej rywalizują ze sobą osoby dorosłe i nieletnie.
W tym kontekście zasadnym jest szersze podjęcie problemu agresji i ukazanie kilku jej źródeł związanych z przekazem medialnym adresowanym do dzieci i młodzieży.

10

Interesującą analizę tych gier prezentuje A. Taper w pracy Gry komputerowe i sieciowe, Fundacja Pedagogium,
Warszawa 2010.
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Konsekwencje wirtualnej agresji
Nie ulega wątpliwości, że współczesne czasy są pełne agresji. Dostrzegamy ją
w bezpośrednich relacjach interpersonalnych, jak i przekazie medialnym. Przejawia
się ona w takich postawach jak zemsta, poniżenie, dezawuowanie, stygmatyzowanie.
Mamy do czynienia z agresją słowną, fizyczną, zjawiskami agresji w relacjach rówieśniczych, działaniami przestępców, przemocą w relacjach pracowniczych, jak i z aktami agresji i przemocy w mediach – począwszy od filmów rysunkowych dla dzieci przez
filmy kinowe, telewizję, dysputy polityków, oferty porno po czasopisma. Zauważmy
w tym miejscu, że przejawy masowych wręcz zachowań agresywnych przestały dotyczyć obszarów patologicznych i niższych warstw społecznych (vide: teoria anomii
Roberta Mertona). Dostrzegamy je coraz częściej w relacjach z bieżącego życia politycznego, działaniach funkcjonariuszy publicznych, relacjach pracowniczych, rówieśniczych oraz w szkołach.
W świetle najnowszych badań największą rolę przypisuje się rozwojowi agresji
poprzez jej obserwowanie (uczenie się poprzez modelowanie). Amerykańscy naukowcy stwierdzili jednoznacznie, że oglądanie przemocy w telewizji zachęca do jej stosowania w życiu. Zespół naukowców z Instytutu Psychiatrycznego Stanu Nowy Jork
oraz Uniwersytetu Columbia opublikował raport z badań przeprowadzonych w latach
1975 – 2000. Okazało się, że
„ [...] telewizja działa jak bomba z opóźnionym zapłonem – to nie jest tak, że nastolatek pod wpływem programu telewizyjnego zaczyna rozrabiać w szkole. To jest raczej tak, że u 14–latka częste
oglądanie telewizji powoduje istotny wzrost prawdopodobieństwa wejścia w konflikt z prawem
w wieku 20 lat”11.

Do podobnych wniosków dochodzą polscy badacze:
„ […] telewizja, chcąc zwiększyć atrakcyjność i popularność, coraz częściej stara się pokazywać
wydarzenia wstrząsające i niezwykłe nasycone scenami przemocy. Wielokrotne oglądanie scen
przedstawiających walkę, okrucieństwo, brutalność, wywołuje początkowo u widza silne pobudzenie emocjonalne, które z czasem staje się coraz bardziej obojętne”12.

Nie ulega wątpliwości, że świat medialny nie jest dosłownym ani dokładnym
odwzorowaniem świata rzeczywistego. Proporcje poszczególnych zjawisk, problemów, zagrożeń, jakie obserwujemy w mediach elektronicznych, w żadnym stopniu
nie mają się do rzeczywistego poziomu problemów, z którymi spotyka się człowiek.
Jednak to właśnie przekaz medialny konstruuje nasz stosunek do wielu problemów współczesnego życia. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt.
11
12

Podaję za: M. Bójko, Przemoc w TV, przemoc w życiu. Bomba z opóźnionym zapłonem, „Gazeta Wyborcza” nr 75
2002.
B. Wlaźlik, Negatywne wzorce zachowań, „Edukacja i Dialog” 5/2000, s. 46.
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Współczesne media silnie kreują określony styl zachowania, postępowania, wzorce
kariery życiowej jak i stosunku do innych ludzi. Starają się odpowiedzieć na niezwykle
ważne pytanie dotyczące sensu bytu. W perspektywie wielkiego przekazu medialnego ten sens jest często sprowadzany do konsumpcji, a właściwie kultury konsumpcji. Jest ona coraz bardziej jednorodna, coraz mniej zróżnicowana, minimalizująca
indywidualność (zwłaszcza osobowości). Wydaje się, że dla krytycznej oceny takiego
przekazu medialnego i takiej kultury zastosowanie ma refleksja M. A. Krąpca o zagrożeniach współczesnego świata dla osoby ludzkiej, zwłaszcza kształtowania się bytu
osobowego młodego człowieka13.
Młodzi ludzie zafascynowani światem reklam i światem nierzeczywistym przestają dostrzegać, że urządzenia medialne i relacje w cyberprzestrzeni zaczynają dominować w życiu. Z jednej strony posiadają coraz więcej urządzeń medialnych, z drugiej
zaś strony poświęcają coraz więcej czasu na „życie w cyberprzestrzeni”. Można
mówić nie tylko o zwiększeniu dostępu ludzi do współczesnych multimediów, ale
także do tych sfer, które mogą wywoływać niebezpieczne konsekwencje w zachowaniach człowieka. Na szczególne podkreślenie zasługują sygnalizowane wcześniej
zmiany ilości czasu poświęcanego przez respondentów na grach komputerowych
i grach sieciowych.
W toku badań poddano także merytorycznemu przeglądowi 5 najpopularniejszych gier akcji (komputerowych i sieciowych) i w ich perspektywie deklarowane
zachowania respondentów. Analiza tych gier pozwoliła na skonstruowanie sytuacji,
mechanizmów, akcji, zachowań w jakich przebywają ich uczestnicy. Można je ująć
następująco:
Tab. 3 Zachowania agresywne respondentów a czas spędzany na grach komputerowych

Czy brałeś udział w bójce
w ciągu ostatniego miesiąca?
Czy zdarza Ci się odzywać
niegrzecznie do nauczyciela?
Czy zdarza Ci się odzywać
niegrzecznie do rówieśników?
Czy w ciągu ostatniego roku uderzyłeś osobę młodszą od siebie?

Nie gram
w takie gry

Gram więcej niż 10
godzin tygodniowo

Gram 6-10
Gram 1-5
godzin tygodniowo godzin tygodniowo

5%

28%

21%

10%

6%

43%

31%

16%

11%

67%

59%

32%

6%

43%

29%

27%

Powyższe zestawienie wskazuje jednoznacznie na występowanie związku między
zachowaniami agresywnymi a graniem w tzw. „gry przemocowe”:
! gracze sieciowi deklarują częstsze zachowania agresywne od graczy w gry
komputerowe, a obie grupy są zdecydowanie bardziej agresywne w relacjach
13

M.A. Krąpiec, Człowiek jako byt osobowy, „Ethos” 2005, nr 1-2(69-70).
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interpersonalnych niż uczniowie nie grający w tego typu gry. Im dłuższy czas spędzony w „sieci” tym więcej zachowań agresywnych.
W pogłębionym badaniu (wywiadach) uzyskano szereg innych ważnych informacji:
! gracze sieciowi i grający (w gry komputerowe) deklarują trzykrotnie więcej sytuacji, w których stosowali przemoc wobec innych osób; częściej od rówieśników
używają słów wulgarnych;
! język graczy sieciowych jest bardzo podobny do języka występującego w grach;
! gracze komputerowi deklarują, że motorem napędowym sukcesu w życiu są: siła,
pieniądze, przebojowość.
Wydaje się zatem zasadnym postawienie tezy, że kontakt z pełnymi przemocy
grami komputerowymi sprzyja zachowaniom agresywnym. Wiąże się też z tym
zjawisko desensytyzacji, które może wywoływać znieczulenie na bodźce, pożądane
z punktu widzenia normalnych reakcji społecznych.
W toku badań ujawniły się także inne interesujące kwestie, warte dalszego opracowania. Po pierwsze, gracze komputerowi zaczynają tworzyć coraz silniejsze grupy
subkulturowe młodzieżowe (z charakterystycznym językiem, zachowaniami, normami i zasadami). Po drugie, mamy do czynienia z sieciową integracją grupową (np.
WoW, tibiści), dostrzegamy odrębność języka w relacjach sieciowych i normalnego
świata, jak i zmiany zachowań wobec świata zewnętrznego oraz kształtowanie się
specyficznego systemu wartości. W co szóstej badanej grupie szkolnej wskazano, że
funkcjonuje tam grupa graczy komputerowych o wyraźnie kształtującej się odrębności. Zauważono także, że podziały te mają związek ze statusem materialnym rodziców (odsetek aktywnych graczy sieciowych jest najwyższy w rodzinach o wysokim
standardzie materialnym). Analiza takich grup pozwoliła na wydzielenie następujących cech „graczy w sieci”:
! osoby te uzyskują słabsze wyniki w nauce i częściej zgłaszają nieprzygotowanie do
zajęć;
! częściej niż inni uczniowie ci spóźniają się do szkoły lub opuszczają zajęcia bez
usprawiedliwienia;
! częściej są nieprzygotowani do zajęć;
! wykazują oznaki zmęczenia oraz zniecierpliwienia;
! mają tendencję do „prowadzenia dyskusji” z nauczycielami oraz przeszkadzania
w prowadzeniu lekcji;
! mają mniejsze kontakty interpersonalne z innymi uczniami;
! zdecydowanie rzadziej angażują się w zajęcia pozalekcyjne oraz formy aktywności
klasy;
! nauczyciele dostrzegają w ich ubiorze zewnętrznym specyficzne oznaki przynależności subkulturowej jak i formy zachowania (znaki, sposoby witania się,
elementy ubioru).
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Świat współczesnych gier komputerowych i sieciowych jest zdecydowanie brutalniejszy od rzeczywistości. Liczba zdarzeń negatywnych, sytuacji zagrożenia życia,
agresji i przemocy, z jaką spotyka się (uczestniczy w nich) gracz jest niewspółmierna do realnych zagrożeń. Poniżej prezentujemy zestawienie cech szczegółowych zaobserwowanych w grach sieciowych i komputerowych:
• w grach komputerowych nie przegrywa się, są tylko zwycięzcy. Jeśli przegrywasz,
to znaczy, że za mało grasz;
• zabijanie w grach jest formą zabawy;
• wirtualny bohater nie ginie „naprawdę”, odradza się przy kolejnym „ENTER”;
śmierć jest „umowna”, śmierć to forma zabawy;
• im bardziej jesteś brutalny, tym większa szansa na sukces, tym większa nagroda
(np. ilość punktów);
• grę można modyfikować niemal w każdym wymiarze;
• główne hasło gry: walcz i zwyciężaj – często z dodatkiem: płać (przejście do kolejnego etapu wymaga dokupienia, poszerzenia gry);
• kobieta, dziecko, staruszka, kot, policjant, człowiek to tylko CEL;
• nie ma rzeczy niemożliwych (np. pokonanie zakrętu z prędkością 200 km/h);
• krew nie pachnie, rany nie bolą, bohater jest „odtwarzalny” i „plastyczny”;
• nie istnieje prawo – istnieje prawo silniejszego;
• wszystkie wartości i normy są relatywne;
• wszystko jest bronią;
• gracz jest bogiem-panem-władcą życia i śmierci;
• każdy może być bohaterem, najczęściej bohaterem negatywnym;
• nie istnieje strach.
W przeanalizowanych grach komputerowych i sieciowych nie występuje zjawisko
rozrywki, rozumianej jako przestrzenie normalnej socjalizacji człowieka. Edukacja
jest sprowadzona do uczenia się kolejnych sposobów eliminowania (najczęściej przez
zabijanie) wroga. Walka z przeciwnikiem od prostych form walki fizycznej przechodzi
na kolejne etapy niezwykle przemyślanej gry psychologicznej (gry sieciowe), w której
bohater musi wykazać się wszelkimi talentami, aby… zabić przeciwnika. Gry tego typu
rozwijają wyobraźnię, ale w kierunku poszerzenia bezwzględności, cynizmu, poczucia
zemsty, narastania agresji. Świat gier jest całkowicie odmienny od świata realnego.
W rzeczywistości normalnej dziecko nawet w wieloletniej perspektywie nie zetknie
się z taką ilością przemocy i agresji, jaką spotka w ciągu kilkugodzinnego spektaklu
przed komputerem.

Wnioski i konkluzje pedagogiczne
Dorobek współczesnej psychologii i pedagogiki jednoznacznie potwierdza, że
obcowanie z agresją i przemocą sprzyja przyjmowaniu takich wzorców zachowania.
Dowiedziono, że dzieci wychowywane w obszarach, gdzie obecna jest przemoc,
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traktują tego typu zachowania jako „naturalne” i częściej stosują siłę fizyczną dla rozwiązywania problemów i osiągania celów. L. Berkowitz twierdzi, że
agresywne zachowanie się dzieci, jak w ogóle ludzi, jest wypadkową wpływów genetycznych i środowiskowych, przy czym największe znaczenie przypada uczeniu się agresywnych zachowań, a (...)
wpływy środowiskowe mogą wzmacniać biologicznie uwarunkowane tendencje do agresji, lub je
osłabiać14.

Media stały się obecnie najsilniejszym czynnikiem środowiskowym. Przytoczmy
na zakończenie opinię badaczy tej problematyki: zachowania agresywne coraz częściej występujące u młodzieży oraz dzieci – także w wieku przedszkolnym, bywają
niejednokrotnie następstwem oddziaływania określonych modeli, którymi mogą być
np. rodzice, bohaterowie filmów, gier komputerowych i książek, a zjawisko przemocy
„jest jednym z mechanizmów regulujących stosunki międzyludzkie w takich grupach
społecznych jak rodzina, klasa szkolna czy grupa rówieśnicza”15.
Prezentowane powyżej dane są fragmentem szerszej analizy. Dają one podstawy
do stwierdzenia zależności eskalacji przemocy młodych ludzi w realnym życiu od
natężenia i kontaktu z wyemitowanym komputerowym przekazem agresywnym. Problem ten jest przedmiotem licznych analiz z perspektywy teoretycznej i eksperymentalnej, np. wyróżnia się szereg psychologicznych, pedagogicznych oraz socjologicznych mechanizmów pośredniczących, które wyjaśniają agresjogenną influencję
massmediów (przedstawione na schemacie poniżej).
Rys. 2. Mechanizmy pośredniczące w powstawaniu zachowań agresywnych w skutek kontaktu
z mediami

14
15

Za: M. Bińczycka - Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Warszawa-Poznań 2001, s. 49.
J.Kuźma, Z.Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, T. I, Kraków 1998, s. 140.
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Najbardziej znaną próbą teoretycznego ujęcia zjawiska jest teoria społecznego
uczenia. Proces uczenia się zachowań agresywnych i antyspołecznych przebiega
dwutorowo:
! poprzez modelowanie;
! poprzez warunkowanie sprawcze.
Omawiane w artykule gry dostarczają odbiorcy szerokiego repertuaru wzorów
negatywnych zachowań, często poszerzając świadomość odbiorców o nieznane
dotąd, wyrafinowane, wymyślne techniki znęcania się, poniżania, nierzadko sadyzmu i zadawania bólu (uczą także ich popełniania bez pozostawienia śladów). Jeśli przy
tym bohater pozostaje w oczach gracza atrakcyjny fizycznie oraz lubiany (efekt „Janosika” polega na obdarzaniu sympatią bohatera, który jest dystrybutorem sprawiedliwości, serwuje innym przemoc jako odpłatę za wyrządzone zło), wówczas staje się
autorytetem i wzorem do naśladowania. W wyniku tak zbudowanej relacji odbiorca
może kopiować zachowania poprzez przyjęcie wirtualnego wzorca jako własnego
(jeśli udaje się bohaterowi gry, to może także mnie). Pociąga to za sobą skutki o charakterze zgeneralizowanym (wzrost prawdopodobieństwa powielania zachowań) oraz
następstwa bezpośrednie - natychmiastowe kopiowanie.
W takiej sytuacji konsekwencje pozytywne dla sprawcy stanowią wzmocnienie
pozytywne – zachęcają gracza do powielania schematów w nadziei na osiągnięcie
sukcesu, a jednocześnie określają społeczny stosunek do zachowań agresywnych
tzw. „usocjalizowanie” (zaakceptowanie). Jak uważają Kenrick, Neuberg i Cialdini:
„Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, człowiek uczy się zachowań w skutek otrzymywania
nagród za takie zachowanie albo obserwowania, jak ktoś inny jest nagradzany”.16
Wówczas mówimy o tzw. agresji naśladowczej17 .

Mechanizm powielania wirtualnej przemocy potwierdzają liczne przykłady z życia
(zabójstwa w szkołach amerykańskich i niemieckich będące odwzorowaniem zachowań z gier). Sprzyja temu masowy obraz przemocy w mediach, co zostało ujęte
następująco: „wielokrotne powtarzanie informacji o napadach i gwałtach (…) niezależnie od tego, czy informacje te dotyczą wydarzeń rzeczywistych czy wymyślonych
na potrzeby rozrywki, pozostaje w związku z liczbą aktów przemocy i aktów destrukcji
w całym społeczeństwie (…) liczba samobójstw zamierzonych i dokonanych wzrasta
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez statystyki i ich omówienie na
stronie tytułowej prasy codziennej”18.

16
17
18

D. Kenrick, S. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2006, s. 508.
Por. Z. Skorny Z., Psychologiczna analiza agresywnego zachowania, Warszawa 1968 s. 24-32.
Kirwil L., Media a agresja w społeczeństwie, [w:] M. Porowski (red.), IPSiR dzisiaj. Księga jubileuszowa, UW,
Warszawa 1998, s. 168. Autor powołuje się na pozycję G. Gerbner, Violence And Terror in The Mass Media (and
others, UNESCO 1988).
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Podkreślenia wymaga także zjawisko treningu zachowań antyspołecznych, które
w wielu grach stanowią motyw przewodni19. Kolejne teoretyczne ujęcie opisywanego
problemu znajdziemy w analizach ujmowanych jako teoria skryptów agresywnych,
która odnosi się do pewnych przekonań dotyczących mechanizmów zachowania.
Otóż w toku zdobywania wiedzy (np. poprzez częste granie) o sposobach rozwiązywania problemów i osiągania sukcesów w świadomości dziecka budują się określone doświadczenia i wzory. Jeśli dostrzega ono, że akty agresji powodują korzystne
rozwiązanie problemu, następuje generalizacja, w wyniku której konflikt na stałe
powiązany zostaje z agresją – kształtuje się przekonanie normatywne. Następstwem
skutkowym informacji o okolicznościach poprzedzających zachowanie agresywne
(sytuacja trudna, problem, spór, konflikt etc.) jest z początku wyobrażeniowe, później behawioralne uaktywnienie skryptu.
Wydaje się, że dla analizy zjawiska narastania agresji wśród graczy komputerowych szczególnie istotne znaczenie ma teoria desensytyzacji (znieczulenia). Bombardowanie intensywnymi bodźcami oparte na wzbudzaniu silnych emocji, stało się
niezmiennym elementem codziennej rzeczywistości. „Zaplecze stymulacyjne” środowiska (…) podwyższa próg wrażliwości młodzieży, następuje jakby stępienie zmysłów
(…)20. Poprzez powszechne czynienie agresji sceny brutalne nie dziwią już odbiorcy,
nie odrażają, przynoszą mniejsze emocje, przez co gracz oswaja się z agresją i popada
w letarg emocjonalny, odrętwienie zmysłów, uczuć, emocji oraz procesów intelektualnych. Zanikają empatia i wrażliwość na cierpienie innych21. Przykładem może być
obniżona ocena powagi ataku i gwałtu w percepcji osób, które uprzednio poddane
były oddziaływaniom przekazów pornograficznych22. Podwyższona tolerancja i akceptacja zachowań agresywnych określana jest mianem desensytyzacji społecznej.23
Nie istnieją jeszcze polskie longitudialne badania, które pozwoliłyby określić
wpływ agresywnych gier komputerowych na rozwój dziecka (badania prowadzone
przez autora trwają dopiero 7 lat), jednak na podstawie znanych polskich i zagranicznych badań cząstkowych można na zakończenie wyprowadzić kilka ważnych
wniosków:
• istnieje związek między czasem spędzanym „w sieci” a stopniem integracji z rodziną – gry osłabiają więzi rodzinne;

19
20
21

22
23

Powielanie przesyconych przemocą i okrucieństwem scen filmowych (trening zachowań antyspołecznych) oraz
wcielanie się w rolę agresorów (utożsamianie) sprzyja nabyciu oraz rozwijaniu wrogich umiejętności.
I. Siudem, Zapotrzebowanie na stymulację a zachowania agresywne uczniów, referat podczas II Ogólnokrajowej
Konferencji Naukowej „Agresja w szkole. Próby rozwiązania problemu”, WSP TWP, Warszawa 31 maja 2007.
Szerzej na ten temat piszą M. Thomas, R. Horton, E. Lippencott i R. Drabman, Desensitization to portrayals
of Real-life Aggression as a Function of Exposure to Television Violence, „Journal of Personality and Social
Psychology”, nr 35/1977, s. 450-458.
D. Linz, S. Adams, E. Donnerstein, Physiological Desensitization and Judgments about Female Victims of Violence
„Human Communication Research”, nr 15/1998, s. 509-522.
K. Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-pedagogiczne¸ Warszawa 2000, s. 51 -52.
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• agresywne gry sprzyjają zachowaniom agresywnym – im dłuższy czas spędzany
w „sieci gier” tym częstsze i brutalniejsze reakcje wobec innych osób, zwłaszcza,
gdy ingerują one w czas spędzany w grach;
• gry sprzyjają integracji subkulturowej – gracze sieciowi;
• gry zmniejszają zainteresowanie nauką, sportem, dbałością o zdrowie;
• obniżają zdolności empatyczne, koncyliacyjne oraz odczulają;
• zniechęcają do kompromisowości, dialogu, szanowania odmienności i inności;
• utrudniają funkcjonowanie w grupie o dużej różnorodności postaw i zachowań;
• badane przez autora dzieci wykazują się zdecydowanie wyższym potencjałem
zachowań agresywnych (czynnych i biernych) niż średnia dla populacji oraz skłonnością do siłowego rozwiązywania drobnych nawet problemów (badania przeprowadzono w latach 2004-2010: badano 114 przypadków bardzo agresywnych
zachowań graczy zgłoszonych przez rodziców lub nauczycieli);
• aktywni uczestnicy gier agresywnych sprawiają poważne problemy wychowawcze rodzicom i osiągają niższe wyniki w nauce;
• utrudniają, a nierzadko uniemożliwią zrozumienie takich wartości-zjawisk jak:
życie, śmierć, miłość, przyjaźń.
Death as entertainment - a man in the world of computer and online games
(socio-pedagogical perspective)
Summary
Computer and online games are beginning to have an established place in everyday life of the young
generation, especially among people of 12 to 16 years of age. Initially treated as entertainment, they
often become a second virtual world, which strongly influences social behavior. The author presents an
excerpt of scientific research on computer gamers, which has been implemented since 2004. He claims
that there is a relationship between time spent on playing games and an increase in aggressive behavior.
The study found that teenage players are exposed to numerous in-game acts of aggression, which are
invariably brutal, sadist and destructive in nature. In multiplayer games, killing and deceit are the
primary means of achieving success.
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Gry MMORPG –
cechy, możliwości, zagrożenia
Dzisiejszy świat został zdominowany przez multimedia cyfrowe – w niemal każdym domu jest cyfrowa telewizja, kart sim do telefonów komórkowych w Polsce jest
więcej niż obywateli, a komputer i Internet przestały być dobrem trudno dostępnym.
Często nie jesteśmy już w stanie wyobrazić sobie życia bez codziennych rozmów ze
znajomymi przez komunikatory internetowe, o imprezach albo wydarzeniach kulturalnych dowiadujemy się z portali społecznościowych takich jak Facebook, a kontakty
z kolegami i koleżankami z klasy licealnej podtrzymujemy dzięki innemu portalowi –
Naszej Klasie. Nawet rozrywkę zdominowały multimedia – trójwymiarowe filmy
w kinie, możliwość wypożyczania filmów w telewizji cyfrowej, a na dodatek mnogość
możliwości rozrywki w Internecie – od przeczytania „co aktualnie robią celebryci”
począwszy, aż po komputerowe gry online, które są głównym tematem tego referatu.
Jak wynika z raportu „World Internet Project Poland 2010”1, ponad 50% Polaków
ma dostęp do Internetu w domu, który jest głównym miejscem, zaraz po szkole
i pracy, gdzie się z Internetu korzysta. Osobom dorosłym Internet najczęściej służy do
przeglądania stron internetowych, wyszukiwania informacji, pracy, rzadziej do rozrywki2. Jeśli chodzi o młode pokolenie, to jak wskazują badania, ponad 97% dzieci
posiada w domu komputer, a 84% ma dostęp do Internetu3. Zdecydowana większość
z nich traktuje komputer nie tylko jako komunikator do kontaktu z rówieśnikami czy
źródło potrzebnych informacji, ale też jako podstawowe narzędzie rozrywki służące
do słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania w rozmaite gry. I choć wydawałoby
się, że gry komputerowe (zarówno single- jak i multiplayer) to domena właśnie głównie młodzieży, badania przeprowadzone wśród polskich graczy powyżej 15. roku
życia pokazują, że nie do końca jest to prawdą - ponad 60% wśród graczy to osoby
mające więcej niż 20 lat (jako ciekawostkę dodajmy, że około 16% to osoby powyżej
pięćdziesiątki). Wyjaśnić można to zjawisko następująco: są to ludzie, którzy pamiętają początki komputerów i gier komputerowych w Polsce (pierwsze Atari czy Commodore, które zapewniały głównie rozrywkę w postaci gier komputerowych to lata
1
2
3

Raport dostępny w formacie PDF pod adresem http://badania.gazeta.pl/pkf/1625/264333/raport-net.pdf.
Raport CBOS, Polacy w sieci, kwiecień 2008 r., dostępny pod adresem
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_058_08.PDF (data dostępu: 1. 10. 2010).
Andrzejewska Anna, J. Bednarek, W. Bożejewicz, A. Chaberska (oprac.), 2008, Dziecko w sieci, Fundacja
PEDAGOGIUM, Warszawa, s. 116.
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80. ubiegłego wieku) i funkcja dostarczania rozrywki przez komputer z jego możliwościami jest dla nich niejako funkcją naturalną, a nie dodatkową. Najmłodsi gracze
wkraczają w wirtualny świat zabawy zazwyczaj pod wpływem rówieśników – żeby
mieć wspólne tematy rozmów, wspólne zabawy, a przede wszystkim: żeby nie być
wykluczonym z kręgu rówieśniczego. Okazuje się również, że gry to nie domena
męska – w Polsce ponad 40% graczy to kobiety (więcej niż w Stanach Zjednoczonych
czy Europie Zachodniej).

Rys.1. Wiek graczy komputerowych. Źródło: http://www.money.pl/u/file.php?id=6607
(Data dostępu: 01. 10. 2010)

1. Gry MMORPG – definicja, cechy wyróżniające
Żeby zrozumieć, czym są gry wieloosobowe oparte na RPG4, trzeba najpierw się
przyjrzeć całemu wachlarzowi gier komputerowych (oraz konsolowych) dostępnych
na rynku. Zazwyczaj zaczyna się przygodę od prostych gier jednoosobowych, w których przeciwnik gracza jest generowany przez program gry, a komputer nie musi być
zazwyczaj podłączony do Internetu (obecnie kilku producentów gier jednoosobowych wymaga podłączenia komputera do sieci ze względu na ochronę przed nielegalnym kopiowaniem). Cechą charakterystyczną takich gier jest ściśle określona liczba
„manewrów”, jakie może wykonać gracz. Jest ona definiowana przez zawartość oraz
możliwości techniczne (karta graficzna, procesor, pamięć) komputera. Ze względu na
tematykę gier, dzielimy je na gry: przygodowe, zręcznościowe, sportowe i wyścigi,
symulacyjne (w tym symulatory biologiczne, socjalne, zwierząt i prowadzenia pojazdów), strategiczne, cRPG (czyli computer Role Playing Games), jednak należy wspomnieć, że wiele gier jednoosobowych łączy w sobie często kilka rodzajów.
Gry MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) są odmianą gier
wieloosobowych, sieciowych. Gry sieciowe możemy podzielić na: MMOG
3

RPG (Role Playing Game) – gra fabularna, w pierwotnej swojej istocie oparta na grze wyobraźni; swoisty teatr
improwizacji. Sesje RPG są prowadzone przez Mistrza Gry, który wprowadza graczy w dany świat, opisując go i
prowadząc przygodę. Gracze zazwyczaj tworzą postaci za pomocą określonych przez dany system reguł – przy
użyciu kartki, ołówka i rzutów kostkami, które mają losowy wpływ na poszczególne cechy postaci, takie jak na
przykład siła, zdolności czy żywotność postaci odgrywanej w zabawie.
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(Massively Multiplayer Online Game) – gry, które dają możliwość równoczesnego
udziału kilku osób połączonych ze sobą przy pomocy Internetu i gry sieci LAN (Local
Area Network – sieć lokalna, powstała z połączenia kilku komputerów stojących
w jednym budynku albo pobliskich budynkach). Od gry jednoosobowej odróżnia je
głównie to, że przeciwnikiem gracza są nie tylko bohaterowie generowani przez
komputer, ale również postaci kierowane przez innych graczy. Do takiej gry
wchodzimy dzięki programowi komputerowemu (klientowi gry), który łączy nas
z jednym z serwerów kierujących informacje od i do graczy. Jedna gra sieciowa może
zawierać kilka cech jednocześnie: zarówno być grą RPG i przygodową, jednak ze
względu na ich specyfikę techniczną MMOG możemy podzielić na:
! BBG (Browser Based Games) – gry on-line, które wymagają tylko przeglądarki i zainstalowanego programowania typu Java bądź Flash (bądź odpowiednich dla
danego systemu operacyjnego/przeglądarki). Gra się w nie za pomocą interfejsu
w przeglądarce Internetowej, nie wymaga to instalacji osobnego oprogramowania – oferta dla osób, które nie mają „mocnych” komputerów. W większości są to
gry darmowe, jednak część producentów oferuje płatne rozszerzenia gry, pozwalające na przyspieszenie rozwoju gry. Akcja takich gier ma miejsce w różnych
realiach: można być właścicielem wsi, którą trzeba rozbudowywać, można rozwijać klub sportowy, być rycerzem, podbijać kosmos albo prowadzić farmę. Gry
przeglądarkowe oferują użytkownikom rozbudowaną komunikację, walkę, handel, oraz inne możliwości interakcji z pozostałymi graczami (polityka, ekonomia).
Mimo że gry przeglądarkowe nie wymagają ciągłej uwagi, to jak i inne MMO, wymagają dużego nakładu czasu i mogą „uzależnić” – choć wystarczy zalogować się
raz dziennie na kilkanaście minut. Popularnymi grami są tu gry towarzyskie, jakie
można znaleźć na Kurniku (portal oferujący np. możliwość gry w literaki, szachy,
domino, różne odmiany gier karcianych), gry oferowane przez różne portale, tzw.
„biurowe zabijacze czasu:”, jak choćby Farmville na Facebooku. Podtypem są tak
zwane MMOSG (Massive Multiplayer Online Strategic Game), które wymagają od
gracza stosowania strategii w interakcjach z innymi graczami (wśród nich takie gry,
jak Plemiona, Travian, Ogame).
! E-SPORTY (sporty elektroniczne) – gry o słabo rozbudowanej fabule, wyrosłe z gier
sportowych. Ich istotą jest rywalizacja. Gracz musi trenować swoje umiejętności
manualne, refleks i uczyć się nowych strategii rozgrywki. Historia e-sportów łączy
się z grą Quake, w którą gracze mogą grać poprzez sieć LAN lub Internet. Wśród
dziedzin sportu elektronicznego występuje naturalny podział związany z gatunkami
gier: FPS (First Person Shooter – sterowanie postacią patrząc jej oczami), strategie,
gry RTS (Real Time Strategy – strategiczne gry czasu rzeczywistego) i inne. Obecnie
gry te przyjmują dość profesjonalny charakter, organizowane są ligi, mecze, a same e-sporty stają się nawet sposobem na życie: gracze mogą zarabiać pieniądze
6

M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006, s. 76.
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(np. będąc w drużynie sponsorowanej przez jakąś firmę, wygrywając duże zawody
z nagrodami). E-sporty niwelują problem fizycznej odległości między graczami,
zachowując przy tym atmosferę rywalizacji. Niektóre z nich wykorzystywane
nawet przez poważne instytucje, takie jak Armia Stanów Zjednoczonych. Przykłady: Quake, America's Army, Counter Strike.
! W końcu najbardziej autorkę interesujące i będące tematem niniejszego referatu MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) – czyli gry sieciowe,
w których nacisk położony jest na fabułę i rozwijanie postaci. Gry te wyrosły
z MUD-ów (Multi-User Dungeon; gry komputerowe RPG, które są rozgrywane
przez Internet przy użyciu interfejsu tekstowego). Jedną z najstarszych wieloosobowych gier sieciowych RPG jest Ultima Online. Liczbę graczy MMORPG szacuje
się obecnie na ponad dwadzieścia milionów ludzi na całym świecie. Zwykle za
możliwość gry pobierane są opłaty (abonamenty), choć są również takie, gdzie
podstawowa wersja gry jest bezpłatna (np. Tibia). Najpopularniejsze z nich to:
EverQuest, Tibia i Mettin 2. To MMORPG popularne wśród najmłodszej części
graczy w Polsce: Lineage II, Warhammer Online, Age of Conan, Gulid Wars, Aion,
Eve Online i najpopularniejsza w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji: World of
Warcraft, którego liczba graczy jest większa od populacji Kuby.

2. Świat MMORPG (na podstawie Lineage II)
Lineage II to MMORPG stworzona przez koreańską firmę NCsoft w 2003 roku
(pierwszą częścią gry jest Lineage). NCsoft wyprodukował również takie gry jak Gulid
Wars i Aion.
Każda gra MMORPG kreuje swój świat – olbrzymie tereny, po których może
poruszać się gracz swoją postacią. Świat w Lineage II obejmuje trzy królestwa: Aden,
Elmore i leżące na przeciwległym kontynencie królestwo Gracia. Gracz może podróżować po świecie używając teleportów między różnymi lokacjami (miastami, miejscami polowań). Przestrzeń przepełniona jest różnymi przedmiotami – w miastach
stoją budynki, poza miastami można spotkać różnorodną florę i faunę. Postaci
kierowane przez graczy mogą między nimi się poruszać (chodzić, biegać), a w wodzie
pływać. Na swojej drodze gracze spotykają również tak zwanych NPC (non-player
character), czyli postacie będące integralną częścią gry, z którymi gracze mogą
nawiązać interakcję, chociażby przy teleportacji bądź robieniu jakiegoś zadania
(questu) – komunikacja odbywa się za pomocą okienek z opcjami wyboru, które
pojawiają się po kliknięciu na danego NPC.
Twórcy gry oferują graczom zazwyczaj do wyboru kilka ras i klas postaci. W Lineage II
są to: ludzie, elfy, ciemne (mroczne) elfy, krasnoludy, orkowie, kamaele (na koncie
można mieć łącznie siedem postaci). Następnie można wybrać klasę postaci: mistyczną (mag, kapłan) bądź wojowniczą. W połączeniu rasa i klasa daje różne
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kombinacje możliwości postaci kreowanej przez gracza. Swojej postaci, zwanej także
awatarem6, czyli wirtualnej reprezentacji, gracz może wybrać nie tylko płeć, ale także
kolor włosów, kształt twarzy, fryzurę. W niektórych grach można również wybrać
wzrost postaci albo, manipulując suwakami, dobrać wielkość ust czy oczu.
Rozwój postaci to główny cel każdej gry MMORPG. W Lineage II, jak i wielu innych,
postać zbiera doświadczenie w walce z mobami, czyli NPC będące zazwyczaj jakimś
fantastycznym zwierzęciem (w koreańskich grach, takich jak Lineage II przybierają
one udziwnione wersje zwykłych zwierząt pomieszanych z wytworami mitów i baśni
całego świata). Kiedy postać nazbiera odpowiednią liczbę punktów doświadczenia,
awansuje na kolejny poziom i… zaczyna znów zbierać punkty, by po raz kolejny awansować. W Lineage II można zdobyć 85 poziomów, a dodatkowo postaci mogą po
75 poziomie zrobić zadanie na podklasę – kolejną klasę postaci (w sumie można mieć
3 podklasy, których wybór zależny jest od rasy i klasy danej postaci – na przykład jasne
elfy nie mogą wybierać wśród klas mrocznych elfów). Wraz z liczbą punktów doświadczenia postać zbiera również tak zwane punkty umiejętności, które można wymienić
na konkretne umiejętności danej rasy i klasy po osiągnięciu określonego poziomu.
Każda klasa ma do przejścia w drodze rozwoju trzy progi: po zdobyciu 20. poziomu
wybiera się określony rodzaj klasy (np. mag bądź kapłan), a na 40. i 76. kolejne. Postać
powyżej 76. poziomu określa się jako posiadającą „trzecią profesję”. Rozwój postaci
jest czasochłonny i wymaga wielu godzin spędzonych przed komputerem.
Gry MMORPG zostały stworzone tak, by zdobywanie kolejnych poziomów bądź
zdobywanie ekwipunku dla postaci było łatwiejsze, jeśli postać nie działa samotnie.
Dlatego też postaci łączą się w klany (nazywane również gildiami). Każdy klan w Lineage II ma swojego lidera i dzielić się może na podklany (młode postaci dołączają na
przykład do akademii, klan może także posiadać gwardie). Gildia może wykupić w jednym z miast siedzibę (clan hall), która umożliwia jej członkom tańszą teleportację
w rejony dookoła miasta, w którym clan hall się znajduje, oraz dostęp do tak zwanych
aur klanowych (czarów rzucanych na postać wzmacniających jej odporność lub/i
umiejętności – szybkość i moc rzucanych czarów, bądź szybkość walki, chodzenia
i tym podobne). Alternatywą dla płatnych siedzib są siedziby, które można zdobyć
(np. twierdze). Klany w Lineage II mogą się łączyć w sojusze, by ułatwić komunikację
między klanami i zwiększyć swoje siły, jeśli klan prowadzi wojnę, bądź chce zdobyć
zamek. Zamki zdobywa się co dwa tygodnie w określone dni (zazwyczaj jest to któryś
dzień weekendu, różny w zależności od danej kroniki gry), w czasie oblężeń (castle
siege). Zdobyty zamek podnosi prestiż danego klanu i pozwala mu na dostęp do zasobów, które są trudne do zdobycia w inny sposób. W odróżnieniu od gier podobnych

6
7

Gracze jednak częściej używają skrótu „char” (od ang. character – postać).
Skrót z ang. mobile object block – oznaczającego ruchomy przedmiot kontrolowany przez grę.
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do World of Warcraft, w Lineage II nie ma podziału na dwie frakcje, stąd łączenie się
klanów w sojusze jest ważną częścią polityki serwera – polityki, która ma za zadanie
doprowadzenie do dominacji, a tym samym do zdobycia przewagi w rozgrywce, jaką
jest zdobywanie unikatowych przedmiotów (broni, biżuterii), które z kolei dają premie do określonych statystyk postaci. Unikatowe przedmioty zazwyczaj są nagrodą
zdobywaną w walce z potężnymi NPCami – w MMORPG nazywanych bossami (raid
bossami bądź epic bossami – najpotężniejszymi wśród mobów w grze), do których
zabicia potrzebna jest zazwyczaj duża liczba graczy. Lineage II, idąc za przykładem
z World of Warcraft, wprowadziło również do gry tak zwane instancje – czyli
rozgrywkę polegającą na przechodzeniu z sali do sali i pokonywaniu kolejnych, coraz
mocniejszych, mobów (bądź mini bossów), kończącej się zazwyczaj walką z raid
bossem. Postaci w Lineage II mogą również „polować” łącząc się w drużyny (party)
liczące nie więcej niż dziewięć postaci. Drużyny takie mogą być rozwiązane w każdej
chwili. Dodam również, że umiejętności i klasy postaci zostały stworzone tak, by
uzupełniały się nawzajem – nie ma postaci wszechstronnych.
Alternatywą dla zdobywania przedmiotów w walce z potworami jest rynek tworzony przez graczy. Mechanika sprzedaży jest prosta – gracz wystawia kram na rynku,
oferując przedmiot za określoną cenę (w świecie Lineage II walutą jest Adena), bądź
też wystawia skup określonego towaru, oferując własną cenę. Ekonomia danego serwera zależna jest także od władców zamków, którzy narzucają danemu obszarowi
podatek (pobierany od przedmiotów kupowanych w miastach od NPC) i ustawiając
manor – system, w którym gracze kupują nasiona (które sieją walcząc z mobami),
a owoce z nasion sprzedają właścicielowi zamku poprzez NPC, wymieniając na określone materiały, niezbędne do, na przykład, wykucia zbroi, biżuterii bądź broni.
Komunikacja w grze opiera się na czatach tekstowych. Do dyspozycji jest kanał
główny, widoczny dla każdego w okolicy postaci piszącej; kanał handlowy – zarezerwowany dla kupna/sprzedaży/wymiany; kanał drużyny – który widoczny jest tylko dla
osób w niej będących (nieaktywny jeśli postać nie jest w drużynie); kanał klanowy,
widoczny dla członków danego klanu i analogicznie – kanał dla sojuszu. Ponadto, jeśli
postać zostanie bohaterem w czasie prowadzonej przez miesiąc olimpiady (możliwe
jest to dla postaci, które osiągnęły status szlachcica – takich, które mają jedną subklasę powyżej 75 poziomu i zaliczony specjalny quest8), czyli zdobędzie najwięcej
punktów wśród innych postaci tej samej profesji (np. wśród kapłanów jasnych elfów,
których trzecia profesja w Lineage II nazywa się Eva's Saint), otrzymuje możliwość
ogłoszeń na cały świat gry (w zakładce czatu głównego pokazuje się taka wiadomość
w kolorze niebieskim). Ponieważ gry MMORPG wymagają często szybkiej komunikacji między graczami, wielu z nich korzysta także ze wsparcia komunikacji głosowej,
umożliwianej przez programy typu Team Speak, Ventrilo bądź Mumble.
8

Quest (z ang. poszukiwanie) to nazwa dla zadań, które gra oferuje postaci do wykonania; zazwyczaj za wykonanie
takiego zadania postać otrzymuje jakąś nagrodę.
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Istotą gry Lineage II jest współzawodnictwo, oparte nie tylko w dostępie do różnorakich dóbr materialnych oferowanych przez grę, ale także na walce między graczami
– czyli tak zwanym pvp (player versus player). Mechanika gry Lineage II pozwala
klanom na wypowiadanie wojen (postać, która zginie „z ręki wroga” traci mniej
doświadczenia, jeśli wojna jest obustronna).
Gracze nie są jednak pozostawieni sami sobie. Nad przebiegiem zabawy czuwają
tak zwani Game Masterzy (w skrócie GM), którzy z ramienia firmy produkującej grę
dbają, by naprawiano błędy techniczne gry i pomagają graczom w ich problemach
w rozgrywce. Na serwerach „pirackich” (których oprogramowanie serwera nie jest
oparte na oryginalnych plikach gry, a na programie który je „udaje” czyli emulatorze),
GM zazwyczaj stoją na straży porządku, który ustanawia regulamin danego serwera.
Często pilnują kultury graczy, zbierają zgłoszenia o bugach (czyli błędach gry), pośredniczą między graczami w konfliktach albo wyłapują boty – czyli postaci „podłączone” do programu, który taką postacią kieruje bez nadzoru gracza – w świecie graczy
botowanie uważane jest za nieuczciwe.

3. Cechy społeczności graczy MMORPG (na podstawie obserwacji
serwera A.)
Obserwowany przez autorkę serwer A., to serwer prywatny, oparty na oprogramowaniu Java, które „udaje” oryginalne pliki serwerowe gry Lineage II. Jest on
serwerem bezpłatnym, który utrzymuje się z darowizn od graczy przeznaczonych na
utrzymanie maszyny serwera oraz łącza. Gra na tym serwerze wymaga od graczy
zachowania niezgodnego z prawem (bo modyfikacja klienta gry przez gracza, by połączyć się z tymże serwerem, jest łamaniem praw autorskich producentów gry, więc
jest nielegalne). Serwer A. istnieje nieprzerwanie od końca 2004 roku i ma ponad
19 000 zarejestrowanych kont (w roku 2010 aktywnych kont, czyli takich, które
używane były przynajmniej raz w miesiącu) było ponad 1000. Online (czyli liczba
graczy jednocześnie zalogowanych do gry) w miesiącu wrześniu 2010 roku wynosił
średnio 350 osób, a najwyższy wynosił ponad 500 zalogowanych kont. Ze względu na
charakter serwera, który podkreśla głównie zasady zabawy RPG, konto otrzymuje się
dopiero po akceptacji przez osobę wyznaczoną przez ekipę nadzorującą pracę
serwera; można więc powiedzieć, że przynależność do społeczności tego serwera jest
quasi elitarna. Należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Internetowej
serwera (podać miejsce zamieszkania, wiek oraz uzupełnić historyjkę, która ma
podany początek i koniec – zadaniem aplikującego jest wymyślić i opisać środek),
który ma za zadanie eliminację osób, które mogłyby łamać obowiązujący na serwerze
regulamin oraz osób bardzo młodych.
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Gracze reprezentują mieszkańców niemal całej Polski, przy czym głównie z miast,
szczególnie tych, gdzie jest koncentracja ośrodków szkolnictwa wyższego9. Średnia
wieku wynosi około 23 lata (dominują osoby głównie w wieku 19–24 lata), ale w sporej liczbie grają także osoby powyżej 25. roku życia (głównie te, które zaczęły grać na
tym serwerze jeszcze w czasie studiów). Jeśli chodzi o status zawodowy, to dominują
uczniowie i studenci, jednakże wśród osób starszych znajdziemy niemal każdy zawód
– grają na przykład nauczyciele (w tym i akademiccy), policjanci, wojskowi, księża czy
fryzjerki, choć największą grupą są osoby wykonujące zawody związane z technologiami informatycznymi.
Czy gracze skupieni wokół serwera A. tworzą społeczność internetową? Jeśli
oprzemy się na cechach konstytuujących taką społeczność jako społeczność internetową, odpowiedź będzie twierdząca. Howard Rheingold, który jako jeden z pierwszych zauważył, że w Internecie powstaje coraz więcej społeczności, które nazwał
społecznościami wirtualnymi, określił je jako „grupy ludzi, którzy mogą, lub nie,
spotkać się twarzą w twarz, i którzy wymieniają słowa oraz idee za pośrednictwem
klawiatury i sieci”10. Jak pisze Magdalena Szpunar11, społeczności Internetowe cechują się: wspólnymi zainteresowaniami, intensywnością kontaktów między internautami, poczuciem przynależności i wspólnymi działaniami podejmowanymi przez
członków. Analizując na tej podstawie społeczność serwera A., można stwierdzić, że:
• dzielą oni wspólne zainteresowania, jaką jest gra w Lineage II;
• intensywność kontaktów online jest wysoka, ale należy dodać, że na kontaktach
online nie poprzestają. Organizowane są bowiem przez ekipę nadzorującą oficjalne zloty, poszczególne klany często robią zloty klanowe, czy też po prostu organizowane są spotkania graczy mieszkających w konkretnym mieście (np. spotykają
się gracze z Warszawy);
• graczy cechuje poczucie przynależności do tejże społeczności – na portalach społecznościowych organizują się w grupy pod nazwą „gracze serwera A.”;
• gracze podejmują wspólne działania – nie tylko w grze, ale także w rzeczywistości
(choćby wspomniane spotkania) .
Jeśli chodzi zaś o homogeniczność grupy, to pomimo kontrolowanej rejestracji
kont, nie można uznać jej za homogeniczną – ani w przypadku cech demograficznych,
ani w przypadku obiektu zainteresowania (wielu graczy gra także w inne gry oraz
w Lineage II na innych serwerach).

9
10
11

Podstawą dla danych demograficznych są dane, jakie gracze podają przy rejestracji konta oraz obserwacja
własna autorki.
H. Rheingold, The Virtual Community. Homesteanding on the Electronic Frontier, New York 1994, s. 1.
M. Szpunar, Społeczna przestrzeń Internetu - Internet jako medium komunikacji społecznej,
http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2008/spoleczna_przestrzen_Internetu.htm, 2008
(data dostępu: 01.10.2010 r.).
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4. Zagrożenia płynące z gier MMORPG – czyli jak rozrywka
„uzależnia”
Autorka referatu od pięciu lat obserwuje serwer A. w sposób uczestniczący – ma
możliwość przebywania wśród graczy wirtualnie oraz w rzeczywistości (na spotkaniach, zlotach). Na podstawie ich zachowań w połączeniu z cechami gier MMORPG
można wskazać kilka elementów, które „uzależniają” człowieka od interakcji z multimedium.
Jeśli mówimy o uzależnieniu od gier, to należy podkreślić, że taka jednostka chorobowa nie istnieje. Nie ma jej w żadnym ze spisów chorób psychicznych. Określenia
tego używa się wobec osób, które korzystają z tej rozrywki w sposób niekontrolowany
i patologiczny. Tematyką „uzależnienia od gier” zajmowało się kilku badaczy, między
innymi Mark Griffiths, który określił to uzależnienie jako behawioralne, oparte na
powtarzających się nawykach prowadzących do utraty kontroli nad interakcją człowieka z urządzeniem. Zawiera ono elementy wywołujące i wzmacniające, które przyczyniają się do utrwalenia uzależnienia.
Uzależnienie od gier, według Griffithsa powołującego się na innych badaczy, obejmuje takie elementy jak:
• zachowania przymusowe (kompulsywne);
• brak zainteresowania innymi czynnościami;
• kontakty głównie z innymi uzależnionymi osobami;
• objawy fizyczne i psychiczne podczas prób przerwania tego zachowania 12.
Griffiths, komentując przeprowadzone wraz z Nigelem Huntem badania grupy
400 nastolatków (12–16 lat), stwierdził, że większość dzieci obecnie spędza pewną
część czasu wolnego grając w gry wideo13, w tym nawet ponad trzydzieści godzin
tygodniowo. Wśród symptomów wskazujących na uzależnienie od gier wśród dzieci
i młodzieży Griffiths wymienia (s. 54):
- kradzież pieniędzy na gry;
- przeznaczanie posiadanych pieniędzy na kupowanie gier;
- absencja w szkole;
- zaniedbywanie obowiązków szkolnych (pogorszenie się ocen);
- zaniedbywanie życia towarzyskiego;
- poirytowanie, zdenerwowanie spowodowane brakiem możliwości grania;
- zauważalny wzrost agresji;
- granie dłuższy czas niż zaplanowany.
Griffiths opracował również listę pytań, które mają pomóc w określeniu, czy
zabawa grami komputerowymi ma już cechy uzależnienia. Oryginalnie była to lista

12
13

Cyt. za: M. Griffiths, Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańsk 2004, s. 54.
Jako gry wideo uważane są zarówno gry komputerowe, jak i gry na konsole.
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mająca pomóc rodzicom w określeniu, czy ich dziecko jest zagrożone, sądzę jednak,
że można zastosować taką listę pytań wobec każdego gracza14:
- czy gry są codziennym elementem rozrywki?
- czy często gra się przez dłuższy czas (ponad 3 godziny bez przerwy)?
- czy gra się dla emocji?
- czy w przypadku, kiedy nie można zagrać, odczuwa się niepokój, irytację?
- czy zaniedbywane jest życie towarzyskie, zajęcia sportowe?
- czy granie powoduje zaniedbywanie obowiązków domowych/zawodowych?
- czy mimo podejmowanych prób nie udaje się ograniczyć grania?
Podobne kryteria dla patologicznego korzystania z komputera/Internetu podaje
inna znana badaczka Kimberly Young. Na podstawie analizy zebranego materiału,
Young wyróżniła pięć typów uzależnienia komputerowego15:
• uzależnienie od związków wirtualnych czasami tłumaczone jako socjomania
internetowa (cyber-relationship addiction) - jest to uzależnienie od interntowych
kontaktów społecznych, nadmierne zaangażowanie w związki w sieci (wirtulane).
Wyraża się poprzez udział w listach dyskusyjnych, IRC-u, oraz kontaktach przy
pomocy poczty elektronicznej. Osoba chora nawiązuje nowe kontakty tylko i wyłącznie poprzez sieć, ma zachwiane relacje człowiek-człowiek w kontaktach poza
siecią. Ludzie tacy potrafią godzinami „rozmawiać” z innymi użytkownikami Internetu, lecz mają trudności przy kontaktach osobistych, następuje też u takich osób
zanik komunikacji niewerbalnej, nie potrafią odczytywać informacji nadawanych
w tej płaszczyźnie, lub odczytują je błędnie. Osoby z tym zaburzeniem spotyka się
głównie w tych formach kontaktu, które zapewniają synchroniczną komunikację;
• erotomania Internetowa (cybersexual addiction) - polega głównie na oglądaniu
filmów i zdjęć z materiałami erotycznymi i pornograficznymi, lub pogawędkach na
chatach o tematyce seksualnej. Zaburzenie to można określić jako nałogowe używanie stron dotyczących seksu i pornografii. Często u jego podłoża leżą inne zaburzenia i dewiacje seksualne, takie jak pedofilia, voyeryzm, zoofilia, skrajny ekshibicjonizm i inne;
• uzależnienie od komputera (computer addiction) - osoba chora nie musi w tym
wypadku „być” w sieci, wystarczy, iż spędza czas przy komputerze. Nie jest dla niej
ważne to, co robi, czy pisze ważną pracę, czy gra w pasjansa. Liczy się tylko to, że
komputer jest włączony, a ona spędza przy nim czas. Najczęściej przejawia się
w obsesyjnym graniu w gry komputerowe;
• uzależnienie od sieci (net compulsions) - jest ono bardzo podobne do uzależnienia
od komputera, lecz polega na pobycie w Internecie. Osoby takie są cały czas zalogowane do sieci i obserwują, co się tam dzieje. Obsesyjnie grają w sieci,
14
15

M. Griffiths, op. cit., s. 56.
K. Young, Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment,
http://www.netaddiction.com/articles/cyberdisorders.pdf, 2000, s. 3 [data dostępu: 02.01.2010); szeroko
opisane [w:] C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005, s. 64–85.
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uczestniczą w aukcjach, itp. Uzależnienie to łączy w sobie wszystkie inne formy
IAD (Internet Addiction Disorder);
• przeciążenie informacyjne lub przeładowanie informacjami (information
overload) - nałogowe surfowanie w sieci lub przeglądanie baz danych. Występuje
przy natłoku informacji, np. przebywanie w wielu pokojach rozmów jednocześnie,
lub udział w wielu listach dyskusyjnych.
Charakter gier MMORPG sprawia, że pod uwagę mogą być brane niemal wszystkie powyższe rodzaje uzależnienia. Kimberley Young bazując na kryteriach diagnostycznych dotyczących zjawiska patologicznego hazardu, stworzyła kwestionariusz
złożony z ośmiu pytań. Według niej, pięć odpowiedzi twierdzących, dotyczących
okresu ostatniego roku, wskazuje na uzależnienie od Internetu – można zastosować
również do czynności związanych z graniem w gry komputerowe16:
1. Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem (grami)? (myślisz o tym, co robiłeś
w sieci/grach, co będziesz robić, gdy się zalogujesz)?
2. Czy czujesz potrzebę coraz częstszego używania Internetu (grania) by osiągnąć
satysfakcję (dobry nastrój)?
3. Czy podejmowałeś wcześniej bezskuteczne próby kontrolowania czasu spędzonego w sieci (w grze) a nawet odcięcia się od Internetu (gier)?
4. Czy czujesz się zmęczony, smutny, poirytowany, masz depresyjny nastrój, gdy
próbujesz rezygnować z używania Internetu (z gier)?
5. Czy zdarza ci się przebywać w sieci (grać) dłużej niż planowałeś?
6. Czy naraziłeś lub ryzykowałeś utratę ważnego związku, pracy, naraziłeś swoja
karierę albo opuściłeś się w nauce przez Internet (przez gry)?
7. Czy okłamałeś kogoś (znajomych, rodzinę) w związku z przebywaniem w Internecie (z graniem)?
8. Czy używasz Internetu (gier) jako sposobu na ucieczkę od problemów albo do
poprawy nastroju?
Biorąc pod uwagę proponowane przez Young fazy uzależnienia od Internetu17,
uzależnienie od gier miałoby następujące analogiczne fazy:
• Faza I Zaangażowanie – Użytkownik zapoznaje się z grami: poznaje nowe gry,
nawiązuje kontakt z innymi graczami, co powoduje zanik poczucia osamotnienia
i znudzenia. Może powodować euforię. Po krótkim okresie, w trakcie grania i po
nim, gracz może odczuwać spokój.
• Faza II Zastępowanie – Pojawia się potrzeba kontynuowania grania dla zachowania równowagi życiowej, która przynosi graczowi ulgę. Rezygnuje z osób,
rzeczy, które były dotychczas częścią jego życia.

16
17

K. Young, op. cit, s. 5. Listę pytań w języku angielskim można również znaleźć na stronie
http://www.netaddiction.com/
Cyt. za: A. Mardofel, Z. Iwanowski, B. Chudzik, Czy Internet uzależnia? cz. II, 2005,
http://www.remedium-psychologia.pl/2005_10_11.htm [data dostępu: 02.01.2010).
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• Faza III Ucieczka – W tej fazie uzależnienie się pogłębia. Następuje całkowita
ucieczka od świata rzeczywistego i jego codziennych problemów – jednak po
„wyjściu” z gry problemy te wracają ze zdwojoną siłą. Pojawiają się problemy
natury psychologicznej: pogłębia się depresja, pojawiają się wyrzuty sumienia z
powodu zaniedbywanych obowiązków, intensyfikuje się poczucie samotności.
Uzależniony coraz bardziej zagłębia się w gry, by te uczucia zredukować.
Analizując gry MMORPG pod kątem cech uzależniających należy stwierdzić
przede wszystkim, że są one tworzone po to, by nie miały końca – wchodzimy do gry,
która ma początek, ale nie ma, jak w przypadku gier jednoosobowych, wyraźnie
zarysowanego celu ostatecznego. Dodając nowe tereny do zbadania, nowe potwory
do zabicia i przedmioty do zdobycia, producenci oczekują, że gracz będzie mieć ciągle
chęć przebywania w grze i ciągłego do niej powracania. Samo Lineage II (wydane
w 2003 roku) jest kontynuacją Lineage (a właściwie prequelem, biorąc pod uwagę, że
linia fabularna gry umiejscowiona jest na 150 lat przez pierwszą częścią gry) i doczekało się 14 części. Każda nowa część to nowe elementy gry. Gra stawia przed graczem
nowe cele: niektóre stworzone tak, by nawet po ich osiągnięciu nadal o nie walczyć –
na przykład bronić zdobytego zamku.
Czasochłonność MMORPG to jeden z czynników wciągających gracza w daną grę.
Choć wszyscy startują z równymi szansami, to w toku rozgrywki poprzeczka podnoszona jest coraz wyżej: trzeba nie tylko rozwinąć poziom i umiejętności postaci, ale
też zdobyć dla niej ekwipunek (materiały na niego, walutę potrzebną do zakupu
potrzebnych przedmiotów). Łączy się to z długimi godzinami spędzonymi w grze na
polowaniach, handlu i szukaniu materiałów. Jeśli postać jest w klanie, który ma wojnę
z innym klanem/klanami, to rozwój i poszukiwania mogą się dodatkowo przedłużyć
ze względu na walki między graczami, utratę punktów doświadczenia czy nawet czasami utratę ekwipunku. Większość wykonywanych w wirtualnym świecie czynności
to zadania z gruntu nudne i repetytywne, co może skutkować przedłużeniem czasu
gry z powodu ich automatyzacji i utraty „poczucia czasu”.
Ale najbardziej wciąga w grę obecność innych ludzi. Gry MMORPG powoli stają
się, a mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że stały się, nową przestrzenią społeczną w cyberprzestrzeni. Ludzie grając, zawierają przyjaźnie, będąc w klanach, mają
określone grono znajomych. Jak już zostało wspomniane wcześniej, klany organizują
zloty, na których gracze do nich należący mogą poznać się twarzą w twarz. Na całym
świecie istnieją grupy ludzi, którzy pod wspólną nazwą grają razem w różne gry. Takim
przykładem jest polska społeczność graczy Enklava18, która miała swoich przedstawicieli na serwerach Aiona, Warhammera Online czy Age of Conan. Czasem przyjaźnie przeradzają się w mocniejsze uczucie – na obserwowanym serwerze wśród
graczy, którzy na nim zawarli znajomość, doszło do kilku małżeństw, trzech rozwodów, a związków nieformalnych zawarto kilkadziesiąt. Znajomości wyniesione ze
3

Strona społeczności: http://enklava.org/
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świata wirtualnego potrafią być bardzo silne i zamieniać się w przyjaźnie w świecie
rzeczywistym. Znany jest autorce przypadek, kiedy grupa graczy, którzy poznali się na
obserwowanym serwerze, pomogła innemu graczowi w remoncie mieszkania. Problem pojawia się jednak, gdy dochodzi do zaniedbania rzeczywistego życia towarzyskiego i zastąpienia go kontaktami opartymi na znajomościach wirtualnych.
Świat graczy gier MMORPG to nie tylko pozytywne emocje – wielu nie potrafi oddzielić świata gry od świata rzeczywistego, a rywalizację w grze traktują bardzo poważnie. Być może ma to związek z problemami w świecie realnym (w szkole, w pracy,
w życiu osobistym), bądź generowane jest przez cechy osobowości gracza. Jak wynika
z moich obserwacji, nie dotyczy to tylko osób młodych – wielu z graczy z przedziału
wiekowego 25-30 lat bardzo często nie potrafi trzymać emocji na wodzy i reagują
bardzo gwałtownie na wszelkie niepowodzenia.
Niebezpieczną cechą gier MMORPG jest również inna cecha wspólna społecznym
przestrzeniom wirtualnego świata. Tworząc postać, gracz sam wybiera jej płeć –
wielu mężczyzn wybiera postaci kobiece, czasem w celu manipulowania innymi
graczami. Postaci kobiece zazwyczaj traktowane są o wiele łagodniej przez innych
graczy niż postaci męskie – być może ze względu na niedostatek grających kobiet.
Wirtualny awatar daje również możliwość modyfikacji swojej tożsamości i dodawania/odejmowania cech, które w danym momencie są odpowiednie.
Odnośnie płci i związków warto wspomnieć również o tym, co je łączy – o seksie.
Mając możliwość „odgrywania” postaci (jak w papierowych RPG, tylko za pomocą
komunikacji tekstowej w grze), gracze mogą uprawiać wirtualny seks – tak zwany
„seks RPG” – opisując na kanale prywatnym czynności o charakterze seksualnym.
Podsumowując – gry MMORPG to nie tylko przyjazny kolorowy świat, który jest
źródłem rozrywki – ma bowiem kilka niebezpiecznych cech, które mogą niedoświadczonemu bądź zagubionemu w świecie rzeczywistym graczowi przynieść więcej złego
niż dobrego.

5. Co ciekawego w MMORPG dla nauki?
Gry MMORPG są niewątpliwie ciekawym polem dla badaczy różnych dziedzin
nauki. Jak widać choćby po powyższym referacie, jako nowa przestrzeń społeczna są
ciekawym zjawiskiem dla nauk społecznych – można obserwować zachowania ludzi,
badać interakcje między nimi, kwestie kreowania tożsamości, a nawet tworzenie się
ustroju politycznego w grze, to nieliczne z przykładów obiektów zainteresowań
naukowców19. Wspomnieć tu także można o naukach ekonomicznych - gry MMORPG
były przedmiotem badań tworzenia się, rozwoju i funkcjonowania wolnego rynku20.
Niewątpliwie ciekawym elementem gier MMORPG jest także słownictwo, jakiego
używają gracze, lingwiści mieliby tu niezłe pole do badań nad choćby żargonem.
19
20

G. Jim , Life's a game, „Nature” 2007, nr 445.
W. S. Bainbridge, The Scientific Research potential of Virtual Worlds, „Science” 2007, nr 317.
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Nie tylko nauki społeczne badają gry MMORPG. Również nauki ścisłe (matematyka, fizyka) znajdują tu dla siebie pole badawcze. Badane są na przykład, na bazie
danych zebranych z serwerów, modele rozprzestrzeniania się epidemii i sieciowość
gier21.
Gry MMORPG to nie tylko rozrywka dla mas. To nadal niedoceniane pole do badań
dla wielu naukowców.

MMORPG games – features, possibilities, risks
Summary
On-line gaming is an increasingly popular entertainment, not only among children and youth, but
also among a large number of adults. What does it mean and what are the consequences? What are the
shared features of a community gathered around a particular game? Are MMORPGs becoming an
alternative social world or a complement to the real world? Maybe it is a social space just like any other?
These and other issues related to MMORPGs and gamer communities will be discussed in the article on
the basis of observations made on one of Lineage II servers by a sociologist.

21

A. Grabowski, N. Kruszewska, Experimental Study of the Structure of a Social Network and Human Dynamics
in a Virtual Society, „International Journal of Modern Physics” 2007, nr 10; warto zaznaczyć, ze dane do tego
artykułu pochodziły z opisywanego w referacie serwera.
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Konferencja pt. Media regionalne i lokalne –
tożsamość, wspólnotowość, podmiotowość –
PWSZ Oświęcim, 9 czerwca 2011 r.
W auli Collegium Primum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZ) odbyła się konferencja naukowa poświęcona
różnym aspektom funkcjonowania mediów regionalnych i lokalnych. Jednodniowa
impreza, zorganizowana przez Zakład Mediów i Komunikowania Masowego Instytutu
Politologii PWSM w Oświęcimiu oraz Ośrodek Badań Prasoznawczych i Zakład Genologii Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zgromadziła grono naukowców z kilku sąsiadujących ośrodków
akademickich (UJ, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, ATH Bielsko-Biała) oraz – rzecz oczywista – uczelni
oświęcimskiej, a także miejscowych praktyków – przedstawicieli świata mediów
lokalnych i kultury.
Konferencję otworzył rektor PWSZ – prof. dr hab. Lucjan Suchanek, podkreślając
wagę podjętej tematyki dla budowania tożsamości regionalnej i lokalnej.
Uczestnicy-referenci reprezentowali dosyć różne dyscypliny badawcze, co pozwalało naświetlić sytuację mediów regionalnych i lokalnych z wielu stron – medioznawczej, prawnej, językoznawczej i in., uwypuklając rolę tych mediów w budowaniu
tożsamości, wspólnotowości i podmiotowości społeczności lokalnych.
W problematyce konferencji można wyróżnić dwa nurty: bardziej uniwersalny,
medioznawczy oraz lokalny – oświęcimski.
Obrady przedpołudniowe były podporządkowane współczesnym problemom
mediów lokalnych w naszym kraju. W dwóch sesjach prowadzonych przez prof. dr
hab. Macieja Kawkę i dra Pawła Mączyńskiego znalazło się miejsce na siedem
referatów (o różnym poziomie ogólności) oraz gorącą dyskusję. Najogólniej sytuację
mediów regionalnych i lokalnych naszkicował mgr Włodzmierz Chorązki (UJ, wcześniej przez kilka dekad związany z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych) w referacie
pt. Koncentracja rynku mediów lokalnych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dr Ryszard
Filas (OBP/IDiKS UJ) w swoim wystąpieniu zadał prowokujące pytanie Czy w Polsce
jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Z kolei dr Maciej Mączyński (PWSZ
w Oświęcimiu) omówił istotne, a mało chyba znane implikacje prawnokonstytucyjne
w referacie Konstytucyjne zasady pomocniczości i decentralizacji a media lokalne.
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Konferencja pt. Media regionalne i lokalne – tożsamość, wspólnotowość, podmiotowość

Dr Jarosław Pacuła (ATH) przedstawił wyniki swoich badań językoznawczych w referacie pt. Językowe sygnały wspólnotowości i tożsamości lokalnej w tytułach prasy
regionalnej (na materiale prasy województwa śląskiego). Dr Joanna DzierżyńskaMielczarek (UJK Kielce) podniosła ważną kwestię podstaw ekonomicznych funkcjonowania tej prasy w referacie Modele biznesowe w prasie lokalnej. Dr Paweł Kuca
(URz) podjął bardziej szczegółowy temat: Ekskluzywne dwumiesięczniki regionalne
jako konstrukcja reklamowa dla dzienników regionalnych i dopełnienie oferty programowej prasy regionalnej – na przykładzie województwa podkarpackiego. Interesujące wyniki swych nowych badań nad prasą tzw. samorządową przedstawiła
dr Joanna Kępa-Mętrak (UJK Kielce) w referacie Kto finansuje, ten dyktuje... Prasa
samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej. W tym nurcie mieścił się ponadto
wieczorny referat mgr Alicji Myśliwiec (doktorantki UJ) pt. E - Świnoujście, stanowiący studium lokalnego portalu internetowego.
Popołudniowa część konferencji, prowadzona przez prof. dr hab. Zofię Kowalik-Kaletę oraz prof. UJ dr hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, została zdominowana przez gospodarzy imprezy (osoby reprezentujące PWSZ w Oświęcimiu) i problematykę związaną z Oświęcimiem – jego mediami oraz medialnym obrazem, także
w kontekście Holocaustu. Nieco powikłane dzieje lokalnego periodyku przedstawiła
mgr Monika Bartosz pt. „Głos Ziemi Oświęcimskiej” – dwadzieścia lat na lokalnym
rynku wydawniczym. Z kolei dr Jacek Urbiński przedstawił referat pt. Wydawnictwa
polityczne w Oświęcimiu po 1989 roku. Mgr Zbigniew Klima wystąpił natomiast
z referatem pokazującym mało znane aspekty kulturotwórczej roli Oświęcimia: Analiza prasoznawcza ukazującego się w Oświęcimiu periodyku „Wołyń i Polesie”. Był
też wątek międzynarodowy, bowiem mgr Petra Polievkova wystąpiła z referatem
nt. Obraz Oświęcimia w słowackiej prasie codziennej (wygłoszony w jęz. słowackim).
W tym nurcie „oświęcimskim” mieści się końcowe wystąpienie prof. dr hab. Zofii
Kowalik-Kalety (ATH Bielsko-Biała) pt. Retoryka Holocaustu w reklamie w świetle
interdyskursywności – analiza w ramach KAD, pokazujące, jak współczesne kampanie
reklamowe, głównie o przesłaniu społecznym, wykorzystują dyskurs o Holocauście
dla uzyskania mocy perswazyjnej przekazu, łamiąc dotychczasowe sacrum i tabu
w kulturze polskiej i nie tylko. W dyskusji podkreślano nowatorstwo metodologiczne
tego wystąpienia, wykorzystującego założenia nowej teorii interdyscyplinarnej –
krytycznej analizy dyskursu (prof. dr hab. M. Kawka).
Jednodniowa konferencja zapewne spełniła dwa cele. Z jednej strony przypomniała, że kwestia funkcjonowania mediów regionalnych czy lokalnych oraz ich roli
w społeczeństwie, także w XXI wieku, w dobie multimediów, jest aktualnym wątkiem
badawczym, znajdującym uznanie w oczach przedstawicieli wielu ośrodków akademickich. Z drugiej zaś strony, stanowiła okazję do prezentacji dorobku środowiska
oświęcimskich naukowców i praktyków – ludzi mediów i kultury oraz ludzi zajmujących się symboliką Oświęcimia.
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II Forum Prasy Sądeckiej nt. Rola prasy lokalnej,
bibliotek i muzeów w umacnianiu małych ojczyzn na
Sądecczyźnie – jak usprawnić to partnerstwo?
Nowy Sącz, 1 lipca 2011
Na gościnnym terenie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – Miasteczku
Galicyjskim – odbyło się już II Forum Prasy Sądeckiej, tradycyjnie w pierwszy piątek
lipca (podobna impreza miała miejsce już w 2010 roku, a trzecią edycję zapowiedziano na rok 2012). Do dotychczasowego składu organizatorów („Almanach
Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, „Almanach Sądecki” –
Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sącz) doszła w tym roku jeszcze
Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, przy życzliwym wsparciu władz
samorządowych (starosty powiatu i prezydenta) oraz pod patronatem naukowym
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.
Forum stanowi okazję dokonania swoistego przeglądu sił oraz wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy wydawców z innymi instytucjami społeczno-kulturalnymi, w tym – pomocą w radzeniu sobie na rynku prasowym w coraz bardziej złożonej
sytuacji ekonomicznej i medialnej (rozwój nowych mediów). Jeśli ubiegłoroczna
impreza (I Forum) była bardziej zorientowana na rys historyczny rozwoju prasy na
Sądecczyźnie oraz zbilansowanie sił, swoiste „policzenie się” wydawców i zachęcenie
do podjęcia współdziałania w gronie samych redakcji zainteresowanych tytułów
(obecni byli zresztą także przedstawiciele pism wychodzących w sąsiednich powiatach (Limanowej, Gorlicach), o tyle tegoroczna impreza koncentrowała się bardziej
na zagadnieniach współdziałania pism regionalistycznych, lokalnych oraz sublokalnych z miejscowymi bibliotekami.
Impreza składała się z trzech części: kilku wystąpień (w formie krótkich referatów)
plenarnych, dyskusji panelowych w dwóch grupach oraz uroczystego wręczenia
dorocznej nagrody im. Szczęsnego Morawskiego (wraz z odpowiednimi laudacjami)
za dzieło naukowe krzewiące kulturę Ziemi Sądeckiej.
W części plenarnej, stanowiącej popularnonaukowe wprowadzenie w problematykę spotkania miały miejsce trzy wystąpienia. Prof. dr hab. Jan Pietrzyk (dyrektor
Biblioteki Jagiellońskiej), wygłosił wykład inauguracyjny pt. Internet i digitalizacja
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jako pomost między bibliotekami a światem zewnętrznym – czy potrafimy z niego
korzystać? Z kolei dr Stanisław Węglarz (UŚ) podjął filozoficzno-socjologiczne rozważania nt. Wielogłosowość tradycji kulturowej Sądecczyzny w kontekście jej ustnego i pisemnego przekazu. Tę część imprezy zakończył dwugłos Barbary Pawlik
(dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej) i Bożeny Mściwujewskiej-Kruk (red. naczelnej rocznika „Almanach Muszyny”) nt. Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów
w umacnianiu małych ojczyzn – jak usprawnić to partnerstwo?
W części drugiej Forum odbyły się dwie dyskusje tematyczne z udziałem redakcji
prasy lokalnej, bibliotekarzy oraz muzealników z terenu Sądecczyzny. Pierwszy panel,
moderowany przez pracowników UJ (Ryszarda Filasa i Włodzimierza Chorązkego)
miał charakter prasoznawczy; rozważania dotyczyły scenariuszy rozwoju różnych
typów prasy regionalistycznej, a także lokalnej i sublokalnej w perspektywie lat kilku
lub kilkunastu (Quo vadis praso lokalna – współczesne problemy). W panelu drugim,
prowadzonym przez Jadwigę Jastrzębską („Almanach Łącki”) i Sylwię Gacek (dyr.
Biblioteki Publicznej w Muszynie), znalazły miejsce zagadnienia współdziałania redakcji z placówkami społeczno kulturalnymi (Wspólne inicjatywy kulturalne i oświatowe bibliotek, muzeów oraz prasy lokalnej na rzecz wspierania małych ojczyzn na
Sądecczyźnie w drugiej dekadzie XXI wieku).
Forum tradycyjnie kończy się przyjęciem deklaracji programowej, wykorzystującej wnioski płynące z dyskusji panelowych. Dodajmy, że ważnym i trwałym plonem
ubiegłorocznego Forum było uruchomienie portalu www.sadeczanie.net, który
obecnie stanowi podstawowe ogniwo komunikacji (w tym - platformę wymiany doświadczeń) miłośników Ziemi Sądeckiej, redakcji tamtejszej prasy regionalistycznej
i lokalnej oraz pracowników tamtejszych instytucji społeczno-kulturalnych. Organizatorzy już projektują tematykę obrad przyszłorocznego, III Forum.
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