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Książka Małgorzaty Majewskiej to interesująca, interdyscyplinarna rozprawa 
na temat różnych aspektów relacji pomiędzy jednostką – ściślej: jej prywatnością 

– a mediami. W zamyśle autorki stanowi podstawę do dalszych analiz i interpreta-
cji, których celem ma być pokazanie i objaśnienie czytelnikowi najważniejszych 
mechanizmów rządzących w tym obszarze. (…)
Publikacja Majewskiej jest wartościowa poznawczo. Z jej lektury skorzystają za-
równo ludzie profesjonalnie zajmujący się mediami, jak i studenci dziennikarstwa 
(a także innych pokrewnych kierunków społecznych i humanistycznych) oraz tzw. 

„zwykli” – zainteresowani tą problematyką – czytelnicy.
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Wstęp

Celem niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmowi medial-
nemu, polegającemu na naruszaniu prywatności osób zapraszanych 
do programów publicystycznych. Coraz powszechniejsze bowiem staje 
się zjawisko przekraczania różnego typu tabu społecznego i zajmowania 
się przed kamerą tematami, które dotychczas zarezerwowane były dla 
sytuacji prywatnych. Mam tutaj na myśli nie tylko opowiadanie w pro-
gramach typu talk-show o sprawach dotyczących seksualności czy fizjo-
logii, ale też pokazywanie widzom osób właśnie w trakcie na przykład 
aktu seksualnego, jak to miało miejsce w polskiej wersji Big Brothera. 
Media prezentują szokujące treści w celu zwiększenia oglądalności 
danego programu. Taka sytuacja wywołuje dwa pytania. Po pierw-
sze: co sprawia, że ludzie chętniej oglądają programy, które naruszają 
prywatność? To pytanie doskonale umiejscawia się w nowej w Polsce 
dziedzinie badawczej, jaką jest nauka o mediach. W relacjach bezpo-
średnich naruszanie cudzej prywatności właśnie tym relacjom zagraża, 
a osoba, która stosuje takie strategie komunikacyjne, postrzegana jest 
jako niegrzeczna i nietaktowna. Zatem to, co sprawdza się w medial-
nej rzeczywistości, nie sprawdza się w codziennym życiu. Jest to więc 
zagadnienie z zakresu nauki o mediach, a nie komunikacji społecznej. 
Drugie pytanie dotyczy sposobów, jakie wykorzystują media, by do tych 
prywatnych obszarów wkraczać. W tym opracowaniu przedmiotem 
zainteresowania są narzędzia językowe, dlatego do ich opisu zastosowa-
na zostanie teoria językoznawcza, czyli teoria przestrzeni mentalnych.

Opisywane zagadnienie ma – w przekonaniu autorki – szerszy 
wymiar społeczny. Twierdzę, że media stają się dla opinii publicznej 



8 Wstęp

najważniejszym punktem odniesienia, czyli wyznacznikiem normy. 
Punktem wyjścia, a zarazem domeną, w której będziemy się poruszać, 
jest kwestia relacji pomiędzy prywatnością a wizerunkiem publicznym, 
analizowana w kontekście tożsamości. Wydaje się, że bardzo istotne 
zarówno dla jednostek, jak i zbiorowości pytanie o to, kim jestem 
(kim jesteśmy), a więc dotyczące tożsamości, ma rację bytu wyłącznie 
w kontekście społecznym. Poza nim jest sztuczne i w pewnym sensie 
fałszywe. W istocie bowiem zadajemy sobie pytanie o to, kim jesteśmy 
dla innych i wobec innych, czyli kim jesteśmy bądź kim chcemy być 
nie „w ogóle”, ale w odniesieniu do bliższej i dalszej wspólnoty, w któ-
rej aktualnie żyjemy, to znaczy w dokładnie określonych realiach kul-
turowych, geograficznych i historycznych. We współczesnym świecie 
ów społeczny kontekst jest w ogromnej mierze definiowany przez media, 
zarówno tradycyjne, na przykład gazety, radio czy telewizję, jak i media 
nowe, stanowiące domenę Internetu, w tym przede wszystkim portale 
społecznościowe, wraz ze stworzonymi przez nie możliwościami poro-
zumiewania się i rozprzestrzeniania informacji.

Główna teza tej książki jest następująca: prywatność osób obecnych 
w sferze publicznej, a więc przede wszystkim medialnej, jest znaczącym 
elementem ich publicznego wizerunku. W związku z tym media zawsze 
będą dążyły do naruszania granic prywatności, gdyż informacje na jej 
temat, szczególnie te dotyczące zachowań wykraczających poza społecz-
nie akceptowalne normy, budzą silne emocje, a w konsekwencji większe 
zainteresowanie odbiorców. To z kolei podnosi poziom medialności 
danego programu, audycji czy artykułu. Dzieje się tak dlatego, że dostęp 
do cudzej prywatności stwarza u widza czy odbiorcy programu iluzo-
ryczne, ale przy tym silne wrażenie posiadania rzeczywistego dostępu 
do drugiego człowieka, swoiste poczucie bliskości z nim. Zaś pragnienie 
zbliżenia się do osoby medialnej wynika z kolejnej cechy mediów – ich 
umiejętności stwarzania pozoru świata, do którego chcielibyśmy należeć. 
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Zatem znajomość faktów z życia prywatnego innej osoby buduje po-
czucie przynależności do niej i jej świata.

Działa tu też swoista zasada mimikry, która w specyficzny sposób 
nobilituje odbiorcę i podnosi jego samoocenę. Jeśli bowiem okazuje się, 
że osoba znana i szanowana ma jakąś uważaną za wstydliwą cechę czy 
przypadłość (bulimia, anoreksja, depresja, alkoholizm), dokonała abor-
cji albo poniosła znaczącą stratę lub przeżyła dramat (śmierć dziecka, 
kalectwo) i podaje informacje o tych faktach do wiadomości publicznej, 
to odbiorcy znajdujący się w identycznej sytuacji bądź mający podob-
ne problemy, których często się wstydzili lub które ich stygmatyzowały, 
mogą teraz sobie powiedzieć: „skoro tej osobie też to się wydarzyło, 
to oznacza, że ja nie jestem już jakąś osobliwością, wynaturzeniem, 
lecz kimś przynależnym do świata normy”. Nie jestem więc już dalej 
słaby czy nieatrakcyjny w swoim cierpieniu lub stracie, tylko niemal tak 
samo ważny i znaczący, jak wyznający „wstydliwą tajemnicę” polityk 
czy celebryta. Następuje tu swoista podmiana: jeśli ja miałem problem 
z uzależnieniem od alkoholu, to dotychczas byłem kimś z marginesu, 
jednak w kontekście alkoholizmu słynnego pływaka, wielokrotnego 
medalisty olimpijskiego Michaela Phelpsa przedstawiam się teraz so-
bie jako lepszy. Nie jestem już więcej „patologią” – jestem „gwiazdą”. 
Ten mechanizm dodatkowo wytwarza silny związek widza z celebrytą, 
co powoduje, że w efekcie widz nie tylko chętnie śledzi jego losy, ale 
też przywiązuje się do medium – stacji telewizyjnej, programu, gazety, 
portalu internetowego – które udostępnia informacje o faktach z jego 
życia. W efekcie prywatność staje się towarem, który podlega wszel-
kim zależnościom ustalonym dlań przez ekonomię, a zatem może być 
na przykład wyceniona i stać się przedmiotem handlu. W rezultacie jej 
wartość może rosnąć bądź maleć, w zależności od tego, czyją jest pry-
watnością i jak bardzo zainteresowani byliby nią czytelnicy i widzowie.

Oznacza to jednak, że jednostka, która wchodzi w orbitę zaintere-
sowania mediów – obojętnie, czy jest ważną polityczką, celebrytą czy 
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też przypadkowym świadkiem dramatycznych wydarzeń albo uczest-
nikiem reality show – staje przed poważnym, choć zazwyczaj słabo 
uświadomionym dylematem. Z jednej bowiem strony wywierana jest 
na nią presja, aby ujawniała informacje ze sfery prywatnej. Media w ten 
sposób zapewniają sobie oglądalność, poczytność czy słuchalność, a ona 
sama może odnieść z tego tytułu różnego rodzaju korzyści: na przykład 
zdobyć popularność czy otworzyć sobie nowe drogi kariery i zatrud-
nienia (co zwykle idzie w parze, vide Natalia Siwiec1), zaś w przypadku 
polityków chodzi zwykle o bycie wybranym w kolejnych wyborach 
czy zyskanie większych możliwości wywierania wpływu społecznego. 
Nie wolno jednak zapomnieć, że ta sama nadmierna otwartość nara-
ża często na nieobliczalne konsekwencje ze strony opinii publicznej 

– z ostracyzmem włącznie – w momencie gdy ujawnione informacje 
okażą się z różnych względów niekorzystne: na przykład demaskujące 
różnicę pomiędzy deklarowanymi poglądami a rzeczywistymi zacho-
waniami albo ujawniające wstydliwe epizody z przeszłego i aktualnego 
życia. Szczególnie pouczający jest tu przypadek Krzysztofa Piesiewicza, 
adwokata i wybitnego polityka, senatora pięciu kadencji sejmu RP, sce-
narzysty nominowanego do Oscara, którego imponująca kariera zała-
mała się niemal całkowicie, kiedy to media ujawniły zdjęcia pokazujące 
go w niedwuznacznej sytuacji obyczajowej. Jak bardzo takie jedno zda-
rzenie może zaważyć nie tylko na dalszych losach konkretnej osoby, ale 
także wpływać na jej bliskich, wskazują słowa Krzysztofa Piesiewicza 
z wywiadu dla „Super Expressu”:

To nie było dla mnie łatwe. Ciężko mi o tym mówić. Po publi-
kacji materiałów z moim udziałem wyizolowałem się. Długo 

1 Po tym, jak dzięki zdjęciom przedstawiającym ją jako „atrakcyjną kibickę” została 
ona okrzyknięta „Miss Euro 2012”, ta wcześniej znana tylko z różnych konkursów 
piękności młoda kobieta zaczęła robić oszałamiającą wręcz karierę jako celebryt-
ka, modelka, aktorka oraz bohaterka programów telewizyjnych (np. Enjoy The 
View Love. Natalia czy Taniec z gwiazdami).
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chorowałem i odbiło się to na moich nerwach. Wyjechałem z kra-
ju. Kilka tygodni spędziłem u mojej siostry we Włoszech. Dużo 
wsparcia otrzymałem od swojej żony, która niedawno przeszła 
skomplikowany przeszczep. Teoretycznie od lat jesteśmy w separacji, 
a nie rozwiedliśmy się, bo ona jest bardzo wierząca. Teraz mimo 
jej ciężkiego stanu mogłem liczyć na jej życzliwość. Znów zbliżyli-
śmy się do siebie. Wybuch skandalu mocno odbił się też na mojej 
najbliższej rodzinie. Moje dzieci były wstrząśnięte materiałami, 
jakie się ukazały. Bałem się też, że ta sprawa może im poważnie 
zaszkodzić. Rozpoczęły przecież życie na własną rękę i pną się 
po szczeblach kariery. Moja córka niebawem będzie bronić dokto-
ratu, a syn, zresztą też prawnik, tak jak ja, jest w trakcie habilitacji. 
W tym okresie dotknęła mnie jeszcze jedna tragedia. Miesiąc temu 
zmarł mi brat. On, tak samo jak reszta rodziny, mocno przeżywał 
tę sprawę. Ja sam staram się wrócić do normalnego życia, choć cią-
gle nie mogę pogodzić się z tym, co mi się przydarzyło i w co dałem 
się wmanipulować2.

Na marginesie warto zwrócić uwagę na ujawniający się w tym wy-
wiadzie mechanizm działania mediów. Otóż na pierwszy plan wybija 
się nie to, że ma on być szansą na przedstawienie przez Piesiewicza 
swojego stanowiska, własnych odczuć czy usprawiedliwienie się przed 
czytelnikiem. Wręcz przeciwnie, w oczy rzuca się przede wszystkim tzw. 
lead, graficznie wyodrębniony przez redakcję fragment tekstu, w któ-
rym w skondensowanej formie zostały zgromadzone i „syntetycznie 
zrekapitulowane” wszystkie sensacyjne i budzące zainteresowanie de-
tale inkryminowanego wydarzenia. Jasne jest zatem, że nadawcy cho-
dzi przede wszystkim o to, żeby czytelnik po przeczytaniu na wstępie 

2 Krzysztof Piesiewicz, Ciągle nie mogę pogodzić się z tym, co mi się przydarzyło 
– WYWIAD, „Super Express”, http://www.se.pl/wiadomosci/polska/krzysztof-pie-
siewicz-zona-pomoga-mi-podniesc-sie-p_150265.html [data dostępu: 27.09.2017].
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tych słów nie oderwał się już od lektury, zaś „usprawiedliwienie” czy 
oddanie głosu poszkodowanemu schodzi tutaj na dalszy plan. Celem 
jest bowiem wywoływanie silnych emocji:

Krzysztof Piesiewicz przerywa milczenie. Co czuł, kiedy cała 
Polska zobaczyła, jak w sukience paraduje w towarzystwie kobiet 
o podejrzanej reputacji i wciąga nosem biały proszek. Jak poradził 
sobie, gdy z autorytetu moralnego w jednej chwili stał się dla wie-
lu antybohaterem. Jakie ma plany na przyszłość i czy zamierza 
zostać w polityce – tylko „Super Expressowi” senator odpowiada 
na te pytania3.

A zatem w dobrze pojętym interesie swoim oraz swoich bliskich, 
każda osoba, która wchodzi w kontakt z mediami, powinna starannie 
cenzurować prywatne informacje bądź wręcz ich nie ujawniać. Jednak 
taka wstrzemięźliwość powoduje, że osoba ta przestanie być atrakcyj-
na jako obiekt medialny. Jest to swoisty społeczny odpowiednik zasady 
nieoznaczoności Heisenberga: osoba publiczna nie może chronić sku-
tecznie swojej prywatności, a równocześnie zdobywać coraz większą 
popularność. Innymi słowy, jedną z cen, które osoby znane i wpływowe 
mogą niekiedy zapłacić za popularność, jest utrata własnej prywatności 
oraz prywatności ich bliskich.

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia ujawniania czy też chro-
nienia prywatności uwikłana jest w kontekście medialnym w dwie 
dodatkowe zależności, które jeszcze powiększają złożoność tej sytuacji. 
Po pierwsze więc, człowiek wprawdzie ma potrzebę chronienia własnej 
prywatności, którą postrzega jako przedłużenie swojego „ja”, ale także 
odczuwa potrzebę przynależności do grupy i bliskości z drugim czło-
wiekiem. Potrzebę tę zaś realizuje właśnie poprzez dopuszczenie innych 
do własnej prywatności. W świecie mediów to ujawnienie prywatnych 

3 Ibidem.
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informacji (a więc na przykład poinformowanie o swojej depresji, 
orientacji seksualnej czy uzależnieniu od narkotyków) oznaczać może 
niekiedy to, że dowie się o tym rzesza ludzi liczona w dziesiątkach, set-
kach tysięcy, a nawet milionach. W porównaniu z dawniejszymi epo-
kami historycznymi jest to systuacja bodajże bez precedensu. Po drugie 
zaś, cały czas mamy do czynienia z pewną asymetrią tej sytuacji. O ile 
bowiem pracownicy sektora medialnego doskonale zdają sobie sprawę 
z powyższej prawidłowości (oraz jej licznych konsekwencji), o tyle lu-
dzie będący obiektem zainteresowania mediów, zarówno osoby znane 
i publiczne, jak i zwykli obywatele, orientują się w meandrach relacji 
jednostka – media znacznie słabiej, a niekiedy w ogóle nie są świadomi 
mechanizmów ich działania.

W relacjach społecznych dostęp do prywatności regulowany jest 
w wystarczającym zazwyczaj stopniu regułami grzecznościowymi – róż-
nymi w zależności od dystansu społecznego między rozmówcami – czyli 
zasadą „zachowania twarzy”4. Zatem nawet jeśli interesuje nas jakiś 
szczegół z życia prywatnego drugiej osoby, to bardzo prawdopodobne 
jest, że o niego nie zapytamy, gdyż byłoby to wbrew obowiązującemu 
obyczajowi społecznemu. W języku potocznym takie zachowanie okre-
śla się za pomocą frazy: „nie wypada”. Przyjmujemy też na co dzień, 
że istnieje zbieżność pomiędzy tym, co inne osoby deklarują, a tym, jak 
się później zachowają. Nasza percepcja działa bowiem w taki sposób, 
że poszukuje w otaczającej rzeczywistości przewidywalności, również 
w stosunku do drugiego człowieka i jego postępowania. To daje jedno-
stce poczucie bezpieczeństwa i stanowi swoisty fundament życia spo-
łecznego. Dlatego istotnym elementem wizerunku publicznego danej 
osoby okazuje się jego spójność, czyli zgodność zachodząca pomiędzy 
tym, co ona mówi, a tym, jak rzeczywiście się zachowuje.

Jednak z medialnego punktu widzenia to, co przewidywalne, jest 
nudne. Jeśli widz wie, co powie zaproszony do studia gość, nie musi 

4 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 8.
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już tego programu oglądać, więc zmienia kanał albo wyłącza telewizor. 
Dla nadawcy jest to sytuacja zdecydowanie niepożądana. Faktycznie 
interesujące, a więc zwiększające liczbę odbiorców, są dopiero takie wy-
darzenia czy interakcje, w których następuje rozdźwięk (im większy, tym 
lepiej) między tym, co dana osoba deklaruje, a tym, jak rzeczywiście 
działa. Dzięki takim niespójnościom dowiadujemy się, jak ona postę-
puje w konkretnych sytuacjach, stanowiących swoisty sprawdzian dla 
jej przekonań i wyznawanej hierarchii wartości. To właśnie ten kontrast 
stanowi szczególny wabik medialny przyciągający widzów, zwłaszcza 
jeśli zawiera element konfrontacji, a więc na przykład łączy się z wypo-
wiedziami takiej osoby, która próbuje bronić swego wizerunku i ratować 
publicznie swoją twarz.

Dobrą ilustracją takiej medialnie atrakcyjnej sytuacji może być roz-
bieżność pomiędzy deklarowanymi przez byłego premiera Kazimierza 
Marcinkiewicza konserwatywnie i tradycyjnie pojmowanymi warto-
ściami rodzinnymi a faktem porzucenia przez niego żony na rzecz dużo 
młodszej partnerki. Podobnie jednak, jak to miało miejsce w przypadku 
senatora Piesiewicza, sytuacja taka jest wprawdzie pożądana i chętnie 
opisywana przez media, lecz nie działa ona na korzyść polityka i jeśli 
chciałby on zrobić karierę w swoim zawodzie, to powinien „powrócić” 
do respektowania tradycyjnych wartości. „Fakt24.pl” z 2014 roku przed-
stawia sytuację Marcinkiewicza w równie ostrych i budzących emocje 
słowach, jak przywoływany przed chwilą „Super Express” piszący o sce-
narzyście Kieślowskiego:

Po tym, jak stracił lukratywny kontrakt w londyńskim banku, teraz 
szuka nowej dobrze płatnej roboty. A gdzie jako były premier może 
znów zarabiać krocie? W polityce! Jako lowelas, który porzucił cięż-
ko chorą żonę dla młodszej, nie ma żadnych szans na powrót. A wy-
bory do Sejmu już za rok! To dlatego Kazimierz Marcinkiewicz 
(55 l.) chce wrócić do pani Marii i już jako kochający nawrócony 
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ojciec rodziny starać się o miejsce na Wiejskiej – twierdzi nasz 
informator5.

Dobrym przykładem ukazującym, jak może dojść do swoistego wy-
muszenia ujawnienia informacji prywatnej, była z kolei burzliwa reakcja 
społeczna na film Władysława Pasikowskiego Pokłosie, który w dema-
skatorski sposób poruszał drażliwy historycznie temat mordowania 
Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej. W trakcie toczącej 
się dyskusji Maciej Stuhr został skłoniony do upublicznienia prywat-
nej informacji dotyczącej własnych korzeni. Ta informacja znacząco 
wpłynęła na odbiór jego stanowiska w tej kwestii. Dla tego aktora za-
tem, grającego fikcyjną postać, decyzja o przyjęciu roli w filmie Pokłosie 
okazała się zupełnie nieoczekiwanie równoznaczna z koniecznością 
upublicznienia jakiegoś elementu własnej prywatności6. W relacjach 
społecznych takie prywatne tematy mają często charakter „danych 
wrażliwych” i wymagają dużej delikatności i dyplomacji. W mediach 
są pożądane, gdyż zwiększają oglądalność.

Wszystkie powyższe przykłady pokazują niezbicie, że coraz ważniej-
szym problemem ostatnich czasów staje się zagadnienie mechanizmów 
i sposobów regulowania prywatności przez jednostkę w mediach. Jest 
to problem, który współcześnie przybrał szczególnie paradoksalną 
postać, gdyż ludzie, którzy zwykle nawet dość dobrze orientują się 
w meandrach relacji społecznych, w tej konkretnej sytuacji zwykle 
mylą się i błędnie domniemują, że świat kreowany i pokazywany przez 
media podlega takim samym zasadom i regułom, jak codzienne życie. 
Oczekują zatem, że dziennikarze będą się do nich odnosić podobnie 
jak ludzie, z którymi budują relacje w codziennym życiu: że uszanują 
powierzoną im tajemnicę, zrozumieją, że w czasie żałoby potrzebny 

5 Kazimierz Marcinkiewicz. Chce znów do polityki, więc wraca do żony, „Fakt24.pl”, 
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/marcinkiewicz-wraca-do-zony-marii/
c4ptsrf [data dostępu: 27.09.2017].

6 Dokładniejsza analiza tego przypadku nastąpi w rozdziale 4 (s. 115).
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jest spokój i delikatność, że jeśli nawet ktoś zachowuje się inaczej, niż 
o tym głośno mówi, to zwrócą mu uwagę w cztery oczy. Tymczasem 
media działają w dokładnie odwrotny sposób: tajemnica staje się new-
sem na pierwszych stronach gazet, pogrzeb – okazją do zrobienia zdjęć, 
które następnie są publikowane, niespójność w zachowaniu – powodem 
do upokorzenia bądź ośmieszenia.

Jako że problematyka relacji pomiędzy jednostką a mediami jest 
rozległa i wyjątkowo skomplikowana, opracowania powstające na ten 
temat mają albo charakter bardzo specjalistycznych rozpraw nauko-
wych zrozumiałych wyłącznie dla profesjonalistów – medioznawców, 
psychologów społecznych, socjologów – albo też stanowią uproszczone 
wizje tej rzeczywistości, nierzadko powierzchowne i zamazujące istotę 
rzeczy. Bardzo brakuje tekstów, które spełniając podstawowe standardy 
metodologiczne i merytoryczne, byłyby równocześnie przystępne dla 
szerszego grona czytelników, a więc posiadały pewien wymiar praktycz-
ny, edukacyjny, wręcz instruktażowy.

Temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw niniejsze opracowa-
nie, które stawia sobie dwa powiązane ze sobą cele. Po pierwsze, ma 
pełnić funkcję poznawczo-edukacyjną, a mianowicie ma pokazać, jak 
funkcjonuje mechanizm relacji pomiędzy jednostką a mediam. Chodzi 
jednak nie tylko o to, żeby czytelnik zrozumiał, jak się sprawy mają, ale 
również i o to, aby przynajmniej teoretycznie zapoznał się z możliwymi 
narzędziami czy też instrumentami, za pomocą których może bronić 
się przed negatywnymi konsekwencjami uczestnictwa w rzeczywistości 
medialnej.  Można mieć wątpliwości, czy uczestnictwo w rzeczywistości 
medialnej jest na tyle powszechne, by opisywanie i wyjaśnianie mecha-
nizmów za nim stojących odpowiadało na rzeczywistą społeczną po-
trzebę. Wydaje się jednak, że w świetle rosnącej roli mediów społeczno-
ściowych oraz internetu kwestia ta powoli zaczyna dotyczyć wszystkich.

Po drugie, w opracowaniu tym chodzi także o powiązany z poprzed-
nim, ale jednak specyficzny, wymiar emancypacyjny, czyli o to, żeby 
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odbiorca uświadomił sobie występowanie różnych prawidłowości oraz 
dostał możliwość wyboru. Znajomość istniejących zależności i mecha-
nizmów rządzących światem mediów może w rezultacie spowodować, 
że odbiorca przestanie być tylko biernym obiektem oddziaływania róż-
nych sił, ale zdając sobie sprawę z ich istnienia, w konkretnej sytuacji 
postąpi bardziej racjonalnie. Innymi słowy, wybierze takie zachowanie, 
które w danym momencie jest najbardziej odpowiednie i które będzie 
dla niego optymalne. Jest to zgodne z celami, jakie naukom humani-
stycznym i społecznym (w tym ujęciu: hermeneutyczno-krytycznym) 
wyznaczył Jürgen Habermas. Jak wiadomo, zgodnie z jego propozycją, 
nauki te posiadają dwa podstawowe cele. Po pierwsze, mają one nor-
matywny charakter, a więc winny formułować różnego rodzaju wzorce 
i zalecenia – także i te o charakterze etycznym – pokazując i uzasadnia-
jąc, jakie sposoby funkcjonowania psychicznego, społecznego, symbo-
licznego są pożądane, rozwojowe, przyszłościowe i zalecane, a jakie nie7. 
Po drugie, nauki hermenutyczno-krytyczne powinny „interweniować 
w praktykę komunikacji kulturowej”8 – po to, aby umożliwiać jednost-
kom emancypację, wyzwalać je spod presji norm i panujących w danej 
kulturze nieuświadamianych mechanizmów oraz dawać wszystkim 
równe szanse na funkcjonowanie w jej obrębie. Wydaje się, że jest to cel 
szczególnie istotny dla społeczności demokratycznych, bowiem równość 
szans jest jednym z fundamentów ich istnienia, naczelną wartością, 
która powinna być w ich ramach realizowana.

W syntetycznym podsumowaniu tego wprowadzającego rozdziału 
trzeba jeszcze raz podkreślić, że na poziomie realizacyjnym książce 

„patronowało” kilka idei przewodnich, które mają wprawdzie bardzo 
prosty, wręcz rudymentarny charakter, ale równocześnie da się na ich 
bazie skonstruować pouczające, ilustratywne narracje.

7 Mimo że wątek ten pojawi się wielokrotnie, to jednak w tej książce nie będzie 
tak ważny, jak następny.

8 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania 
a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999.
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Po pierwsze więc, w przestrzeni publicznej, co we współczesnym 
świecie oznacza głównie środki masowego przekazu, cały czas testo-
wana jest spójność naszego wizerunku, czyli na ile to, co mówimy, jest 
tożsame z tym, co robimy, ale także z normami społecznymi funkcjonu-
jącymi i/lub obowiązującymi w odniesieniu do konkretnego wizerunku. 
A zatem oznacza to, że jeśli ktoś głośno mówi o tym, iż żyje zgodnie 
z zasadami Kościoła katolickiego, to nie powinien być zaskoczony, 
że jego zachowania będą oceniane właśnie w tym, a nie innym kon-
tekście. Po drugie, następnym ważnym punktem wyjścia do dalszych 
analiz jest przekonanie, że media operują przede wszystkim szczegółem. 
Szczegół zaś stanowi dla odbiorcy swego rodzaju podstawę do zbudo-
wania własnej interpretacji odnoszącej się do kolejnych medialnych 
wydarzeń, a więc ciągu następujących po sobie faktów. Medioznawcy, 
za Goffmanem, nazywają tę interpretację „oprawą” („frame theory”)9. 
Z kolei językoznawcy ujmują ją w kategorii budowania subiektywnych 
światów możliwych, zwanych „przestrzeniami mentalnymi” („mental 
spaces”)10.

Po trzecie, pojawienie się osoby publicznej w mediach jest równo-
znaczne z upublicznieniem jej wizerunku. Jak już to było wielokrotnie 
sugerowane, jest to bardzo skomplikowany proces, związany z tym, 
że współczesne media stają się wyznacznikiem normy. Takie pojawie-
nie się w domenie medialnej nader często narusza prywatność oso-
by publicznej. Prywatność z kolei jest elementem naszej tożsamości, 
która, jak już to było powiedziane, jest tutaj definiowana zasadniczo 
w kontekście społecznym. Pytanie o to, kim jestem, ma sens wyłącznie 
w odniesieniu do innych, do wspólnoty i do norm społecznych, jakie 
ta wspólnota tworzy. To ciągłe balansowanie i odbijanie swojego wize-
runku w zwierciadle społecznym.

9 E. Goffman, Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience, Boston 
1974.

10 G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think. Conceptual Blending and the 
Mind’s Hidden Complexities, New York 2002.
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Na sam koniec tego wstępu trzeba poczynić jeszcze jedno zastrzeże-
nie. Otóż książka ta została pomyślana jako pierwsza z cyklu publika-
cji, jakie zamierzam poświęcić zagadnieniom relacji między mediami 
a prywatnością. Cechą łączącą te planowane publikacje w jeden cykl 
będzie to, że ich głównym składnikiem staną się analizy, czyli studia 
poszczególnych przypadków. Niniejsza praca, stanowiąca początek se-
rii, traktuje o dwóch obszarach prywatności: tożsamości i intymności. 
W kontekście tej pierwszej zanalizowana zostanie rozmowa Tomasza 
Lisa z Maciejem Stuhrem, odtwórcą głównej roli w filmie Pokłosie. 
Wywiad ten dotyczy nie tyle samego filmu, ile wydarzeń, które po nim 
nastąpiły, kiedy to aktor został utożsamiony z graną przez siebie po-
stacią. Drugi obszar obejmuje fizjologię i seksualność. Uwaga badaw-
cza zostanie skupiona na analizie rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego 
z Małgorzatą Terlikowską, żoną Tomasza Terlikowskiego – publicysty 
i działacza społecznego, znanego z fundamentalistycznego podejścia 
do realizowania zasad katolickiej moralności w życiu codziennym. Przy 
pomocy teorii przestrzeni mentalnych pokazane zostanie, jak decyzja 
Małgorzaty Terlikowskiej dotycząca publicznego opowiadania o katolic-
kim sposobie życia pociąga za sobą decyzję o upublicznieniu informacji 
nie tylko o szczegółach życia seksualnego państwa Terlikowskich, ale 
też o fizjologii Małgorzaty Terlikowskiej, w tym wypadku – kwestiach 
związanych z jej płodnością.
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Rozdział 1 
Media a prywatność

Najświeższe wcielenie Edypa, dalszy ciąg romansu 
o Pięknej i Bestii stoi tego popołudnia na rogu Czterdziestej 
Drugiej Ulicy i Piątej Alei i czeka na zmianę świateł.

Joseph Campbell11

Celem tego rozdziału jest nie tylko przekonanie czytelnika, że opra-
wa jest abstrakcyjną strukturą, która nadaje sens i wyjaśnia różne wy-
darzenia, ale również pokazanie środków, za pomocą których robią 
to media. Jest to o tyle istotne, że owa oprawa wpływa na sposób re-
cepcji danych wydarzeń przez odbiorców. Zatem ich znajomość uzmy-
sławia narzędzia, dzięki którym media zyskują władzę nad myśleniem 
odbiorców i efektami tego myślenia, czyli konkretnymi działaniami, 
jakie w ich wyniku odbiorcy podejmują. Środki masowego przekazu 
potrzebę nadawania interpretacji światu wykorzystują wtórnie. Są świa-
dome tego, że człowiek potrzebuje interpretacji różnych zdarzeń, i taką 
ramę interpretacyjną mu dostarczają (frame theory). Oprócz potrzeby 
zrozumienia świata zaspokajają w ten sposób jeszcze potrzebę drugą, 
niezwykle ważną: przynależności do wspólnoty.

Badania naukowe wyraźnie wykazały, że wszelkie stworzenia żywe, 
od rozwielitki po człowieka, mają potrzebę posiadania prywatnego 

11 J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, tłum. 
I. Kania, Kraków 2013, s. 9.
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terytorium12. Psychologia z kolei potwierdza tezę o ucieleśnieniu myśli 
(ang. embodiment)13. Oznacza to, że człowiek może potraktować na-
ruszenie swojego terytorium na poziomie symbolicznym, na przykład 
poprzez komunikat językowy, dotykający któregoś z obszarów jego 
prywatności, dokładnie w taki sam sposób, jakby to było fizyczne na-
ruszenie jego fizycznego terytorium. Na poziomie ciała może zatem 
dojść do reakcji fizjologicznej, na przykład agresji. Niemal dokładnie 
takiej, jaką odczuje i zademonstruje zwierzę, gdy inne zwierzę naruszy 
jego przestrzeń.

Naruszenie terytorium komunikatem językowym polega na tym, 
że ktoś powie coś, co przekroczy którąś z domen prywatności, na przy-
kład zapyta kogoś o jego życie intymne albo czynność fizjologiczną. 
Naruszy w ten sposób symbolicznie terytorium danej osoby. A ponieważ 
myśl jest w pewnym szczególnym sensie ucieleśniona, osoba ta może 
potraktować tę wypowiedź tak, jakby ktoś rzeczywiście naruszył jej te-
rytorium fizyczne. Język zatem nie posiada wyłącznie symbolicznego 
charakteru – jak chciał Langacker – ale ma także wymiar bardzo kon-
kretny. Nie jest bowiem wyłącznie tak, że symbolizuje on rzeczywistość 
i w kategoriach doświadczenia fizycznego wyraża abstrakcyjne idee14, 
ale działa również w ten sposób, że przedsiębrane za jego pomocą akty 
o charakterze symbolicznym mogą być odebrane i/lub odczuwane jak 
realne oddziaływania o charakterze fizycznym. Innymi słowy, w życiu 
społecznym, a tym samym medialnym, symboliczne naruszenie czy-
jejś prywatności znaczeniowo zrównuje się z fizycznym naruszeniem 
czyjegoś terytorium.

Ta prawidłowość nakłada się na kolejną. Człowiek ma naturalną 
potrzebę, żeby poruszając się w świecie, budować na jego temat pewne 

12 E. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2003, s. 12.
13 G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle?, 

tłum. M. Buchta et al., Kraków 2011.
14 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, War-

szawa 1988, s. 31.
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teorie, przekonania, interpretacje. Innymi słowy, nakłada na rzeczywiste 
bądź potencjalne wydarzenia określone przekonania w postaci ramy 
interpretacyjnej. Dzięki temu wytwarza w sobie mniej lub bardziej 
iluzoryczne poczucie zarządzania rzeczywistością oraz rozeznania 
w kwestiach aksjologicznych. Dlatego też ta rama musi z natury rze-
czy zawierać w sobie wartościowanie, czyli wskazywanie, co jest dobre, 
a co złe. Większość ludzi uruchamia ją zupełnie intuicyjnie, bez udziału 
świadomości, na poziomie automatycznym. Co więcej, żywi przy tym 
głębokie przekonanie, że to nie jest jedynie subiektywna interpretacja 
rzeczywistości, ale prawda obiektywna, powszechnie obowiązująca 
i jedyna.

Jak zostało już powiedziane powyżej, tę wiedzę o ludzkiej potrzebie 
nadawania znaczeń i interpretacji wydarzeniom wtórnie wykorzystują 
media. Zainteresować człowieka może jedynie to, co porusza w nim 
jakiś istotny element jego samego, jakoś z nim rezonuje. A rezonuje 
z nim to, co stanowi ekstensję jego tożsamości, co jakoś o nim opo-
wiada, coś istotnego z niego wyraża. Innymi słowy, porusza nas to, 
co bezpośrednio lub pośrednio (przez potencjalną identyfkację) jest 
jakąś opowieścią o nas, w mniejszym bądź większym zakresie do nas się 
odnosi. Niektórzy badacze, jak Carl Gustav Jung czy Joseph Campbell, 
twierdzą wręcz, że wszelkie historie są nieskończonymi wariantami 
jednej opowieści15.

Mechanizm ten w systematyczny i efektywny sposób wykorzystują 
media. Przy pomocy różnych narzędzi badają świat potencjalnych od-
biorców i domeny, w których wyrażana jest ich tożsamość. A następ-
nie wtórnie tak przedstawiają zdarzenia, by owe domeny uruchomić. 
Co bardzo istotne, domeny mają charakter subiektywny i zawierają bar-
dzo silne wartościowanie. Znajomość tego mechanizmu percepcyjnego 
jest wykorzystywana przez media przy pomocy zabiegu, który można 

15 Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, tłum. 
K. Kosińska, Warszawa 2009, s. 4.
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określić jako „delegowana ekstensja”. Polega ona na tym, że środki ma-
sowego przekazu celowo umieszczają dane wydarzenie w określonym 
schemacie opowieści, w określonej ramie interpretacyjnej, bo dopiero 
nadana interpretacja pozwala odbiorcy utożsamić się z wydarzeniem. 
Dramaty ludzi z odległego zakątka ziemi zainteresują go bowiem do-
piero wtedy, gdy będą rezonowały z jego własną historią, prywatnym 
rozumieniem świata, indywidualnymi emocjami; a zatem wtedy, gdy 
na przykład historia rodziny z Konga jakoś przypomni mu „kawałek” 
samego siebie, czyli poruszy w nim coś osobistego. Częściowo otwarte 
pozostaje pytanie, w jakim stopniu media, ale też ludzie w codziennej 
komunikacji, nadają swoje interpretacje wydarzeniom świadomie, 
a w jakim robią to bezwiednie, na poziomie podprogowym, intuicyj-
nie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że taką ramę nadają zdarzeniom 
zawsze.

Dobrym przykładem nadawania ramy interpretacyjnej jest biografia 
kanclerza Bismarcka, autorstwa Ericha Eycka. Autor przytacza fakty 
z życia „żelaznego kanclerza”: Otto von Bismarck, znany z dyplomacji 
i skutecznego egzekwowania swojej woli, w młodości – zdaniem bio-
grafów – był lekkoduchem. Lubił przepych i nie przejmował się zanad-
to studiami. Punktem zwrotnym był moment, gdy poznał Marie von 
Thadden, która była już wtedy zaręczona z jego przyjacielem, Moritzem 
von Blackenburgiem. Otto i Marie zakochali się w sobie i dużo czasu 
spędzali na rozmowach, szczególnie o duchowości i religii. Marie poślu-
biła jednak Moritza. Już w pierwszym roku małżeństwa ciężko zacho-
rowała i zmarła. Kiedy jej stan zdrowia był bardzo poważny, Bismarck 
zaczął się modlić, pierwszy raz od szesnastu lat. Marie przedstawiła 
mu w tym czasie swoją młodą przyjaciółkę, Johannę von Puttkamer. 
Bismarck wiedział, że ostatnim życzeniem Marii było, by poślubił 
Johannę. Jak pisze Erich Eyck, „nauczył się ją kochać i oświadczył się”16. 

16 „He learned to love her and proposed to her” (E. Eyck, Bismarck and the German 
Empire, b.m.w., 2016, s. 37).
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Oczywiste dla obu stron było to, że Bismarck, aby poślubić Johannę, 
musiał zostać człowiekiem wierzącym. Napisał do ojca dziewczyny 
list, w którym opisał historię swojego religijnego nawrócenia i pierw-
szą po latach modlitwę o zdrowie Marie. Tym listem przekonuje ojca 
Johanny i kilka tygodni później zaręcza się. Małżeństwo trwało czter-
dzieści siedem lat, aż do jej śmierci.

Historia ta jest znacząca ze względu na ramę interpretacyjną, w jaką 
wpisał ją autor biografii Bismarcka, i odnosi się równocześnie do kwestii 
poruszanej w niniejszej książce. Pisze on mianowicie:

Pojawia się ważne pytanie. Czy ów słynny list jest autentycznym 
wyrazem rzeczywistych przekonań religijnych, czy może raczej dy-
plomatycznym zabiegiem, mającym na celu zdobycie ręki Johanny. 
Prawdopodobnie i to, i to. Autentyczne było przejście z angosty-
cyzmu na chrześcijaństwo. Równocześnie jednak list ten zawierał 
mocne elementy dyplomatycznego kunsztu. Bismarck był absolut-
nym mistrzem w sztuce rozumienia innych ludzi i radzenia sobie 
z nimi. Zawsze wiedział, jak uwypuklić te argumenty, które były 
najbardziej odpowiednie, by przekonać odbiorcę do własnych racji. 
Ta właściwość ciągle przejawia się w jego listach17.

Komentarz Ericha Eycka jest istotny z dwóch względów. Po pierwsze, 
to sam autor zadaje sobie pytanie, w jakim stopniu jego bohater, Otto 
von Bismarck, pisał list do przyszłego teścia pod wpływem szczerości 

17 Tłum. M.M. W oryginale ten fragment brzmi: The important question arises 
whether this famous letter is the genuine expression of his real religious convictions, 
or whether it is only a diplomatic expedient to gain his end – the hand of Johanna. 
It is probably both. There was a genuine conversion from agnosticism to Christianity, 
but nevertheless, the letter contained a strong element of diplomatic adroitness. 
Bismarck was a past-master in the art of understanding men and of dealing with 
them. He knew how to bring to the front always those arguments and sentiments 
which were best calculated to win over the other man. This quality is constantly 
manifested in his letters. (ibidem, s. 39).
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i emocji, a więc nieświadomie odwoływał się do wspólnoty uczuć i takiej 
narracji, która poruszy serce ojca dziewczyny, a w jakim była to świado-
ma strategia perswazyjna. Na to pytanie nie ma odpowiedzi, gdyż nikt 
nie znał intencji Bismarcka (gdyż „nie przebywał w jego głowie”) tak 
dobrze, by wiedzieć, jak bardzo świadomie konstruował on ramę inter-
pretacyjną dla swojego nawrócenia. Ale warto też zauważyć, że mimo 
deklarowanych wątpliwości biograf przypisuje mu w pełni zreflektowa-
ne działanie i niedwuznacznie sugeruje, że Bismarck jednak wiedział, 
jakich argumentów użyć i do jakich uczuć się odwołać, aby przekonać 
swego przyszłego teścia, odbiorcę listu. Innymi słowy, autor biografii 
pruskiego kanclerza nie tylko przedstawia fakty, ale osadza je w ramie 
interpretacyjnej, do której słuszności sam jest przekonany.

Media działają według podobnego schematu. Przedstawiają nie tylko 
poszczególne wydarzenia, ale równocześnie wpisują je w ramę interpre-
tacyjną, tak, by zasugerować odbiorcy sposób, w jaki ten ma odebrać 
daną informację. Mechanizm ten opisał Erving Goffman w 1974 roku 
w klasycznej już pozycji Frame analysis. An Essay on the Organization 
of Experience. Nazwał go „teorią oprawy” (frame theory). Goffman za-
uważa, że media koncentrują swoją uwagę na pewnych wydarzeniach 
i umieszczają je właśnie w odpowiedniej ramie interpretacyjnej. Jego 
teoria zakłada, że sposób, w jaki dane wydarzenie zostaje przedstawio-
ne, decydująco wpływa na jego odbiór i determinuje kierunek myśle-
nia o nim. Rama interpretacyjna to abstrakcyjny byt, który pozwala 
na ustrukturyzowanie informacji, czyli nadanie jej konkretnego zna-
czenia. Teoria ta odwołuje się do dawniejszej, klasycznej już koncep-
cji „agenda setting”, która pokazywała, w jaki sposób media dobierają 
informacje, aby „podpowiedzieć” odbiorcy, na co ma zwracać uwagę 
i co uważać za istotne, a co zignorować i pominąć. Propozycja Goffmana 
uzupełnia ten schemat o nowy element, wskazując, że media nie tylko 
ukierunkowują naszą uwagę i percepcję, ale również podpowiadają 
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dalsze kroki, przede wszystkim zaś sugerują, w jaki sposób o danym 
wydarzeniu myśleć.

Tezy Goffmana potwierdza współczesna psychologia kognitywna, 
która wykazuje, że przez większość odbiorców ta rama traktowana 
jest jako niedyskutowalna oczywistość, czyli właśnie owa potocznie 
rozumiana „prawda obiektywna”. Określa się ją jako ramę pierwotną 
(primary framework) właśnie dlatego, że ma zastany, niepodważalny 
i niedyskutowalny charakter. Co więcej, „jej przydatność jako ramy 
nie zależy od innych ram”18, bowiem większość odbiorców w ogóle 
nie ma świadomości ich istnienia. W obrębie ramy pierwotnej można 
wyróżnić dwa poziomy – naturalny i społeczny – które łącznie biorą 
udział w indywidualnym odbiorze i ocenie danych. Pierwszy z nich 
jest bardziej podstawowy i odnosi się do najogólniejszych przekonań 
związanych z funkcjonowaniem rzeczywistości na poziomie fizykalnym, 
a więc prawa przyczyny i skutku, zasady tożsamości, chronologii itd., 
gdzie przedstawiane zdarzenia są ujmowane w ramach prawidłowości 
obowiązujących w tej domenie. Dopiero na tej ramie nadbudowana jest 
rama społeczna, w obrębie której odbiorca interpretuje zdarzenia jako 
coś, co wydarza się pod wpływem działań innych ludzi i jest efektem 
zachodzenia różnych procesów społecznych. Goffman twierdzi, że pro-
ces tworzenia takich ram ma miejsce zawsze, niezależnie od tego, czy 
zdajemy sobie z niego sprawę, czy nie.

Ważnym elementem koncepcji Goffmana jest przekonanie, że rama 
stanowi czynnik zewnętrzny, nakładany niejako na rzeczywistość. Ramy, 
i to zarówno te tworzone przez nadawców, jak i te nakładane na ich ko-
munikat (mniej lub bardziej nieświadomie) przez odbiorców, można 
konceptualizować na różne sposoby, ale – co należy mocno podkreślić – 
jedynym narzędziem dostępu do nich jest język. Nie ma bowiem innego 

18 „Its usefulness as a framework does not depend on other frameworks” (cyt. za wstę-
pem na stronie: https://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/ 
[data dostępu: 30.12.2017]).
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sposobu rekonstrukcji myśli i przeświadczeń (na przykład założeń, 
przesądów, stereotypów, presupozycji), niż przyjrzenie się językowi, 
który je wyraża. Dopiero bowiem język odzwierciedla sposób, w jaki 
mówiący postrzega świat. Robi to trafnie, a równocześnie niezależnie 
od naszej woli, że w kręgach profesjonalnych utarło się powiedzenie, 
iż „jesteśmy przez język mówieni”.

Kiedy jednak przyjrzymy się temu zjawisku bliżej, okaże się, że te 
ramy, tworzone i nakładane na percepowaną rzeczywistość przez od-
biorców, różnią się od siebie na poziomie szczegółów, często w znaczący 
sposób. Rama bowiem wypełniana jest przez każdego z nas indywidu-
alnie. Jeśli zatem chcemy, aby nasz komunikat dotarł do innej osoby 
bądź grupy osób w sposób efektywny i oddziałał na odbiorców tak, jak 
to sobie zamierzyliśmy i zaplanowaliśmy – musimy posiadać w miarę 
dokładną wiedzę o tym, jakie ramy mają wszyscy uczestnicy tej interak-
cji (a przynajmniej ich zdecydowana większość). Innymi słowy, nadawca 
(na przykład media) dostosowuje oferowane przez siebie ramy interpre-
tacyjne do ram grupy odbiorców, dla których jego komunikat jest prze-
znaczony, tak aby one miały jak największą część wspólną, a zatem aby 
rezonowały z różnymi istniejącymi elementami ram indywidualnych 
bądź grupowych. Musi wiedzieć, które metafory, historie czy tradycje 
uruchamiają w odbiorcy coś osobistego, a które w ogóle nic w nim nie 
poruszają i czynią go na te właśnie określone ramy – a w efekcie na opo-
wiadaną za ich pomocą historię – nieczułym, obojętnym. Wiele zaś 
wskazuje na to, że rezonują w nas tylko takie historie, które poruszają 
coś osobistego, które odnoszą się do naszego doświadczenia, realnych 
przeżyć i emocji, często intymnych i intensywnych, a zatem te, które 
z konieczności muszą dotykać naszej prywatności. Powracamy w ten 
sposób do głównej tezy tej książki, która w świetle dotychczasowych 
rozważań nie jawi się już jako aż tak bardzo paradoksalna, jak miało to 
miejsce na początku (choć nadal taka pozostaje).
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Otóż media w swojej działalności stale naruszają i będą naruszać 
(wręcz są zmuszone do takiego właśnie postępowania) prywatność 
osób publicznych (oraz innych osób, które znajdą się w sferze ich zain-
teresowań), gdyż tylko i wyłącznie w ten sposób są w stanie wzbudzić 
zainteresowanie odbiorców. Dzieje się to bowiem poprzez odniesienie 
przedstawianej osoby, jej doświadczeń czy wydarzeń, w których ona 
brała udział, do podobnych elementów obecnych w indywidualnym 
doświadczeniu odbiorcy bądź znanym mu z najbliższego otoczenia.

Temu celowi służy i dodatkowo wspomaga go wspomniany proces 
ramowania, w którym wykorzystuje się kilka podstawowych technik 
omówionych przez Fairhursta i Sarra19.

Pierwszą z nich jest metafora, za pomocą której stwarza się kon-
kretne ramy dla jakiejś abstrakcyjnej idei poprzez sprowadzenie jej 
do czegoś innego, najczęściej znanego odbiorcy i trafiającego do jego 
wyobraźni.

Druga to legendy, mity oraz inne opowieści, które rozgrywają się 
w znanych odbiorcy realiach symbolicznych i kulturowych. Ramą w tym 
przypadku jest zarówno sama historia, jak i jej elementy składowe, które 
wywołują u odbiorcy poczucie swojskości (dobrym przykładem jest tu-
taj na przykład Władca pierścieni, doskonale osadzony w arturiańskiej 
wyobraźni mieszkańca Wysp Brytyjskich).

Do trzeciej grupy technik ramujących należą tradycje społeczne, 
głównie rytuały i ceremonie, „kulturowe zwyczaje, które nasycają zna-
czeniem prozaiczność”20. W ten sposób można wywoływać określone 
odczucia i skojarzenia, na przykład poprzez odwoływanie się do sytuacji 

– zarówno jej konkretów, jak i symboliki – świąt Bożego Narodzenia czy 
Wielkiej Nocy, ślubu lub Pierwszej Komunii Świętej.

19 G.T. Fairhurst, R.A. Sarr, The Art of Framing. Managing the Language of Leader-
ship, 1996.

20 Cultural mores that imbue significance in the mundane, closely tied to artifacts, 
cyt. za: https://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/ [data 
dostępu: 15.07.2017]. 
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Czwarta grupa to slogany, utarte zwroty, wyrażenia żargonowe, hasła, 
czyli to, co językowo łatwo wpada w ucho, jest chwytliwe, a równocze-
śnie trafnie oddaje charakter jakiegoś fragmentu rzeczywistości.

Kolejnym instrumentem do stworzenia ram dla odbiorcy jest po-
sługiwanie się artefaktami, rozumianymi jako przedmioty posiadające 
istotną zawartość symboliczną. Innymi słowy, są to wizualne bądź 
w inny sposób wyrażone zjawiska kulturowe, które niosą ze sobą więcej 
znaczenia symbolicznego, niż mają realnego.

Interesującą strategią ramowania według Fairhursta i Sarra jest 
odwołanie się do kontrastów, rozumianych tutaj jako negatywna cha-
rakterystyka sytuacji, wydarzenia czy obiektu, a więc opisywanie ich 
w kategoriach tego, czym one nie są.

I wreszcie jako ostatni autorzy wymieniają „spin”. Tłumaczą go jako 
„zaprezentowanie pojęcia w taki sposób, żeby zawierało w sobie war-
tościowanie (pozytywne lub negatywne), które może nie od razu być 
oczywiste; wpisanie w samo pojęcie jakiegoś uprzedzenia”21.

Żeby dana interpretacja mogła trafić do odbiorcy, powinna w jakiś 
sposób odwoływać się do jego własnych doświadczeń, przeświadczeń 
i potrzeb. Musi go emocjonalnie poruszyć, a poruszy wtedy, gdy za-
kotwiczy się w jego świecie. Wprawdzie takie zakotwiczenia odbywają 
się za pomocą różnych narzędzi, takich jak choćby wymienione tutaj 
metafory, archetypy czy rytuały, ale one zawsze w taki czy inny sposób 
osadzają dane wydarzenie w domenie osobistej. Stąd media, interpretu-
jąc rzeczywistość, z konieczności zakotwiczają ją właśnie w prywatności 
swoich bohaterów, po to by skutecznie zarezonować z prywatnością od-
biorców i w ten sposób zwrócić ich uwagę i wzbudzić zainteresowanie.

Należy podkreślić, że takie zakotwiczanie elementów z domeny pry-
watnej osoby publicznej w domenie prywatności odbiorcy odbywa się 

21 „Spin: to present a concept in such a way as to convey a value judgement (positive 
or negative) that might not be immediately apparent; to create an inherent bias 
by definition” (cyt. za: wstępem na stronie: https://masscommtheory.com/the-
ory-overviews/framing-theory/ [data dostępu: 30.12.3017]). 
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w oparciu o mechanizm, który można określić mianem „rozszerzonej 
ekstensji”. Polega on na tym, że człowiek traktuje – jako istotny element 
wyrażania siebie, a więc swojej niepowtarzalnej tożsamości – również 
elementy symboliczne pochodzące z ważnych dla siebie domen pu-
blicznych. Jeśli ktoś jest np. głęboko religijny, to jako użyteczny element 
ekspresji swej wiary będzie traktował istniejące symbole z tej domeny 
(może na przykład na bagażniku swego samochodu umieścić znaną 
naklejkę z rybą, informującą o jego zaangażowaniu w chrześcijaństwo). 
Ta zależność może przyjąć także bardziej konkretną, mniej symboliczną 
postać. Jeśli ktoś ma poczucie wstydu związane z własną fizjologią, gdyż 
cierpi na hemoroidy, co jest powszechnie uznawane za przypadłość 
nie tylko dolegliwą, ale i stygmatyzującą, a zobaczy znaną osobę, która 
w reklamie lekarstw na to schorzenie deklaruje, że i jej ten problem jest 
dobrze znany, natychmiast poczuje przynależność do wspólnoty „hemo-
roidowców”, a w rezultacie zminimalizuje swój lęk przed wykluczeniem.

Mechanizm „rozszerzonej ekstensji” dotyczy szczególnie – i jest wte-
dy uruchamiany z dużą siłą – wszystkich kwestii trudnych, obciążonych 
emocjami, a więc tematów tabu, wydarzeń wiążących się ze wstydem, 
gdyż wstyd to lęk przed oddzieleniem, wykluczeniem, znalezieniem się 
poza wspólnotą. Człowiek jest istotą społeczną, która rodzi się i całe 
życie przeżywa w obrębie różnego rodzaju grup. W wielu wspólno-
tach pierwotnych wygnanie czy wykluczenie z nich, było uznawane 
za najbardziej surową karę, straszliwszą i bardziej przerażającą od kary 
ostatecznej. Mimo że współcześnie trudno sobie wyobrazić, iż wy-
kluczenie z jakiejś wspólnoty może łączyć się z utratą życia, to jednak 
na poziomie symbolicznym różne formy piętnowania, ostracyzmu 
i stygmatyzacji mogą być traktowane jako niemal równoważne śmierci. 
I tak są zwykle w istocie odbierane – jako śmierć społeczna. W związku 
z tym nie dziwi, że jednym z największych ludzkich problemów, o egzy-
stencjalnym wręcz znaczeniu, jest odpowiedź na pytanie: co z mojego 
życia może sprawić, iż jeśli ludzie się o tym dowiedzą, uznają, że nie 
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jestem wart/warta, by utrzymywać ze mną kontakt, a więc nie zasługuję 
na bycie uznawanym/uznawaną za część wspólnoty? W tym kontekście 
oczywiste jest, że zdolność do decydowania o tym, czy ktoś zasługuje 
na akceptację albo odrzucenie, jest niesłychanie ważnym atrybutem 
władzy nad jednostkami i grupami, którą dysponują media. Wstyd tego 
rodzaju najczęściej ma w tle przekonanie, że: taki jaki/taka jaka jestem, 
nie zasługuję na miłość i akceptację, bowiem nie jestem wystarczająco 
dobry/dobra, aby być godnym/godną przynależności do grona „nor-
malnych” ludzi.

Na tym między innymi fundamencie bazuje współczesna władza 
medialna nad ludźmi i prawidłowość ta dotyczy nie tylko prasy czy te-
lewizji, ale także, a może nawet w jeszcze większym stopniu, internetu, 
zwłaszcza portali społecznościowych oraz tych wszystkich narzędzi (jak 
choćby YouTube), które pozwalają na wzajemne ocenianie, w tym także 
wykluczanie. Stąd tak medialne są tematy związane z alkoholizmem, 
depresją, przemocą w rodzinie, deformacją ciała, przebytą ciążą czy 
nadwagą. Najważniejsze dla mediów jest umieszczenie danego faktu 
w odpowiedniej ramie interpretacyjnej, takiej, która trafi do jak naj-
szerszego grona odbiorców.

Ramy to zatem swego rodzaju kognitywne skróty, używane przez 
ludzi, by pomóc sobie w nadawaniu sensu złożonym zdarzeniom i infor-
macjom. Użycie czasownika „nadać”, a nie „odkryć” jest tu zamierzone 
i celowe, gdyż nader często nie mamy pewności, czy to, jak postrzegamy 
daną sytuację, ma jakiekolwiek odniesienie do prawdy, czy jest tylko 
i wyłącznie naszym subiektywnym widzeniem danej sytuacji. Ta prawi-
dłowość jest oczywiście znacznie bardziej wyraźna i charakterystyczna 
w odniesieniu do sytuacji społecznych, kulturowych, ma zaś mniejsze 
zastosowanie w obrębie wydarzeń o charakterze fizykalnym. O ile bo-
wiem łatwiej uzyskać pewność – i jednoznaczną odpowiedź innych – 
co do koloru samochodu posiadanego przez znajomego z pracy, o tyle 
już znacznie trudniej jest przewidzieć, czy zostanie on uznany za modny, 
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pasujący do właściciela, ciekawy czy też „obciachowy”, dyskwalifikujący, 
eliminujący z grupy. Szczególnie niełatwe jest to zadanie dla kogoś, kto 
pochodzi z innej grupy społecznej, niedawno przybył z odmiennego 
środowiska kulturowego (na przykład z małej wsi do dużego miasta), 
jest imigrantem czy słabo zna zwyczaje panujące w hermetycznej grupie 
bądź niszy kulturowej (wiadomo, że na przykład lubienie jakiegoś ze-
społu lub gatunku muzycznego jest cechą jednoznacznie kwalifikującą 
kogoś do swoich albo obcych w różnych subkulturach młodzieżowych). 
W pierwszym wypadku, a więc do trafnego orzekania o wydarzeniu 
fizycznym, potrzeba bowiem wyłącznie sprawnych zmysłów i odpo-
wiedniego zasobu słów we własnym języku, w drugim zaś konieczna 
jest orientacja w złożonych kwestiach kulturowych, obowiązujących 
modach i trendach, kodach grupowych itd.

Takie ramy pomagają zatem nie tylko zinterpretować świat, ale też 
dzięki tej interpretacji pozwalają niejako nałożyć własną interpreta-
cję na interpretację świata drugiej osoby – i w rezultacie porównać 
je ze sobą, uzgodnić lub uznać za odmienne w większym bądź mniej-
szym stopniu. Innymi słowy, pozwalają one zorganizować złożone 
zjawiska ze sfery symbolicznej w spójne, zrozumiałe, akceptowalne 
społecznie kategorie. Rama bowiem pozwala mówiącemu nie tylko 
oswajać rzeczywistość, ale też zbudować wspólnotę z innymi ludźmi. 
Wspólnotę, której poszczególnych członków łączy poczucie, że ich 
jednostkowa wizja świata pokrywa się z wizją świata pozostałych jej 
uczestników, a więc że oni wszyscy przynależą do większej, spójnej, 
nadrzędnej całości. Zaskakującą być może konsekwencją tej wspólno-
totwórczej właściwości „ramy” jest jej unifikujący i stabilizujący cha-
rakter w odniesieniu do poznania i interpretacji rzeczywistości. Jeśli 
bowiem inni widzą i interpretują określone zdarzenie w podobny spo-
sób jak konkretna osoba, zyskuje ona nie tylko poczucie przynależno-
ści do pewnej wspólnoty, ale utwierdza się w przekonaniu, że ma rację, 
że jej rozumienie jakiegoś wycinka rzeczywistości jest trafne i właściwe. 
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Dzieje się tak dlatego, że powszechne jest – iluzoryczne w istocie – prze-
konanie, iż „wspólnota nie może się mylić”. Skoro więc „wszyscy tak 
sądzą”, a więc myślą o czymś podobnie jak ja, stanowi to potwierdzenie, 
że ja się nie mylę, a w efekcie sankcjonuje prawdziwość moich sądów. 
A zatem im bardziej zagubiona i niepewna swoich poglądów jest kon-
kretna osoba, tym bardziej potrzebuje przynależeć do jakiejś większości, 
podzielać jej poglądy, a więc posiadać wspólne z nią ramy interpre-
tacyjne, gdyż wydarzenia w świecie zewnętrznym są skomplikowane 
i uwarunkowane wieloma czynnikami, z których większość znajduje 
się poza horyzontem poznawczym nawet nieźle wykształconej osoby. 
Tymczasem rama nadaje znaczenia poprzez uproszczenie i skupianie 
uwagi na wybranych elementach rzeczywistości, takich, które pozwolą 
zbudować spójną i przyswajalną interpretację. Uwypukla, czyli profiluje, 
jedynie te szczegóły, które pasują do całej reszty układanki.

Rama daje nie tylko poczucie zrozumienia danej sytuacji, ale też 
dzięki podpowiedziom wartościującym, co jest dobre, a co złe, po-
zwala się do niej szybko i jednoznacznie ustosunkować. Jeśli bowiem 
uwierzymy, że konkretny kandydat na prezydenta jest człowiekiem 
szczerym, a jego działania są uczciwe i płyną „z dobroci serca” – bo ta-
kie właśnie ramy zostały ustanowione przez ekspertów jego sztabu wy-
borczego – to w efekcie zagłosujemy na niego. A więc rama medialna 
sprawi, że damy mu do ręki realną władzę. Umiejętność świadomego 
posługiwania się ramą może stać się i często się staje – jak w przypadku 
mediów, reklam czy usług typu public relations – narzędziem do osią-
gania różnego rodzaju realnych korzyści: politycznych, ekonomicznych, 
związanych z wizerunkiem publicznym. Niezależnie od tego, w jakim 
stopniu konkretni nadawcy czy właściciele mediów sobie to uzmysła-
wiają, oprawa zawsze się pojawia – i wtedy albo tworzona jest celowo, 
intencjonalnie i świadomie, albo też nie (wtedy punkt widzenia nadawcy 
jest niejako przemycony czy pojawia się jako oczywisty), ale nie da się 
skonstruować żadnego medialnego przekazu bez tego elementu. Wydaje 
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się, że taką oprawę lepiej i skuteczniej jest konstruować w sposób świa-
domy, zwłaszcza że odbiorca raczej nie jest w stanie odróżnić sytuacji, 
w której jest ona zbudowana intencjonalnie, od takiej, która przemyca 
tylko punkt widzenia nadawcy, ale nie jest świadomie zaprojektowana. 
Mariusz Szczygieł mówi w tym kontekście, że reportaż nie może być 
obiektywny, może być tylko uczciwy22. Znaczy to, że piszący konstruuje 
ramę interpretacyjną w rzetelny sposób, biorąc pod uwagę wszystkie 
znane mu fakty, nie jest jednak w stanie uniknąć własnych ocen czy 
całkowicie wyzbyć się określonej perspektywy, ponieważ ocena oraz 
wartościowanie i tak zachodzą u niego na poziomie percepcji, a nie języ-
ka. Dla zobrazowania tej ostatniej kwestii wystarczy przywołać sytuację, 
w której widzimy fotografię skrzywdzonego dziecka czy zwierzęcia (na 
przykład skatowanego psa) i próbujemy mówić o niej w sposób neu-
tralny, bez uruchamiania schematu kat-ofiara. Bardzo szybko okazuje 
się, że jest to praktycznie niewykonalne, dlatego że wartościowanie jest 
kwestią właśnie percepcji, a nie języka.

Rama z jednej strony upraszcza trudne zjawiska i sprowadza 
je do czytelnego schematu. Z drugiej jednak pozwala na skuteczne 
ukrywanie w jej tle takich informacji, które na przykład z perspek-
tywy nadawcy powinny być niewidoczne dla odbiorcy albo wydawać 
się mu nieistotne, a które jednak mogłyby być kluczowe w kontekście 
innej ramy. Przytoczony przykład interpretacji zachowania Ottona 
Bismarcka uwypuklił zdolności dyplomatyczne „żelaznego kanclerza”. 
Ale ten sam list do przyszłego teścia odczytany przez niego w perspek-
tywie religijnej mógłby być dowodem na istnienie Boga i Jego wpływ 
na zatwardziałą duszę agnostyka. A zatem ten sam dokument może 
być wpasowany w nieomal dowolną liczbę ram i skutkować zupełnie 
odmienną percepcją u odbiorców. Co więcej, okazuje się, że zgodnie 
z koncepcją dysonansu poznawczego odbiorca, który raz przyjmie 

22 http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21833806,co-wolno-reporterowi-ma-
riusz-szczygiel-odpowiada-krytykom.html [data dostępu: 30.12.2017].
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określoną ramę, z dużym prawdopodobieństwem będzie dostrzegał 
w otoczeniu te elementy, które potwierdzają jego interpretację, a od-
rzucał te, które ją podważają.

Jeśli chcemy świadomie skonstruować ramę interpretacyjną danego 
wydarzenia, reportażu, wiadomości, komentarza, to niezbędnym ele-
mentem tego przedsięwzięcia musi być wykorzystanie detali, wiado-
mości z domeny prywatnej, pochodzących z opisywanej rzeczywistości. 
Dzieje się tak dlatego, że te detale pozwalają odbiorcy utożsamić się 
z bohaterem, związać z nim, czasem stanąć po jego stronie, a więc nieja-
ko „nałożyć na niego” swoją prywatność. Czasem może być też odwrot-
nie: kiedy Leszek Miller pochwalił się w mediach społecznościowych 
swoją dwudziestoparoletnią wnuczką, wytatuowaną niemal od stóp 
do głów, to, jak się wydaje, chciał uruchomić interpretację „dumnego 
dziadka”, jednak – z pewnością wbrew swoim intencjom – wywołał 
negatywne komentarze odbiorców, gdyż najwyraźniej zadziałał tu ste-
reotyp: „Co to za dziadek, który jest dumny z tatuażu wnuczki, zamiast 
nad nim ubolewać” (tatuaż jest elementem łamiącym społeczne tabu 
i dziadek nie powinien się nim szczycić).

W konkluzji należy zaznaczyć, że ramowanie nie jest czymś z na-
tury złym. Odpowiada ono sposobowi, w jaki po prostu działa nasza 
percepcja. Bardzo łatwo może się ono jednak stać zwykłą manipulacją 
i być wykorzystywane do osiągnia nagannych celów. Komunikacja i ma-
nipulacja posługują się bowiem tymi samymi narzędziami. O ile jednak 
w przypadku komunikacji odkrycie rzeczywistych intencji mówiącego 
ma szansę zbliżyć go do odbiorcy, o tyle w przypadku manipulacji 
to samo odkrycie prawdziwych zamiarów nadawcy prawie zawsze wiąże 
się ze zwiększeniem dystansu między rozmówcami i utratą wiarygod-
ności tego pierwszego.
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1.1. Media a prywatność  
w nauce o mediach

Niniejsza książka omawia proces naruszania prywatności przez 
media. Z naukowego punktu widzenia jest to niezwykle skompliko-
wane zjawisko, gdyż zachodzi w mediach, ale powstaje wskutek użycia 
języka. Równocześnie uruchamia ono mechanizmy psychologiczne, 
które dotyczą tożsamości jednostki, i socjologiczne, szczególnie pojęcie 

„twarzy”. Pojawia się zatem zasadne pytanie o to, do jakiej dyscypliny 
naukowej należałoby tę książkę przypisać. Równie dobrze mogłaby 
bowiem zostać umiejscowiona w nauce o mediach, językoznawstwie, 
psychologii czy socjologii. Niniejszy podrozdział ma na celu przedsta-
wienie argumentacji, dlaczego – zdaniem autorki – książka ta sytuuje 
się w nauce o mediach.

Nauka o mediach jest na rodzimym gruncie stosunkowo nowym 
bytem, gdyż jako dyscyplina została wyodrębniona w roku 201123, a jej 
status teoretyczno-metodologiczny wielokrotnie budził kontrowersje 
i na obecnym etapie jej pole badawcze ozostaje niedookreślone. Nie 
można jednak pozostać obojętnym na rosnący wpływ mediów na spo-
łeczeństwo. Decyzja o wyodrębnieniu nauki o mediach jako osobnej 
dyscypliny naukowej stanowi dowód na „progresywny charakter pol-
skiej nauki (...) oraz na wrażliwość wobec dokonujących się przemian 
kulturowych i cywilizacyjnych, które wynikają z rozwoju technik 
i urządzeń komunikacyjnych rozumianych naturalnie nie jako środki 
lokomocji, ale narzędzia porozumiewania się i rozprzestrzeniania in-
formacji i innych komunikatów medialnych”24. Polska nauka dostrzega 
zatem konieczność wyodrębnienia nowej dyscypliny, podkreśla postulat 

23 M. Jabłonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag 
do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1(64), s. 12.

24 A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako 
płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu, „Studia 
Medioznawcze” 2016, nr 1(64), s. 11.
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interdyscyplinarności jako „jedynej drogi, na której nauki o mediach 
mogą się właściwie rozwijać oraz realizować swe cele i zadania”25. 

Nauki o mediach są pojmowane dwojako. Albo wpisywane są w ob-
szar studiów humanistycznych, „gdzie główny nacisk położono na »two-
rzywo« – m.in. aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, historyczne, 
i na »odbiorcę« – m.in. aspekty kulturowo-antropologiczne, teologiczne 
(badania formalne i quasi-empiryczne)”26, albo w obszar studiów spo-
łecznych, „gdzie główny nacisk kładzie się na polityczne, psychospołecz-
ne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania mediów masowych 
i ich oddziaływania na odbiorcę (badania empiryczne sensu stricto)”27. 
W tej dwuobszarowej dyscyplinie proponowane analizy zdecydowanie 
sytuują się w obszarze pierwszym, czyli nauk humanistycznych, gdyż 
przedmiotem badań jest język mediów i metodologia pracy korzysta 
z dorobku współczesnego językoznawstwa.

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę postulat interdyscyplinarności 
współczesnej nauki, pojawią się elementy z drugiego obszaru, szcze-
gólnie we fragmentach dotyczących nauki o poznaniu. Wynika to nie 
tyle z zainteresowań samej autorki, ile ze specyfiki metodologii, z której 
korzysta. Metodologia kognitywna, z której wyrasta teoria przestrzeni 
mentalnych, opiera się na założeniu, że język stanowi przejaw percepcji. 
Znamienne skądinąd jest, że tytuł najważniejszej, bazowej wręcz, książki 
autorstwa twórców metody, czyli Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera, 
brzmi The Way we Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden 
Complexities. Autorzy podkreślają zatem „sposób, w jaki myślimy”, 
a w efekcie tego – mówimy, co pozwala wyodrębnić wątki kotwiczące 
również w drugim obszarze nauki o mediach.

Marek Jabłonowski i Wojciech Jakubowski słusznie uczulają na po-
dejście upraszczające: „mediologia zajmuje się badaniem mediów”. 

25 Ibidem, s. 14.
26 M. Jabłonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach..., op. cit., 

s. 15.
27 Ibidem, s. 15.
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Powołują się przy tym na André Georges’a Haudricourta, który pisał, 
że „w rzeczywistości tym, co charakteryzuje daną naukę, jest punkt wi-
dzenia, nie zaś przedmiot”28.

Moja działalność naukowa wyraźnie sytuuje się w dyscyplinie nauk 
o mediach z tego względu, że proponowane analizy są ukierunkowane 
na specyfikę medialną i nie mają charakteru uniwersalnego w takim sen-
sie, że wysunięte wnioski obowiązują wyłącznie w świecie medialnym. 
Co więcej, pokazywane są tu mechanizmy, które są zasadne w mediach, 
ale zupełnie nie sprawdzają się w innych sytuacjach komunikacyjnych. 
Przykładowo: w codziennej komunikacji społeczeństwo wypracowało 
wiele strategii grzecznościowych mających na celu „ochronę twarzy” in-
terlokutora. Tymczasem te strategie nie sprawdzają się w mediach, gdyż 
grzeczność, która polega na umożliwieniu przewidywalności pewnych 
zachowań i wyraźnym rozróżnieniu tego, co wypada i nie wypada robić 

„kulturalnemu człowiekowi”, z medialnego punktu widzenia jest nudna. 
Skoro widz potrafi bowiem przewidzieć, jak zachowają się na przykład 
uczestnicy debaty publicznej, którzy przestrzegają reguł grzecznościo-
wych, to nie musi uważnie jej śledzić. Inaczej jest w przypadku, gdy 
rozmówcy naruszają przyjęte normy grzecznościowe i w efekcie takiego 
działania „naruszają twarz” rozmówcy. Wówczas widz uważniej będzie 
śledzić przebieg wydarzeń, właśnie dlatego że nie może przewidzieć 
ich dalszego ciągu. Można zatem wysunąć wniosek, że mechanizmy 
medialne różnią się od strategii stosowanych w komunikacji interper-
sonalnej i opis tych pierwszych zdecydowanie należeć będzie właśnie 
do „nauki o mediach”.

Z punktu widzenia praktyki badawczej Janusz Adamowski, Marek 
Jabłonowski i Katarzyna Wojtaszczyk, wyróżniając metody badawcze 
i analityczne wykorzystywane w naukach o mediach, wskazują jako 
osobny obszar metodologiczny „język mediów”. Wskazują w nim 

28 Cyt. za: R. Debray, Wprowadzenie do mediologii, tłum. A Kapciak, Warszawa 
2010, s. 3.
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metody językoznawcze, w tym metody kulturoznawcze, filologiczne 
oraz analizę retoryczną29 jako zasadne metody badawcze i analityczne 
do badania języka mediów. Ponadto autorzy wskazują teorie kognity-
wistyczne, a do takich zdecydowanie należy analiza przestrzeni mental-
nych, zastosowana w niniejszej publikacji, jako jeden z punktów pakietu 
programów badawczych.

Jest to słuszne, gdyż teorie kognitywistyczne, w tym teoria Gilles’a 
Fauconniera, postrzegają język jako przejaw działalności ludzkiej per-
cepcji. Jak wskazuje Agnieszka Libura, „teoria przestrzeni mentalnych 
sytuuje się w obrębie językoznawstwa kognitywnego [i] jak ono na-
wiązuje do tradycji konceptualizmu”30. I przywołuje ona klasyka języ-
koznawstwa Johna Lyonsa, który definiuje konceptualizm jako „każdą 
teorię semantyczną, w której znaczenie wyrazu lub innego wyrażenia 
jest definiowane jako pojęcie skojarzone z tym wyrazem w umyśle mó-
wiącego i słuchacza”31. Język odzwierciedla zatem sposób postrzegania 
świata przez mówiącego, czyli pokazuje, jak nadawca interpretuje dane 
zdarzenie. Taki jest językoznawczy punkt wyjścia, który dostarcza me-
todologii do opisu narzędzi językowych. Do tego momentu jesteśmy 
jeszcze na gruncie językoznawstwa. Następnie zestawimy tę metodologię 
z teorią oprawy, proponowaną przez Ervina Goffmana.

Podsumowując, nauka o mediach jest najbardziej odpowiednią ga-
łęzią nauki do omówienia zjawiska prywatności i jej naruszania w środ-
kach masowego przekazu.

29 J.W. Adamowski, M. Jabłonowski i K.A. Wojtaszczyk, Nauki o mediach, 
www.ck.gov.pl/images/PDF/praca_zespolu.pdf [data dostępu: 30.10.2014] (cyt. 
za: M. Jabłonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach..., op. cit., 
s. 22).

30 A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu 
i jego funcjonalność, Wrocław 2010, s. 12.

31 J. Lyons, Semantyka, t.1, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1984, s. 114.
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Rozdział 2 
Dystans i terytorium:   
przestrzeń fizyczna 

i psychologiczna

Prywatność to jeden z największych wynalazków cywili-
zacji. Mamy prawo do swoich tajemnic. Do swoich klęsk 
i bólów, nie tylko sukcesów. Mamy prawo do swej byleja-
kości. Mamy prawo coś zawalić, mamy prawo do niezgody 
obywatelskiej. Mamy prawo czytać „niemoralne” książki. 
Mamy prawo zapalić w swoim domu papierosa.

Zbigniew Mikołejko32

Głównym tematem tego rozdziału będzie problematyka dystansu 
i prywatności, a ściśle: zachodzących pomiędzy nimi relacji. Jest ona 
o tyle istotna dla dalszych rozważań, że w życiu społecznym relacje 
te i panujące w tym obszarze zależności mogą mieć zarówno charak-
ter fizykalny, a więc wymierny, jak i symboliczny, wiążący się ze zna-
czeniem. Wydaje się, że dobrym punktem wyjścia do zapoznania się 
z tą problematyką będą dokonania tych nauk, które uwzględniają 
zarówno perspektywę biologiczną, ewolucyjną, jak i kulturową. Z bar-
dzo interesującym przykładem takiego podejścia mamy do czynienia 
w obrębie proksemiki. Jest to stosunkowo nowa, choć mająca już spore 

32 Z. Mikołejko, Targowisko prywatności, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 kwietnia 2009. 
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osiągnięcia, nauka zajmującą się ustalaniem, jak różne kultury percy-
pują czas i przestrzeń, a także, co szczególnie istotne z perspektywy 
interesującego nas zagadnienia zależności między mediami a prywat-
nością, określaniem tego, w jaki sposób takie, a nie inne kulturowe 
rozumienia czasu i przestrzeni kształtują społeczne relacje, wpływają 
na interpretację różnych sytuacji z życia codziennego, antagonizują 
bądź zbliżają członków wspólnoty, a także wyznaczają i warunkują ich 
poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia w różnych sytuacjach. Badania 
prowadzone w obrębie różnych społeczności, znajdujących się na róż-
nych etapach rozwoju, całkiem jednoznacznie pokazują, że większość 
z tych wymiarów jest dla ludzi transparentna, a więc niedostrzegal-
na. Wychowankowie i uczestnicy konkretnych kultur i społeczności 
po prostu nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Dzieje się tak dlatego, 
że wyrastając w danej kulturze, uczymy się jej zasad nieświadomie 
i właściwie ich nie dostrzegamy. Jak zauważa Edward Hall, „człowiek 
stworzył nowy wymiar – wymiar kulturowy, którego fragmentem jest 
proksemika. Zależność człowieka i wymiaru kulturowego jest jedną 
z tych zależności, w których zarówno człowiek, jak i jego środowisko 
uczestniczą we wzajemnym formowaniu siebie”33.

W związku z powyższym przestrzeń będzie dalej rozumiana zarów-
no jako terytorium fizyczne, jak i przestrzeń mentalna. W tym drugim 
przypadku oznacza to pewien wymiar psychologiczny doświadczany 
przez jednostki w bardziej zindywidualizowany sposób (choć przecież 
w ogromnej mierze zdeterminowany kulturowo). Jednak w przypadku 
ludzi nawet przestrzeń fizyczna zawiera w sobie liczne, choć czasem 
nieoczywiste na pierwszy rzut oka, aspekty czy też czynniki psycholo-
giczne, które muszą być brane pod uwagę we wszelkich analizach. Przez 
przestrzeń fizyczną będziemy zatem rozumieć zarówno bezpośrednio 
dostępną człowiekowi przestrzeń wymierną, jak i różne ekstensje, 
a więc znajdujące się w jej obrębie elementy i obiekty materialne, które 

33 E. Hall, Ukryty wymiar, op. cit., s. 13.
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człowiek uważa za osobiste: jego stojący na ulicy samochód, laptop 
w domu, ale niekiedy i „własny” komputer czy biurko w pracy lub 
smartfon. Odmienny charakter ma natomiast prywatna przestrzeń 
mentalna, która wiąże się nie tylko i nie tyle z posiadaniem, ale przede 
wszystkim z sensem, a dotyczy tematów, które naturalnie wpisane 
są w przestrzeń intymną każdego z nas i wyłącznie za naszą zgodą mogą 
być upublicznione. Zaliczyć tu należy przede wszystkim oczywistą 
w tym względzie seksualność i fizjologię, ale też podkreślić trzeba, że dla 
wielu ludzi taką intymną, osobistą sprawą mogą być poglądy politycz-
ne czy religijne. Elementy przestrzeni są zatem w zasadniczej mierze 
determinowane indywidualnymi preferencjami każdego z nas, co czyni 
je trudnymi do opisania. Są ludzie, w których mówienie o doświadcze-
niach seksualnych czy poglądach politycznych nie budzi żadnego sprze-
ciwu i z łatwością wypowiadają się na ten temat na forum publicznym 
czy medialnym. Są jednak tacy, którym pytanie o preferowaną partię 
polityczną jawi się jako gruby nietakt i pogwałcenie ich prywatności.

Analiza różnych możliwych sposobów doświadczania przestrzeni 
oraz korzystania z niej jest bardzo pomocna w lepszym zrozumieniu 
wielu konkretnych sytuacji, które stanowią istotę funkcjonowania me-
diów, a wiążą się m.in. z przekraczaniem i naruszaniem intymności, 
negocjacjami dotyczącymi prywatności, warunkami poczucia bez-
pieczeństwa, regułami przyzwoitości i grzeczności. Niezwykle istot-
ny w tym kontekście jest podział rodzajów dystansu między ludźmi 
na cztery podstawowe przestrzenie: dystans intymny, osobisty, spo-
łeczny i publiczny. Rozróżnienie to ma przy tym elastyczny charakter, 
w takim sensie że „czynnikiem przesądzającym [o tym], jaki dystans 
obiorą ludzie, jest to, co w danym momencie do siebie czują”34. Zatem 
do istniejących czynników biologicznych oraz zmiennych kulturowych 
dochodzi jeszcze jeden komponent, a mianowicie aspekt psychologicz-
ny związany z różnicami indywidualnymi oraz wzajemnymi relacjami.

34 Ibidem, s. 146.
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W podejściu tym ważną rolę odgrywa także rozróżnienie dwóch sfer: 
prywatnej i publicznej, przy czym prywatność rozumiana jest tu psy-
chologicznie – jako kontrola sprawowana przez człowieka, za pomocą 
której reguluje on dostęp innych ludzi do jakiejś części swojego Ja. 
W tej wprowadzonej przez Altmana propozycji rozumienia prywatno-
ści na plan pierwszy wysuwa się negocjacyjny charakter tego pojęcia. 
Jego definicja, która do pewnego stopnia pokrywa się z kognitywnym 
rozumieniem budowania przez człowieka kategorii językowych, zosta-
nie w tym rozdziale szkicowo omówiona. Pozwoli to na zbudowanie 
teoretycznej ramy umożliwiającej wprowadzenie teorii grzeczności 
Brown i Levinsona, w której jest ona rozumiana jako specyficzna stra-
tegia wypracowywana w różnych kulturach w celu ochrony prywatności 
jednostki. W tle prowadzonych dalej rozważań towarzyszyć nam będzie 
natomiast przekonanie, że potrzeba prywatności jest jednym z najistot-
niejszych, niezbędnych składników ludzkiej egzystencji.

Niezwykle istotny jest fakt, że przestrzeń nie ma wyłącznie charak-
teru fizycznego czy fizjologicznego, ale także, a może przede wszystkim, 
mentalny. Oznacza to, że wiąże się ona zarówno z niektórymi elemen-
tami rzeczywistości fizycznej, traktowanymi przez człowieka jako eks-
tensja, czyli przedłużenie jego prywatności, jak i ze sferą symboliczną, 
a więc kulturowymi normami decydującymi o przynależności do sfery 
prywatnej lub publicznej. W praktyce oznacza to również, że naruszyć 
prywatność można nie tylko poprzez dosłowne wejście na „fizyczny 
teren” danej osoby (posesja, mieszkanie), ale także poprzez użycie kom-
putera bez zgody jego właściciela, publiczne opowiedzenie o wydarzeniu 
z czyjegoś życia bez pozwolenia czy też zadanie komuś intymnego pyta-
nia. Należy pamiętać, że tematy, które traktujemy jako prywatne, mogą 
dotyczyć różnych sfer w różnych kulturach, gdyż formowane są przez 
struktury, ukształtowane przez „wszystkie powszechne, sięgające głę-
boko, a nie wyrażane doświadczenia, w których partycypują i które 
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bezwiednie komunikują sobie członkowie danej kultury”35. W kulturze 
zachodnioeuropejskiej zalicza się do nich życie rodzinne, seksualność, 
fizjologię, czasem poglądy religijne czy polityczne/społeczne. Jako 
że większość z tych wymiarów jest transparentna, gdyż wyrastając w da-
nej kulturze, traktujemy je jako coś oczywistego, analiza porównawcza 
daje okazję do dokonania specjalnego wglądu we własną kulturę i zro-
zumienia jej w nowy, odkrywczy sposób.

Terytorializm pełni niezwykle istotną funkcję w życiu człowieka. 
Mark L. Knapp i Judith A. Hall wykazują, że „pomaga on regulować 
interakcje społeczne, ale może też być źródłem konfliktów społecz-
nych”36. Literatura przedmiotu przytacza wiele badań, które pokazują, 
że naruszenie przestrzeni prywatnej powoduje u człowieka reakcje 
na poziomie fizjologicznym, m.in. wzrost tętna i oporności elektrycz-
nej skóry. Najistotniejszy dla dalszych rozważań jest fakt, że „będąc 
w stanie pobudzenia, musimy zdefiniować nasz stan jako »pozytywny« 
(sympatia, miłość, ulga) lub »negatywny« (antypatia, zakłopotanie, 
stres, lęk)”. Zdaniem Patersona, jeśli stan pobudzenia identyfikowany 
jest jako pozytywny, dochodzi do odwzajemnienia zachowań, jeśli jako 
negatywny, angażujemy środki zmierzające do jego kompensacji. Bez 
względu na to, czy reakcja odbiorcy będzie pozytywna czy negatywna, 
powstały dysonans poznawczy musi zostać zniwelowany.

Ten eksperyment unaocznił jeszcze inne mechanizmy związane 
z naruszaniem terytorium prywatnego. Nancy Russo, która przez dwa 
lata badała skutki inwazji terytorialnej na przykładzie studentek sie-
dzących w czytelni biblioteki uniwersyteckiej37, zauważyła, że ludzie 
używają różnych niewerbalnych technik ochronnych: gestów, zmian 
pozycji czy prób przesunięcia intruza. Zaobserwowała natomiast wy-
raźny brak bezpośrednich reakcji werbalnych na inwazję. Tylko jedna 

35 Ibidem, s. 6.
36 M.L. Knapp, J. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 

tłum. L. Śliwa, Wrocław 2000, s. 205.
37 Por.: ibidem, s. 206.
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na osiemdziesiąt badanych kobiet poprosiła intruza, by się przesunął. 
Knapp i Hall wyjaśniają taki stan rzeczy „normami związanymi z wy-
mogiem grzeczności, [które] nie dopuszczają użycia bezpośrednich 
reakcji werbalnych”38.

Zgodnie z ustaleniami Edwarda Halla39 można wyróżnić w prze-
strzeni człowieka cztery podstawowe dystanse, należy jednak pamiętać 
o tym, że jest to rozróżnienie schematyczne. Różnice występują nie tylko 
w obrębie całych kultur, gdzie mogą być rzeczywiście znaczące, ale dają 
się zauważyć nawet u pojedynczych osobników. Mimo że jest to klasy-
fikacja do pewnego stopnia umowna, to jednak pozwoli ona niezwykle 
klarownie zanalizować później zjawisko dystansu w kontekście stosunku 
mediów do prywatności.

Najmniejszy z wyróżnionych dystansów to – w przypadku człowieka 
– dystans intymny. To odległość pozwalająca widzieć rysy twarzy dru-
giej osoby, poczuć jej zapach, dotknąć. To bliskość zarezerwowana dla 
wybranych. Obejmuje ona – zdaniem Halla – przestrzeń do 14 cm. Faza 
dalsza dystansu intymnego obejmuje odległość od 14 do 45 cm. W tym 
obszarze często komunikujemy się szeptem. Są kultury, w których pu-
bliczne przekraczanie dystansu intymnego uważane jest za nietakt, choć 
konstrukcja przestrzenna współczesnego świata, a szczególnie obszary 
wielkomiejskie, nierzadko je wymusza. Przejazd zatłoczonym autobu-
sem, zakupy w supermarkecie, większa liczba ludzi w windzie – to sy-
tuacje, w których często zupełnie obce sobie jednostki muszą zgodzić 
się na naruszenie własnej przestrzeni intymnej. Hall zauważa, że nawet 
w takiej sytuacji człowiek wypracował sobie strategie obronne: podsta-
wowa taktyka to maksymalne unieruchomienie i odsuwanie tułowia 
lub kończyn od innych. Często ludzie unikają kontaktu wzrokowego, 

38 Ibidem, s. 206. Podobny mechanizm zauważa Jolanta Antas w książce O kłamstwie 
i kłamaniu, Kraków 1999. Wątek ten powróci w rozdziale 3 (s. 111).

39 E. Hall, Ukryty wymiar, op. cit., s. 150 i nn.
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czytają po raz setny tę samą informację umieszczoną w windzie, byle 
tylko nie popatrzeć w oczy drugiemu.

Drugą kategorią proksemiczną jest dystans osobniczy. Ten termin 
został po raz pierwszy użyty przez Heiniego Hedigera w odniesieniu 
do zwierząt40.W przypadku ludzi to obszar, który pozwala odizolować 
się od drugiego człowieka. Faza bliższa to 45–75 cm, dalsza – odległość 
do 1,2 m. Faza kolejna to dystans zaczynający się w miejscu, w którym 
jedna osoba jest tuż poza sferą łatwego dotyku drugiej osoby, a kończą-
cy się na punkcie, w którym ludzie wyprostowawszy ramiona, mogą 
zetknąć się palcami. Jak zaznacza Hall, jest to w dosłownym sensie 
granica fizycznej dominacji. To przestrzeń, w której możemy rozma-
wiać na osobiste tematy. Dla przejrzystości niniejszego opracowania 
dystans intymny i osobniczy zostanie zunifikowany do jednej kategorii: 
przestrzeni prywatnej.

Kolejnym wymiarem jest dystans społeczny: 1,2 m do 2,1 m w fa-
zie bliższej, a do 3,6 m – w fazie dalszej. W fazie bliższej załatwia się 
sprawy nieosobiste; jest to typowa odległość dla ludzi, którzy razem 
pracują, i dla nieformalnych zebrań towarzyskich. Ważne jest, że spo-
glądanie na kogoś z góry z tej odległości wywołuje wrażenie dominacji. 
Natomiast w dalszej fazie tego dystansu odbywają się bardziej formalne 
rozmowy towarzyskie i zawodowe. Często w tej odległości ustawiane 
są biurka w urzędach. To dystans zachowywany przez osoby, które chcą 
oddzielić się od innych. Pozwala to na kontynuowanie pracy w obecno-
ści kogoś innego, nie sprawiając wrażenia osoby nieuprzejmej.

Jako ostatni Hall wymienia dystans publiczny. Faza bliższa od 3,6 
do 7,5 m; faza dalsza rozpoczyna się od 7,5 m. Przy tej odległości często 
praktykowany jest formalny styl zachowania i wypowiadania się.

Badania Halla dobrze uzasadniają uniwersalistyczny charakter pry-
watności. Kulturoznawstwo z kolei przytacza wiele przykładów różnego 

40 H. Hediger, Studies of the Psychology and Behaviour of Captive Animals in Zoos 
and Circuses, London 1955; idem, Man and Animal in the Zoo, London 1969.
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rozumienia prywatności w różnych kulturach. Są kultury, w których 
to, co prywatne, jest wyraźnie zdefiniowane. Taka sytuacja ma miejsce 
w kulturach kolektywistycznych, w którym dobro ogółu jest priorytetem 
w stosunku do potrzeb indywidualnych. W społecznościach tego rodza-
ju jedną z najważniejszych wartości jest umiejętność przyjmowania per-
spektywy drugiego człowieka. „Jeśli coś mam zrobić, przede wszystkim 
biorę pod uwagę to, co pomyślą inni: rodzina, znajomi, wspólnota. Gdy 
się nie sprawdzę jako członek pewnego kolektywu, grozi mi utrata twa-
rzy”41. W kulturach kolektywistycznych wartości i zasady postępowania 
określane są przez normy. To niepisane zasady wchodzące w zakres sze-
roko rozumianej przyzwoitości, określające, co wypada, a czego nie wy-
pada robić i mówić. Norma to zespół oczekiwań i przyjętych wzorców 
gwarantujących członkom danej społeczności poczucie bezpieczeństwa.

Literatura przedmiotu podaje przykład Indian Mehinaku zamieszku-
jących Amerykę Południową, którzy pozornie w ogóle nie dbają o pry-
watność. W jednej wiosce pięć wspólnych domów zgrupowanych jest 
wokół jednego okrągłego placyku w taki sposób, by każdy mieszkaniec 
mógł być widziany przez innego. Ścieżki w wiosce są długie i proste, 
by człowiek mógł być widziany także z dużej odległości. Mieszkańcy 
rozpoznają się nawzajem po odciskach stóp na piaszczystych ścieżkach 
wokół wioski. Pola uprawne przylegają do siebie. Mehinaku mieszka-
ją wspólnie, wchodzą do swoich domostw bez pukania. Prywatność 
jednak respektowana jest nie tyle w sposobie organizacji miejsca, ile 
czasu. Mieszkańcy mogą więc opuszczać wioskę na kilka nawet dni 
bez podawania konkretnego powodu. Niektórzy mają z dala od wio-
ski domy, do których mogą udać się z rodziną na dłuższy czas. Silnie 
zrytualizowana jest praktyka systematycznej izolacji, która zaczyna się 
już w momencie narodzenia dziecka. Matka i ojciec pozostają wtedy 

41 Ojcem wolności jest dyscyplina. Z Bartłomiejem Dobroczyńskim rozmawia Mał-
gorzata Bilska, http://liberte.pl/ojcem-wolnosci-jest-dyscyplina-rozmowa-mal-
gorzaty-bilskiej/ [z 21.05.2012].
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w drewnianym domu przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, szczególnie 
jeśli w rodzinie nie było innych dzieci.

Pojawia się pytanie, czy ochrona prywatności jest zatem mecha-
nizmem uniwersalnym, czy jednak zależnym od kultury, a więc spe-
cyficznym i zmiennym. Altman42 odpowiada paradoksalnie, że oba 
stanowiska są poprawne. Rozumienie to zostaje dookreślone poprzez 
przypisanie prywatności trzech ważnych cech. Po pierwsze więc, jest 
ona dynamicznie dialektycznym procesem. Oznacza to, że tradycyjne 
stanowisko definiujące prywatność jako jednokierunkowy proces wy-
cofywania się, w którym ludzie próbują unikać interakcji z innymi, jest 
zanegowane. Altman rozumie prywatność jako proces kontroli granic, 
w którym ludzie czasem otwierają się i udostępniają jakąś część siebie 
innym, a czasem odcinają się od nich. Dialektyczność jest tu rozumia-
na za Rychlakiem43 jako proces zawierający dwie opozycyjne jakości, 
które stają się cechami pojedynczego bytu/jedności (unity), a które 
uruchamiane są w zależności od czasu i miejsca. Opozycją tutaj będą 
tutaj stanowić elementy przynależne do sfery prywatnej i publicznej, 
które razem tworzą tożsamość danej osoby. W zależności od sytuacji, 
człowiek otwiera się w relacji z drugim i udostępnia jakąś część swo-
jej prywatności, ale zdarzają się też takie, w których prywatność jest 
skrzętnie ukrywana.

Po drugie, tradycyjne spojrzenie na prywatność często implikowało 
monotoniczność tego procesu w takim sensie, że im więcej prywatności, 
tym lepiej. Altman postrzega ją jednak jako proces niemonotoniczy, 
w którym każde odchylenie od normy postrzegane jest negatywnie. 
A zatem zarówno zbyt mało prywatności, czyli zjawisko zatłoczenia, 
jak i zbyt dużo, czyli zjawisko społecznej izolacji – są oceniane jako 
niekorzystne.

42 R. Altman, Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?, „Jo-
urnal of Social Issues”, Summer 1977, vol. 33, issue 3, s. 66–84.

43 J.F. Rychlak, Dialectic: Humanistic Rationale for Behavior and Development, t. 2, 
1976. 
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I po trzecie wreszcie, prywatność w tym rozumieniu jest procesem 
wielozadaniowym. Ponieważ jest to proces kontroli granic między 
Ja jednostki a drugim człowiekiem, dostrzega się w niej siatkę mecha-
nizmów behawioralnych, używanych przez ludzi w celu osiągnięcia 
pożądanego poziomu społecznej interakcji. Te mechanizmy polegają 
na określonym, indywidualnym repertuarze zachowań werbalnych 
i niewerbalnych, jak i kulturowo zdefiniowanych sposobach reagowania 
na drugiego człowieka i odnoszą się też do takich pojęć, jak przestrzeń 
osobista czy terytorialność. Tak więc regulacja prywatności ozna-
cza o wiele więcej niż tylko dbałość o przestrzeń fizyczną. To proces 
znacznie bardziej skomplikowany. Poszczególne osoby w zależności 
od okoliczności używają różnych strategii komunikacyjnych, które 
mają za zadanie regulować pożądany przez nie poziom prywatności. 
Regulacja ta uwarunkowana jest też kulturowo. Zdolność do regulo-
wania prywatności ma zatem charakter uniwersalny, natomiast same 
techniki, wykorzystywane do kontroli zarówno całości interakcji, jak 
i poszczególnych składowych, są determinowane przez konkretne hi-
storyczne i społeczne uwarunkowania danej społeczności i mogą być 
zupełnie różne w różnych kulturach.

Nasza kultura jako mechanizm regulujący dostęp do Ja członka da-
nej wspólnoty wypracowała sobie system strategii grzecznościowych 
opartych na regułach dystansu społecznego. Jest to zespół zachowań 
i określenie tematów, których nie należy poruszać, jeśli rozmówca chce 
pozwolić odbiorcy zachować godność i niezależność. Zadanie pytania 
na tematy osobiste czy też fizyczne zbliżenie do kogoś na odległość, 
która przekracza jego dystans intymny, zawsze wiąże się z ryzykiem 
naruszenia jego prywatności. Jednak, jak to zostało już powiedziane, 
prywatność jest dynamicznym procesem dialektycznym, zgodnie z któ-
rym w pewnych okolicznościach człowiek jest otwarty na dopuszczenie 
do swojej prywatności drugiego człowieka, a w innych – nie. Jeśli pró-
ba przekroczenia granicy czyjejś prywatności się powiedzie i zostanie 
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zaakceptowana – między dwojgiem ludzi zmniejsza się dystans i wytwa-
rza fizyczno-emocjonalna bliskość. Jeśli taka próba zostanie odebrana 
jako niestosowna i się nie powiedzie, może dojść do aktu naruszenia 
wizerunku społecznego danego człowieka i poważnych nieporozumień 
komunikacyjnych. Sytuacja taka jest w stanie spowodować pojawienie 
się całego wachlarza negatywnych emocji. Często taka osoba poczuje 
się obrażona, zraniona, upokorzona, dotknięta, poruszona.

Prawo do posiadania własnej przestrzeni intymnej, oczywiste z per-
spektywy etologii, nie od razu znalazło odzwierciedlenie w życiu 
społecznym. Zbigniew Mikołejko wpisuje wręcz to prawo w rozwój 
cywilizacji, twierdząc, że „prywatność to jeden z największych [jej] 
wynalazków”44. Dodaje przy tym, że „dopiero świat nowoczesny, miesz-
czański, który zaczął wyłaniać się w XVII–XVIII wieku, zbudował 
pojęcie prywatności, podzielił przestrzeń przegrodami, obwarował 
granicami. Wynaleziono choćby zamki, za pomocą których można 
było zamykać drzwi od wewnątrz, stworzyć sobie intymny świat”45. „To 
w XX wieku pod wpływem rozmaitych przemian państwo (czy też siły 
publiczne) zmierza do poszerzenia granic prywatności”46.

Obecnie kwestie podziału na to, co prywatne, i to, co publiczne, 
regulowane są prawnie, zgodnie z koniecznością ochrony ludzkiego 
prawa do prywatności. „Istnieje zatem konieczność wyznaczenia i za-
gwarantowania sfery życia osobistego, przynależnego każdemu czło-
wiekowi, w którą nikt nieupoważniony nie będzie ingerował. Każdy 
z nas ma bowiem prawo dysponowania sobą, prawo do niezakłóconego 
rozwijania własnej fizycznej i psychicznej tożsamości, a zatem życia 
własnym życiem, kształtowanym według własnej woli i niezależnym 

44 Targowisko prywatności (z prof. Zbigniewem Mikołejko rozmawia Aleksandra 
Klich), „wyborcza.pl”, 10-11 kwietnia 2010,  
http://wyborcza.pl/1,76842,7751772,Targowisko_prywatnosci.html 

45 Ibidem.
46 Historia życia prywatnego, t. 5: Od I wojny światowej do naszych czasów, red. 

A. Prost, G. Vincent, tłum. K. Skawina i in., Wrocław 2006, s. 11. 
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w określonym zakresie od wpływów zewnętrznych”47. Dotychczas w lite-
raturze przedmiotu podział na przestrzeń publiczną i prywatną uważany 
był za jednoznaczny, jednak Irwin Altman pokazał, że ochrona prywat-
ności jest dynamicznym procesem kontrolowania przez jednostkę dostę-
pu innych osób do części jej Ja. Innymi słowy, jest to proces, w trakcie 
którego nadawca – w zależności od swoich motywacji, ale także innych 
czynników, takich jak na przykład naciski polityczne, reklamowe, wize-
runkowe – może wybrany element z domeny prywatności udostępnić 
w obszarze publicznym, czyli w mediach. Taka decyzja zawsze pociąga 
za sobą określone konsekwencje dla tego, kogo ona bezpośrednio do-
tyczy. Upublicznienie szczegółów dotyczących na przykład własnego 
życia intymnego czy wpuszczenie kamery na teren swojej posesji jest 
mianowicie równoznaczne z zezwoleniem na publiczne komentowanie 
tej domeny w relacji do panujących w danym społeczeństwie norm 
społecznych i definiowanie jej względem tych norm jako należącej 
do zbioru normalności lub też wykraczającej poza ten zbiór. Osoby 
upubliczniające swoją prywatność w mediach są zazwyczaj nieświado-
me tego mechanizmu (nie zdają sobie sprawy z jego funkcjonowania) 
i w związku z tym mogą być niemile zaskoczone społecznymi konse-
kwencjami swoich decyzji. Świadomość medialna ludzi jest bowiem 
bardzo zróżnicowana i zależy przede wszystkim od doświadczeń z me-
diami oraz stopnia zrozumienia rządzących nimi mechanizmów, ale 
także od posiadanego wykształcenia czy wiedzy ogólnej. Przykładowo: 
jeśli jakaś osoba – polityczka, aktor czy celebryta – ma orientację ho-
moseksualną, to jej preferencje w tym względzie są wyłącznie sprawą 
prywatną. Natomiast sytuacja zmienia się diametralnie, gdy taka osoba 
ujawni to publicznie – jak to miało miejsce w przypadku Katarzyny 
Adamik, która w wywiadzie dla magazynu „Viva”48 wyznała, że jest 
lesbijką, po czym pojawiała się na różnych spotkaniach publicznych 

47 M. Pryciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2010, s. 211.
48 http://polki.pl/zycie_gwiazd_znaniilubiani_artykul,10035323.html [z 16.09.2013]
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z partnerką Olgą Hajdas. W efekcie tych poczynań orientacja seksualna 
Adamik przestała mieć tylko wymiar czy aspekt indywidualny, prywatny, 
lecz weszła do domeny publicznej i stała się częścią oficjalnego wize-
runku artystki. Ponieważ aktualnie w Polsce homoseksualność w wielu 
kręgach społecznych, na przykład katolickich, nie jest stereotypowo 
wpisywana w kategorię normalności, Adamik musi liczyć się z tym, 
że jej orientacja może być werbalnie i niewerbalnie komentowana przez 
te środowiska, także i w taki sposób, który może naruszyć jej wizerunek 
społeczny, czyli „twarz”.

Wizerunek społeczny, czyli „twarz” jest klasycznym pojęciem w kon-
cepcji Goffmana. Ma ono kluczowe znacznie dla kolejnej tezy tej książki, 
która brzmi: normy kulturowe, a szczególnie normy grzecznościowe, 
których główną funkcją jest zapewnienie członkom wspólnoty poczu-
cia bezpieczeństwa i przewidywalności pewnych zachowań, są nieme-
dialne. Z jednej strony bowiem każda społeczność w sposób mniej lub 
bardziej sformalizowany wypracowuje sobie różne narzędzia służące 
temu, by jej członkowie czuli się w niej bezpiecznie. To poczucie bezpie-
czeństwa i przynależności gwarantowane jest, a przynajmniej powinno 
być, poprzez stanowione prawo oraz normy kulturowe. Jak zauważa 
Morawski, „funkcja kontrolna prawa oznacza, że zachowania ludzkie 
poddane zostają kontroli społecznej, a przez to stają się bardziej prze-
widywalne, co z kolei wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa”49. 
Istniejące prawo ma zatem za zadanie zabezpieczać członków wspólnoty 
w taki sposób, że jeśli któraś z zasad zostanie naruszona, obywatel może 
odwołać się do sądu w celu wyegzekwowania jej. Podobną funkcję re-
gulującą pełnią normy społeczne, a na poziomie kontaktów bezpośred-
nich – wypływające z nich zasady grzeczności. Nie można co prawda 
tych ostatnich egzekwować na drodze sądowej, jednak konsekwencją 
ich naruszenia może być ostracyzm społeczny, wykluczenie jednostki 
z pewnych kręgów, uniemożliwienie jej realizacji ważnych celów. Ideą 

49 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016, s. 28.
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norm i zasad grzecznościowych jest dostarczenie członkom wspólnoty 
poczucia przewidywalności pewnych zachowań i dopuszczania jednych, 
a blokowania innych, uznanych przez nich za zagrażające i niepożądane. 
Wszystko to ma jeden cel: zagwarantować jednostce poczucie przewi-
dywalności i ochrony jej wizerunku społecznego, czyli właśnie „twarzy”. 
W tego typu sytuacjach występuje pewna zależność: im bardziej obowią-
zująca forma kontaktów jest sformalizowana, tym bardziej przewidywal-
ne i oczywiste są strategie w niej dopuszczalne50. W praktyce oznacza 
to, że rozmowy w sytuacjach formalnych, na przykład w urzędach czy 
na zebraniach służbowych, będą dopuszczać raczej takie zachowania 
i tematy, które uszanują prawo ich uczestników do intymności i pry-
watności. Zatem idąc do urzędu, spodziewać się możemy raczej komen-
tarza dotyczącego pogody niż naszej nadwagi. Tematy związane z aurą 
uważane są bowiem za bardziej neutralne i nie narażające uczestników 
dialogu na naruszenie ich sfery prywatności. Jak pokazuje Deborah 
Tannen51, dopiero zmniejszenie dystansu społecznego z rezerwy na to-
warzyskość skutkuje zmianą przewidywalności zachowań. Jeśli ktoś 
na zebraniu służbowym użyje na przykład wulgaryzmu lub opowie 
frywolny żart, to może albo sprawić, że spotkanie będzie miało mniej 
formalny charakter, albo przeciwnie – naruszyć czyjeś poczucie bezpie-
czeństwa i narazić się na komentarz, że tego typu żart jest niestosowny 
na zebraniach. Warto zauważyć, że każda próba zmniejszenia dystansu 
wiąże się z ryzykiem, iż dane zachowanie potraktowane zostanie z dez-
aprobatą i uznane za niegrzeczne bądź niestosowne.

Przewidywalność społecznych kontaktów ma zatem za zadanie 
eliminować napięcie związane z ryzykiem utraty twarzy. Tymczasem 
istotą medialności jest właśnie generowanie u widza napięcia i emocji, 
one bowiem podtrzymują jego zainteresowanie. Jak mawiali starożytni 

50 Por.: J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, op. cit., s. 216.
51 Por.: ibidem, s. 216.
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Grecy o tragedii: „nieważne, byś zrozumiał, ważne, żebyś się wzruszył”52. 
W konsekwencji zachowania grzeczne i zgodne z normami kulturowy-
mi są po prostu całkowicie niemedialne. A zatem nadawcy i właściciele 
mediów unikają takich sytuacji jak ognia, choćby deklaratywnie uzna-
wali, że starannie dbają o przestrzeganie obowiązujących form i reguł 
w tym zakresie. Medialna jest bowiem dopiero sytuacja odwrotna: gdy 
kamera bądź dyktafon zarejestruje ich naruszenie, czyli gdy wobec ob-
serwatorów (widzów albo słuchaczy) ktoś utraci twarz. Taka sytuacja jest 
nieprzewidywalna dla obu stron: po pierwsze, dla samego uczestnika 
wydarzenia, gdy na przykład dziennikarz zada mu pytanie dotyczące 
życia prywatnego, jak i dla widza, który nie jest w stanie przewidzieć 
reakcji rozmówcy. W efekcie widz siedzi przed ekranem właśnie po to, 
by zobaczyć sytuację, która u niego też wywołuje emocje: wstyd, zaże-
nowanie, czasem śmiech. A zatem relacja między życiem społecznym 
i medialnym to ciągłe balansowanie między chęcią obrony publicznego 
wizerunku, czyli twarzy, przez członka wspólnoty a chęcią jego narusze-
nia przez media, gdyż sam akt naruszania budzi u odbiorców ogromne 
emocje, przez co podnosi medialność danego faktu. Jest to motyw prze-
wodni tej książki, która cały czas ogniskuje się wokół problemu „walki” 
mediów z jednostką o jej prywatność i twarz.

Podział na tematy prywatne i publiczne nie jest jednoznaczny czy 
ustalony „raz na zawsze”, ale determinowany kulturowo i indywidualnie. 
Kulturowo, bo na przykład w Polsce katolicyzm od dawna jest obecny 
w życiu politycznym i publicznym, w związku z tym znak krzyża i przy-
klęknięcie w sytuacji publicznej jest równocześnie manifestacją zarówno 
światopoglądu, jak i przynależności politycznej. Gdyby był on wyłącznie 
prywatną sprawą, określone media nie wskazywałyby, kto z uczestników 
oficjalnej uroczystości państwowej się przeżegnał, a kto nie. Tymczasem 
tego typu informacje są w Polsce bardzo często podawane do publicznej 

52 Cyt. za: I. Massaka, Społeczna rola muzyki i tańca, w: eadem, Muzyka jako in-
strument wpływu politycznego, Łódź 2009, s. 161. 
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wiadomości i stają się przedmiotem licznych komentarzy. Mogą też 
w znaczący sposób wpłynąć na popularność osób publicznych. Tak też 
było w sytuacji z 11 kwietnia 2010 roku, kiedy samolot transportujący 
trumnę z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego wylądował na lotnisku 
wojskowym na Okęciu. Uroczystość z udziałem rodziny i najwyższych 
urzędników państwowych transmitowana była przez polskie media. 
Politycy oddawali hołd prezydentowi i jego małżonce. Jedni przyklękali 
i robili znak krzyża, inni – nie. W relacjach medialnych zdarzało się, 
że szczegółowo wyliczano przyklęknięcia, a raczej rozliczano każdego 
z ważniejszych polityków z deklaracji religijnych, o czym przekonuje 
sprawozdanie zamieszczone w „Fakcie”:

15.36 – Marta Kaczyńska podchodzi do trumny, klęka przed nią 
i płacze. Po chwili wstaje. Przed trumną brata klęka Jarosław 
Kaczyński. Klęczy przed nią ponad minutę. Potem podchodzą 
do niej kolejni członkowie najbliższej rodziny. Trumna jest zamknię-
ta.  
15.41 – podchodzą do niej pierwsi politycy. Przed trumną klęka-
ją marszałek sejmu Bronisław Komorowski, marszałek senatu 
Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Waldemar Pawlak, klę-
kając, robi znak krzyża.  
15.45 – kolejni politycy zbiorowo podchodzą do trumny prezydenta 
i oddają mu hołd, klękając i modląc się w jego intencji.  
15.51 – przed trumną stają członkowie lewicy, Marek Balicki, 
Ryszard Kalisz, Bartosz Arłukowicz, Wojciech Olejniczak. Oddają 
mu pokłon. Nie żegnają się53.

53 Zob.: Ciało prezydenta jest już w Polsce, „Fakt24.Pl”, http://www.fakt.pl/wy-
darzenia/polityka/cialo-prezydenta-jest-juz-w-polsce/sezmb8r [data dostępu: 
15.12.2017].
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W przypadku tej relacji z pewnością nie można mówić o tym, że po-
glądy religijne poszczególnych uczestników uroczystości pozostały 
w domenie prywatnej. Wymieniając z imienia i nazwiska polityków, 
którzy swoim zachowaniem manifestują postawę katolicką bądź tego nie 
robią, de facto wpisuje się religijne przekonania i zachowania w schemat 
polityczny: lewica – ateistyczna, prawica – katolicka.

Formuły religijne rytualizują się czasem na tyle, że ich prowieniencja 
zaciera się i w życiu codziennym zaczynają pełnić zupełnie inną funkcję. 
Taka sytuacja występuje szczególnie w okresie świąt mających pierwot-
nie typowo kościelny, religijny charakter, a obecnie silnie zrytualizo-
wanych i zagarniętych przez kulturę masową. Przyjęte jest składanie 
sobie życzeń świątecznych zawierających typowo katolickie elementy: 
przywoływanie Boga, Dobrej Nowiny czy błogosławieństwo. Wysyłają 
je do siebie osoby, które nie deklarują się jako wierzący, ale – jak dotąd 

– społeczeństwo akceptuje ten zwyczaj. Typowo religijne formuły słow-
ne weszły w ten sposób do języka codziennego i stały się semantycz-
nie przeźroczyste. Funkcjonują bardziej jako zrytualizowane formuły 
życzeniowe, a ich religijna etymologia jest dla wielu użytkowników 
języka zupełnie niedostrzegalna, a przynajmniej schodzi na plan dalszy. 
Podobna sytuacja miała miejsce w innych krajach, choć od pewnego 
czasu pojawiają się precedensowe przypadki karania ludzi za jakiekol-
wiek odniesienia do religii w sytuacjach zawodowych czy publicznych. 
I tak na przykład brytyjski szpital podał do sądu pediatrę Davida Drewa 
za wysłanie do swojego kolegi z pracy esemesa z życzeniami „peaceful 
Christmas”54. Jak podaje „Tygodnik Powszechny”, „uznano je za »nie-
chciane i agresywne wtrącanie się« do czasu prywatnego innych”. Sąd 
za niedopuszczalne uznał także to, że Drew rozesłał drogą mejlową 
do innych lekarzy następujący fragment modlitwy św. Ignacego Loyoli:

54 Informacje te podaję za „Tygodnikiem Powszechnym”, który opublikował na ten 
temat artykuł pt. Święty Ignacy zwalnia z pracy, 28.05.2012, nr 22/12.
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Naucz nas, Panie, służyć Ci tak, jak na to zasługujesz: dawać i nie 
liczyć kosztów, walczyć i nie zważać na rany, znosić trudy i nie szu-
kać odpoczynku, pracować i nie prosić o nagrodę – prócz pewności, 
że czynimy wszystko wedle Twej woli55.

W swoim orzeczeniu sąd zawyrokował, że zwolnienie lekarza z pra-
cy było uzasadnione i nie miało związku z wyznawaną przez niego 
religią, gdyż z taką samą reakcją przełożonych powinni spotkać się 
również pracownicy-ateiści, którzy w podobny sposób „niepokoiliby 
kolegów, przybliżając im dzieła Richarda Dawkinsa lub Christophera 
Hitchensa”56. Jak pisze „Tygodnik Powszechny”, tego typu dyskusji 
na temat obecności religii w życiu publicznym jest wiele – dotyczą one 
zarówno sfery wizualnej, czyli na przykład noszenia przez stewardesę 
krzyżyka na szyi (za co została zwolniona pracownica British Airways), 
językowej (gdy w chrześcijańskim szpitalu lekarz Richard Scott w czasie 
konsultacji medycznej rozmawiał ze swoim pacjentem na temat wiary) 
czy społecznej (gdy odrzucono wniosek o adopcję złożony przez Eunice 
i Owena Johnsonów, uzasadniając, że „umieszczenie dziecka w rodzinie 
z tradycjami biblijnymi mogłoby stać w konflikcie z celami opieki spo-
łecznej, promującej wielokulturowość”)57. Podobnie też organizatorzy 
igrzysk w Londynie zabronili umieszczania symboli religijnych na pla-
kietkach noszonych podczas olimpiady przez 193 duchownych różnych 
wyznań, którzy zgodnie z nakazem mieli przypiąć sobie identyfikatory 
z neutralnym światopoglądowo słowem faith (wiara) oraz symbolem 
kuli ziemskiej58.

Wiele wskazuje na to, że przyczyną całej dyskusji jest niemoż-
ność jednoznacznego rozstrzygnięcia w dzisiejszych czasach, co na-
leży do przestrzeni prywatnej, a co do publicznej. Sporo zależy tutaj 

55 Ibidem, s. 1
56 Ibidem, s. 1.
57 Ibidem, s. 2.
58 Ibidem, s. 2–3.
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od kulturowego tła tego rodzaju ustaleń i negocjacji. Zgodnie ze zna-
nym podziałem na społeczeństwa wysokokontekstowe i niskokon-
tekstowe jest to w znacznie większym stopniu problem tych drugich. 
Społeczeństwa wysokiego kontekstu bowiem to – według definicji 

– kultury w miarę jednorodne etnicznie, wyznaniowo i obyczajowo, 
przywiązane do tradycji, w których silną rolę odgrywają związki ro-
dzinne i które podobnie rozumieją społeczne zachowania i gesty. Z kolei 
społeczeństwa niskokontekstowe to kultury różnorodne etnicznie, wy-
znaniowo i obyczajowo, powstałe w wyniku intensywnych procesów mi-
gracyjnych i w efekcie tworzące wspólnoty o słabej tradycji, pozbawione 
wielopokoleniowych więzi rodzinnych. W społeczeństwach tego typu, 
w ramach jednego zakładu pracy, osiedla mieszkaniowego czy dzielnicy, 
mogą (i muszą) współistnieć ludzie, którzy znacznie różnią się między 
sobą w kwestii rozumienia i oceniania tych samych gestów społecznych 
i zachowań, bowiem pochodzą z odmiennych ras, kultur, religii, tradycji. 
Jako że w odniesieniu do większości spraw życia codziennego w tym 
drugim typie społeczeństw trudno odwołać się do społecznego kon-
sensu, tradycji, obyczajów czy poglądów religijnych, wątpliwości musi 
rozstrzygać prawo i sąd. Dlatego – choć może wydawać się to absurdal-
ne – przypadki w rodzaju opisanego przed chwilą kazusu Davida Drew 
będą się mnożyć. Skoro tradycja i przez lata tworzona normatywność 
przestały być wyznacznikiem zachowań społecznych, to ich regulacje 
muszą zostać przejęte przez inne instancje społeczne, o bardziej sfor-
malizowanym charakterze.

Człowiek, mimo że stworzył bardzo nowoczesną technologicznie 
cywilizację, zachował wiele ze swoich pierwotnych potrzeb. Nadal jest 
ssakiem, należy do naczelnych i wiele jego zachowań motywowanych 
jest nie tylko racjonalnym myśleniem, ale pierwotnymi instynktami. 
Ma potrzebę własnej przestrzeni, nad którą chce posiadać kontrolę 
i do której nikt – bez jego zgody – nie powinien mieć wstępu. W przy-
padku zwierząt potrzeba przestrzeni ogranicza się do obszaru fizycznego. 
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Natomiast człowiek – co pokazuje antropolog Weston La Barre – prze-
niósł ewolucję ze swojego ciała i przestrzeni fizycznej na ich rozsze-
rzenia, czyli ekstensje. Stają się one wskaźnikami tożsamości i pełnią 
niezwykle istotną funkcję w systemie społecznym. Umożliwiają szybkie 
uruchomienie różnorodnych skryptów kulturowych. W czasie zdarzenia 
komunikacyjnego ludzie budują obrazy swoich rozmówców poprzez 
ocenę ich ekstensji wizerunkowych, takich, które są dostępne percep-
cyjnie, jak choćby ubiór, zegarek, samochód59. Hall postrzega kulturę 
jako skomplikowany system ekstensji60, który staje się siatką dodatko-
wych znaczeń nałożoną na fizyczną rzeczywistość. Nawet tak zwyczaj-
ny element rzeczywistości wizualnej, jak na przykład długość włosów 
może stanowić wskaźnik miejsca w hierarchii społecznej. Podobnie 
krzyż może być znakiem przynależności do Kościoła katolickiego, pa-
cyfka – postawy pokojowej, natomiast orzeł czy znak Polski Walczącej 

– poglądów prawicowych. Hall wskazuje, że jedną z funkcji kultury jest 
wytwarzanie wysoce selektywnej przesłony między człowiekiem a świa-
tem zewnętrznym. Przybierając najrozmaitsze formy, kultura wyznacza 
dziedziny, na które zwracamy szczególną uwagę, oraz te, które ignoruje-
my61. Czyni tak, by nadać światu strukturę, dzięki czemu jej członkowie 
mogą mieć poczucie przynależności i przewidywalności. Równocześnie 
na tym poziomie dokonuje się selekcja informacji. To kultura podpowia-
da nam, co należy zauważyć, a co pominąć, aby zachować się zgodnie 
z istniejącymi wzorcami.

By uzmysłowić sobie dobrodziejstwo takiego stanu rzeczy, wystarczy 
poddać powierzchownej nawet analizie dowolną sytuację społeczną, 
w której dochodzi do interakcji między różnymi ludźmi. Wyobraźmy 
sobie, że ktoś ma wejść do urzędu, aby złożyć podanie o nowy pasz-
port. Całkowicie automatycznie i bezrefleksyjnie uruchomiony zostaje 

59 Por.: D.J. Morris, Naga małpa, tłum. J. Prokopiuk i in., Warszawa 1974.
60 E. Hall, Ukryty wymiar, op .cit., s. 48.
61 Por.: E. Hall, Poza kulturą, tłum. E. Goździak, Warszawa 2001, s. 48.
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wówczas skrypt: „sytuacja formalna, której celem jest złożenie podania 
o dokument”. Elementy przestrzeni zewnętrznej są w urzędzie zwykle 
zaplanowane przede wszystkim funkcjonalnie, aby jeszcze dodatkowo 
podkreślić oficjalny charakter miejsca. Podobną rolę pełni formalny 
strój urzędników. Dzięki istniejącym, utrwalonym i przyjętym, goto-
wym wzorcom kulturowym każdy członek społeczności może wejść 
do urzędu i załatwić sprawę, nie angażując się w relację i nie tracąc ener-
gii. Dzieje się tak, bowiem kultura wypracowała sobie przez lata liczne 
praktyki, formalne formuły grzecznościowe, gwarantujące petentowi 
i urzędnikowi „zachowanie twarzy” dzięki właściwemu w tej sytuacji 
dystansowi konwersacyjnemu. Oczywiście petent może podjąć wysiłek 
zmienienia całego scenariusza i zadać pytanie zmniejszające dystans, 
w rodzaju: „Ale dziś pogoda. Pani też ciśnienie spadło?”. Podejmuje 
w tej sytuacji ryzyko:_może zostać ukarany (a pytanie uznane za nie-
grzeczne), ale też nagrodzony – doprowadzić do zmniejszenia dystansu 
i szybszego, a także korzystniejszego załatwienia sprawy. Warto zauwa-
żyć, że petent, nawet gdy próbuje zmniejszyć dystans, a więc wprowadzić 
czynnik spersonalizowany, to i tak również posługuje się usankcjono-
wanymi kulturowo schematami, tyle że w tym wypadku należącymi 
do innego kanonu konwersacyjnego.

W świetle tego, co zostało już powiedziane, jest rzeczą zrozumiałą, 
że mimo ogromnych różnic zachodzących pomiędzy sferą fizyczną 
a sferą mentalną istnieją też między nimi daleko posunięte podobień-
stwa. W szczególnie wyrazisty sposób ujawniają się one w odniesieniu 
do tej specyficznie ludzkiej formy funkcjonowania, jaką jest posługiwa-
nie się językiem. W mowie, podobnie jak to ma miejsce w przestrzeni 
rzeczywistej, istnieją elementy – a więc pewne słowa, tematy, zwroty 
czy sposoby komunikowania się – które bardzo mocno odnoszą się 
do domeny prywatności. W ramach językoznawstwa kognitywnego 
w przekonujący sposób pokazano, że tak jak dotykiem można naru-
szyć czyjąś przestrzeń intymną, tak samo można to uczynić pytaniem 
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dotyczącym sfery prywatności danego człowieka, na przykład jego 
seksualności czy fizjologii. Różnica polega przede wszystkim na tym, 
że o ile u zwierząt naruszanie dystansu osobniczego odbywa się w spo-
sób dosłowny (agresja fizyczna, odstraszanie głosem, rzucanie gałęziami 
i kamieniami na przykład przez naczelne), o tyle u człowieka analo-
giczne, jeśli chodzi o funkcję, naruszenie przestrzeni intymnej może 
przybrać o wiele bardziej dyskretne i subtelne, a przez to trudniejsze 
do zidentyfikowania, formy.

Większość strategii regulowania dystansu społecznego, a więc też 
chronienia swojej prywatności, realizowana jest za pomocą komunikacji 
werbalnej. To przede wszystkim za pomocą języka człowiek reguluje 
dostęp do swojej prywatności. Nadawca, podejmując decyzję zarówno 
o tym, czy w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem będzie poruszał 
osobiste tematy, jak i o tym, jakie strategie konwersacyjne wybierze (na 
przykład czy użyje formalnego czy potocznego języka), w efekcie zwięk-
szy bądź zmniejszy dystans między sobą i swoim rozmówcą, regulując 
w ten sposób relacje społeczne. Zanim pokazane zostanie, w jaki spo-
sób i z jakich powodów osoby publiczne – poprzez swoje wypowiedzi 
w mediach – udostępniają informacje dotyczące swojej prywatności 
w przestrzeni publicznej, trzeba parę słów powiedzieć o użytych da-
lej narzędziach metodologicznych. Główną rolę wśród nich będzie 
odgrywać metoda wypracowana przez językoznawstwo kognitywne: 
przede wszystkim teoria przestrzeni mentalnych Gilles’a Fauconniera. 
Bowiem to właśnie dzięki nim można będzie zademonstrować, w jaki 
sposób człowiek percypuje rzeczywistość i jak w niej tworzy własną 
strefę prywatną i publiczną.

Punktem wyjścia do opisu narzędzi językoznawczych będzie 
wskazanie korzeni takiego myślenia o języku w filozofii i psycholo-
gii. Szczegółowo, ale i krytycznie, zostanie zrekonstruowana teoria 
przestrzeni mentalnych, co pozwoli zaproponować analizy stanowiące 
podstawę argumentacji w celu udowodnienia głównych tez niniejszej 
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książki. Współczesne interdyscyplinarne podejście do opisu zjawisk 
pozwala przyjąć na tyle szeroką jego ramę, że założenia metodologii 
językoznawczej w czytelny sposób uzasadniane są na gruncie psycho-
logicznym. Z kolei wnioski płynące z badań fizycznej potrzeby zacho-
wania dystansu, czyli antropologiczne badania dotyczące proksemiki, 
znajdują potwierdzenie w wyrażeniach językowych. W ten sposób 
spełniony zostaje podstawowy postulat humanistyki: nauki humani-
styczne przyglądają się człowiekowi z różnych perspektyw, które tworzą 
spójną całość.

Takie właśnie interdyscyplinarne podejście, opierające się na ba-
daniach empirycznych, pozwala sformułować fundament niniejszego 
rozdziału. Człowiek, aby zaspokoić naturalną potrzebę bezpieczeń-
stwa, poszukuje w świecie zewnętrznym zasad ogólnych, a więc wia-
rygodnych reguł, które pozwolą mu przewidywać zdarzenia, rozumieć 
mechanizm działania na przykład praw przyrody czy wręcz tą rzeczy-
wistością zarządzać. Rozumienie zasad, wedle których działa świat, 
pozwala jednostce wykształcić w sobie poczucie sprawczości, które 
z kolei jest jednym z ważnych elementów poczucia tożsamości. Ta po-
trzeba wiary w porządek świata, a więc pewną stałość i przewidywal-
ność jego składników oraz rządzących nim mechanizmów, objawiła 
się w przekonaniu, obecnym w naszej kulturze od czasów Arystotelesa, 
o istnieniu obiektywnego świata z obiektywnymi kategoriami czy sta-
łego, niezależnego znaczenia wyrażeń językowych. To przekonanie 
o bardzo dawnym rodowodzie stanowi podstawę potocznej psychologii 
stosowanej, a więc nauki o tym, jak większość ludzi myśli o tych spra-
wach na co dzień. Tymczasem nasz mózg działa nieco inaczej. Takie 
wymiary, jak porządek i stałość kategorii, mają charakter dynamiczny 
i są nieustannie konstruowane, redefiniowane i modyfikowane w gło-
wie nadawcy w ramach tzw. przestrzeni mentalnych, zaś znaczenie jest 
na bieżąco negocjowane i ustalane w dyskursie, czyli w konkretnym 
zdarzeniu komunikacyjnym. Co więcej, może się zdarzyć, że ten sam 
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leksem będzie inaczej rozumiany przez nadawcę i przez odbiorcę, gdyż 
będzie aktywizował inne domeny poznawcze. Mechanizm działania jest 
ten sam, gdyż opiera się na poszukiwaniu analogii. Różnica leży w tym, 
że przez dwa tysiące lat wierzono, iż człowiek wyszukuje i odkrywa 
istniejące podobieństwa w obiektywnym świecie, a dzisiaj już wiemy, 
że te podobieństwa mają charakter doświadczeniowy i są zdeponowane 
przede wszystkim w umyśle patrzącego, co nie zmienia faktu, że często 
znajdują potwierdzenie w świecie zewnętrznym.

Warto zacząć od pytania o relację między językiem a rzeczywistością; 
czy język służy do opisu rzeczywistości, czy – filtrowany przez punkt 
widzenia odbiorcy – tę rzeczywistość interpretuje według nie zawsze 
jasnych i oczywistych dla obserwatora reguł? Jeśli bowiem język opisy-
wałby bezbłędnie bezpośrednią rzeczywistość, wówczas każde dwie oso-
by poproszone o opinię na temat tego samego zdarzenia dostarczyłyby 
dokładnie takiego samego jego opisu. Jak wiemy, w praktyce nierzad-
ko jest niemal zupełnie odwrotnie: ile osób, tyle różnych interpretacji. 
Te interpretacje zwykle różnią się od siebie nieznacznie i dzięki temu 
możemy się ze sobą na co dzień porozumiewać w sposób efektywny. 
Jednak – i to również bardzo dobrze wiadomo – kiedy sytuacja do-
tyczy istotnych spraw, mocno obciążonych emocjami, ujawniających 
sprzeczność interesów zaangażowanych w nie osób, te różnice w inter-
pretacjach, a nawet w samych opisach jakiegoś wydarzenia, mogą być 
bardzo głębokie, zarówno co do samych faktów, jak i ich wartościowania. 
Dzieje się tak dlatego, że język w ogromnej mierze odzwierciedla sposób 
postrzegania świata przez mówiącego i jego w tym świecie rolę. Zatem 
werbalizacja danego zdarzenia jest procesem przepuszczonym przez 
subiektywny filtr mówiącego: jego schematy myślowe odzwierciedlają 
jego percepcję rzeczywistości. Na owo psychologiczne uwarunkowa-
nie mechanizmów językowych wskazuje m.in. Tabakowska, twierdząc, 
że „kluczem do zrozumienia natury ludzkiego języka jest zrozumienie 
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procesów ludzkiego poznania”62. Kognitywizm wyraźnie bowiem odrzu-
ca tezę o modularności języka, tak mocno propagowaną przez Noama 
Chomsky’ego. Twierdzi się raczej, że:

nie istnieje nic takiego jak osobny moduł gramatyczny (językowy), 
lecz że całość procesów poznawczych człowieka, wraz ze zdolno-
ścią uczenia się języka i posługiwania się nim, podlega jednemu 
i niepodzielnemu systemowi kognitywnemu. Dlatego też, wedle 
tego poglądu, język stanowi integralną część systemu poznawczego 
człowieka i tak należy go traktować, niezależnie od tego, czy i co jest 
w systemie wrodzone63.

W samej nazwie kierunku – językoznawstwo kognitywne – przy-
wołane jest fundamentalne założenie, że język jest przejawem zdol-
ności poznawczych człowieka, zwłaszcza zaś leżących u ich podstawy 
mechanizmów percepcyjnych i kojarzeniowych64. Zgodnie z takim 
ujęciem postrzeganie rzeczywistości opiera się na złożonym procesie 
psychologicznym, podczas którego człowiek najpierw subiektywnie 
konstruuje scenę zdarzeń, która następnie zostaje wyrażona za pomocą 
środków językowych. Innymi słowy, mówiący wybiera w pewien zin-
dywidualizowany sposób z otaczającej go rzeczywistości te jej elementy, 
które uznaje za istotne. Następnie porządkuje je, odwołując się do wła-
snych możliwości i zdolności kategoryzacyjnych. A zatem percypując 
otaczający świat, buduje sobie jego mentalny obraz, stąd proces ten 
nazywany jest obrazowaniem. Jest to „proces psychologiczny, polega-
jący na powstawaniu w ludzkim umyśle niewerbalnych reprezentacji 

62 Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001, 
s. 7.

63 T.P. Krzeszowski, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Warszawa 1999, 
s. 27.

64 Por.: R. Langacker, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska 
i in., Kraków 2009.
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przedmiotów i zdarzeń„65 , które następnie zostają odzwierciedlone 
w języku. Dopiero później mówiący wybiera z repertuaru środków ję-
zykowych te, które w najlepszy – w jego przekonaniu – sposób wyrażają 
jego konceptualizację.

Konceptualizacja, a więc to, co objawia się w języku, a raczej poprzez 
język, to pewna rzeczywistość psychologiczna, mentalny świat, kon-
struowany subiektywnie przez mówiącego. Takie założenie prowokuje 
pytanie o to, czym właściwie jest znaczenie. Kognitywizm prezentuje 
w tej kwestii dwa stanowiska: konceptualistyczne i interaktywistycz-
ne. Pierwsze, za którym opowiada się m.in. twórca metody Ronald 
Langacker, zakłada, że znaczenia kryją się w umysłach użytkowników 
języka. Znaczenie równoznaczne jest w takim podejściu z konceptuali-
zacją, czyli sposobem postrzegania świata przez mówiącego. Ci, którzy 
reprezentują drugie stanowisko, akcentują interpersonalny wymiar ję-
zyka, twierdząc, że znaczenie jest „dynamicznym produktem dyskursu 
i społecznej interakcji”66. Pod tym założeniem podpisuje się z kolei 
Fauconnier, twórca teorii amalgamatów. Sprzeczność między tymi 
stanowiskami jest jednak, jak się wydaje, pozorna. Sam Langacker nie 
neguje drugiego rozumienia, wskazując, że „dla kognitywizmu jest ono 
nawet alternatywą – podstawowe tezy [dotyczące konceptualizacji] leżą 
u podstaw semantyki kognitywnej”67.

Gramatyka kognitywna w bardzo głębokim sensie łączy w swojej 
metodologii oba punkty widzenia: kognitywny i interaktywistycz-
ny. Wydaje się, że oba te stanowiska trafnie wydobywają i akcentują 
dwie podstawowe funkcje języka: przedstawieniową i interpersonalną. 
Wiadomo, że istnieją sytuacje, w których dla mówiącego istotniejsza jest 
funkcja przedstawieniowa, a więc używa wtedy języka przede wszystkim 
do orzekania o rzeczywistości. Są też jednak inne sytuacje, w których 

65 Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, op. cit., s. 43.
66 R. Langacker, Gramatyka kognitywna..., op. cit. , s. 49.
67 Ibidem, s. 49.
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znacznie ważniejsze jest położenie akcentu na relację z odbiorcą, jak 
w przypadku zakochanych, którzy mówiąc do siebie, dbają przede 
wszystkim o to, żeby używany język wyrażał ich miłość i oddanie, co, 
jak wiadomo, można sprawić za pomocą wypowiedzi, których wartość 
informacyjna jest całkiem drugorzędna. Wydaje się przy tym, że nie-
zmiernie rzadko w danej sytuacji komunikacyjnej mamy do czynienia 
z jedną tylko funkcją. Człowiek bowiem zazwyczaj orzeka o czymś 
z jakąś intencją komunikacyjną. Langacker ujmuje to niezwykle trafnie, 
mówiąc że „»znaczenie« powinno się odnosić wyłącznie do tego, jak 
wyrażenie zostaje zrozumiane przez użytkownika (widzianego tutaj 
zarówno jako nadawca, jak i odbiorca), a to obejmuje odczytania przez 
niego okoliczności towarzyszących zdarzeniu mownemu oraz polega 
na wykorzystaniu potencjału znaczeniowego, jaki się w nich kryje68”.

Cały ten wywód potrzebny był po to, by przekonać czytelnika, 
że znaczenia językowe „ani nie odzwierciedlają świata czy korespon-
dują ze światem w całkowicie jednoznaczny sposób, ani też nie dają się 
wywieść w żaden bezpośredni lub automatyczny sposób z zaistniałych 
okoliczności obiektywnych”69. A więc okazuje się, że wbrew potocz-
nemu mniemaniu człowiek nadzwyczaj często tworzy światy fikcyjne, 
wyobrażeniowe, a nawet jeśli ulega złudzeniu, że orzeka o obiektywnej 
rzeczywistości, zawsze czyni to w subiektywny sposób, gdyż subiek-
tywnie wybiera środki językowe do opisu danej sytuacji. Język jest na-
rzędziem do nazwania naszego sposobu widzenia świata, wskazywania, 
który element rzeczywistości uznajemy za ważny, który zauważamy, ale 
przesuwamy do tła, a który w ogóle pomijamy.

Jak zatem działa nasza percepcja, uwidoczniona następnie w do-
borze środków językowych? Wydaje sie, że filarem tego procesu jest 
potrzeba nałożenia sensu na otaczający człowieka świat, zarówno fizycz-
ny, jak i mentalny. Potrzeba bezpieczeństwa zakłada pewne poczucie 

68 Ibidem, s. 51.
69 Ibidem, s. 59.
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przewidywalności: człowiek obserwuje świat i na podstawie swojego 
doświadczenia formułuje na jego temat określone wnioski. By zo-
brazować niniejszą tezę, można posłużyć się banalnym, aczkolwiek 
przekonującym, przykładem. Załóżmy, że jakiś człowiek podchodzi 
do ognia i dotyka rozżarzonego kawałka drewna. Parzy się i to pozwala 
mu wyciągnąć wniosek przeczynowo-skutkowy: to, co miało kontakt 
z ogniem, parzy. Ten wniosek pozwala również na wyprowadzenie 
prawdy ogólniejszej natury: wszystkie rzeczy mające kontakt z ogniem 
parzą. Dzięki temu następnym razem już nie musi dotykać rozgrzanych 
przedmiotów, by mieć wiedzę na ich temat. Doświadczenie pozwoli 
mu przewidzieć kolejną sytuację, a co więcej, rozszerzyć swój wniosek 
dotyczący drewna na wszystkie inne przedmioty wkładane do ognia: 
metal w ogniu rozgrzewa się i może poparzyć, podobnie jak drewno. 
Oswaja zatem świat poprzez szukanie analogii. Trop do wyjaśnienia 
tego sposobu postępowania można znaleźć na gruncie filozoficznym. 
Barbara Skarga wskazuje na ten mechanizm, mówiąc, że „szukamy 
identyczności wszędzie, w rzeczach, relacjach, wydarzeniach, by na ich 
podstawie ustalić ogólne i identyczne dla wszelkiego miejsca i czasu 
prawa naukowe”70. W ten sposób człowiek kategoryzuje świat, nada-
je mu strukturę i również w ten sam sposób oswaja swoje otoczenie. 
Jak pamiętamy, od dawna wierzono, że we wszechświecie istnieje ład, 
a świat ziemski stanowi odzwierciedlenie doskonałości Boga, Absolutu, 
Idei. Naukowcy również zakładają, że w świecie panuje porządek, 
co obrazuje słynne, przypisywane Einsteinowi, powiedzenie: „Bóg nie 
gra w kości”. Ten sposób myślenia opiera się na przekonaniu, że świat 
składa się z obiektów i procesów mających ustalone cechy i pozostają-
cych ze sobą we wzajemnych, trwałych i dających się poznać związkach. 
Cechy te są inherentne, a więc tkwią w samej istocie rzeczy, albo też 
przypadkowe, a więc nieistotne dla natury rzeczy71. W tradycyjnym 

70 B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Warszawa 2009, s. 12.
71 Por.: G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, op. cit.
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ujęciu uważano kategorie za coś zewnętrznego, oddzielonego od su-
biektywnego postrzegania świata przez jednostkę. Wykluczano więc 
wszelkie czynniki subiektywne, zaś uprzywilejowywano to, co racjonal-
ne i obiektywnie zachodzi między kategoriami przedmiotów w świecie 
rzeczywistym. Krzeszowski dostrzega tęsknotę za przewidywalnością, 
pisząc we wstępie do książki Lakoffa i Johnsona, że „klasyczna teoria 
kategoryzacji tkwi bardzo mocno w tradycji ludzkiego myślenia, gdyż 
jest wyrazem zamiłowania do porządku i ładu”72.

Tymczasem liczne badania empiryczne pokazują, że takie myślenie 
wypierane jest przez mit doświadczeniowy73. W myśl tego poglądu 
podmiot poszukujący porządku świata łudzi się równocześnie, że od-
krywając pojedyncze prawidłowości odnoszące się do zewnętrznej 
rzeczywistości, odkryje takie same prawa dotyczące na przykład sensu 
życia, śmierci czy cierpienia. Pojawia się tu niebezpieczeństwo błędnego 
założenia, że nie tylko zewnętrzna rzeczywistość, ale także i nasz świat 
wewnętrzny taki sensowny porządek posiadają, a my jesteśmy go w sta-
nie odkryć. Tymczasem poszukiwanie porządku daje nam poczucie 
kontroli i bezpieczeństwa, ale owo poczucie trwa dopóty, dopóki nie 
znajdzie się element lub zdarzenie, które ów porządek naruszy bądź 
wręcz zaneguje, na przykład doświadczenie graniczne74. Innymi słowy, 
dopóki w świecie podmiot wyraża siebie i ma poczucie sprawczości, 
czyli wpływu na swój wizerunek, to wprowadza do tego świata swój 
porządek bądź realizuje siebie, „podpinając” się niejako pod intersu-
biektywnie definiowany porządek zewnętrznego świata. Tożsamość 
w danym obszarze daje nam poczucie przynależności, zakotwiczenia 

72 T.P. Krzeszowski, ibidem, s. 13.
73 Badania te przytoczone są m.in. w książkach: G. Lakoffa, Kobiety, ogień i rzeczy 

niebezpieczne..., op. cit.; G. Kleibera, Semantyka prototypu: kategorie i znaczenie 
leksykalne, tłum. B. Ligara, Kraków 2003; J.R. Taylora, Kategoryzacja w języku: 
prototypy w teorii językoznawczej, tłum. A. Skucińska, Kraków 2001; Kognitywne 
podstawy języka i językoznawstwa, op. cit.

74 B. Skarga, Tożsamość i różnica..., op. cit., s. 12.
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w jakiejś rzeczywistości. Potwierdzenie takiej ścieżki rozumowania 
znaleźć można w tekście Skargi: „Wydaje się, że brak identyczności 
postawiłby nas wobec świata chaosu, pojawiających się bezsensownych 
rzeczy i wydarzeń, zmienności absolutnej, w której my sami rozpłynę-
libyśmy się od wewnątrz w potoku nieuporządkowanych wrażeń, bez 
punktu oparcia, niby nurt zmieniający nieustannie swe koryto i swój 
kierunek...”75.

W różnych obszarach nauk: filozofii, psychologii, socjologii czy ję-
zykoznawstwa, powraca kwestia poszukiwania przez człowieka podo-
bieństwa i różnicy w czasem nawet bardzo odległych od siebie dome-
nach. Podobieństwo rozumiane jest jako analogia, metafora czy nawet 
mocniej: jako „identyczność pod jakimś względem”. Leibniz wskazywał 
na mechanizm identyfikacji jako coś, co jest „zasadą wrodzoną ludz-
kiemu umysłowi, bez której ludzka wiedza nie byłaby możliwa. Wiedza 
bowiem musi identyfikować swoje podmioty, by mieć pewność, że mówi 
o tym, a nie o czymś innym, i musi identyfikować znaczenie używanych 
słów”76. Używał pojęcia „wiedza„ i mówił o naukowych motywacjach 
tego procesu. Wydaje się jednak, że to pojęcie odnosiło się do szer-
szej kategorii: procesu poznawania świata przez człowieka i poprzez 
wyszukiwanie w otaczających rzeczywistościach (tej fizycznej i wie-
lości rzeczywistości mentalnych) różnego typu podobieństw: między 
zdarzeniami, rzeczami czy zasadami. W ten sposób człowiek wysuwa 
wnioski na temat ogólnych prawideł świata. Leibniz – jak i cała rodząca 
się wtedy nauka – pozostawał pod wpływem Arystotelesowskiego prze-
konania o logiczności świata i umiejscawiał ów proces przede wszyst-
kim w domenie systematycznych badań naukowych. Jednakże ten sam 
mechanizm poszukiwania prawidłowości ukrytych za zmiennością 
rzeczy i zdarzeń występował i występuje także w życiu codziennym. 
Co ważniejsze, dotyczy on nie tylko działania niezmiennych praw fizyki 

75 Ibidem, s. 12.
76 Cyt. za: B. Skarga, Tożsamość i różnica..., op. cit., s. 12.
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i zasad logiki, ale również zjawisk zachodzących w ludzkich społeczno-
ściach, zdeterminowanych kulturowo, a więc rozgrywających się w sfe-
rze, w której ujawnia się nie tylko realna wiedza i realne prawidłowości, 
ale też działają stereotypy, uprzedzenia, przesądy, propaganda, ideolo-
gia i różne błędne przekonania. Oznacza to, że w sferze komunikacji 
społecznej możemy natknąć się na ogromną liczbę wypowiedzi, które 
pozorują tylko rozumowania naukowe albo zasady logicznego wynika-
nia, zaś w istocie odzwierciedlają subiektywne przekonania mówiącego, 
nie mając przy tym niekiedy żadnych podstaw w realnej rzyczywistości. 
Dobrym przykładem takich wypowiedzi są wszelkie konstrukcje języko-
we werbalizujące stereotypy obecne w danej społeczności, na przykład: 

„skoro X jest Szkotem, to X musi być skąpy”. W ten sposób realizowana 
jest jedna z najważniejszych potrzeb człowieka, potrzeba bezpieczeń-
stwa. Co więcej, taki proces ma nie tylko indywidualny charakter, ale 
także wymiar społeczny. „I tak oto kategoria identyczności staje się 
czymś więcej niż logiczną zasadą myślenia, jest ona zasadą porządku 
świata, naszego własnego istnienia, ciągłości istnienia naszej kultury„77.

Takie poszukiwanie podobieństw przybrało w językoznawstwie, 
za sprawą inspiracji płynącej jeszcze od Arystotelesa, miano metafory. 
Pisał on bowiem, że „metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy 
na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku 
na inny lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasa-
dzie analogii”78. W historii myśli zdarzały się stanowiska, które doce-
niały rolę metafory w poznawczej aktywności człowieka, nawet w tych 
dyscyplinach, które zdawały się na pozór odległe od takiego sposobu 
myślenia. Na przykład Tomasz z Akwinu w swojej Sumie teologicznej 
pisze, że „jest rzeczą właściwą, aby Pismo Święte przekazywało sprawy 
boskie i duchowe, posługując się podobieństwem rzeczy materialnych 
(...). Stąd w Piśmie Świętym to, co duchowe, jest podawane w sposób 

77 B. Skarga, Tożsamość i różnica..., op. cit., s. 13.
78 Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, 1475 b.
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właściwy za pomocą metafor z dziedziny materialnej”79. Generalnie 
wydaje się, że gdy mówimy o rzeczach, których nie postrzegamy za po-
mocą zmysłów, musimy uciekać się do analogii i metafor. Przy czym 
niejednokrotnie okazuje się, że książki dotyczące psychologii, ekonomii 
czy polityki bywają w równym stopniu metaforyczne, jak poezja czy 
opracowania dotyczące kultu religijnego. Można by wręcz zaryzyko-
wać tezę, że niekiedy nie dysponujemy żadnym innym niż metaforycz-
ny sposobem mówienia o rzeczywistości. „Każdy bowiem, kto mówi 
o rzeczach, których nie można zobaczyć ani dotknąć, ani usłyszeć itd., 
musi nieuchronnie mówić, jakby te rzeczy można było zobaczyć albo 
ich dotknąć”80. To jednak dopiero językoznawstwo kognitywne tak wy-
raźnie i jednoznacznie wykazało, że metafora nie jest jedynie środkiem 
stylistycznym, ale podstawowym mechanizmem myślenia, a zatem także 
podstawowym narzędziem ekspresji werbalnej.

Nasze wybory mają charakter intuicyjny, gdyż „język jest jedną z ko-
gnitywnych zdolności człowieka, a więc jego opis musi odwoływać się 
do zdolności kategoryzacyjnych człowieka czy też zdolności kierowania 
uwagi na wybrany element rzeczywistości i wyodrębniania go z tła (czyli 
oglądu sytuacji według zasady figura–tło)”81. A zatem, budując dowolną 
wypowiedź, dokonujemy wyborów na kilku poziomach równocześnie. 
Nie tylko wybieramy konkretne słowa z inwentarza słów znanych nam 
w naszym języku, ale również musimy umieścić te słowa w konkretnej 
konstrukcji gramatycznej. Jak udowadniają językoznawcy kognitywni, 

„gramatyka [również] niesie ze sobą znaczenie”82. To, jaka konstrukcja 
gramatyczna zostanie – najczęściej nieświadomie – w tym celu wybrana, 
również odzwierciedli czyjś sposób widzenia świata. Bowiem ta właśnie, 
a nie inna konkretna konstrukcja gramatyczna niesie ze sobą takie, a nie 
inne znaczenie – podobnie jak czyni to konkretne słowo. Co więcej, 

79 Cyt. za: G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, op. cit., s. 7.
80 Ibidem, s. 7.
81 R. Langacker, Gramatyka kognitywna..., op. cit., s. 7.
82 Ibidem, s. 7.
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nie przynależy ona wyłącznie do sfery języka, ale stanowi część proce-
sów poznawczych człowieka. Innymi słowy, nasz język odzwierciedla 
indywidualny sposób widzenia, a więc kategoryzowania, świata przez 
mówiącego. Oczywiście, ponieważ mówiący używa konkretnego języ-
ka, na przykład polskiego czy angielskiego, czerpie z repertuaru słów 
i konstrukcji gramatycznych tegoż języka. Nie jest więc tak zupełnie 
indywidualistą. Dochodzi do pewnego paradoksu. Z jednej bowiem 
strony, sam akt wyboru z dostępnego repertuaru środków ma charakter 
indywidualny i subiektywny. Z drugiej natomiast, by zostać zrozumia-
nym, mówiący musi ograniczyć swój wybór do środków dostępnych 
w konkretnym języku, w którym chce zbudować wypowiedź. To, czy 
opiszemy coś przy użyciu rzeczownika czy czasownika, ma określone 
konsekwencje: rzeczownik podkreśli statyczność danego elementu, 
który z racji takiej właśnie użytej kategorii gramatycznej postrzegany 
będzie jako przedmiot stabilny, obiekt; czasownik natomiast wydobę-
dzie na pierwszy plan zmienność procesu bądź działania.

Zatem ludzie tworzą z różnych powodów, psychologicznych, kul-
turowych czy doraźnie pragmatycznych, połączenia między obiek-
tami i procesami różnej natury, co w rezultacie pozwala na identyfi-
kację jednego obiektu lub procesu za pomocą określeń odnoszących 
się do drugiego. Geoffrey Nunberg określił taki mechanizm funkcją 
pragmatyczną83 i jako przykład podał metonimię, kiedy to mówiący 
buduje podobieństwo pragmatyczne pozwalające wykorzystać ekono-
mię języka i w maksymalnie relewantny sposób zbudować wypowiedź. 
Dzięki zastosowaniu tej strategii możemy szybko i prosto pokierować 
czyimś działaniem, mówiąc na przykład: „Platon jest na górnej półce”, 
gdzie Platon oznacza wtedy nie realnego człowieka, ale książki przez 
niego napisane. Podobnie, kiedy grupa młodych ludzi zamówi pizzę 
i zobaczy kelnera niosącego wyciągniętą z pieca margheritę, może 
zakrzyknąć: „Pizza idzie!”. Dzieje się tak często, bowiem z praktycznej 

83 Za: A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 15.
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perspektywy głodnego człowieka rolę kluczowej figury w tej scenie peł-
ni pizza, a nie ktoś, kto ją niesie. Język odzwierciedla konceptualizację, 
czyli sposób postrzegania rzeczywistości, i wysuwa na plan pierwszy 
to, co w danym przypadku jest dla mówiącego najważniejsze i najbar-
dziej pragmatycznie użyteczne. W tym przypadku najważniejsza była 
pizza, a więc podmiotowość niosącego ją kelnera została odsunięta 
na dalszy plan, a wręcz całkowicie zatarta. Dlatego kultura wykształciła 
szereg strategii grzecznościowych, które nakładane są na wypowiedzi 
orzekające jedynie o rzeczywistym postrzeganiu danej sytuacji przez 
mówiącego. Reguły grzeczności to gotowe scenariusze zachowań, wy-
pracowane przez lata praktyk i gromadzenia doświadczeń w obrębie 
każdej społeczności, niezależnie od stopnia jej rozwoju materialnego, 
technologicznego czy cywilizacyjnego. Reguły grzeczności obowiązują 
zatem zarówno u Buszmenów z pustyni Kalahari, jak i wśród pracow-
ników korporacji z Doliny Krzemowej. Te wypracowane przez różne 
kultury scenariusze pełnią jedną podstawową funkcję: mają sprawić, 
że jednostka poczuje się bezpieczna w danej społeczności, a zostanie 
to osiągnięte wtedy, gdy będzie ona trafnie przewidywać zachowania 
innych „kulturalnych” ludzi i zgodnie z nimi planować oraz realizować 
własne postępowanie. Dzięki wiedzy posiadanej na ten temat, kiedy 
jesteśmy w otoczeniu, które respektuje reguły grzecznościowe, jako 
oczywiste traktujemy to, że pani w sekretariacie nie opluje nas, a kie-
rowca autobusu – nie pobije.

Powróćmy teraz na chwilę do funkcji pragmatycznej i wyobraźmy 
sobie sytuację, w której jakaś osoba jest bardzo głodna. Właśnie we-
szła do domu swojego znajomego i od progu informuje gospodarza 
o swoim stanie, pomijając jakiekolwiek strategie grzecznościowe. Mówi 
na przykład: „Jestem głodna. Daj mi coś do zjedzenia”. Jeśli gospodarz 
ma akurat pustą lodówkę, może poczuć się niezręcznie, a jego publicz-
ny wizerunek – czyli „twarz” – zostanie wtedy poważnie zagrożony. 
Jeśli również – niejako w rewanżu – pominie strategie grzecznościowe 
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i odpowie, ograniczając się do zakomunikowania „czystych faktów”: 
„Nic ci nie dam, bo niczego nie mam”, pojawi się ryzyko naruszenia po-
czucia bezpieczeństwa społecznego, a w konsekwencji zerwania relacji. 
W większości tego typu sytuacji korzysta się właśnie z wypracowanych 
przez kulturę wzorców grzecznościowych i w zależności od tego, w ja-
kiej relacji są gość i gospodarz, obie strony powinny sięgnąć po takie 
strategie, które pozwolą wyrazić swoją intencję, a równocześnie zadbać 
o to, by rozmówca mógł „zachować twarz”. O wyborze strategii decyduje 
dystans społeczny między partnerami. Reguły wzajemnego porozumie-
wania się (rules of rapport), a więc wzorce społecznego kontaktu mające 
decydujący wpływ na wybór takiej czy innej strategii, w każdej konkret-
nej sytuacji ustalane są na wiele sposobów. Zależą od stopnia społecznej 
więzi czy też zażyłości między uczestnikami interakcji i opierają się 
na panujących zwyczajach kulturowych. Kiedy dystans między uczest-
nikami dialogu jest duży, na przykład ze względu na formalny wymiar 
ich relacji, wówczas teoria grzeczności określa takie relacje mianem 

„rezerwy” i nakazuje „zastosowanie takich strategii uprzejmościowych 
zachowań, które zmierzać będą do zapewnienia partnerowi dialogu 
komfortu psychicznego związanego z jego potrzebą zachowania nie-
zależności”84. W przypadku stosunków dyplomatycznych prośba o coś 
do jedzenia byłaby wręcz niedopuszczalna. Etykieta nakazywałaby ra-
czej cierpliwie czekać na propozycję posiłku ze strony gospodarza. Jeśli 
dystans między rozmówcami jest mniejszy, wówczas potrzeba zachowa-
nia niezależności ustępuje potrzebie otwarcia. Dlatego Tannen nazywa 
ten obszar relacji „względami”. Polegają one na zapewnieniu partnerowi 
komfortu poprzez zasygnalizowanie uległości wobec jego propozycji, 
otwarcia się na nie. Kiedy partnerzy dialogu są w bardzo bliskiej relacji, 
wówczas uruchamiane są strategie nieformalne, nastawione na pielęgno-
wanie bliskości i otwartości. Tannen nazywa je „towarzyskością”, która 

„polega na zastosowaniu takich strategii zachowań uprzejmościowych, 

84 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, op. cit., s. 245.
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które zmierzać będą do zapewnienia partnerowi dialogu komfortu psy-
chicznego związanego z jego potrzebą integracji („włączenia w akcję”)85. 
Psychologicznie uruchamiane są tu mechanizmy związane z potrzebą 
bliskości, intymności, otwartości. Te relacje zawsze nacechowane są du-
żym ryzykiem niepowodzenia, ale też to właśnie one konstytuują albo 
przynajmniej powinny konstytuować najbliższe związki międzyludzkie 
(miłosne, przyjacielskie, rodzinne). I wówczas, przy tak dużym stopniu 
bliskości, otwarta prośba o coś do jedzenia może być dopuszczalna, 
ponieważ i ona, i równie szczera odpowiedź, że lodówka jest pusta, bu-
dowane są w obrębie takiej przestrzeni i takiej bliskości, że nie naruszą 
stabilności danej relacji.

Każdy z trzech typów relacji, czyli rezerwa, względy i towarzyskość, 
ma – wypracowane w danej kulturze – gotowe strategie komunikacyjne, 
jak choćby budowanie wypowiedzi przy użyciu trybu przypuszczające-
go: „Czy nie byłoby dla ciebie kłopotem, gdybym poczęstował się tymi 
ciasteczkami, które leżą na stole?”. I te pozornie sztuczne formy są nie 
tylko aprobowane, ale nawet uważane za niezbędne w repertuarze 
zachowań „dobrze wychowanego człowieka”, mimo że oczywiste jest 
również, iż w większości przypadków gospodarz odpowie grzecznie, 
stosując się do tych reguł: „Ależ oczywiście, będzie mi miło, jeśli się 
poczęstujesz. Ale może najpierw zjesz zupę, którą dla ciebie przygoto-
wałem?”. I znowu możemy przypuszczać, że z dużym prawdopodobień-
stwem gość odpowie: „Nie chciałbym robić ci kłopotu, ale jeśli masz 
gorącą, to chętnie troszeczkę zjem”. I tak następuje społeczna wymiana 

„głasków”86, która ma jeden główny cel: umożliwienie rozmówcom „za-
chowania twarzy”. Tutaj podobieństwo zachodzi na bardzo głębokim 
poziomie: dobór środków językowych odzwierciedla relację między 
osobami w danym zdarzeniu komunikacyjnym. Pojawia się pytanie, jak 

85 Cyt. za: ibidem, s. 247.
86 Zob.: B. Drabik, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna 

strategia, Kraków 2004. 
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mechanizmy z poziomu komunikacyjnego połączyć z mechanizmami 
z poziomu treściowego języka. I tutaj odpowiedzią jest przytaczana już 
wielokrotnie teoria przestrzeni mentalnych Gilles’a Fauconniera.

Jeden z podstawowych mechanizmów kognitywnych, czyli opera-
cji umysłowych, polega na umiejętności integrowania pojęć z dwóch 
zupełnie różnych dziedzin w jedną nadrzędną kategorię, stworzoną 
na potrzeby dyskursu przestrzeni zwanej przestrzenią mentalną (mental 
space). Gilles Fauconnier wskazuje, że:

ludzie udają, naśladują innych, kłamią, fantazjują, oszukują, zwo-
dzą, rozważają alternatywy, symulują, tworzą modele i wysuwają 
hipotezy. Nasz gatunek ma nadzwyczajną umiejętność przepro-
wadzania mentalnych operacji na nierzeczywistości i umiejętność 
ta zależy od naszej zdolności zaawansowanego integrowania pojęć87.

Ludzie tworzą – z powodów kulturowych bądź doraźnie pragma-
tycznych – połączenia między obiektami różnej natury, co pozwala 
na identyfikację jednego obiektu za pomocą określeń odnoszących się 
do drugiego. Aby powiązać pewne obiekty funkcją pragmatyczną, nie 
jest konieczne ich realne istnienie. Wystarczy związek pewnych struktur 
kognitywnych należących do różnych dziedzin pojęciowych, wytworzo-
ny dzięki rozumieniu świata użytkownika języka. Innymi słowy, mimo 
że często dwa obiekty nie mają połączenia w realnym świecie, nadawca 
buduje taki świat mentalny, w którym zostają one połączone, ponieważ 
są one wcześniej połączone w głowie rozmówcy. W praktyce oznacza to, 
że człowiek – w procesie werbalizacji – konstruuje przestrzenie men-
talne, które w trakcie dyskursu są bądź rozwijane, bądź zastępowane 
kolejnymi przez odbiorcę lub samego nadawcę. Fauconnier i Turner 
w najważniejszej pracy poświęconej przestrzeniom mentalnym, za-
tytułowanej The Way We Think, definiują je jako „niewielkie pakiety 

87 Cyt. za: A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 24.
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pojęciowe konstruowane podczas myślenia i mówienia dla celów do-
raźnego rozumienia i działania. Są one bardzo niekompletnymi zbio-
rami, zawierającymi różne elementy, strukturyzowanymi za pomocą 
ram i modeli kognitywnych„88. Teoria przestrzeni mentalnych pozwala 
poznawczo uchwycić skomplikowane i silnie osadzone w kontekście 
autentyczne wypowiedzi. Oczywiście, taka analiza wiąże się z du-
żym ryzykiem pominięcia jakiejś informacji kontekstowej, która była 
oczywista dla mówiącego, a jest nieznana osobie opisującej zdarzenie. 
Świadomość takiego stanu rzeczy jest niezwykle istotna, gdyż pozwa-
la na przyjęcie założenia, że opis jest prawdziwy, chyba że pojawią się 
jakieś informacje, które go sfalsyfikują. Kolejne ryzyko wiąże się z tym, 
że kreatory przestrzeni mentalnych są w tekście mówionym często po-
mijane przez mówiącego, gdyż wydają się na tyle oczywiste, iż nadawca 
umieszcza je w tle.

Człowiek tworzy w ten sposób konstrukcje kognitywne o różnym 
charakterze. Kiedy mówi na przykład zdanie: „Drzewo rośnie w ogro-
dzie”, konstruuje przestrzeń mentalną o charakterze aletycznym, orze-
kającym o rzeczywistości w sposób pozorujący obiektywność opisu. 
Jednak gdyby ten sam obiekt opisał następującym zdaniem: „Z tego, 
co wiem, drzewo, które rośnie w ogrodzie, jest bukiem” – to skon-
struowana przez niego przestrzeń miałaby charakter epistemiczny, 
wskazujący na jego świadomość, że informacja o gatunku drzewa jest 
elementem jego wiedzy. Można także konstruować sceny nie tylko 
z wykorzystaniem obiektów realnie istniejących, ale również fikcyjnych, 
nieistniejących, przy czym status ontyczny tych elementów może różnić 
się w zależności od przekonań odbiorców. Jeśli dorosła osoba, znana 
ze swych racjonalnych przekonań, wypowie zdanie: „Dziś w nocy kra-
snoludki posprzątały moją kuchnię”, to z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że w realne istnienie tych postaci nie wierzy. Inaczej 
sprawa wygląda w sytuacji, gdy wypowiedź podobnej treści usłyszymy 

88 Cyt. za: ibidem, s. 24.
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z ust jej pięcioletniej córki. Mówiący może też skonstruować świat, który 
nigdy realnie nie zaistnieje ze względu na to, że umieszcza go w scenerii 
historycznej sprzed kilku wieków: „Jak każda średniowieczna wieśniacz-
ka, jadłam na śniadanie kaszę”. Budowanie świata mentalnego może 
ujawniać przekonania nadawcy na temat tego, jak świat powinien wy-
glądać i jakie normy powinny w nim obowiązywać. Buduje wtedy prze-
strzeń o statusie deontycznym: „Jak się jest sportowcem, to należy dbać 
o swoje zdrowie i dobrze się odżywiać”. Pokazuje, jak według niego świat 
powinien działać, czyli ta wypowiedź ma przede wszystkim charakter 
normatywny i preskryptywny. Przestrzeń mentalna może w końcu być 
też światem, który zaistnieje dopiero wtedy, gdy jakiś warunek zostanie 
spełniony: „Jak już będę bogata, to kupię sobie nowy samochód”.

Wskazówek pozwalających trafnie rozpoznać status danej prze-
strzeni mentalnej dostarczają tzw. kreatory przestrzeni (space-builders), 
które najczęściej mają charakter wyrażeń eksplicytnych. Libura poda-
je w wątpliwość przekonanie, że „kreatory przestrzeni zawsze muszą 
być czytelne dla wszystkich uczestników komunikacji”89. Wątpliwość 
tę można jeszcze wzmocnić, bowiem wiele przemawia za tym, że te kre-
atory nie tylko nie zawsze są czytelne, ale więcej jeszcze: poziom ich zro-
zumienia czy też odczytania jest wyraźnie stopniowalny czy też skalarny. 
Przecież prosta zdawałoby się wypowiedź: „Kiedy odrobisz zadanie?”, 
może być albo pytaniem o samą tylko informację, albo zawoalowanym 
poleceniem, albo w końcu przypomnieniem o konieczności wypeł-
nienia obowiązku. Podobnie niejasny jest status pozornie niewinnego 
pytania: „Kiedy zaczniesz dietę?”. Może ono przecież uruchamiać prze-
strzeń mentalną zarówno o charakterze aletycznym, jak i deontycznym. 
Weryfikatorem takiego statusu może być dopiero reakcja odbiorcy: „A 
uważasz, że powinienem schudnąć?”, wskazująca na deontyczny cha-
rakter tej wypowiedzi. Z kolei nadawca, potwierdzając tę deontyczność, 

89 Ibidem, s. 34.
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buduje kolejną przestrzeń mentalną o charakterze epistemicznym: 
„Sądzę, że tak”.

Na charakter danej przestrzeni mentalnej mogą mieć też wpływ takie 
czynniki, jak znajomość reguł grzecznościowych, chęć uniknięcia od-
powiedzialności za wypowiadane treści albo też dodatkowe informacje 
wyrażane poprzez komunikację niewerbalną. W pierwszym przypadku 
dobrym przykładem może być reakcja na zaproszenie na obiad do oso-
by, która w przekonaniu nadawcy fatalnie gotuje. Jednak ze względu 
na konwencje grzecznościowe nie skonstruuje on raczej przestrzeni 
mentalnej o faktycznym charakterze i nie powie: „Nie przyjdę do ciebie, 
bo nie smakuje mi to, co gotujesz”, tylko zapewne użyje fortelu i grzecz-
nie odmówi, wskazując na jakąś zewnętrzną przyczynę swej odmowy: 

„Bardzo chętnie bym wpadł, ale już wcześniej umówiłem się z Martą”.
Istotne dla budowania dyskursu są powiązania między treściami 

różnych przestrzeni, które mają charakter kulturowy lub pragmatyczny. 
Rozmówcy czasem uruchamiają typowe dla danej kultury scenariusze 
czy opierają się na presupozycjach wynikających z wiedzy o świecie. 
Jeżeli w danej kulturze istnieje scenariusz przewidujący pewien porzą-
dek wydarzeń, na przykład wizyty u lekarza, wyjścia do restauracji czy 
kolacji wigilijnej, to działania wcześniejsze w takim scenariuszu mogą 
być przedstawione jako dyskursywna przyczyna działania późniejszego: 

„Właśnie siadamy do Wigilii, ponieważ na niebie pojawiła się już pierw-
sza gwiazdka”90. Aktywizacja posiadanych skryptów czy scenariuszy 
kulturowych ma związek ze sposobem, w jaki człowiek gromadzi 
wiedzę różnego rodzaju, w tym także wiedzę na temat otaczającego 
go świata. Okazuje się, że „wiedza jest zorganizowana; jeżeli wiemy coś 
o danej domenie, nasza wiedza nie składa się z szeregu niepowiązanych 
ze sobą faktów, lecz tworzy spójną całość o zróżnicowanej strukturze 

90 Ibidem, s. 41.
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wewnętrznych powiązań„91. Tak uporządkowana wiedza, stanowiąca 
złożoną matrycę informacji, doświadczeń, obserwacji i przekonań, two-
rzy subiektywnie skonstruowane kategorie pojęciowe, zwane w kogni-
tywizmie domenami. Są one przywoływane przez konkretne wyrażenia 
językowe92 . Domena obejmuje dowolny spójny obszar konceptualiza-
cji, względem którego charakteryzowane (definiowane) są struktury 
semantyczne, pojęcia, rodzaje doświadczenia, a także system wiedzy93.

Dla jasności wywodu warto dodać, że dane wyrażenie językowe 
może przywoływać jedną tylko domenę bądź kilka domen równocze-
śnie. Ma to związek z tym, że „wyrażenia językowe posiadają nie tyle 
stałe znaczenie, ile pewien potencjał znaczenia (meaning potential), 
który w ramach danego dyskursu i w określonym kontekście aktualizuje 
się w postaci konkretnego sensu”94. A zatem to samo wyrażenie może 
aktywizować z potencjalnego znaczenia taki sens, który przywołuje 
różne, często radykalnie odmienne, domeny w zależności od wielu 
czynników o charakterze kontekstowym: historycznym, kulturowym, 
obyczajowym. Dobrym przykładem są żeńskie odpowiedniki zawodów 
lub funkcji społecznych, które do tej pory miały jedynie rodzaj męski, 
na przykład pilot czy minister. W języku polskim od pewnego czasu 
daje o sobie znać silna tendencja do tego, by jeśli dany zawód bądź 
funkcję sprawuje kobieta, używać leksemu rodzaju żeńskiego. Z czysto 
semantycznej analizy tych leksemów wynika, że jest to żeński odpo-
wiednik męskiej nazwy. Sprawa wydawałaby się z pozoru prosta, jednak 
ma ona drugie dno. Okazuje się bowiem, że te żeńskie odpowiedniki 
wywołują u odbiorców zupełnie odmienne reakcje w zależności od tego, 
czy są stosunkowo świeżymi, niedawno utworzonymi neologizmami czy 
też funkcjonują w języku od dłuższego czasu. Jak to bowiem wymownie 

91 J. M. Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny. Aspekty teorii schematów, tłum. 
M. Cierpisz, Kraków 2004, s. 9.

92 Por.: R. Langacker, Gramatyka kognitywna..., op. cit., s. 71.
93 Por.: ibidem, s.164.
94 A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 15.
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pokazały choćby komentarze medialne po wypowiedzi minister sportu 
Joanny Muchy w programie Tomasz Lis na żywo95, w której poprosiła 
ona prowadzącego, by używał żeńskiego odpowiednika i tytułował 
ją „ministrą” – pragmatycznie aktywizowana została domena femi-
nizmu96. Natomiast używanie w dyskursie nazw żeńskich będących 
w użyciu od dawna, na przykład tenisistka, nauczycielka czy piosen-
karka, takiej domeny już nie aktywizuje97.

95 Program telewizyjny z dnia 28.02.2012 r.
96 Zob.: https://www.youtube.com/watch?v=5XJ4vmqucQE
97 Konfiguracje przestrzeni mentalnych są jednocześnie konstruowane i seman-

tycznie, i pragmatycznie. Nie ma konfiguracji, która odpowiadałaby wyłącznie 
informacji semantycznej, następnie uzupełnianej przez elementy pragmatyczne. 
Nie wynika z tego bynajmniej, że znika podział między semantyką a pragmatyką. 
Możemy bez przeszkód niektóre procesy związane z konstrukcją przestrzeni 
mentalnych nazywać procesami semantycznymi, a inne – pragmatycznymi, ale 
nie wiążą się z tym żadne odrębne reprezentacje (zob.: A. Libura, Teoria prze-
strzeni mentalnych i integracji pojęciowej..., op. cit., s. 21).
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Rozdział 3 
Szczypta psychologii:  

tożsamość i wspólnota, 
twarz i medialność

Był bardzo mroźny dzień. Zziębnięte jeżozwierze tuliły 
się do siebie, żeby się rozgrzać. Wkrótce jednak zaczęły 
odczuwać piekące wbijanie się kolców, ponieważ były zbyt 
mocno stłoczone. Musiały zatem się odsunąć. Kiedy chłód 
zaczął im dotkliwie dokuczać, znowu zbliżyły się do siebie, 
popychane instynktem... Lecz i tym razem boleśnie odczuły 
kolce swych sąsiadów. Powtarzały te zabiegi wielokrotnie, 
do chwili gdy udało im się znaleźć właściwą odległość.

Artur Schopenhauer98

Tożsamość jest pojęciem obecnym we wszystkich naukach, w któ-
rych przedmiotem zainteresowania jest człowiek, społeczeństwo, kul-
tura – w szerokim tego słowa znaczeniu99. Pytanie: „kim jestem?”, leży 
u podstaw zarówno rozważań naukowych, jak i dylematów egzysten-
cjalnych, stając się centralnym problemem ludzkiego losu. Jako że istotą 
humanistyki jest przyglądanie się człowiekowi z różnych perspektyw, 
to odmienne dziedziny wiedzy w różny sposób rozkładają akcenty, zaj-
mując się tą samą problematyką. Tak więc psychologia zorientowana 

98 Cyt. za: M. Piquemal, Bajki filozoficzne, tłum. H. Sobieraj, Warszawa 2004, s. 6.
99 Por.: Tożsamość człowieka, wprowadzenie i red. A. Gałdowa, Kraków 2000, s. 9.
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humanistycznie i egzystencjalnie akcentuje indywidualną świadomość 
i niepowtarzalność podmiotu, socjologia – uwarunkowania społeczne; 
językoznawstwo – odzwierciedlenie obecność Ja w języku. Wiadomo, 
że na to kluczowe pytanie „kim jestem?” można odpowiedzieć na różne 
sposoby w zależności od tego, jakie elementy wydobędzie się na pierw-
szy plan, które aspekty własnej egzystencji uzna się w tym momencie 
za najistotniejsze, jak rozłoży się akcenty. A więc można być: tancerzem 
Piny Bausch, wolontariuszką fundacji Anny Dymnej, dyrektorem banku, 
wegetarianką, mamą, uciekinierem, zakonnicą. Czy człowiek definiuje 
samego siebie przez przynależność do danej grupy społecznej, swoje 
działanie, rolę społeczną, którą pełni? Czy by odpowiedzieć na to py-
tanie, musi osadzić się w jakimś kontekście społecznym? Czy jego 
podmiotowość sama w sobie nie ma znaczenia, musi się odbić w jakimś 
lustrze społecznym? Czy to go tworzy? Czy jest tym, co robi, z kim prze-
bywa, w co się ubiera? Czy to czyni go sobą, definiuje jego jestestwo?

W psychologii pojęcie tożsamości – oraz pokrewna mu kategoria 
poczucia tożsamości – występują w kontekście dwóch zasadniczych 
dla człowieka relacji. Po pierwsze, stosunku do samego siebie, czy-
li samotożsamości. Po drugie, stosunku do innych ludzi, a zarazem 
do kultury i tradycji100. To rozróżnienie wydaje się kluczowe dla zro-
zumienia istoty problemu. Jeśli rozważa się tożsamość jako relację pod-
miotu do samego siebie (self identity), to pojawia się pytanie o to, czy 
i jak podmiot definiuje samego siebie jako podstawę własnych działań 
i postaw. Samotożsamość definiowana jest jako „związek, który łączy 
podmiot z nim samym, z jego własną psychofizyczną i moralną kondy-
cją”101. Innymi słowy, samotożsamość to poczucie realizacji Ja w jakimś 
obszarze własnych działań, posiadanych postaw, pełnionych ról. Ta re-
alizacja może mieć charakter podmiotowy, kiedy owo poczucie Ja jest 
samoistne i stoi u podstaw wszelkich działań. „W znaczeniu ontycznym 

100 Ibidem, s. 9.
101 Ibidem, s. 9.
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podmiot jest tym, co będąc samoistne, stoi u podstaw czegoś innego, 
jest fundamentem; nosiciel czegoś to to, w czym coś tkwi, w czym coś 
jest zawarte, czemu coś przysługuje...”102. Zatem samotożsamość jest 
równoznaczna z poczuciem, że podstawą wszelkiego działania danej 
osoby jest ona sama.

Podmiot może realizować się nie tylko poprzez swoją odrębność, 
ale także przez identyfikację z innymi, a więc rozwijając i pielęgnując 
tożsamość z daną społecznością. Taka tożsamość może mieć miejsce 
w oparciu o dwa porządki. Po pierwsze, identyfikacja następuje „na 
zasadzie niezbywalnej przynależności”103, kiedy to człowiek należy 
do wspólnoty na przykład z racji urodzenia, jak to ma miejsce w przy-
padku wspólnot narodowych, plemiennych, klanowych czy rodzinnych. 
Jest ona wtedy częścią jego losu. Po drugie zaś, tożsamość ze wspólnotą 
może mieć bardziej intencjonalny charakter i zostać stworzona po-
przez „spojenie wyłącznie wspólnym wyznawaniem pewnych idei czy 
wartości”104. Wtedy to podmiot niejako wybiera grupę, z którą będzie 
się identyfikował, o której będzie mówił „my”. Oczywiście, tych grup 
może być więcej niż jedna, zaś kryteria decyzji o przynależności do kon-
kretnej wspólnoty także mogą być różne. Anna Gałdowa, która akcen-
tuje ten drugi – intencjonalny – aspekt, czyli relację między jednostką 
a wspólnotą, określa go mianem „wrażliwości aksjologicznej”, gdyż to, 
co formuje tożsamość danej osoby z grupą, polega na zgodności, a więc 
wspólnocie wartości wyznawanych przed daną osobę z wartościami 
uznawanymi przez pozostałych członków danej społeczności. Grupa 
pozwala jej zrealizować, a może raczej wyrazić, swoją samotożsamość, 
pod warunkiem jednak że wartości wyznawane przez podmiot pokry-
wają się z wartościami wyznawanymi przez daną społeczność. Ważne 
jest, w jakim stopniu dana osoba ma świadomość, że podstawą wszelkiej 

102 Ibidem, s. 36.
103 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, Gdańsk 

2007, s. 13.
104 Ibidem, s.13.



86 szczypta psychologii: tożsaMość i Wspólnota, tWarz i Medialność  

realizacji samego siebie – czy to w roli społecznej, czy przynależności 
do danej organizacji, czy angażowaniu się w jakąś konkretną działalność 

– jest ona sama jako podmiot tych działań, który w ten sposób realizuje 
swoje poczucie tożsamości.

Mówiąc o tych dwóch sposobach ustalania tożsamości grupowej 
– a więc w oparciu o przynależność i w oparciu o wspólnotę wyzna-
wanych wartości – nie możemy zapominać o sygnalizowanym już 
we wcześniejszych rozważaniach podziale na kultury niskokontekstowe 
i wysokokontekstowe105. Jak pamiętamy, wspólnota wysokokontekstowa 
to taka, w której obowiązujący system norm i wartości utrwalał się przez 
lata w niezakłócony sposób, dzięki pewnym niezmiennym warunkom 
środowiskowym i homogeniczności danej społeczności. Jest on wtedy 
oczywisty dla jej członków, jak to ma miejsce na przykład w izolujących 
się od siebie społecznościach religijnych, jak na przykład ortodoksyjni 
żydzi, amerykańscy amisze czy hermetyczne wspólnoty islamskie. Ciężar 
zdefiniowania tego, co jest wartościowane pozytywnie, a co negatywnie, 
spoczywa wówczas na autorytetach religijnych. Widać to na przykła-
dzie bliższym nam kulturowo, a więc społecznościach o tożsamości 
budowanej w oparciu o wartości chrześcijańskie na bazie nauczania 
Kościoła katolickiego, gdzie liczne kwestie i dylematy egzystencjalne, 
które w innych kulturach należą wyłącznie do domeny prawodawstwa 

– takie, jak na przykład nierozerwalność małżeństw czy prawa repro-
dukcyjne – reguluje religia. Wysokokontekstowość jest zatem równo-
znaczna z wartościami silnie osadzonymi w danej wspólnocie. Hall 
zauważa, że takie społeczności są „głęboko zakorzenione w przeszłości, 
niepodatne na zmiany i wysoce stabilne”106. Przynależność do nich 
wyznaczona jest przez postawy i zachowania respektujące wartości 
wspólnoty, a zatem – przynajmniej do pewnego stopnia – może stać 
się przedmiotem świadomej decyzji, a więc wyboru. Choć do wspólnot 

105 Por.: E. Hall, Poza kulturą, op. cit., s. 96.
106 Ibidem, s. 97.
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tego rodzaju (na przykład religijnych) przynależymy zwykle w wyniku 
samego tylko urodzenia, to jednak w późniejszym życiu, już jako świa-
dome jednostki, możemy to zmienić poprzez odstępstwo (apostazję) 
lub nawrócenie (konwersję).

A zatem to, czy przynależność do danej społeczności wynika z wy-
boru czy z urodzenia, może w znacznym stopniu determinować nasze 
związki z jej pozostałymi członkami. Widać to szczególnie we współ-
czesnym świecie, gdzie obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna, czy-
li migracje, a więc możliwość przemieszczania się, rozwój mediów, 
Internetu i demokracji w połączeniu z procesami sekularyzacyjnymi 
i laicyzacyjnymi budują niski kontekst, pozbawiając daną społeczność 
jednego, stabilnego punktu odniesienia. W takich wieloetnicznych 
i wielokulturowych państwach o niskokontekstowym charakterze ich 
członkowie połączeni są ze sobą innymi powiązaniami, przede wszyst-
kim formalno-prawnymi (obywatel tego samego kraju, współpracownik 
w korporacji, członkini), zwykle znacznie słabszymi niż wyznawane 
wartości czy wspólnota pochodzenia. Dlatego między członkami ta-
kiej wspólnoty nie będzie powszechnej zgody w kwestii wyznawanych 
wartości i regulacje społeczne muszą zostać zastąpione regulacjami 
prawnymi, pociągającymi w razie ich naruszenia określone, wymierne 
konsekwencje. Prowadzi to nieuchronnie do sytuacji, w której pojawia 
się wyraźny rozdźwięk między wartościami wyznaczanymi niejako od-
górnie – na przykład obowiązujące w danym państwie prawo dopusz-
czające rozwody i związki jednopłciowe – a tymi, które mają rzeczywistą 
aprobatę społeczną w konkretnej grupie wyznającej bardziej tradycyjne 
wartości, na przykład katolickie, zgodnie z którymi małżeństwo jest 
nierozerwalnym związkiem, i to tylko wyłącznie mężczyzny i kobiety.

Widać z powyższego, że choć jako ludzie nie możemy funkcjonować 
bez wspólnoty, to jednak także i samo funkcjonowanie we wspólnocie 
stwarza ogromną liczbę problemów i wyzwań. Dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że człowiek nosi w sobie dwie odrębne, działające 
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przeciwbieżnie potrzeby: potrzebę przynależności, a więc bycia częścią 
większej całości – co we wspólnotach plemiennych przybierało wręcz 
formę „roztopienia” poszczególnych indywidualności w grupie – oraz, 
sprzeczną z poprzednią, potrzebę odrębności, indywidualności, czyli 
wyznaczenia we wspólnocie własnych granic i wyróżnienia się z niej. 
Dotyczy to zresztą wspólnot każdego rodzaju, od narodu, poprzez 
plemię, klan, rodzinę czy relacje w przyjaźni lub między małżonkami, 
gdzie w każdym przypadku balansujemy między tymi dwoma potrze-
bami, starając się, świadomie czy też nie, wypracować między nimi 
chwiejną równowagę. Znamy tę prawidłowość z życia codziennego. 
Kiedy na przykład w jednej z osób pozostających w związku budzi się 
potrzeba budowania wspólnoty i gniazda, druga strona często zaczyna 
mieć poczucie, że „się dusi”, i nieświadomie szuka pretekstów, żeby ten 
proces powstrzymać czy zakłócić, na przykład ma potrzebę samoroz-
woju, wyjścia z domu. A zatem zarówno funkcjonowanie w większych 
grupach, jak i bycie z drugim człowiekiem to dynamiczny proces, w któ-
rym za każdym razem, i ciągle od nowa, definiujemy, czego bardziej 
potrzebujemy w danym momencie: wspólnoty, czy indywidualności. 
Ponieważ przynależność do danej społeczności, zbudowana w opar-
ciu o wspólnotę wartości, może zatem ulec zmianie, na przykład ktoś 
może zostać wykluczony ze wspólnoty katolickiej z uwagi na fakt, że się 
rozwiódł, Bauman zauważa: „przynależność i tożsamość nie są dane raz 
na zawsze – to najwyraźniej kategorie podlegające negocjacji i odwo-
ływalne, na które wpływ mają niezwykle istotne czynniki, jak własne 
decyzje, działania oraz sposób wcielania ich w życie”107.

Przynależność ta, a właściwie natura tej przynależności, ma jednak 
charakter w najwyższym stopniu dyskusyjny. „Ludzie szukają grup, 
do których mogą należeć, na pewno i na zawsze, w świecie, w którym 
wszystko inne pozostaje w ruchu i zmienia położenie, w którym nic nie 

107 Z. Bauman, Wspólnota, tłum. J. Margański, Kraków 2008, s. 14. 
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jest pewne”108. „Na pewno i na zawsze” – czyż podobnej formułki nie 
używają narzeczeni podczas przysięgi? Czyż nie takie obietnice składa 
każda religia i ideologia? Przyjmowanie gotowej interpretacji świata 
i „podpinanie się” pod nią unieważnia chwilowo lęk przed odrzuceniem 
i wykluczeniem. Można zadać zasadne w tym miejscu pytanie: co w tym 
złego, że ludzie przyjmują gotowe interpretacje świata? Może tak się 
łatwiej żyje? Jednak autor koncepcji „płynnej nowoczesności” sugeruje 
niedwuznacznie, że w znakomitej większości przypadków taka trwała 
i bezpieczna wspólnota, na której możemy polegać, to nic więcej jak 
mit. To tylko nasza tęsknota za bezpiecznym, sielankowym światem, 
w którym wszyscy rozumieją się bez słów, ale który de facto nie istnieje. 
Diagnoza Baumana nie pozostawa nam złudzeń:

Można pozostać szczęśliwym, a przynajmniej trwać w stanie szczę-
śliwego błogostanu, póki zachowujemy naiwność, póki radujemy 
się swoim dobrym losem, nie uświadamiając sobie, skąd on się 
bierze i nie próbując przy nim majstrować, nie mówiąc już o „bra-
niu w swoje ręce”. A choćbyśmy się ośmielili wziąć sprawy w swoje 
ręce, błogość i tak nie powróci: może nas ona radować jedynie 
w niewinnym stanie niewiedzy. Nasz cel już po wsze czasy będzie 
wymykał się z rąk109.

Bauman przywołuje kulturową interpretację tej potrzeby w posta-
ci mitów pokazujących, co dzieje się z tymi, którzy próbują wyłamać 
się z kolektywnego myślenia i podporządkowania władzy ogółu. Jak 
to dobrze wiadomo, w przeważającej liczbie przypadków spotyka ich 
kara, zwykle bardzo surowa. Tak było z Tantalem, synem Zeusa i Pluto, 
który na początku żył w sielankowych relacjach z bogami. Wszystko 

108 E. Hobsbawm, Wiek skrajności, tłum. M. Król, J. Kalinowska-Król, Warszawa 
1999, s. 391 (cyt. za: Z. Bauman, Wspólnota, op. cit., s. 24).

109 Z. Bauman, Wspólnota, op. cit., s.14–15.
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układało się pomyślnie, dopóki nie dokonał próby wyłamania się z reguł 
panujących na Olimpie. W jednej wersji mitu zdradził ludziom boskie 
sekrety. W innej wykradł nektar i ambrozję. Generalnie, jak zauważa 
Bauman, „ujawnił wiedzę, której ani on, ani żaden podobny śmiertel-
nik nie powinien posiadać”110. Karą zesłaną na niego przez bogów było 
ciągłe nienasycenie: Tantal stał w strumieniu, ale gdy chciało mu się pić, 
woda od niego odpływała. Nad jego głową wisiały soczyste owoce, ale 
gdy tylko wyciągał rękę po jeden z nich, wiatr odsuwał od niego sma-
kołyki. Innymi słowy, widział sielankę, ale równocześnie była ona dla 
niego niedostępna. Podobnie sprawa ma się z idyllicznymi wspólnotami. 
Komedie romantyczne obiecują nam miłość po wsze czasy, ale ostatecz-
nie okazuje się, że to tylko film. Partie polityczne budują wizję idealnego 
świata, ale gdy tylko wygrywają wybory, realizacja obietnic odsuwana 
jest w ciągły niebyt. Religie kuszą obietnicą wiecznej szczęśliwości, ale 
dopiero po śmierci. Tęsknota za wspólnotą ciągle nam towarzyszy, ale 
już od nas samych zależy, czy będziemy nabierali się na kolejną ułudę, 
czy zobaczymy, że to tylko iluzja i że nawet najszczęśliwszy związek mi-
łosny nie daje gwarancji wieczności i stabilności. Co znamienne, w ten 
sam sposób może zostać odczytany jeden z najważniejszych przekazów 
naszej kultury, który zawiera bardzo podobne przesłanie, a mianowicie 
mit o upadku Adama i Ewy w raju. Dopóki „pierwsi rodzice” przestrze-
gali narzuconych im odgórnie reguł, dopóty „byli bezpieczni”. A zatem 
od zarania towarzyszyła nam intuicja, że za bezpieczeństwo i przynależ-
ność do wspólnotowego świata płaci się ogromną cenę: oddanie własnej 
wolności. Bauman umiejscawia ludzką tęsknotę za wspólnotą pośród 
innych wersji mitu o poszukiwaniu raju utraconego, w którym realizo-
wana jest psychologiczna potrzeba powrotu do utraconej szczęśliwości, 
gdzie nasze potrzeby będą bez słów odgadywane i odczytywane.

110 Ibidem, s. 14.
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Jednak „wspólnota może być jedynie nieświadoma siebie albo po-
stulowana”111, co w tym drugim przypadku oznacza także możliwość 
tworzenia grup opozycyjnych, podziału na My i Oni, co zresztą wy-
korzystywane jest przez język do budowania kategorii wspólnotowych. 
Powszechnie znane są i obecne w przestrzeni publicznej formy w ro-
dzaju „Prawdziwi Polacy”, „My katolicy”, „My obrońcy praw zwierząt”. 
W ten sposób nie tylko włączają jednostkę w większy twór, dający 
grupową tożsamość i poczucie bezpieczeństwa, ale też dysponują moż-
liwością, a co więcej: narzędziami, wykluczenia; są w stanie pozbyć 
się nieposłusznych jednostek ze swoich szeregów. Może więc nadejść 
dzień, w którym Tantal razem z Adamem i Ewą zostaną wygnani (albo 
też wyzwolą się) z oków wspólnoty, która do tej pory pozwalała im nie 
zadawać sobie kluczowego dla człowieka pytania: kim jestem? Bo często 
dopiero taki wykluczony z komfortowo zniewolonego świata człowiek 
stoi sam na sam z wątpliwością: skoro nigdzie nie należę, to czy w ogó-
le istnieję? To atawizm, uruchamiający lęk przed wykluczeniem. Jack 
Young zauważył, że „gdy tylko wspólnota upada, zostaje wynaleziona 
tożsamość”112. Jednak bardzo szybko okazuje się, że i ona może istnieć 
tylko dzięki wspólnocie. Jak to dalej finezyjnie wywodzi Bauman:

Paradoks polega na tym, że jeśli tożsamość ma zapewnić choćby 
krztynę poczucia bezpieczeństwa, a więc spełniać przypisaną jej 
leczniczą czy kojącą funkcję, musi zadać kłam swojemu pocho-
dzeniu i zaprzeczyć, że jest tylko namiastką – musi wyczarować 
fantom wspólnoty, z której nadania występuje. Tożsamość kiełkuje 
na cmentarzysku wspólnot, lecz kwitnie dzięki obietnicy wskrzesze-
nia zmarłych113.

111 Ibidem, s. 16.
112 J. Young, The Exclusive Society, London 1999, s. 164 (cyt. za: Z. Bauman, Wspól-

nota, op. cit., s. 24).
113 Z. Bauman, Wspólnota, op. cit., s. 25. 
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Powstają więc symboliczne wspólnoty, w których obecność czy 
działanie daje nam poczucie wyrażania siebie. Wspólnymi punktami 
zaczepienia stają się kotwice w domenach, z którymi jednostka się 
utożsamia. Utożsamia, czyli między samą sobą a czymś innym stawia 
znak równości. A zatem wyrażać kogoś może jego aktywność sporto-
wa, nazwisko znanego pisarza, którego czyta, czy firma, której ubranie 
nosi. Coś/ktoś, co/kto zaczepi, zakotwiczy, zbuduje poczucie wspólnych 
punktów odniesienia. Wtedy powstaje coś, co Bauman nieco ironicznie 
określa mianem „wspólnoty wieszakowej” (peg communities) – czyli 
przynależności do pewnej idei, sposobu myślenia czy działania.

Tożsamość to zatem ciągłe szukanie siebie, balansowanie między 
wyrażaniem własnej indywidualności i własnych granic a potrzebą 
przynależenia do realnej bądź symbolicznej wspólnoty. I tego balan-
su każdy człowiek poszukuje na swój własny sposób, z większą lub 
mniejszą świadomością. Ktoś może prowadzić samotne, ascetyczne 
życie, na pozór zupełnie nieatrakcyjne i pozbawione powabu, jednak 
za pomocą specjalnej „operacji tożsamościowej” może mu nadawać 
specjalny walor wyjątkowości – utożsamiać się z oryginalnym ruchem 
duchowym i wpisać się w istniejącą tradycję tego rodzaju: ojców pustyni, 
tybetańskich lamów czy indyjskich joginów. Tak więc tożsamość można 
trafnie nazwać „uświadomioną przynależnością”, podczas gdy wspólno-
ta to bardziej tęsknota za mityczną, bezkonfliktową, idylliczną „rodziną”. 
Różnica jest taka, że przynależność oparta na wolności jest z założenia 
tymczasowa, a niejako z natury rzeczy wpisane są w nią sprzeczności 
i konflikty interesów, które prowadzą do ciągłego negocjowania i testo-
wania granic – i to zarówno granic jednostki, jak i wspólnoty. Wydaje 
się zatem, że współczesny człowiek ma do wyboru dwie możliwości: 
albo sam sobie wyznaczy własne granice, własną tożsamość i wybierze 
wspólnoty, do których chce przynależeć, albo „podepnie się” pod goto-
we kategorie wspólnotowe, które narzucą mu swoje definicje i zagarną 
jego wolność. Jest przy tym sprawą zasadniczą, że ta sygnalizowana 
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możliwość wyboru jest dostępna poszczególnym ludziom w bardzo róż-
nym stopniu, zależy bowiem od ogromnej liczby uprzednich czynników 
indywidualnych i grupowych, psychologicznych i społecznych, w tym 
takich kwestii, jak czas i miejsce urodzenia, klasa społeczna do której się 
należy, posiadane zasoby biologiczne i psychiczne, poziom wykształce-
nia itd. Oczywiste jest zatem, że o swej tożsamości czy przynależności 
do takiej bądź innej grupy w zupełnie inny sposób i w zupełnie innych 
warunkach decydują na przykład córka fundamentalisty islamskiego 
z Afganistanu, syn właściciela banku w Szwajcarii czy osierocone dzieci 
z Kalkuty.

Pojęcia wspólnoty i tożsamości nieustannie się przeplatają. Przede 
wszystkim dlatego, że stanowią one hasła wywoławcze niezwykle skom-
plikowanego i dynamicznego procesu, którego istotę stanowi napięcie 
między roztapiającą indywidualność przynależnością do większego 
bytu czy też tworu a poszukiwaniem w ramach tej wspólnoty wła-
snych granic i własnej indywidualności. Ten proces właściwie nigdy 
się nie kończy, bo to, co go definiuje, to właśnie owo ciągłe napięcie. 

„»Przynależność« i »tożsamość« nie są dane raz na zawsze – to najwy-
raźniej kategorie podlegające negocjacji i odwoływalne, na które wpływ 
mają niezwykle istotne czynniki, takie jak własne decyzje, działania oraz 
sposób wcielania ich w życie. Prawdę tę można wyrazić w paradoksal-
ny sposób, mówiąc, że myśl »o posiadaniu tożsamości« nie przychodzi 
ludziom do głowy tak długo, póki gdzieś nie »przynależą«, póki nie 
mają alternatywy”114.

Tożsamość jest czymś oczywistym, dopóki nie zostanie podważo-
na, zabrana czy zakazana. Zygmunt Bauman opisuje115, jak podczas 
ceremonii nadania mu doktoratu honoris causa na Uniwersytecie 
Karola w Pradze zapytano go, jaki hymn na jego cześć zagrać: polski 
czy brytyjski. Wydarzenia 1968 roku w Polsce pozbawiły go bowiem 

114 Z. Bauman, Tożsamość..., op. cit., s. 14.
115 Ibidem, s. 12–13.



94 szczypta psychologii: tożsaMość i Wspólnota, tWarz i Medialność  

pracy na uczelni i zmusiły do wyjazdu z kraju ze względu na jego ży-
dowskie pochodzenie. Został siłą pozbawiony tożsamości narodowej. 
Wykluczono go ze wspólnoty, do której z racji urodzenia w Polsce miał 
prawo należeć, czyli – korzystając z terminologii Siegfrieda Kracauera 

– „wspólnoty życia i losu”116 znajdującej się w opozycji do wspólnoty 
„spojonej wyłącznie wyznawaniem pewnych idei i wartości”117, czyli 
będącej przedmiotem świadomego wyboru.

Tożsamość i wspólnota są dla każdego człowieka dlatego tak istotne, 
że stanowią dla niego podstawowy, wręcz fundamentalny układ od-
niesienia118. Jeśli jest tak, że przynależność nam jest dana, a tożsamość 
to uświadomiona przynależność wraz z samodzielnie wytyczonymi 
w niej granicami, to rodzi się pytanie: jak te rozważania mają się do me-
diów? Otóż wydaje się, że we współczesnych społecznościach nisko-
kontekstowych, w których wpływy tradycji i religii znacznie zmalały, 
ale nie tylko w nich, rolę czynnika odpowiedzialnego za budowanie 
i podtrzymywanie wspólnot różnego rodzaju wzięły na siebie media. 
W zmieniającym się świecie to one właśnie mają ogromny potencjał 
kreowania poczucia lub, jak chcieliby niektórzy, iluzji, przynależności 
do wspólnoty, której sposób wyodrębnienia nie jest zresztą nigdy zbyt 
jasny czy oczywisty. Niezależnie jednak od wszelkich możliwych zastrze-
żeń trzeba przyznać, że funkcjonowanie w świecie środków masowego 
przekazu oraz mediów społecznościowych jest w stanie dać jednostce 
poczucie bezpieczeństwa poprzez przynależność do wspólnoty. Jednak 
media, które wykreowały ową dodatkową wspólnotę, mają podobną jak 
inne wspólnoty zdolność, a mianowicie wyznaczają obowiązujące nor-
my, pod które „podpinają się” jednostki. Równocześnie jednak testują 
ich tożsamość poprzez ciągłe naruszanie prywatności. Człowiek, wcho-
dząc na arenę życia publicznego, podpisuje zatem swoisty pakt udziału 

116 Ibidem, s. 13.
117 Ibidem, s. 13-14.
118 Por.: ibidem, s. 15.
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w grze. Gra ta toczy się o wszystko: o to, jak przynależeć do wspólnoty, 
ale równocześnie nie dać się przez nią pochłonąć. Przetrwają, jak się 
wydaje, jedynie te osoby, które potrafią wyznaczyć świadomie i samo-
dzielnie swoje granice. Które potrafią udostępniać swoją prywatność 
na własnych warunkach. Prywatność, nawet ta symboliczna, definio-
wana słowami, jest naszym atawizmem, o czym tak sugestywnie prze-
konuje proksemika.

Z powyższego omówienia relacji samotożsamości z tożsamością spo-
łeczną wynika, że to podmiot jest fundamentem wszelkich relacji i w ten 
sposób realizuje swoją potrzebę identyfikacji. Dla porządku warto wspo-
mnieć, że nie każda tożsamość ma głębokie, podmiotowe fundamenty. 
Zdarza się często, że proces zachodzi w odwrotnym kierunku. To świat 
zewnętrzny wyznacza tożsamość, a nie sam podmiot. Taka sytuacja 
występuje wówczas, gdy człowiek myli realizację samego siebie na przy-
kład w roli społecznej z samą rolą. Edward T. Hall określa to mianem 

„przeniesienia ekstensji”, kiedy to „ekstensja mylona jest lub zajmuje 
miejsce procesu podlegającego ekstensji”119. W przypadku samotożsa-
mości ekstensją czyjegoś „ja” realizowanego w domenie ról społecznych 
mogą być rzeczy bardzo, wydawałoby się, banalne, jak jakieś konkretne 
zachowanie czy ubiór, który podkreśla czyjąś kobiecość, na przykład 
sukienka bądź torebka. W takim przypadku zewnętrzne atrybuty słu-
żą do wyrażenia wewnętrznego, podmiotowego poczucia tożsamości 
danej osoby, identyfikacji z własną płcią. Natomiast w sytuacji opartej 
na mechanizmie przeniesienia ekstensji to wzorce kulturowe i atrybu-
ty zewnętrzne dopiero tworzą tożsamość – w omawianym przypadku 

– kobiety, a nie ją wyrażają. Jest to wówczas tożsamość w znacznym 
stopniu pozbawiona elementu podmiotowości, gdyż to świat zewnętrzny, 
czyli aprobata społeczna lub fakt posiadania wyznaczników danej roli, 
na przykład wysokich obcasów czy szczupłej sylwetki, stanowią funda-
ment poczucia tożsamości. Fundament zresztą w gruncie rzeczy dosyć 

119 E. Hall, Poza kulturą, op. cit., s. 37.
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kruchy, gdyż wystarczy, że dana osoba zostanie pozbawiona owych 
atrybutów, a jej poczucie tożsamości może ulec dezintegracji. Dobrym 
przykładem są ludzie, którzy swoje poczucie tożsamości budowali 
w oparciu o miejsce w hierarchii zawodowej, ponieważ przykładowo 
dużą część życia spędzili na kierowniczych stanowiskach. Po przejściu 
na emeryturę, gdy ich zawodowa aktywność zostaje ucięta, często mają 
duży kłopot z odnalezieniem się w przestrzeni życia rodzinnego – gdyż 
czują, że to nowe życie ich nie wyraża.

Podsumowując, tożsamość społeczna zakłada identyfikację Ja z ja-
kimś obszarem podejmowanych działań, pełnionych ról czy deklaro-
wanej przynależności na poziomie wartości wyznawanych przez daną 
społeczność bądź też wiąże się z przekonaniem podmiotu, że poprzez 
konkretne działanie realizuje on te wartości. Można to schematycz-
nie przedstawić następująco: „X jest tożsame z Y, czyli X identyfikuje 
się z Y”. X to człowiek, podmiot działań, a Y stanowi dowolny obszar 
jego aktywności. W tym miejscu warto przynajmniej zasygnalizować 
istnienie rozróżnienia pojęć „tożsamości” i „poczucia tożsamości”120. 
Tożsamość rozumiana jest tutaj jako „rodzaj teorii (niekoniecznie 
uświadomiony) podmiotu na swój temat”121. Zgodnie z takim ujęciem 

– jak zauważa Tomasz Grzegorek – niemożliwe jest rozminięcie się 
z prawdą w sytuacji, gdy ktoś pyta siebie samego, jaka jest jego własna 
tożsamość. Jeśli ktoś uważa siebie na przykład za człowieka otwartego, 
to nawet jeśli inni postrzegają go jako osobę zamkniętą w sobie, ele-
mentem jego prawdziwej (bo uznanej za taką przez samego zaintereso-
wanego) tożsamości będzie przekonanie, że jest człowiekiem otwartym. 
Zatem tożsamość w tej książce rozumiana jest subiektywnie – jako po-
czucie tożsamości danej osoby w jakimś obszarze działań/przekonań/ról.

120 Na przykład przez Tomasza Grzegorka w artykule Tożsamość a poczucie tożsa-
mości. Próba uporządkowania problematyki, w: Tożsamość człowieka, op. cit., 
s. 53–70.

121 Ibidem, s. 60.
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Ktoś może realizować swoją tożsamość poprzez jakieś konkretne 
działania. Może na przykład pojechać do Sudanu i budować tam studnie 
dla potrzebujących. Jeśli identyfikuje się z tym działaniem, czyli utoż-
samia z tym, co robi, ma subiektywne poczucie, że tym konkretnym 
działaniem wyraża siebie. Może to być też poczucie, że jest elementem 
jakiejś większej społeczności, przypuśćmy: religijnej czy światopoglądo-
wej, przykładowo: utożsamia się z poglądami partii, na którą głosował. 
Jego tożsamość może też wyrażać element wizualny, jak choćby fryzura 
jako wskaźnik przynależności do danej subkultury, na przykład punko-
wej. Ten obszar i jego granice mogą być dowolnie zdefiniowane przed 
podmiot. Ważne jest, by człowiek czuł, że przez to coś czy robienie tego 
czegoś się wyraża. Oczywiście, pojęcie tożsamości nie zakłada pełnej 
identyczności, musi więc implikować różnicę: bo Ja i jego działanie 
różnią się od siebie. Osoba nie jest organizacją, do której należy, ani 
napisem na podkoszulku, który nosi. Czyli identyfikacja jest zawsze 
identyfikacją cząstkową, wyłącznie pod jakimś względem i pod pew-
nymi warunkami. Dzięki niej jednak określona część „ja” ujawnia się, 
a wręcz w ten sposób realizuje.

Naturalną strukturą, która tworzy przestrzeń do zakorzenienia się 
podmiotu w jakiejś rzeczywistości, jest kultura. Jak zauważa Wojciech 
Burszta, „ludzie pragną zakotwiczać się w pewności zbiorowo wyzna-
wanych poglądów, pragną znaków orientacyjnych ułatwiających party-
cypację w świecie mknącym do przodu, w którym dzisiejsze ideały już 
następnego dnia okazują się stertą przebrzmiałych frazesów. Kultura, 
jakkolwiek rozumiana, wprowadza porządek w chaos doświadczeń jed-
nostkowych i zbiorowych”122. Z kolei Raymond Williams, w klasycznej 
już pozycji Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, zaprezento-
wał użyteczny schemat, który dodatkowo pozwala na lepszą eksplikację 
różnicy pomiędzy wartościami postulowanymi a akceptowanymi spo-
łecznie – co ma szczególne znaczenie w kontekście mediów, które są nią 

122 W.J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 16–17. 
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w specjalny sposób zainteresowane. Williams dzieli kulturę na cztery 
obszary znaczeniowe. Jako pierwszy wskazuje „terytorium kultury 
wysokiej, często utożsamiane z pokrewnymi terminami sztuki i cywi-
lizacji”123. Naturalnie obszar ten łączy się z drugim obszarem, jakim 
są „wyłącznie intencjonalne wytwory kulturowe, takie jak książki, filmy, 
programy telewizyjne, gry komputerowe, komiksy itd., które jednak, 
w wykładni niektórych przedstawicieli studiów kulturowych, zdają się 
wieść niezależny od odbiorców żywot jako odrębne rodzaje tekstów”124. 
Dla zrozumienia pojęcia tożsamości społecznej ważne są dwa ostatnie 
obszary. Pierwszy z nich nawiązuje do „Kantowskiego ideału kultury 
jako wyrafinowania, ogłady, ogólnych norm wyznaczających status 
osoby cywilizowanej, obytej z savoir-vivre’em i potrafiącej wysłowić się 
zgodnie z zasadami języka literackiego”125. Jest to podejście pokrywające 
się do pewnego stopnia z tym, co w tej pracy nazywane jest postulatyw-
nym sposobem myślenia, wyznaczający warunki, których wypełnienie 
umożliwia lub wręcz gwarantuje przynależność do elity intelektualnej. 
Innymi słowy, są to ogólne, obowiązujące w danej społeczności wy-
obrażenia tego, jaki powinien być wykształcony i kulturalny człowiek. 
Wiele osób aspiruje do tej grupy społecznej i ma konkretne wyobraże-
nia dotyczące tego, co kulturalny człowiek powinien robić – powinien 
na przykład chodzić do filharmonii czy czytać książki – a czego robić 
mu zdecydowanie nie wypada126.

Ostatni obszar znaczeniowy zakreślony dla pojęcia „kultura” jest 
stosunkowo nowy w nauce, a niezwykle istotny dla rozumienia proce-
sów społecznych. Zgodnie z nim kultura oznacza „całościowy sposób 

123 Ibidem, s. 6.
124 Ibidem, s. 6.
125 Ibidem, s. 6.
126 W praktyce jednak okazuje się, że mimo iż wiele osób podziela te przekonania, 

niewiele wciela owe normy w życie.Badania poziomu czytelnictwa prowadzone 
przez Bibliotekę Narodową wykazały na przykład, że w 2010 roku aż 56 procent 
Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Zob.: http://www.bn.org.pl/download/
document/1297852787.pdf
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życia danej grupy ludzi, zbiorowe wzory myślenia, rozumienia świata, 
odczuwania, wierzenia i działania, które charakteryzują tylko tę grupę, 
odróżniając ją od innych”127. Odnosi się ona właśnie do interesujących 
nas zachowań/postaw społecznie akceptowalnych, czyli takich wartości 
społecznych, które ludzie rzeczywiście realizują i na które mają przy-
zwolenie. Na przykład ludzie, którzy dają łapówki lekarzom czy doko-
nują aborcji, często w sytuacji publicznej, powiedzmy, w wypowiedzi 
medialnej, przywołają raczej taką opinię, która ma szanse na akceptację 
odbiorców, nawet jeśli jest odmienna niż ich rzeczywiste postępowanie. 
Stwierdzą, że pieniężne czy materialne gratyfikacje dla służby zdrowia 
są czymś nagannym, gdyż właśnie takie mogą mieć przekonanie na te-
mat tego, jak powinien myśleć kulturalny i wykształcony człowiek.

W podziale Williamsa widoczne jest zatem dwutorowe rozumienie 
kultury: normatywnej i humanistycznej, czyli deskryptywnej, takiej, 
jaką rzeczywiście w danym momencie dziejowym jest. To, co kiedyś 
traktowano jako antykulturę, a więc cała popkultura, weszło w obszar 
znaczeniowy właśnie pojęcia kultury. Kiedyś bowiem kultura stanowi-
ła rzeczywistość sacrum, służącą do wyodrębniania elit, a więc mającą 
funkcję dystynktywną. Dziś jest domeną profanum, obejmującą praktyki 
życia codziennego i silnie związaną z technologią i masową konsumpcją. 
Jak dalej zauważa Burszta, kultura obecnie jest także dziedziną ekono-
mii, obejmującą media, reklamę oraz produkcję i dystrybucję wiedzy128.

Współczesna kultura jest więc amalgamatem wielu subkultur, ście-
rających się sposobów myślenia, a w konsekwencji systemów wartości. 
Nadto łatwość migracji, prowadząca do mieszania kultur, swoboda 
zdobywania i przepływu informacji dzięki mediom, a przede wszystkim 
Internetowi, pozbawiły kulturę monolitycznego charakteru, trwałości 
struktur i oczywistości norm. Równocześnie jednak powstały amalga-
mat kulturowy nakłada na świat pewien porządek i przewidywalność, 

127 W.J. Burszta, Antropologia kultury, op. cit., s. 6.
128 Ibidem, s. 13.
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gdyż stanowi rodzaj „abstrakcyjnej matrycy porządkującej zakres 
zbiorowych doświadczeń i w zasadniczy sposób wpływa na to, jak ro-
zumiemy inne pojęcia i nadajemy im status. Kultura zapyla i normuje 
relacje między pojęciami, które wyznaczają symboliczne uniwersum 
ludzkich działań”129. Tożsamość społeczna osadzona w kulturze/kultu-
rach pozwala członkom społeczności poczuć przynależność do wspól-
noty myśli i działań.

Interesującą paralelę do podziału Williamsa znaleźć można na grun-
cie psychologii społecznej, w której rozróżnia się dwa typy postaw: jaw-
ne i utajone130. Postawa jawna to taka, w której człowiek w świadomy 
i zreflektowany sposób akceptuje proponowany system wartości kultu-
rowych. Wyznaje je więc niejako oficjalnie i stanowią one wtedy część 
jego tożsamości. Natomiast postawa utajona kształtuje się na poziome 
automatycznym, przedrefleksyjnym i częstokroć, a wręcz zazwyczaj, 
jest nieuświadamiana, dlatego jej obecność może ujawnić się dopiero 
w konkretnej sytuacji, a więc wypowiedzi czy zachowaniu. Postawa 
utajona zdradza zatem rzeczywiste wartościowanie konkretnych prze-
konań czy zachowań tematów społecznych, a więc akceptowanie bądź 
nie na przykład rasizmu czy antysemityzmu oraz rzeczywiste schematy 
myślowe dotyczące choćby roli kobiety/mężczyzny w społeczeństwie 
czy przyzwolenia na pewne zachowania społeczne (jak bicie dzieci czy 
picie alkoholu).

Psychologia społeczna już w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
zadawała sobie pytanie, czym jest postawa i jaka jest relacja pomiędzy 
postawami jednostki a jej zachowaniami. W latach siedemdziesiątych 
i później przeprowadzono wiele eksperymentów w poszukiwaniu czyn-
ników, które determinują i warunkują taką relację. Powstały dwie rów-
noległe linie badań. Pierwsza wskazywała, że „postawy są konstruowane 

129 Ibidem, s. 6.
130 Dane dotyczące badań postawy jawnej i utajonej przytaczam za N. Maliszewski, 

Dynamiczna Teoria Postaw. O relacji postaw jawnych i utajonych, Warszawa 2011, 
s. 9.
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w określonym kontekście sytuacyjnym, m.in. są one inferowane z aktu-
alnych myśli i uczuć, nastroju, obserwacji zachowania. Natomiast druga 
linia badań zakładała, że postawy są relatywnie trwałym zapisem w pa-
mięci, a więc istnieją niezależnie od tego, czy w danym momencie się 
przejawiają czy też nie”131. Przełomem w badaniach typów postaw był 
artykuł Greenwalda i Banaji, w którym badacze ci pokazali, że „sponta-
niczna aktywizacja reprezentacji poznawczych w pamięci może wpływać 
na zachowanie i stany emocjonalne, pomimo tego, iż podmiot nie jest 
tego świadomy, [gdyż] nie ma wglądu w procesy pamięciowe odtwa-
rzania doświadczeń”132. Badania te można było przeprowadzić dzięki 
wdrożeniu nowatorskiej metodologii, w której posłużono się dwoma 
rodzajami testów. A więc z jednej strony badacze stosowali tradycyjne, 
jawne (explicit/direct) testy pamięci wymagające świadomego przypo-
mnienia, z drugiej zaś prowadzili utajone (implicit/indirect) pomiary 
oparte na rejestrowaniu automatycznych konsekwencji aktywizacji 
pamięci. W efekcie okazało się, że osoba nie musi być świadoma swoich 
realnych postaw społecznych. Postawę utajoną zdefiniowali oni jako 

„zapis przeszłego doświadczenia, który wpływa na przychylne lub nie-
przychylne odczucia, myśli czy działania wobec obiektów społecznych, 
choć zapis ten pozostaje introspekcyjnie niezidentyfikowany lub jest 
identyfikowany nietrafnie”133. Co szczególnie istotne, okazało się też, 
że osoba może mieć różną postawę jawną i utajoną wobec tego samego 
obiektu. Greenwald, Schwartz i McGhee zaobserwowali na przykład, 
że biali Amerykanie deklarowali w kwestionariuszu równie pozytywne 
jawne postawy wobec własnej grupy etnicznej („swoich”), jak i wobec 
Afroamerykanów („obcych”). Kiedy jednak zmierzono utajone posta-
wy etniczne „białych”, to okazało się, że bardziej preferują oni „swoich” 
(„białych”) niż „obcych” (Afroamerykanów). Podobną niespójność 

131 Ibidem, s. 9.
132 Ibidem, s. 9.
133 Ibidem, s. 9.
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pomiędzy postawą jawną a utajoną wykryto również w odniesieniu 
do innych „obiektów społecznych” (na przykład kobiet, osób starszych, 
homoseksualistów, osób innej narodowości, osób otyłych, palących 
papierosy, marihuanę).

Źródłem postaw utajonych jest przeszłe doświadczenie, którego 
osoba nie chce, nie potrafi bądź nie może zidentyfikować. Rudman 
i Goodwin wykazali na przykład, że na formowanie postawy wobec płci 
ma wpływ to, czy dana osoba była wychowana głównie przez matkę, czy 
przez oboje rodziców, a także to, jakie bajki opowiadali oni dzieciom. 
Podobne wyniki dotyczące postaw utajonych uzyskali Baron i Banaji 
w odniesieniu do postaw rasistowskich. Badali oni dzieci sześcioletnie, 
dziesięcioletnie oraz osoby dorosłe. Okazało się, że już sześcioletnie 
dzieci wyrażały utajoną preferencję rasy białej i ta postawa nie zmieniała 
się wraz z dojrzewaniem. Istotne jest jednak także i to, że sześciolatki 
jawnie wyrażały negatywne nastawienie wobec Afroamerykanów, na-
tomiast dzieci dziesięcioletnie już nie deklarowały tego w sposób jawny, 
zaś dorośli w ogóle o tym nie wspominali.

Pojawia się pytanie, w jakim stopniu postawy utajone determino-
wane są wyłącznie przez rodzinę i najbliższe otoczenie. Maliszewski 
wskazuje, że „negatywnie utajona postawa wobec danej grupy może 
być efektem nabywania w sposób bezwiedny kulturowych skojarzeń 
na ten temat”134, i potrafi to podeprzeć wynikami własnych badań. 
Przytacza opis grupy polskich studentów II roku, którzy jawnie de-
klarowali równie silną sympatię wobec Polaków, jak i Żydów. Badania 
pokazały jednak, że na poziomie utajonym preferowali oni Polaków. 
Co więcej, kiedy poproszono ich o wypisanie cech powszechnie koja-
rzonych z Żydami, przytaczali charakterystyki związane z negatywnym 
stereotypem kulturowym tej grupy. Maliszewski przypuszcza, że nega-
tywne skojarzenia kulturowe współtworzyły postawę utajoną. Z badań 
tych wynika niezbicie, że przyswajanie postaw utajonych przebiega 

134 Ibidem, s. 34.
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w dużym stopniu poza intencjonalną kontrolą podmiotu. Osoba ocenia 
pozytywnie bądź negatywnie daną rzecz czy też zjawisko albo problem 
według nieświadomej matrycy. Natomiast postawa jawna kształtowana 
jest w systemie refleksyjnym, który jest niezależny od systemu automa-
tycznego i opiera się na procesach wolicjonalnych zachodzących pod 
wpływem świadomych intencji. Jawna postawa jest ekstensją takich 
stanów, które podmiot świadomie wyraża w zgodzie z wartościami spo-
łecznymi. Na przykład jawne popieranie związków partnerskich może 
być przejawem wyznawanych poglądów humanistycznych, na przykład 
świadomie pielęgnowanej wiary w wartości demokratyczne. Natomiast 
źródłem postawy utajonej, wrogości do homoseksualizmu, mogą być 
negatywne komentarze dotyczące osób o preferencjach homoseksual-
nych, wypowiadane w domu rodzinnym czy grupie rówieśniczej.

Wracając do kwestii tożsamości, wyróżnić można, jak pamiętamy, 
dwie modelowe sytuacje: jedna, w której tożsamość społeczna budo-
wana jest w oparciu o fundament podmiotowy człowieka, czyli jego 
poczucie samotożsamości, i druga, w której poczucie własnej tożsa-
mości wyznaczane jest w oparciu o model społeczny, a więc gotowe 
wzorce kulturowe. Oczywiście, jest to sytuacja teoretyczna, modelowa, 
która w codziennym życiu nie występuje w czystej postaci, konkretne 
wybory lokują się bowiem zwykle na swoistym continuum pomiędzy 
tymi dychotomicznymi biegunami. Jeśli u podstaw wartości społecz-
nych leży czyjeś podmiotowe poczucie bycia fundamentem własnych 
działań, to wówczas jednostka – jeżeli wzorce kulturowe na to pozwalają 

– urzeczywistnia w nich samotożsamość, wybierając te elementy danego 
wzorca, które – w jej przekonaniu – na to pozwalają. Jeśli zaś nie znaj-
duje możliwości realizowania swojej tożsamości w danej społeczności, 
to wówczas musi to robić w obrębie własnej i niejako przez siebie samą 
stworzonej przestrzeni. W tej sytuacji musi jednak liczyć się z ewentu-
alnym komentarzem ze strony otaczającej społeczności, zwłaszcza gdy 
jej zachowania i wybory będą miały charakter publiczny. Musi mieć też 
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świadomość, że wprowadzenie w przestrzeń publiczną różnych aspek-
tów swojej tożsamości, szczególnie tych, które uważane są za prywatne 
lub wręcz wiążą się z intymnością, zawsze pociąga za sobą ryzyko kon-
frontacji społecznej, co dodatkowo naraża ją na utratę „twarzy”. Termin 
ten do nauki wprowadził w 1967 roku Erwin Goffman w następującym 
rozumieniu:

Pojęcie „twarzy” można zdefiniować jako pozytywną wartość spo-
łeczną przypisywaną osobie w danej sytuacji spotkania, gdy inni 
przyjmą, że trzyma się ona określonej roli. „Twarz” jest obrazem 
własnego „ja” naszkicowanym w kategoriach uznanych atrybutów 
społecznych, przy czym może to być obraz zbiorowy, jak wówczas, 
gdy ktoś wystawia dobre świadectwo swojej profesji bądź religii, 
wystawiając dobre świadectwo samemu sobie135.

W ujęciu Goffmana na czoło wysuwa się fakt, że „twarz” definiowana 
jest w oparciu o positive social value, czyli wartości pozytywnie ocenia-
ne przez daną społeczność. Dobitnie wskazuje to na społeczny wymiar 
tego pojęcia, a dodatkowo przywołuje inny, ten, który wiąże się z „wraż-
liwością aksjologiczną”. Są to bowiem te wartości, które są społecznie 
ocenione jako dobre, czyli gwarantujące reprezentującej je osobie przy-
należność do zbioru osób normalnych, a więc ocenianych pozytywnie. 
Normę rozumiem za Bursztą jako część wiedzy kulturowej, która

wyznacza ideały (reguły) właściwego zachowania się w danych 
sytuacjach i w odniesieniu do innych jednostek. Pojęcie normy 
kulturowej nie zakłada faktu powszechnego jej obowiązywania, 
ale wskazuje jedynie, iż w danej grupie istnieje zasadnicza zgoda 
co do określoności standardów zachowania, inni jej członkowie 
osądzają zachowania jednostki według stopnia jego zgodności (lub 

135 E. Goffman, Rytuał interakcyjny..., op. cit., s. 5–6.
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odstępstwa) od przyjętych standardów oraz jednostki nie podpo-
rządkowujące się ustalonym regułom są marginalizowane, w jakiś 
sposób naznaczone innością i odpowiednio klasyfikowane136.

Innymi słowy, „normy to reguły definiujące »normalność« i stano-
wiące przepustkę do świata społecznych konwencji”137. Z kolei w kon-
cepcji kultury Fredrika Bartha, w której pojęcie normy stanowi funda-
ment, jest ona swego rodzaju 

rzeczywistością ideacyjną, w sposób zróżnicowany rozprzestrzenio-
ną w obrębie populacji, tworzącą rodzaj »scenariusza«, w ramach 
którego różnice pomiędzy jednostkami z punktu widzenia wiedzy, 
wartości, pojęć i perspektyw poznawczych »ożywiają« zachodzące 
działania i interakcje społeczne138.

Takie rozumienie normy zakłada istnienie jakiegoś moralnego 
wzorca stanowiącego rodzaj regulatora stosunków społecznych, który 
wyznacza, co jest dobre, a co złe w danej społeczności. Normatywność 
ma przy tym charakter lokalny w tym sensie, że wprawdzie obowiązuje 
w danej wspólnocie, ale może być – i często jest w istocie – sprzeczna 
z normami innych wspólnot. W tę siatkę norm społecznych wpisany 
jest jednak indywidualny obraz samego siebie (an image of self), co zno-
wu przywołuje pojęcie tożsamości. A zatem „twarz” to publiczny wi-
zerunek siebie, czyli te elementy naszej tożsamości, które świadomie 
bądź nie umieszczamy w przestrzeni publicznej, chcemy, by zostały 
zauważone i przez pryzmat których chcielibyśmy być odbierani spo-
łecznie. Zaś owe positive social values stanowią taki mechanizm spo-
łeczny, dzięki któremu inni interpretują nasze zachowania, wypowiedzi, 

136 W.J. Burszta, Antropologia kultury, op. cit., s. 50.
137 Cyt. za: ibidem, s. 51.
138 Cyt. za: ibidem, s. 47.
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doświadczenia w kontekście wartości uznanej w danej kulturze za po-
zytywną. Przykładem takiego mechanizmu jest zjawisko odpisywania 
od innej osoby na teście czy sprawdzianie. W społeczności polskich 
uczniów przyzwolenie na to, by jedna osoba odpisywała od drugiej, 
jest uznawane za wyraz serdeczności i lojalności. Wpływa więc na po-
zytywny wizerunek studenta czy ucznia. Dlatego też jako normalne, 
czyli wpisane w normę, traktowane są opowieści osób publicznych 
o tym, jak odpisywały na maturze. W kulturze amerykańskiej to samo 
zachowanie wartościowane jest negatywnie, zaś sam akt odpisywania 
od kogoś wręcz definiuje się jako kradzież.

A zatem fakt, że istnieją wartości rozpoznawalne jako pozytywne 
w kulturze i jako negatywne w konkretnej społeczności należącej do tej 
kultury, powoduje ryzyko zbudowania publicznego wizerunku siebie 
w oparciu o niewłaściwą wartość. Ostatecznego efektu nie da się jednak 
nigdy do końca przewidzieć. To bowiem, czy jakaś cecha, wybór czy 
zachowanie zostaną uznane przez jakąś osobę za pozytywne czy nie, 
zależy od konkretnego zdarzenia komunikacyjnego, w którym ta osoba 
uczestniczy, oraz innych czynników definiujących to zdarzenie, takich 
jak rola społeczna, poziom formalności relacji czy rzeczywiste wartości 
wyznawane przez uczestników danej sytuacji. Przykładowo: ktoś w ży-
ciu prywatnym ceni sobie otwartość i bezkonfliktowość – i sam chce 
uchodzić za taką osobę w gronie bliskich i przyjaciół. Równocześnie, 
w kontekście profesjonalnym, za istotną wartość uznaje sumienność, 
skrupulatność i dokładność. W efekcie to samo zachowanie, na przy-
kład pedantyczne sprawdzanie wszystkich dokumentów, może zostać 
uznane w kontekście zawodowym za pozytywne, zaś w prywatnych re-
lacjach interpersonalnych – za zdecydowanie negatywne, prowadzące 
do konfliktów. Innymi słowy, w zależności od sytuacji dana osoba może 
uruchomić takie elementy swojego wizerunku publicznego, według 
jakich chce być definiowana przez innych.
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Pragmatycy mowy wskazują, że nasza „twarz” nie musi się pokrywać 
z naszym wewnętrznym przekonaniem o tym, kim jesteśmy. Nie jest 
ona wyrazem tego, jak postrzegamy samych siebie, ale jak w naszym 
przekonaniu powinni nas postrzegać inni. Jest to zatem pojęcie bardzo 
bliskie temu, co Carl Gustav Jung miał na myśli, kiedy mówił o „per-
sonie”, a więc masce. W jego ujęciu jest to bowiem ten aspekt naszej 
psyche, za pomocą którego kontaktujemy się ze światem zewnętrznym, 
przede wszystkim z innymi ludźmi. Jest to jak gdyby nasza oficjalna 
reprezentacja. Istotę tego, w jaki sposób społeczność wpływa na kształt 

„twarzy”, w znakomity sposób ujął teoretyk komunikacji Tae-Seop 
Lim: „»twarz« nie jest tym, co ktoś o sobie myśli, ale tym, co ktoś myśli, 
że inni powinni myśleć o jego wartości. Nie można postrzegać »twa-
rzy« jednostronnie, nie biorąc pod uwagę perspektywy innej osoby”139. 
Tak więc podczas ustanawiania „twarzy” dana osoba musi wziąć pod 
uwagę to, w jaki sposób postrzegają ją inni. Musi wziąć pod uwagę to, 
czego inni od niej oczekują, czego się po niej spodziewają, a następnie 
musi się do owych oczekiwań dostosować. W innym przypadku ryzy-
kuje złe „dobranie twarzy” do sytuacji, w której się znalazła; czyli coś, 
co Goffman nazwał „to be out of face”, czyli dosłownie „byciem poza 
twarzą”140. Dobór „twarzy” do sytuacji ściśle wiąże się z rolą społeczną, 
jaką dana jednostka pełni podczas konkretnego kontaktu społecznego.

Powraca zatem pytanie: jaka jest relacja między „twarzą” a tożsa-
mością? Otóż „twarz” może być konstruowana zgodnie z poczuciem 
tożsamości danej osoby i jej autentycznym wewnętrznym przekonaniem. 

139 „… face is not what one thinks of oneself, but what one thinks others should think 
of one’s worth. (…) one cannot claim face unilaterally without regard to the other’s 
perspective” (cyt. za: H. Spencer-Oatey, Theories of identity and the analysis of face, 

„Journal of Pragmatics”, 2007, t. 39, nr 4, s. 642–643).
140 W polskim tłumaczeniu pojawia się określenie: „osoba wypadła z roli” (E. Gof-

fman, Rytuał interakcyjny, op. cit., s. 8). Jednak w tym kontekście za celowe uwa-
żam przytoczenie oryginalnej frazy za: E. Goffman, Interaction Ritual: Essays 
on Face-to-Face Behavior, 1976, s. 8.
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Oznacza to, że gdyby inni odbierali ją tak, jak ona sama postuluje 
to w publicznym wizerunku siebie, to wówczas między obiema tymi 
tożsamościami zachodziłaby relacja równości. Taka sytuacja jest jed-
nak możliwa jedynie wówczas, gdy dana osoba ma silnie rozwiniętą 
samotożsamość i jest mocno osadzona we własnej podmiotowości. 
Wtedy bowiem dysonans między tym, jaka ta osoba jest w rzeczywi-
stości, a tym jaka chciałaby być, czyli między rzeczywistym a postulo-
wanym wizerunkiem samej siebie, jest niewielki. Oznacza to, że jeśli 
w publicznym wizerunku siebie wartością najbardziej eksponowaną 
jest na przykład odwaga cywilna, to taka osoba ma wewnętrzne prze-
konanie, że jest odważna, i taką informację kieruje do świata. Jeśli na-
tomiast ta sama osoba nie miałaby wewnętrznej pewności dotyczącej 
własnej odwagi, a jedynie poczucie, że powinna taka być, wówczas 
konstruuje swoją „twarz” na poziomie postulowanym i dopiero dzięki 
reakcji świata zewnętrznego może to przekonanie przełożyć na poziom 
rzeczywistego wizerunku siebie: „Skoro wiele osób mówi mi, że jestem 
odważna, to chyba rzeczywiście taka jestem”. Taki publiczny wizerunek 
nie jest oparty na podmiotowym poczuciu samotożsamości. Wówczas 

„twarz” nie jest osadzona w podmiocie, nie jest z nim spójna i stanowi 
raczej nałożony konstrukt przekonań normatywnych na swój temat, 
który, co gorsza, można dosyć łatwo zakwestionować czy podważyć 
w konkretnym zdarzeniu komunikacyjnym.

Jakie ma to praktyczne konsekwencje? Otóż jeśli „twarz” wyraża/
realizuje tożsamość danej osoby, to wówczas czyjaś negatywna reakcja 
może tej „twarzy” zagrozić tylko w niewielkim stopniu. Oznacza to, 
że dla danej osoby taki negatywny komunikat będzie zapewne przykry, 
ale nie dotknie jej fundamentu, czyli podmiotowości. Odwołując się 
do powyższego przykładu, nadawca może wstydzić się konkretnego za-
chowania w jakiejś sytuacji, ale nie poczuje się przez to gorszym, mniej 
wartościowym człowiekiem. Natomiast jeśli konstruuje swoją „twarz” 
w oparciu o wartości postulowane, wówczas zagrożeniem „twarzy” 



109szczypta psychologii: tożsaMość i Wspólnota, tWarz i Medialność  

może być każda reakcja ze strony odbiorcy, wskazująca na rozdźwięk 
między tym, jaki wizerunek kreuje, a jak zachowuje się rzeczywiście. 
Niedawno w pewnej restauracji mężczyzna, zapewne ojciec, przy tym 
człowiek ze sporą nadwagą, przekonywał ośmioletniego syna do zje-
dzenia surówki:

O.: Krzysiu, zjedz marchewkę. Jest taka zdrowa. Człowiek codzien-
nie powinien jeść owoce i warzywa.  
K.: To dlaczego ty nie jesz?

Dziecko, które jeszcze nie zasymilowało zachowań społecznych chro-
niących „twarz” rozmówcy, swoją wypowiedzią skutecznie zagroziło 

„twarzy” ojca wyłącznie poprzez wskazanie niespójności między jego 
postulowanym publicznym wizerunkiem samego siebie a rzeczywistym 
stanem rzeczy.

„Twarz” intuicyjnie dopasowujemy do roli społecznej, która w danym 
zdarzeniu komunikacyjnym jest aktywizowana. Goffman definiuje ten 
mechanizm nieprzetłumaczalnym w moim przekonaniu pojęciem „line”, 
które z kolei Alina Szulżycka przekłada w metaforze roli i definiuje 
jako „określony wzór działań werbalnych i niewerbalnych, przez które 
[ludzie] wyrażają swój pogląd na sytuację, a zarazem ocenę jej uczestni-
ków, zwłaszcza samych siebie”141. „Twarz” nie jest czymś jednoznacznie 
ustalonym, ale ciągłym procesem, w którym jednostka każdorazowo 
w danym zdarzeniu komunikacyjnym definiuje obraz samej siebie 
w odniesieniu do wartości społecznych pozytywnie ocenianych przez 
uczestników danego zdarzenia komunikacyjnego, pod warunkiem 
jednak że owe wartości pokrywają się na poziomie rzeczywistym bądź 
postulowanym z jej wartościami.

Pojawia się zatem pytanie, czy i w jakim stopniu publiczny wizerunek 
samych siebie budujemy świadomie. Zdaniem Beth Pontari i Barry’ego 

141 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, op. cit., s. 5.
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Schlenkera ludzie niezupełnie zdają sobie sprawę z tego, jakie cechy 
wchodzą w skład ich „twarzy”. Zwłaszcza zaś nie są świadomi tego, jak 
są oceniani, dopóki ktoś ich nie oceni w sposób inny od pożądanego, 
a więc nie podważy w werbalny bądź niewerbalny sposób istnienia 
u nich danej cechy. Jednak samo podważenie nie gwarantuje skutecz-
ności aktu zagrażania „twarzy”. Ten zależy od tego, w jakim stopniu 
nadawca zbudował wizerunek samego siebie (na przykład jako osoby, 
która dobrze gotuje) w oparciu o samotożsamość, a w jakim w oparciu 
o tożsamość społeczną, wymagającą potwierdzenia ze strony świata 
zewnętrznego. W pierwszym przypadku, jeśli dostanie informację, 
że kolacja, którą przygotował, jest niesmaczna, to uzna, że po prostu 
czasem tak się zdarza. Może się zmartwić tą sytuacją, ale ona sama nie 
wpłynie na jego postrzeganie siebie jako dobrego kucharza. W drugim 

– nieudana kolacja może zdewastować to postrzeganie, a w efekcie sku-
tecznie zagrozić jego „twarzy”. Jeśli natomiast gotowanie nie stanowi 
elementu „twarzy” nadawcy, wówczas cała ta sytuacja nie będzie miała 
wpływu na publiczny wizerunek danej osoby. Podsumowując zatem 
ten fragment, można powiedzieć, że „twarz” to publiczny wizerunek 
siebie, ustanawiany i negocjowany w danym zdarzeniu komunikacyj-
nym. W jego skład wchodzą te elementy obrazu samego siebie, które 
w danej społeczności wpisują się w wartości oceniane pozytywnie. Akty 
zagrażania „twarzy” to zachowania werbalne i niewerbalne, które w jakiś 
sposób podważają obecność tych cech u danej osoby bądź nie wpisują 
jego konkretnego zachowania w kategorię pożądanej cechy.

By zapewnić poczucie bezpieczeństwa członkom wspólnoty, kultura 
wytworzyła szeroko pojęte zasady grzeczności, czyli wzorce społecz-
nego kontaktu. Deborah Tannen określa je mianem reguł wzajem-
nego porozumienia się (rules of rapport)142 i wskazuje, że wybór tej 
czy innej strategii regulowany jest przede wszystkim trzema czyn-
nikami: stopniem społecznej więzi, zażyłością między uczestnikami 

142 Za: J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, op. cit., s. 242.
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interakcji i zwyczajem kulturowym. Im większy jest dystans między 
interlokutorami, spowodowany rolami społecznymi, kontekstem 
sytuacyjnym czy innymi czynnikami, tym bardziej przewidywalne 
są strategie, wzorce i scenariusze wzajemnego kontaktu wypracowane 
przez kulturę. Przewidywalne, bo gwarantujące w ten sposób poczucie 
bezpieczeństwa członkom wspólnoty. Tannen wskazuje, że w relacji 
o dużym stopniu dystansu kultura wypracowała takie strategie zacho-
wań grzecznościowych, które zmierzają do zapewnienia partnerowi 
dialogu komfortu psychicznego związanego z potrzebą zachowania 
niezależności. Jak wskazuje w swojej książce O kłamstwie i kłamaniu 
Jolanta Antas, powołując się na teorię Robin Lakoff, „reguły konwer-
sacyjne podporządkowane są regułom grzecznościowym”143. Lakoff 
w swoim klasycznym artykule Logika grzeczności144 wykazuje, że reguły 
konwersacyjne Grice’a można zredukować w zasadzie do dwóch reguł 
kompetencji pragmatycznej. Po pierwsze, zakłada, że „celem wszelkich 
działań językowych jest przekazywanie wiadomości w możliwie zwięzły 
sposób”145. Przywołuje tutaj cechę określaną przez pragmatykę mowy 
mianem przedstawieniowej funkcji języka, czyli takiej, kiedy nadawca 
używa języka do „bezpośredniego oznaczania elementów rzeczywistości 
pozajęzykowej”146. Przy czym pragmatyka mowy podkreśla właściwość 
orzekania o świecie, natomiast Lakoff wskazuje na intencje komunika-
cyjne nadawcy. Cel informacyjny zakłada więc, że mówiący dobiera 
najlepsze w swoim przekonaniu środki językowe do realizacji swojej 
intencji komunikacyjnej. Najistotniejsze jest wskazanie, że funkcja in-
formacyjna podporządkowana jest funkcji grzecznościowej. Oznacza 
to, że w relacji interpersonalnej nadawca w pierwszej kolejności chroni 

143 Ibidem, s. 241.
144 R. Lakoff, The logic of politeness, or: minding your P’s and Q’s, w: Papers from the 

Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago, s. 292–305 (cyt. 
za: J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, op. cit., s. 241).

145 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, op. cit., s. 241.
146 Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, op. cit., s. 203.
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„twarz” odbiorcy. Z perspektywy relacji pomiędzy prywatnością a me-
diami szczególnie istotne jest to, że jak wykazała Lakoff, ludzie mają 
tendencje do bycia rzetelnymi wobec konwencji grzecznościowej bar-
dziej niż wobec faktów, czyli referowania prawdy.

Przykładowo, jeśli zostaliśmy zaproszeni na sernik do babci naszej 
koleżanki, to grzeczność nakazuje pochwalić go bez względu na to, czy 
będzie smaczny czy nie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nadawca 
jest rzetelny wobec faktów i mówi starszej pani: „Ten sernik jest niedo-
pieczony i za mało słodki. Nie smakuje mi i nie będę go jadł”. Zostałby 
uznany za co najmniej niekulturalnego, mimo że z perspektywy języko-
wej orzekałby jedynie o tym, co naprawdę sądzi o serniku. Pojawia się 
pytanie, dlaczego wolimy być oszukiwani i sami oszukujemy, zamiast 
rzetelnie informować odbiorcę o naszym oglądzie rzeczywistości? Otóż 
dzieje się tak dlatego, że wypowiedź gościa naruszyłaby potrzebę zacho-
wania twarzy przez gospodynię, gdyż nie zastosowałby się on do reguł 
grzecznościowych obowiązujących w relacjach określanych przed 
Tannen mianem „rezerwy”. Działanie tych reguł w relacjach dobrze 
widoczne jest w sytuacjach formalnych, związanych z dużym dystansem 
społecznym. Wówczas, aby zachować obustronną potrzebę niezależno-
ści, rozmówcy sięgają po „bezpieczne”, czyli zrytualizowane zachowania 
społeczne. Istotę takich rytuałów celnie ujął Goffman w klasycznej już 
dzisiaj pozycji Relacje w przestrzeni publicznej:

Kiedy ludzie nawiązują ze sobą (...) uregulowane kontakty, korzy-
stają z pewnych zrutynizowanych procedur i praktyk społecznych, 
mianowicie z pewnych wzorców zastosowania tychże reguł, takich 
jak konformizm, uniki, ukryte dewiacje, uzasadnione wykroczenia, 
rażące nadużycia i tym podobne. Owe różnorodnie motywowane 
i w różny sposób funkcjonujące wzory rzeczywistego zachowania, 
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owe wynikające z reguł ogólnych rutynowe procedury łącznie skła-
dają się na coś, co można nazwać „porządkiem społecznym” 147.

Goffman wskazuje też na istotną cechę życia we wspólnocie: „reguły 
organizacji społecznej mogą porządkować kontakty nawet wtedy, gdy 
ich uczestników nie łączą praktycznie żadne inne więzi organizacyj-
ne”148. Jeżeli w takim przypadku naczelną zasadą porządku społecznego 
jest zachowanie „twarzy”, a w przypadku osób, które się prawie nie znają 
bądź z innych powodów dzieli je dystans społeczny – zasada zachowania 
niezależności, to nikogo nie powinno dziwić, że kultura wypracowała 
sobie bezpieczne tematy poruszane w takich relacjach, na przykład 
rozmowy o pogodzie. Tematy te z dużym prawdopodobieństwem będą 

„bezpieczne” w takim sensie, że nie narażają rozmówców na ryzyko 
konfrontacji poglądów czy postaw.

147 E. Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, Warszawa 2011, s. 3.
148 Ibidem, s. 3.
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Rozdział 4 
Język mediów – studia 

przypadków

4.1. Tożsamość narodowa, czyli czy 
Maciej Stuhr nadal jest Polakiem 
po zagraniu w filmie „Pokłosie” 

Każdy z nas rodzi się z wpisaną tożsamością narodową. W różnych 
konfiguracjach pochodzenia rodziców versus miejsce urodzenia dziecka 
pojawiają się mniejsze lub większe znaki zapytania. Założenie prawne 
jest takie, że człowiek należy do narodu tego kraju, w którym się uro-
dził. Okazuje się, że semantycznie, czyli znaczeniowo, tak jest, ale tylko 
tak długo, dopóki pragmatycznie, czyli kontekstualnie, jakaś sytuacja 
bądź jakieś osoby tej oczywistości nie podważą. Bauman o tożsamo-
ści narodowej mówi tak: „Podobnie jak coraz większej liczbie moich 
współczesnych149 odmówiono mi prawa przynależności do [wspólnoty 
narodowej]. Gdyby nie ta odmowa, w zasadzie nie przyszłoby panu 
do głowy pytać o moją tożsamość”150.

W niniejszym dodatku przedmiotem zainteresowania będzie akty-
wizacja w dyskursie publicznym którejś z domen prywatnych, a więc 
domeny fizjologii, seksualności (w tym preferencji seksualnych), ży-
cia prywatnego, poglądów politycznych, społecznych czy religijnych. 
Ilustratywnym przykładem zdarzenia komunikacyjnego w mediach, 

149 Czyli osób pochodzenia żydowskiego.
150 Z. Bauman, Tożsamość.., op. cit., s. 8.
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w którym osoba publiczna udostępnia informacje z obszaru swojej 
prywatności, jest rozmowa Tomasza Lisa z Maciejem Stuhrem w progra-
mie Tomasz Lis na żywo, który wyemitowano w II programie Telewizji 
Polskiej w dniu 13 listopada 2012 roku. Rozmowa dotyczyła kontrower-
sji wokół filmu Władysława Pasikowskiego Pokłosie, opartego na praw-
dziwej historii z czasów II wojny światowej, kiedy to Polacy mordowali 
swych sąsiadów pochodzenia żydowskiego. Maciej Stuhr gra tam głów-
ną rolę, a ponieważ reżyser filmu konsekwentnie odmawia udzielania 
jakichkolwiek wywiadów prasowych, Stuhr stał się niejako rzecznikiem 
zarówno samego filmu, jak i głównego poruszanego w nim problemu.

Zasada konstrukcji amalgamatu omówiona zostanie na przykładzie 
początku tej rozmowy, a więc fragmentu, w którym Tomasz Lis doko-
nuje krótkiego streszczenia fabuły filmu:

TL: Pan jest w filmie chłopem. To się dzieje na Białostocczyźnie. 
Odkrywa pan żydowskie groby, a potem odkrywacie, co zrobili 
mieszkańcy wsi lat temu kilkadziesiąt. Krótko mówiąc, to oni zabili 
i spalili Żydów, którzy w tej wiosce mieszkali. 151

Turner i Fauconnier twierdzą, że istnieje ogólny proces kognitywny 
polegający na tworzeniu konceptualnych amalgamatów, operujących 
na dwóch przestrzeniach wyjściowych152. Zatem w podanym przy-
kładzie w pierwszej przestrzeni wyjściowej wyznaczonej przez frag-
ment: „Pan jest w filmie chłopem”, pojawia się Maciej Stuhr (MS) jako 
zawodowy aktor, który w Pokłosiu odgrywa przypisaną mu rolę. W tej 
przestrzeni pojawia się rzeczywisty czas, zaś MS jako aktor uruchamia 
u odbiorców różne pola skojarzeniowe, w zależności od ich wiedzy 
na temat kina i samego aktora. W grę wchodzą tu więc filmy, w któ-
rych brał udział, następnie wygląd, który w przypadku tej dyskusji 

151 https://www.youtube.com/watch?v=VHdMDp08Pv4
152 A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 13.
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ma ogromne znaczenie, gdyż blond włosy i jasna cera wpisują Stuhra 
w stereotyp słowiańskiej urody kontrastującej z ciemną karnacją osób 
pochodzenia żydowskiego; ewentualnie informacje na temat życia pry-
watnego aktora, szczególnie małżeńskiego, tak szeroko opisywane przez 
media tabloidowe. Innymi słowy, w tej przestrzeni wyjściowej znajdują 
się wszelkie informacje dotyczące MS. W związanej z nią drugiej, od-
dzielnej przestrzeni wyjściowej w centrum uwagi staje Józef Kalina, czyli 
główny bohater filmu Pokłosie grany przez MS, który razem z bratem 
odkrywa żydowskie groby. Tomasz Lis używa dokładnie tej samej kon-
strukcji gramatycznej, a więc trzeciej osoby liczby pojedynczej, zarówno 
zwracając się do MS-aktora: „Pan jest (...) chłopem”, jak i do bohatera, 
którego gra: „Odkrywa pan...”. Po czym ponownie zwraca się do MS-
aktora: „Pan w wywiadzie dla »Gazety Wyborczej« powiedział, że...”.

Ten neutralny opis stanowi pierwszy amalgamat, w którym Tomasz 
Lis zrównuje postać Macieja Stuhra jako aktora odgrywającego jedną 
z głównych ról i Macieja Stuhra – osobę prywatną. To, co łączy obie 
przestrzenie, to MS – aktor utożsamiony z bohaterem odtwarzanym 
w filmie. Ale dalsza część rozmowy pokazuje, że jest jeszcze jeden ele-
ment łączący obie przestrzenie wyjściowe: MS jako osoba prywatna 
podpisuje się pod przesłaniem tego filmu, a może wręcz legitymizuje 
je swoją osobą. Wszystkie te operacje odbywają się w amalgamacie, 
a więc przestrzeni mentalnej, która powstała na skutek połączenia obu 
przestrzeni wyjściowych. Amalgamat ten dodatkowo posiłkuje się struk-
turą ramową dyskusji. Sytuacja, w której aktor utożsamia się z wymową 
filmu czy spektaklu, w którym uczestniczył, pociąga za sobą określone 
konsekwencje; w tym – co istotne dla treści tej książki – staje w obliczu 
konieczności upublicznienia elementów swojej prywatności.

MS: Bo to świetny scenariusz był, że użyję składni Władysława 
Pasikowskiego, wstrząsający…
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W tym nowym amalgamacie Maciej Stuhr znów jest aktorem, który 
twierdzi, że byłby tą rolą zainteresowany, nawet jeśli gratyfikacje finan-
sowe nie byłyby zbyt wysokie. Po czym dodaje:

... który trzymał mnie w fotelu, kiedy sobie to w kapućkach czytałem 
i mnie z tych kapućków troszkę wystrzelił w pokoju. I pomyślałem 
sobie, że byłoby wspaniale, gdyby kiedyś widzowie kinowi poczuli 
to samo.

Stuhr „podpina się” pod konstruowany przez Lisa amalgamat, rów-
nocześnie wprowadzając nowe elementy scenograficzne: sytuuje mia-
nowicie samego siebie w prywatnej sytuacji. Uruchamia w ten sposób 
skrypt typowej sceny domowej: kogoś, kto wygodnie siedzi w fotelu 
i w pełnym komforcie czyta jakiś tekst. Stuhr używa zdrobnienia „kapu-
ćki” – które następnie kontrastuje z czasownikiem dynamizującym akcję 

– wystrzelić – metaforycznie wskazując, że treści zawarte w scenariuszu 
wywołały na nim silne wrażenie. W ten sposób – przywołując scene-
rię własnego pokoju i fotela – MS osiągnął pewien efekt. Wprowadził 
bowiem silny kontrast między tym, co bardzo mocno wartościowane 
pozytywnie, kojarzące się z poczuciem bezpieczeństwa i komfortu, 
a tym, co tragiczne, wartościowane silnie negatywnie, i właśnie pozba-
wiające odbiorcę poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Dzięki takiemu 
kontrastowi aktor wywołuje u odbiorcy dysonans psychiczny, a więc 
w konsekwencji aktywizuje domenę emocjonalną.

W dalszej części rozmowy MS wprowadza samego siebie na scenę 
zdarzeń jako kogoś, kto ma dodatkową motywację do zagrania właśnie 
tej roli:

MS: Ale w przypadku tego filmu poczułem, a czuję to dzisiaj z dnia 
na dzień coraz bardziej, że to nie jest dla mnie tylko film i mój 
w tym udział, tylko to jest w pewnym sensie deklaracja.
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Tomasz Lis, prosząc o dodefiniowanie leksemu „deklaracja”, mody-
fikuje pierwotny amalgamat, wprowadzając nową domenę: obywatel-
skości, i zamieniając przestrzeń wyjściową Józefa Kaliny na przestrzeń 
wyjściową „MS – obywatel”, co uruchamia u odbiorcy całe związane 
z tym pole skojarzeniowe. Ujawnia jednocześnie, że konceptualizuje 
on Macieja Stuhra równocześnie na dwóch płaszczyznach: jako od-
twórcę głównej roli, czyli aktora, i jako obywatela, a więc kogoś, kogo 
prywatne poglądy wpisują się w pewną, pozytywnie wartościowaną 
przez Lisa, postawę społeczną. Dalsza część rozmowy dotyczy w głównej 
mierze właśnie tych poglądów:

TL: Proszę powiedzieć, jaka deklaracja? I dlaczego powiedział 
pan: „czuję z dnia na dzień coraz bardziej, że to jest coś więcej niż 
tylko film”?

Stuhr nie odpowiada bezpośrednio ale konstruuje kolejny amalga-
mat: na scenie zdarzeń pojawiają się widzowie filmu i ci, którzy filmu 
nie widzieli, ale którzy mają pewne obawy względem niego:

MS: Widzę wśród ludzi, którzy widzieli ten film, a może jeszcze 
bardziej wśród ludzi, którzy tego filmu nie widzieli, że jest na nie-
go tyleż oczekiwanie, co również w pewnych kręgach niezgoda. 
Im większa ta niezgoda, tym bardziej ja sobie myślę, że ten film 
należało zrobić.

Stuhr podkreśla tu, że sam fakt budzenia tego typu emocji u od-
biorcy jest wystarczającym powodem, by – jak mówi – „zrobić ten film”. 
Warto zauważyć, że do tej pory w rozmowie nie pojawiło się słowo klucz 
ani temat, który stanowił pretekst do całego wywiadu, a mianowicie an-
tysemityzm i problem stosunku Polaków do wstydliwych kart własnej 
historii. Stuhr konstruuje przestrzeń deontyczną, mówiąc: „Im większa 
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ta niezgoda, tym bardziej ja sobie myślę, że ten film należało zrobić”. 
Deontyczność w postaci czasownika „należało” aktywizuje przestrzeń 
normatywną, zaś konstrukcja „sobie myślę” – epistemiczną. Stuhr 
wyraża więc prywatne przekonanie, że nakręcenie filmu, które meto-
nimicznie oznacza poruszenie kwestii osób pochodzenia żydowskiego 
pomordowanych przez Polaków w czasie okupacji, jest powinnością. 
W tym amalgamacie nie precyzuje natomiast, kto ma obowiązek ten 
film zrobić. Dopiero w kolejnym zdaniu wskazuje, że musimy sobie 
taką historię powiedzieć, czyli że ta powinność dotyczy właśnie Polaków.

MS: I jak wchodzę, może powiem: wchodziłem, na fora interneto-
we, bo od paru dni tego nie robię, bo nie przywykłem do pewnego 
rodzaju napięcia związanego z moją osobą, które się nagle od paru 
dni pojawiło. To pomyślałem sobie, że to jednak problem aktualny 
i że musimy sobie taką historię powiedzieć.

Tę wypowiedź poprzedza kolejny amalgamat zbudowany w oparciu 
o informacje znane widzowi z całego kontekstu. Mianowicie po wyemi-
towaniu filmu i kilku wywiadach, jakich Maciej Stuhr udzielił, na forach 
internetowych pojawiła się ogromna liczba niezwykle pejoratywnych 
wypowiedzi oczerniających jego osobę. Domniemywano, że ma on ko-
rzenie żydowskie i w związku z tym działa na szkodę narodu polskiego. 
Wypowiedzi te równocześnie wykluczały go z grona „prawdziwych 
Polaków”.

Jak bardzo ta sytuacja była znacząca dla MS, pokazuje fakt, że zde-
cydował się on na upublicznienie swoich danych genealogicznych, po-
twierdzających brak korzeni żydowskich.

Warto zauważyć nieoczywisty na pierwszy rzut oka dystans między 
poziomem formalności w wypowiedzi MS i w języku forów interneto-
wych, do których aktor się odnosi. Przed wizytą w studiu u Tomasza 
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Lisa MS udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”153. W sieci rozpoczął się 
nad aktorem lincz. W komentarzach do internetowej wersji tego tekstu, 
chamskich, antysemickich, rojących się od wulgarności i zawierają-
cych mnóstwo obraźliwych opinii, nazywano aktora „nieprawdziwym 
Polakiem” i Żydem.

Ponieważ fala hejtu rzeczywiście miała miejsce i to do niej odnosi 
się wypowiedź aktora, nie może on zanegować istnienia tego zjawiska 
i dlatego buduje przestrzeń mentalną, w której zarówno on, jak i ci, 
którzy go szykanują, znajdują się na tej samej scenie zdarzeń. Jednak 
formalność jego wypowiedzi w odniesieniu do nieformalnego, wul-
garnego wręcz języka hejterów pozwala mu się od nich zdystansować. 
Zatem w tym amalgamacie pierwszą przestrzenią wyjściową jest po-
stać MS, człowieka, który za pomocą poprawnej polszczyzny buduje 
wizerunek siebie jako osoby kulturalnej, przestrzegającej reguł grzecz-
nościowych. W drugiej przestrzeni wyjściowej znajdują się internauci, 
reprezentowani przez przewijający się w tle wypowiedzi MS chamski 
język. Razem tworzy się przestrzeń mentalna, w której aktor zauważa 
tę narrację, ale równocześnie odcina się od ludzi, którzy publikują wro-
gie mu komentarze.

Przez całą rozmowę z TL przewija się rama interpretacyjna, jaką 
MS nakłada na swój udział w filmie Pokłosie i wydarzeniach medialnych 
z nim związanych. Sam siebie sytuuje w roli opiniotwórcy, mówiąc: 

„Rozmawiamy dzisiaj nie o historii, ale o tym, co ta historia, ta najbar-
dziej traumatyczna i straszna, co ona dzisiaj z nami robi”.

Aktor dzieli się z widzami przekonaniem, że wydarzenia historyczne 
nadal oddziałują na współczesnych ludzi, oraz komentuje, jaki w tym 
udział mają filmy takie jak Pokłosie. W ten sposób po raz kolejny 
uruchamia ramę interpretacyjną, w której wyraźnie wskazuje na to, 
że przesłanie filmu jest mu bliskie i że się z nim jako człowiek utożsamia. 

153 http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,12811912,Ostatni_taki_naiwny.html 
[data dostępu: 13.01.2018].
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Powraca zatem wątek, bardziej szczegółowo omówiony w rozdziale 3: 
elementem naszej tożsamości są też nasze postawy, w tym przypadku 
otwartość wobec mówienia o takich wydarzeniach historycznych, w któ-
rych Polacy nie zachowali się w sposób przynoszący im chlubę. Element 
tożsamościowy jest równocześnie elementem wizerunkowym i takie 
wypowiedzi sytuują aktora w określonym kontekście światopoglądo-
wym. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie decyzja MS o osobistym 
zaangażowaniu i upublicznieniu prywatnych informacji na swój temat. 
Natychmiast zauważa to prowadzący, co wyraża w słowach:

TL: Pan przestał być aktorem. I to prawdę mówiąc, jeśli pada 
z moich ust, to wcale nie jest zarzut, tylko wręcz przeciwnie. To jest 
komplement (...). Pan nie wchodzi na te fora. Ja dzisiaj wsze-
dłem. Strasznie się panu dostaje. Już nie jest pan tym czarującym, 
młodym, przystojnym człowiekiem. Tylko jest – w oczach wielu 

– co przyznał pan na Facebooku, już nieprawdziwym Polakiem.

Jak bardzo ta sytuacja była znacząca dla MS, pokazuje fakt, że zde-
cydował się on na upublicznienie swoich danych genealogicznych, 
z których wynika, że nie miał żydowskich przodków:

MS: No tak. I mam wrażenie, że nawet jakbym pokazał wszystkie 
metryki chrztu moich pradziadów, nie zmieniłoby to w ogóle mojej 
sytuacji, bo jak... najpiękniejszy post internetowy, jaki przeczytałem 
(...), że wypadły mi pejsy spod kapelusza. Więc sprawa się posypała 
i jest oczywista.

Ten przykład kapitalnie obrazuje, jak przestrzenie mentalne odzwier-
ciedlają ludzkie, niekoniecznie logiczne i spójne, myślenie. Z racjonal-
nego punktu widzenia MS, na co wskazują dokumenty, nie jest Żydem. 
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Jednak opowiedzenie się w schemacie kat–ofiara po stronie ofiar czyni 
z niego Żyda, na co metonimicznie wskazują pejsy i kapelusz.

Pod koniec rozmowy również TL ujawnia swoje prywatne poglądy, 
popierając postawę aktora:

TL: ...bardzo dziękuję, tak po obywatelsku, że fajnie pan i mądrze 
o tym opowiada. Chociaż gdy wstąpił pan na tę niebezpieczną ścież-
kę, musiał pan zdawać sobie sprawę, że będą też rykoszety.

Analiza wywiadu Tomasza Lisa z Maciejem Stuhrem przy użyciu 
metodologii przestrzeni mentalnych miała na celu uzasadnienie teore-
tycznych postulatów zawartych w tej książce. Aktor udziela wywiadu 
spontanicznie, odpowiada na pytania dziennikarza zgodnie z własnymi 
poglądami i przekonaniami. Przyjmując rolę w Pokłosiu, a następnie de-
cydując się na udzielanie wywiadów na ten temat, Maciej Stuhr równo-
cześnie podjął decyzję o upublicznieniu części swojej prywatności oraz 
o udostępnieniu w przestrzeni publicznej nie tylko informacji o braku 
korzeni żydowskich, ale też swoich poglądów na temat tego, jak postę-
pować z trudnymi historiami w dziejach narodu. Na reakcje nie trzeba 
było długo czekać. Po wyemitowaniu filmu i kilku wywiadach, jakich 
Maciej Stuhr udzielił, na forach internetowych pojawiła się ogromna 
liczba niezwykle pejoratywnych wypowiedzi, które wykluczały go z gro-
na „prawdziwych Polaków”. Taka cena.
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4.2. Tożsamość religijna, czyli fizjologia 
w służbie katolicyzmu.  
Małgorzata Terlikowska 
i jej płodne dni

Małgorzata Terlikowska, żona znanego katolickiego publicysty 
Tomasza Terlikowskiego, często upublicznia w mediach informacje 
o swoim zaangażowaniu w wiarę katolicką i deklaruje, że w każdej sfe-
rze życia, a więc także rodzinnej i seksualnej, spełnia wytyczne Kościoła 
katolickiego. Zresztą jej poprzednie miejsca pracy: Radio Plus, Katolicka 
Agencja Informacyjna i Redakcja Programów Katolickich TVP, również 
sytuują ją w domenie wiary.

1 kwietnia 2013 roku w „Wysokich Obcasach”, sobotnim dodatku 
do „Gazety Wyborczej”, ukazał się wywiad Grzegorza Sroczyńskiego 
z Małgorzatą Terlikowską154. Ponieważ „Wysokie Obcasy” to pismo ko-
biece, a MT jest niezwykle aktywna w przestrzeni publicznej w domenie 
dotyczącej rodziny i roli społecznej matki pięciorga dzieci, naturalne 
jest, że w tekście pojawiają się pytania z zakresu seksualności i fizjologii. 
Analiza tego wywiadu będzie służyła zademonstrowaniu i zilustrowaniu 
podstawowej prawidłowości, że media stale naruszają przestrzeń pry-
watną – bo to do niej należy życie rodzinne, fizjologia i seksualność – ale 
że równocześnie jest to cena, jaką osoba publiczna musi zapłacić, jeśli 
chce w mediach być w obecna. To, na co warto zwrócić uwagę, to deta-
liczność, a wręcz drastyczność wielu tych opisów, która dla wielu osób 
może być konfundująca, krępująca i trudna do zaakceptowania.

Na pytanie dziennikarza o stosowanie antykoncepcji MT odpowiada 
wprost: „Nie. Nigdy”. Zapytana o naturalne metody zapobiegania ciąży, 
informuje szczegółowo: „Idę do toalety i przy okazji sprawdzam śluz. 
Po prostu. I wiem pod koniec dnia, czy jestem płodna, czy nie”. Po czym, 

154 W dalszej części tekstu Małgorzata Terlikowska określana jest jako MT, a Grze-
gorz Sroczyński jako GS.
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jak wynika z kontekstu rozmowy, MT pokazuje GS zapiski z obserwacji 
własnego śluzu. Dziennikarz dopytuje, co oznacza 4AD, a MT odpo-
wiada, że to skrót oznaczający „śluz all day błyszczący i nierozciągli-
wy”, zaś literka C, która – jak również wynika z kontekstu – pojawia się 
w zapiskach, „oznacza śluz nieprzeźroczysty”. Czytelnicy dowiadują się 
równocześnie, że gdy MT ma okres, to nakleja na tę tabelkę czerwo-
ne naklejki. Można się domyślić, że dziennikarz, widząc owe zapiski, 
dokładnie wie, który to dzień cyklu MT i czy akurat krwawi, czy nie. 
Ktoś może zapytać: co w tym złego? Każda kobieta w pewnym okresie 
swojego życia ma menstruację, każdy człowiek korzysta z toalety. Ale 
nie w przypadku każdego domena fizjologii jest aktywizowana. Kiedy 
na oczach świata umierał papież Jan Paweł II, informacje dotyczące 
fizjologii jego umierania należały do pilnie chronionych. Nie dlatego, 
że papież nie może mieć biegunki. Tylko dlatego, że w wizerunku pu-
blicznym Ojca Świętego chodzi o to, by tej domeny nie aktywizywować, 
gdyż taka aktywizacja zmniejsza dystans, a więc równocześnie powagę 
danej osoby.

Oprócz detali dotyczących własnej fizjologii MT upublicznia też 
szczegóły współżycia z mężem, a zatem domenę seksualną.

GS: W styczniu tylko dziesięć dni zielonych.

MT: Zwykle jest więcej. Ale nie będę ściemniać – naturalne me-
tody wymagają wyrzeczeń. Zdarza się, że Tomek gdzieś wyjedzie 
i cały zielony czas przepada. To nas uczy okazywania sobie miłości 
i czułości w inny sposób.

Oznacza to, że porównując zapiski MT z informacją, że współżyje 
z mężem wyłącznie w dni oznaczone zielonymi naklejkami, GS może 
wywnioskować, w jakie dni doszło między małżonkami do współżycia.
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Znamiennym i znaczącym elementem wypowiedzi MT jest słow-
nictwo, charakterystyczne dla ruchu Pro-life:

MT: Tomasz uważa, że mamy warunki, żeby przyjąć nowe życie. 
[Lekarz] mnie namawia, że nie powinnam odkładać poczęcia.

W przestrzeni mentalnej kreowanej przez MT te wyrażenia języko-
we brzmią naturalnie, gdyż jest to język używany w dyskursie pro-life, 
akcentujący istnienie człowieka od momentu poczęcia. Prowadzony 
w tej formie dyskurs natychmiast stał się ogniskiem kolejnej przestrze-
ni mentalnej, zbudowanej przez dziennikarza, który zadał pytanie: „I 
tak mówi: »Żono, przyjmijmy nowe życie«?”. Ponieważ GS nie sytuuje 
siebie w domenie katolickiej, wydźwięk jego pytania ma charakter 
ironiczny – także dlatego, że używając określeń uogólnionych, buduje 
dystans, który w zestawieniu z faktem, że dzieci powstają raczej przez 
dosłowną aktywizację zarówno domeny seksualnej, jak i fizjologicznej, 
tworzy kontrast niezbędny do zaktywizowania ironii. Reakcja MT, zapi-
sana w tekście w postaci „ha, ha”, pokazuje, że dynamicznie przeszła ona 
z własnej przestrzeni mentalnej do przestrzeni ironicznej wytworzonej 
przez GS. Po czym MT cytuje sposoby, jakich używa jej mąż, by zachęcić 
ją do poczęcia szóstego dziecka:

MT: Stosuje taktykę nieustannych wrzutek: „Zobacz, mamy wol-
ne miejsce w samochodzie. Przecież nie będziemy wozić powie-
trza”. Bo kupił siedmioosobowy samochód. Specjalnie. Ja na to: 

„Jedno miejsce zajmuje przecież wózek Jasia”. „To kupimy bagażnik 
na dach i będzie wolne”. (...) Po czym przychodzi dziesięciolet-
nia Marysia i pyta: „Mamo, a kiedy nam urodzisz dzidziusia?”. 
Ostatnio dzieci zrobiły w moim komputerze nowy wygaszacz ekranu 
z napisem: „Chcemy dzidziusia!”.



127tożsaMość religiJna, czyli fizJologia W służbie katolicyzMu

Przytaczane tu konkretne wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego czy 
jego córki Marysi są odtworzeniami realnych sytuacji, a więc przyna-
leżą – jeśli oczywiście zakładać prawdomówność MT – do sfery fak-
tów. Natomiast cechą ludzkiej percepcji jest wkładanie konkretnych 
sytuacji w odpowiednie ramy interpretacyjne. Dla MT taką ramą jest 
to, co kryje się pod znaczeniem słowa „wrzutka”. Natomiast dokładnie 
te same wypowiedzi u GS aktywizują zupełnie inną ramę interpretacyj-
ną, będącą równocześnie bazą do kolejnej przestrzeni mentalnej: „Czyli 
on – dosłownie rzecz ujmując – wciska ci to dziecko w brzuch?”. Dla 
dziennikarza wypowiedzi, które MT określiła mianem „wrzutki”, są ra-
czej formą presji, nacisku. Swoimi pytaniami próbuje podważyć ramę 
interpretacyjną MT, ta jednak konsekwentnie wraca do swojej, opartej 
na katolickich wartościach, przestrzeni mentalnej:

GS: Tomek je przekabacił?

MT: Nie. One tak same. To katolicki dom, pojawienie się kolejnego 
dziecka jest dla nich zupełnie naturalnym wydarzeniem i przy oka-
zji rozrywką. Ale to nie koniec. Idę do swojego lekarza – to również 
jest osoba mocno związana z kręgami pro-life – i słyszę: „Czy nie 
wzrusza cię, że dzieci proszą o kolejne dzieci?”. I też mnie nama-
wia, że nie powinnam odkładać poczęcia. Mąż chce, dzieci chcą, 
lekarz chce.

GS: Ja bym im wszystkim kazał się wypchać. Choćby na złość.

MT: Nic nie rozumiesz. Jeżeli mój mąż chce, żebym mu urodziła 
kolejne dziecko, to znaczy, że mnie kocha. I że nadal mnie pragnie. 
Kiedy wchodziliśmy w małżeństwo, ślubowaliśmy, że przyjmiemy 
tyle dzieci, iloma nas Pan Bóg obdarzy.
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Pojawia się tu pewna charakterystyczna sprzeczność, czy wręcz nie-
logiczność. MT we wcześniejszej części wywiadu informowała szcze-
gółowo, jak skutecznie unikać kolejnej ciąży, a teraz deklaruje: „Kiedy 
wchodziliśmy w małżeństwo, ślubowaliśmy, że przyjmiemy tyle dzieci, 
iloma nas Pan Bóg obdarzy”. Na poziomie struktury jest tu przejście 
od kategorii sprawczości – kiedy MT, pokazując skuteczność natural-
nych metod antykoncepcyjnych, podkreśla, że to ona decyduje, kiedy 
zajść w kolejną ciążę – do konstrukcji patiensowej, w której MT jest 
bierna a sprawczość przypisywana jest Bogu obdarzającemu dziećmi. 
Bardzo ciekawe jest przejście z poziomu religijnego, abstrakcyjnego: 

„Bóg obdarza dziećmi”, do fizjologicznego, gdy dowiadujemy się szcze-
gółów dotyczących wyglądu śluzu MT.

Fragment ten pokazuje też podział ról w tym małżeństwie.

MT: [Gdy jestem w ciąży] ledwie chodzę, jak słoń. A przecież mu-
szę za resztą dzieci ganiać, one nie znikną.

GS: To niech Tomek gania.

MT: Tomek w tym czasie pieniądze zarabia. Ale jak jest w domu, 
to oczywiście gania, potrafi fantastycznie zajmować się dziećmi.

Ten fragment kapitalnie pokazuje dwie równoległe przestrzenie men-
talne: patriarchalną MT i partnerską GS. Poprzez detale, które stanowią 
elementy kotwiczące w obu domenach, przywołują schemat wyobraże-
niowy, dotyczący tradycyjnego i partnerskiego modelu związku.

Kolejny element wypowiedzi: „Piąte dziecko oznacza też, że będę 
musiała wysłuchiwać tych wszystkich głupich komentarzy na ulicy: 
»Patrzcie! Ma już czwórkę, a teraz znowu chodzi z brzuchem!«. Bo prze-
cież mamy XXI wiek, a tu taka czarna owca, co nie wie, jak się zabezpie-
czać”, jest rekonstrukcją przestrzeni mentalnej, która nie jest tożsama 
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z widzeniem świata przez MT. Wskazuje na to przymiotnik wartościu-
jący „głupich”, budujący kolejną przestrzeń mentalną, wprowadzającą 
te osoby, dla których wielodzietność jest czymś wartościowanym nega-
tywnie i uruchamiającym schemat myślenia, że kolejne dziecko nie jest 
efektem świadomej decyzji, ale nieumiejętności skutecznego zabezpie-
czenia się przed ciążą. W tle pobrzmiewa zatem przekonanie, że ta ciąża 
jest niechciana. Brzuch jest metonimią ciąży i ma w tej przestrzeni także 
wydźwięk negatywny. Co więcej, w rozumieniu MT kobieta, która nosi 
kolejne dziecko, jest „czarną owcą” wśród innych kobiet, bo wyróżnia 
się nie tylko tym, że ma kolejne dziecko, ale tym, że jest ono efektem 
pewnej nieudolności.

Negatywne nacechowanie wielodzietności – dokonane przez 
MT w zrekonstruowanej przestrzeni mentalnej społecznego odbio-
ru tego faktu – natychmiast wychwytuje GS, mówiąc: „Myślałem, 
że wy dumni z tego jesteście”. Czasownik „myślałem” zdradza presu-
pozycję w postaci: „Jestem zdziwiony, że narzekasz”. MT natychmiast 
potwierdza, że oboje z mężem są dumni z posiadania czwórki dzie-
ci, wykazując w ten sposób swój dystans wobec tamtej przestrzeni. 
W dalszej części wypowiedzi MT rekonstruuje przestrzeń społecznego 
odbioru wielodzietności, aktywizując dwie kolejne domeny: patolo-
gii i zaniedbania oraz biedy. MT przytacza przykład koleżanki, który 
ma za zadanie zakotwiczyć w domenie zaniedbania: „Koleżanka usły-
szała ostatnio na ulicy: »O! Ma pani piątkę dzieci. Dziwne, że są tak 
czysto ubrane«”. W podanym przykładzie zawarta jest presupozycja: 

„jak ktoś ma piątkę dzieci, to oczekuje się, że będą brudne”. A to z kolei 
odsyła do domeny patologii. GS objawia powątpiewanie w taki stan 
rzeczy słowami: „Nie wierzę”, czym sprawia, że MT dodaje kolejne ele-
menty tej przestrzeni, przytaczając rozmowę, którą prawdopodobnie 
odbyła: „Ależ tak. »Pewnie pomoc społeczna pani pomaga?« »Nie po-
maga«. »Na pewno, tylko pani się nie chce przyznać«”. Żeby wzmocnić 
siłę swojej wypowiedzi, wzmacnia kotwiczenie czasowo-przestrzenne: 
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„To się dzieje tu i teraz”, po czym dodaje opis własnych odczuć na ten 
temat: „Nie jest miło tego wysłuchiwać”. W tym kontekście dziennikarz 
znowu wyłapuje niespójność, zadając pytanie: „W katolickiej Polsce?”. 
Niespójność ta polega na rozdźwięku między wartościami postulowany-
mi, głoszonymi przez Kościół, w tym propagowaniem wielodzietności 
i rodziny, a reakcjami społecznymi w narodzie, który uważa się za kato-
licki. Dochodzi więc do paradoksu: rodzina katolicka, żyjąc po katolicku, 
jest przez katolickie społeczeństwo odrzucana. Dlatego dziennikarz 
użył przymiotnika „katolicka” właśnie po to, by ten rozdźwięk między 
wartościami postulowanymi a rzeczywistymi nie tylko wykazać, ale 
jeszcze w specjalny sposób wyostrzyć.

Rozmowa GS z MT to dyskurs dwóch przestrzeni mentalnych ukry-
tych pod jedną domeną: katolicyzmu. Ten wywiad w wyjątkowy sposób 
pokazuje, a może wręcz obnaża, dwa poziomy znaczeniowe w języku: 
postulowany i rzeczywisty.

Wpisywanie się w domenę katolicyzmu niejako wymusza na MT tłu-
maczenie, dlaczego przez pierwsze lata małżeństwa byli bezdzietni. 
I ponownie MT aktywizuje swoją fizjologię słowami: „Za każdym razem, 
gdy pojawiał się okres, przeżywałam małą żałobę”. Okres jest tutaj deta-
lem aktywizującym domenę ciąży, gdyż jego pojawienie się jest dowo-
dem właśnie na brak zapłodnienia. GS pytaniem: „Tomek też się badał?”, 
drąży spójność życia małżeństwa Terlikowskich z postulowanymi przez 
nich zasadami katolickiego życia. Ponieważ sam Kościół dokładnie 
precyzuje, co wolno, a czego nie w kwestii życia seksualnego, zatem py-
tanie o badania jest równocześnie testem na zgodność działań medycz-
nych podejmowanych przez Terlikowskich z obowiązującą doktryną. 
Oddanie przez mężczyznę nasienia do badania jest bowiem niezgodne 
z naukami Kościoła katolickiego, pod czym konsekwentnie podpisuje 
się MT, mówiąc: „Niezgodne z naszym światopoglądem”. GS podejmuje 
dyskusję, kontrastując dwie przestrzenie mentalne: katolicką i medyczną, 
słowami: „Przecież to badanie lekarskie!”. MT odpowiada, wartościując 
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działanie medycznie z perspektywy katolicyzmu: „Do dobrego celu nie 
powinny prowadzić złe środki”. „Złe środki” w tym kontekście oznaczają 
masturbację męską w celu pozyskania nasienia do badania. GS odpo-
wiada z punktu widzenia świeckiej przestrzeni mentalnej, tym razem 
wartościując negatywnie katolicki punkt widzenia: „Zawracanie głowy”. 
MT odpowiada z perspektywy swojej przestrzeni: „No jasne. Lepiej 
zamknąć się w pokoju z pisemkiem, a na zewnątrz kolejka siedzi i wie, 
co ty tam robisz”. Zdrobnienie „pisemko” oznacza tutaj erotyczny maga-
zyn przeznaczony dla mężczyzn i ma wydźwięk ironiczny. W wypowie-
dzi MT jest jeszcze jeden detal wartościowany negatywnie. Mianowicie 
fakt, że osoby czekające w kolejce do lekarza mają świadomość tego, 
że mężczyzna się masturbuje. Uruchamia to presupozycję, że skoro 
osoby w kolejce wiedzą, co robi mężczyzna, to muszą to wartościować 
negatywnie. Co ciekawe, GS w ogóle pomija ten wątek.

Doskonałym przykładem budowania ramy interpretacyjnej przez 
nadawcę jest fragment rozmowy GS z MT na temat jej problemów 
z zajściem w ciążę. Fakty przytaczane przez kobietę mają charakter 
medyczny:

1. Diagnoza medyczna: MT ma zbyt duży poziom prolaktyny, która 
blokuje owulację, przez co kobieta nie może zajść w ciążę.

2. Dostaje leki.
3. Przybywa 10 kilogramów na wadze.
4. Zachodzi w ciążę. Metonimicznie jest to wyrażone dwoma kre-

skami w teście ciążowym, oznaczającymi zapłodnienie.
MT buduje kolejną przestrzeń mentalną, aktywizującą domenę wiary 

i cudu w oparciu o fakty z przestrzeni medycznej. Nie może unieważnić 
faktów, więc w oparciu o nie buduje strukturę nowej przestrzeni, po-
przez połączenie ich z faktami zawierającymi elementy religijne:

1. Podróż do Włoch na kanonizację ks. Josemarii Escrivy, założy-
ciela Opus Dei.
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2. Odwiedzanie różnych sanktuariów (m.in. w Padwie, Sienie 
i Florencji). W nich modlą się z mężem o dziecko.

3. Miesiąc później kobieta zachodzi w ciążę.
Mówi: „Zrobiłam test: dwie kreski. Cud”.
Dziennikarz trzyma się swojej medyczno-racjonalnej przestrzeni: 

„Jaki cud? Leki po prostu”.
MT odpowiada z dyskursu swojej przestrzeni: „My to tłumaczymy 

cudem, a ty tłumacz, jak sobie chcesz”.
Kolejnym elementem religijnej przestrzeni mentalnej jest przytacza-

nie przez MT rozmowy męża z Bogiem. Przytoczenie takiej rozmowy 
jest tzw. supozycją, zakłada bowiem w przestrzeni wyjściowej istnienie 
Boga. Co więcej, uruchamia schemat mentalny, że Bóg odpowiada 
na zadane Mu pytania za pomocą znaków.

MT: Tomek chciał zostać księdzem, ale nie był pewien tego wyboru. 
Rozmawiał z Bogiem, pytał: „A może moja droga do zbawienia 
wiedzie przez rodzinę?”. Wtedy poznał mnie.

Następnie uruchamia element ironii: „Episkopat powinien mi te-
raz dziękować, bo z księdzem Terlikowskim miałby same kłopoty”. 
Dziennikarz natychmiast podchwytuje słowo „kłopoty”. Poprzez po-
wtórzenie wywołuje u swojej rozmówczyni potrzebę dodefiniowania 
tego określenia. Odpowiada ona: „Te wszystkie rzeczy, które on opo-
wiada w telewizorze i pisze w gazetach jako katolicki publicysta, szłyby 
na konto Kościoła”. W ten sposób dystansuje się od tego, co publicznie 
mówi jej mąż.

Potem MT buduje przestrzeń romantyczną: „Po trzech dniach 
powiedzieliśmy sobie, że chcemy być razem. Od tej pory byliśmy nie-
rozłączni. Zamiast wkuwać do matury, Tomek przyjeżdżał pod moją 
szkołę z różyczką. Czekał. Widywaliśmy się codziennie. W piwnicy stoi 
całe pudło listów z tego czasu”. Nieodłącznie w tym kontekście musi 
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się pojawić pytanie z domeny fizjologiczno-seksualnej. MT wspomina, 
że spotykali się z mężem sześć lat przed ślubem.

GS: Ciężko było wytrzymać?  
MT: Ale o co pytasz?  
GS: Całowaliście się?  
MT: Jasne.  
GS: I co?  
MT: O przedmałżeńską czystość ci chodzi?  
GS: Tak. Bo wy, katolicy, robicie z tego straszny fetysz.  
MT: Żaden fetysz. To po prostu bardzo wartościowa rzecz, jeśli uda 
się jej dotrzymać.  
GS: I wam się oczywiście udało?  
MT: ...  
GS: Aha.

Mamy tu bardzo ciekawą sytuację, bowiem GS zapytał wprost 
MT o to, czy zachowali z mężem wstrzemięźliwość przed ślubem. 
MT przemilczała odpowiedź, co sugeruje, że współżyła z mężem przed 
ślubem. Po czym komentuje to zdarzenie, wartościując je negatywnie: 

„Człowiek upada, nie zawsze mu się wszystko udaje, ale powinien mieć 
jakąś poprzeczkę. Lepiej wyżej niż niżej. Chcę nauczyć swoje dzieci, 
że w tym czekaniu jest sens”. W toku dyskursu MT buduje kolejną nor-
matywną przestrzeń mentalną. Wskazuje na to czasownik „powinien”, 
który wyraża rozdźwięk między tym, co – jak możemy domniemywać 

– rzeczywiście zrobili Terlikowscy, a więc złamaniem reguły czystości 
przedmałżeńskiej, a światem ich, a przynajmniej MT, przekonań, że po-
winno się tę regułę zachować.

W kolejnej części rozmowy pojawia się konstrukcja tożsamościowa: 
dla MT świat przekonań dotyczących mężczyzny zbudowany jest na tym, 
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że dla niej synonimem mężczyzny jest mąż. Jest to spójne z monoga-
miczną koncepcją związku w katolicyzmie.

GS: Co w facecie jest najważniejsze?  
MT: W Tomku?

MT wskazuje wśród cech prototypowego mężczyzny opiekuńczość. 
I znowu sięga po przykład z domeny kobiecej fizjologii: „W Wiedniu 
brzuch mnie bolał, bo dostałam okres, a zapomniałam tabletek prze-
ciwbólowych. Ledwo chodziłam. Tomasz niesamowicie się tym przej-
mował, był opiekuńczy. „A może coś do jedzenia ci przynieść?” „Chcesz 
chwilę odpocząć?”

MT dodaje, że mąż towarzyszył jej w żałobie po matce. Zatem 
w przestrzeni mentalnej definiującej męskość pojawia się domena sy-
tuacji granicznych związana z umiejętnością towarzyszenia w chorobie 
i odchodzeniu bliskich:

MT: Bardzo mi to imponowało, bo ja, gdy są w życiu poważne kło-
poty, mam ochotę schować się pod stół jak dziecko. On przeciwnie. 
Jest w swoim żywiole.

Tomasz Terlikowski na poczet swojej męskości ma zaliczoną – 
w przestrzeni mentalnej, budowanej przez swoją żonę – umiejętność 
konfrontacji z trudnymi sytuacjami. MT wskazuje też jego wady, takie 
jak bałaganiarstwo,

MT: Porozwalane skarpetki, które od 15 lat odnajduję po całym 
mieszkaniu. Sterty książek, które zalegają, i on nie ma czasu ich 
poukładać, bo wszystko zawsze mu jest potrzebne. Ja – kurczę blade 

– też masę kartek drukuję, ale nie mam takiego bałaganu! Gazety, 
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z których miał sobie wyciąć jakieś teksty, ale nie zdążył, więc leżą 
odłogiem tygodniami.

Mówiąc to, MT ponownie sięga po kategorię ogólną: „Dlaczego wy, 
polscy faceci, tak macie?”. Zaś samą siebie wpisuje w kategorię ogólną 
kobiet: „Bo to jest kobieca skarga powszechna”.

W ironicznej odpowiedzi GS z kolei stawia znak równości między 
kobietami a katolickimi mamusiami, odpowiadając: „Ano dlatego, 
że nasze katolickie mamusie tak nas wychowały”. Buduje w ten sposób 
przestrzeń mentalną, w której dzieli kategorię ogólną „rodzina” na dwie 
podkategorie: rodzinę, która żyje zgodnie z doktryną katolicką, i taką, 
która tego nie robi.

Zatem katolik to ktoś, kto w religijnej przestrzeni mentalnej ma kil-
ka aksjomatów. Po pierwsze, wierzy, że Bóg istnieje. Gdy GS pyta MT: 

„Czym się różni katolicka rodzina od niekatolickiej?”, jej odpowiedź 
wskazuje jako oczywiste to przekonanie: „Jest Pan Bóg”. Drugim fun-
damentem jest przeświadczenie całej rodziny, że małżeństwo jest nie-
rozłączne. Dowodem na to jest kolejna wypowiedź MT: „Katolicka ro-
dzina wie, że nigdy się nie rozstanie. My z Tomkiem jesteśmy na siebie 
skazani do końca życia”. Efektem tego założenia jest trzeci aksjomat: 
rodzina katolicka dba o związek. MT mówi: „Nieustannie więc pracu-
jemy nad związkiem, chuchamy na niego i dmuchamy, bo po prostu nie 
mamy wyjścia. Lepszych zabawek już nie dostaniemy. To daje mnóstwo 
spokoju”.

GS natychmiast podchwytuje słowo „spokój” i pyta: „Spokoju?”. 
Powtórzenie zmusza MT do rozszerzenia znaczeniowego tego słowa. 
MT pokazuje, że podjęcie decyzji o ślubie sprawiło, że nie zastanawia się, 
co by było, gdyby dokonała innego wyboru. Porównuje się do innych 
kobiet, które przez to, że żyją według innego paradygmatu niż katolicki, 
mają gorzej niż ona. Tu sięga po metaforę dworca kolejowego:
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MT: Znam kobiety, które cały czas żyją jak w poczekalni na dworcu. 
Myślą, że gdzieś tam na jakiejś stacji czeka ktoś inny, wspanialszy. 
Że jest jakieś inne, lepsze życie, tylko trzeba wsiąść do odpowiednie-
go wagonu. Ale który to wagon? W efekcie nie wsiadają do żadnego, 
nie podejmują ostatecznych decyzji, nic nie robią na serio, miotają 
się do czterdziestki. Ja nie marnuję czasu w poczekalni.

Sposób życia tych kobiet wartościowany jest negatywnie czasowni-
kiem „marnować”.

Kolejny pewnik takiej rodziny stanowi przekonanie, że nie ma zdra-
dy. Na pytanie dziennikarza: „Zdrada?”, MT mówi: „Tomek jest tu ra-
dykalny i się pilnuje. Ja też”. Bardzo ciekawy w tym kontekście jest 
czasownik „pilnować się”, jakby zdrada była czymś naturalnie danym 
człowiekowi i aby jej uniknąć, należy się kontrolować. Dziennikarz 
kontynuuje temat, najpierw dopytując o narzędzia kontroli, a następnie 
zmieniając konstrukcję gramatyczną na bezosobową, odsuwającą odpo-
wiedzialność podmiotu za swoje czyny: „A jakby mu się »coś« przyda-
rzyło?”. Konstrukcja „coś przydarza się komuś” pokazuje semantyczne 
rozdzielenie ról na agensa i patiensa. Ten, komu się przydarza zdrada, 
postrzegany jest jako bezbronna ofiara tego zdarzenia. Odpowiadając, 
MT aktywizuje nie tylko rolę ojca: „Nie potrafiłby spojrzeć dzieciom 
w oczy”, ale też kogoś, kto pokazałby na różne sposoby, że coś ukrywa: 

„Nie potrafiłby tego ukryć”. Wtedy GS przywołuje przestrzeń men-
talną typowego mężczyzny: „Zdziwiłabyś się, jakie pokłady cynizmu 
i zdolności aktorskich drzemią w każdym facecie”. MT nie neguje tej 
przestrzeni, ale przywołuje potencjalny scenariusz takiego wydarzenia: 

„Wyszłabym z siebie. Byłaby straszna awantura. Pewnie wyprowadzka 
na kilka tygodni. A potem dobry spowiednik, wspólne rozmowy z mą-
drym księdzem, pomoc innych rodzin. Nic nie jest w stanie rozłączyć 
męża i żony. Nas połączył Bóg świętym sakramentem i nie ma ludzkiej 
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siły, która mogłaby te więzy zerwać”. W schemacie tym nawet zdrada 
nie jest w stanie zagrozić sakramentowi małżeństwa.

Dalsza część wywiadu dotyczy rozszerzenia przestrzeni mentalnej 
opartej na przeświadczeniu, że katolickie życie w katolickiej Polsce 
jest zagrożone. GS pyta: „Trudno w katolickiej Polsce wychować dzieci 
po katolicku?”. To pytanie kapitalnie pokazuje dwa poziomy języka: 
postulatywny i rzeczywisty. Dwukrotne użycie leksemu „katolicki”, raz 
w formie przymiotnikowej, raz – przysłówkowej, pokazuje, że znacze-
nie ma charakter dynamiczny i że kontekst całej wypowiedzi pokazuje, 
iż „katolicka Polska”, czyli kraj, w którym większość mieszkańców de-
klaruje przynależność do Kościoła katolickiego, wcale nie żyje zgodnie 
z jego wytycznymi. MT, odpowiadając: „Tak”, milcząco wyraża zgodę 
na taki stan rzeczy. Po czym dodaje: „Na każdym kroku czyhają inne 
wzorce”. Czasownik „czyhają” implikuje, że zdaniem MT myślenie praw-
dziwie katolickie jest zagrożone, po czym wymienia ona elementy tego 
zagrożenia: bale Halloween, Harry Potter, Renifer Niko. „W prywatnym 
przedszkolu, do którego chodziła Marysia, organizowano na przykład 
bal Halloween. Nie poszła. »Marysiu, to złe święto. Wierzymy w życie 
wieczne i nie żartujemy z duchów«”.

GS: A Harry’ego Pottera wolno Marysi czytać?  
MS: Kupiłam pierwszą część z ciekawości, mamy to w domu, ale 
Tomek wsadził na najwyższą półkę.  
GS: Przegięcie?  
MS: Przegięcie. „Na starość zostaniesz dewotem”, powtarzam 
mu czasem. Ale zwykle się z nim zgadzam.  
GS: Pamiętam oburzony felieton Tomka o Reniferze Niko. 
Na Facebooku to był hit!  
MS: Też pamiętam. Poszedł z dziećmi do kina i wrócił wkurzony.  
GS: Bo renifer Niko miał dziecko z poprzedniego związku i zakła-
dał nową rodzinę.  
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MT: Dzieci obejrzały film i w ogóle tego nie zauważyły. Ale Tomek 
zauważył i od drzwi mówi, że to woła o pomstę do nieba. Gdybyśmy 
wiedzieli, że to taki film, tobyśmy dzieci do kina nie zaprowadzili. 
Chcemy im dawać świadectwo wierności.

MT przedstawia walkę o życie zgodne z wartościami katolickimi 
jako wojnę ze światem zewnętrznym: „Przychodzi czas, kiedy wzorce 
zewnętrzne – popkultura, środowisko rówieśników – działają na dziecko 
dużo silniej. Rodzice mogą stawać na głowie, a dzieciak i tak wybierze 
wzorce podsuwane przez kolegów i filmy”. Dziennikarz nie wytrzymuje 
i buduje wypowiedź mocno nacechowaną emocjonalnie: „Małgośka, 
ale taki jest świat! I takie rodziny teraz są wszędzie!” (w sensie: rodziny 
patchworkowe). Równocześnie poprzez nieformalną formę adresatyw-
ną: „Małgośka” pokazuje, że między nim a MT nie ma dużego dystansu, 
zapewne znali się prywatnie przed rozmową. W odpowiedzi MT stawia 
znak równości między rodziną katolicką w tradycyjnym sensie a rodziną 
normalną. Normą dla niej jest to, co jest zgodne z wyznawanymi przez 
nią wartościami, a nie to, co stanowi większość w Polsce: „Dlatego wy-
słaliśmy dzieci do szkoły katolickiej. Mamy pewność, że środowisko 
rówieśnicze jest tam normalne”. Kluczem do zrozumienia przestrzeni 
normalności budowanej przez MT jest słowo „spójność”, które wielo-
krotnie pojawia się w wywiadzie: „Stroje szykowali rodzice, więc nie tyl-
ko musiałabym się zgodzić na udział dziecka w tym »święcie«, ale jesz-
cze kościotrupa własnoręcznie uszyć. Zaangażować się na całego wbrew 
wyznawanym poglądom. To złe. I zły przykład dla moich dzieci: oto 
rodzice czegoś nie popierają, ale w końcu odpuszczają. (...) Walczymy 
o to, żeby nasze dzieci żyły w spójnym świecie”. Terlikowscy tak wybie-
rają elementy rzeczywistości, do której dostęp mają ich dzieci, by były 
one spójne z obowiązującym modelem ich świata. Usuwają więc ze śro-
dowiska własnych dzieci rodziny patchworkowe, pary homoseksualne 
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czy wytwory popkultury, jak książki lub filmy, w których przedstawiona 
wizja świata jest niezgodna z obowiązującą w ich rodzinie:

GS: Co by wam szkodziło, że Marysia ma w klasie koleżankę, którą 
wychowuje para lesbijek?  
MT: Uczymy ją, że rodzina to mama i tata. Więc musielibyśmy 
dziecku wytłumaczyć, dlaczego nagle rodzicami są dwie panie. Albo 
dwóch facetów.

GS szuka połączenia tych dwóch światów: świata postulowanych 
wartości i świata rzeczywistych wydarzeń: „No to byście wytłumaczyli. 
To takie trudne?”.

Następnie pojawia się najbardziej chyba kontrowersyjny fragment 
rozmowy, w którym MT aktywizuje orientację homoseksualną jako 
efekt wychowania, a nie – jak pokazuje nauka – preferencje, z którymi 
człowiek się rodzi.

GS: A jeśli Marysia zakocha się w koleżance? ‚”Mamo, tato, jestem 
lesbijką. Od roku mieszkam z partnerką”’.  
MT: Byłaby to dla mnie totalna klęska wychowawcza.  
GS: Co to ma wspólnego z wychowaniem?  
MT: Moim zdaniem sporo. Powiedziałabym: ‚’Marysiu, kocham 
cię jak dotąd. Ale nie zgadzam się, żebyś na Wigilię przychodziła 
do nas z partnerką.  
GS: W imię czego?  
MT: W imię miłości do własnej córki. I troski o jej zbawienie. 
W naszym świecie to się nie mieści, że facet spotyka się z facetem 
i z nim sypia. Albo kobieta z kobietą.

Słowem kluczem w tej rozmowie jest określenie „w naszym świecie”. 
Oznacza to, że MT ma świadomość istnienia też innych, niekatolickich 
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światów. Nie zawsze jest to oczywiste dla rozmówców, że świat, który 
buduje ich percepcja, ma subiektywny charakter. Wyrażenia językowe 
nie odnoszą się bowiem bezpośrednio do rzeczywistości, tylko są fil-
trowane przez różnego rodzaju reprezentacje mentalne, takie jak ramy, 
scenariusze kognitywne, schematy, modele, prototypy pojęciowe, któ-
re są składnikiem konstruowania znaczenia i pośredniczą w procesie 
ustanawiania relacji między słowem a światem155.

Jednym z filtrów jest tzw. rama modalna, która wyraża stosunek 
mówiącego do prawdziwości wypowiadanego przez niego komunikatu. 
Mówiący albo jest przekonany, że zdarzenie, które opisuje, jest faktem, 
albo też ma świadomość, że to jedynie jego interpretacja rzeczywisto-
ści. Jeśli dla niego świat mentalny, który buduje, jest rzeczywistością 
obiektywną, wówczas mamy do czynienia z modalnością aletyczną156. 
Takie przekonanie bardzo często widoczne jest w postaci wzmocnień 
językowych typu „Taka jest prawda, takie są nagie fakty”. W takim świe-
cie możliwym nie ma miejsca na dialog z drugą osobą, gdyż rozmówca 
nie przyjmuje do wiadomości, że druga osoba może percypować świat 
inaczej.

Drugą modalnością, dopuszczajacą dialog z innymi interpretacjami 
świata, jest modalność epistemiczna. To sytuacja, gdy mówiący ma świa-
domość, że interpretacje świata, które buduje w przestrzeniach mental-
nych, składają się z elementów jego wiedzy i mają charakter subiektywny. 
Często jest to wyrażane konstrukcjami językowymi złożonymi z czasow-
nika w 1. osobie liczby pojedynczej, typu: „z tego, co wiem”, „wydaje 
mi się”, „przypuszczam”, „sądzę, że”, ”myślę, że”. Do modalności episte-
micznej zalicza się też konstrukcja „w naszym świecie”, użyta przez MT.

155 A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 19.
156 Logika aletyczna (gr. aletheia – prawda) to tzw. prawdy konieczne, czyli twier-

dzenia prawdziwe, według Leibniza, we wszystkich możliwych światach, tzw. 
twierdzenia aletycznie konieczne lub apodyktyczne. Wszystkie zdania aletycznie 
konieczne są możliwe, ale nie odwrotnie.
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Dla jasności wywodu warto dodać, że istnieje jeszcze jeden typ mo-
dalności, związany z przekonaniem, jaki świat powinien być, czyli tzw. 
modalność deontyczna. Zdaniem Lyonsa „dotyczy konieczności lub 
możliwości aktu dokonywanego przez osobę moralnie odpowiedzial-
ną” i określa tę kategorię, odwołując się do logicznej koncepcji światów 
możliwych:

Wartość prawdziwościowa twierdzenia zmodalizowanego deontycz-
nie jest ustalana w stosunku do pewnego stanu świata (...) później-
szego od stanu (...), w którym istnieje obowiązek. Ten ostatni stan 
nie może poprzedzać stanu, w którym obowiązek zostaje nałożony, 
choć może być z nim jednoczesny157.

Podobnie definiuje modalność deontyczną Danuta Rytel:

modalność deontyczna dotyczy zbioru światów, w których obowią-
zują pewne normy, tzn. wypowiedzenie zmodalizowane deontycznie 
mówi o możliwych światach, w których dana czynność lub stan 
jest obowiązkowa, zakazana lub przyzwolona przez jakiś subiekt 
modalizujący. Modalność deontyczna dotyczy dwóch nadrzędnych 
sytuacji, w których subiektem modalizującym jest albo sam nadaw-
ca i on wywołuje powstanie jednego ze znaczeń modalnych, albo 
jest nim jakieś inne żywe indywiduum lub istniejące normy i w tym 
przypadku nadawca komunikuje o ich istnieniu158.

Wracając do wywiadu, z ostatniej wymiany zdań wynika, że dla 
MT dowodem miłości do własnej córki byłaby sytuacja, w której nie 
zaprasza jej na jedno z najważniejszych katolickich, równocześnie 
bardzo rodzinnych, świąt. Dla MT jest to sytuacja hipotetyczna, gdyż 

157 J. Lyons, Semantyka, t.1, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1984, s. 409.
158 Cyt. za: A. Libura, Teoria przestrzeni mentalnych..., op. cit., s. 176.
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córka jest jeszcze małą dziewczynką. Ale hierarchia wartości wyznawa-
na przez MT i jej rozumienie jednego z naczelnych pojęć katolicyzmu, 
czyli zbawienia duszy, ma bezpośredni wpływ na interpretację hipote-
tycznej nawet rzeczywistości i wpływa na konkretne działania i decyzje. 
Równocześnie, co było już przedmiotem analizy, MT ma epistemiczną 
świadomość tego, że to jest „ich” świat i że inni ludzie myślą inaczej. 
W tej samej wymianie zdań wyraźnie widać, że utożsamia ona ducho-
wość z seksualnością. MT mówi wprost, że w jej świecie nie może być 
zbawiona kobieta, która współżyje seksualnie z inną kobietą, ani męż-
czyzna, który ma kontakty seksualne z innym mężczyzną. To nie tylko 
zamyka możliwość zbawienia, ale też wyklucza ze wspólnoty rodzinnej.

GS kontynuuje tę myśl o tożsamości między seksualnością a wiarą, 
sięgając po detal, jakim jest powszechnie dostępna prezerwatywa.

GS: Płacisz za benzynę, obok kasy są gumki. Zasłaniasz Marysi 
oczy?  
MT: Nie mam prawka, to moja życiowa porażka. Sześć razy zda-
wałam i nic.  
GS: No to w sklepie.  
MT: Powiem: „To jest prezerwatywa. Chłopak zakłada ją na siusia-
ka, żeby nie mieć dzieci. Ale my tego nie akceptujemy, nie używa-
my”. I tyle.

MT buduje dwie przestrzenie mentalne: innego świata, w którym 
ludzie używają prezerwatyw, i świata „naszego”, w którym nie ma zgody 
na stosowanie tej metody antykoncepcji.

GS przywołuje kolejny sporny temat między oboma światami, jakim 
jest problem masturbacji.

GS: Syn bawi się siusiakiem. Co robi katolicka rodzina?  
MT: Już się bawił, ręce same mu tam szły. Odwracaliśmy uwagę. 
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Zabawką, książeczką, jakimś zajęciem. Udawało się.  
GS: Bo ma cztery lata. Zaraz dorośnie i wtedy dopiero zacznie się 
bawić.  
MT: Nie chciałabym, żeby mu się seksualność kojarzyła z zakazami. 
Nie demonizujemy tej sfery.  
GS: Tylko jak katolicka rodzina – jeśli całą tę kościelną etykę seksu-
alną traktuje serio – ma wychować nastolatka, żeby nie sfiksował? 
Wiadomo, że wszyscy chłopcy się masturbują. A wy przecież mu-
sicie synom wpoić, że to grzech straszliwy.  
MT: Nie straszliwy, ale rzeczywiście grzech. Powiem mu: 
„Uważam, że to jest złe”. A zresztą... niech Tomek się martwi. 
To akurat jest materiał na męską rozmowę. Dlatego właśnie dziec-
ko powinno mieć mamę i tatę, a nie dwie mamy. Żeby dzielili się 
tematami i uzupełniali role wychowawcze.

W tym fragmencie MT, żeby uwiarygodnić życie zgodne z katolickim 
wizerunkiem, który buduje w przestrzeni publicznej, udostępnia bardzo 
prywatne informacje: że jej czteroletni syn próbował się masturbować. 
Masturbacja należy do dziedziny fizjologii, niezwykle intymnej i osobi-
stej. MT decyduje się ją upublicznić właśnie po to, by uwiarygodnić swój 
wizerunek. Konstrukcją: „Wiadomo, że wszyscy chłopcy się masturbują”, 
GS pozoruje obiektywny sąd, którego MT nie neguje. Skoro nie reaguje ona 
na tę konstrukcję językową, tylko komentuje dalszą część wypowiedzi doty-
czącej negatywnego wartościowania tego aktu, jest to sygnałem, że uznaje 
prawdziwość tej wypowiedzi. Mogłaby przecież zareagować negacją i po-
wiedzieć: „Skąd wiadomo, że wszyscy chłopcy się masturbują?”. Wyznacza 
też podział na tematy „męskie” i „kobiece”.

Czasownik „powinno się” aktywizuje językowo przestrzeń deontycz-
ną, czyli przekonanie jak powinno być. MT wyraźnie rozdziela oba światy 
i równocześnie podkreśla ważność sfery seksualnej w życiu katolika. GS na-
tychmiast to komentuje, pokazując, że wiele te światy łączy, a dzieli niewiele:
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GS: Zobacz, Małgosiu, oboje się zgadzamy, że trzeba być dobrym, 
uczciwym, dbać o dzieci, nie bić ich i szanować bliźniego. Ogólny 
aplauz. I dopiero jak zaczynamy rozmawiać o sprawach zwią-
zanych z seksem, to cała zgoda bierze w łeb. A to prezerwatywa, 
a to masturbacja, a to antykoncepcja. Bez sensu! Wybacz, że tak 
to ujmę, ale wy się wadzicie z tym światem głównie o dupę i okolice. 
MT: Bo owa dupa, mój drogi – czyli seksualność – jest integral-
ną sferą życia. Niesamowicie ważną. To nie są głupie szczegóły. 
To są fundamenty.

MT potwierdza tożsamość między duchowością a seksualnością. 
W kolejnym komentarzu ujawnia, że jej świat – jak uważa – jest lepszy:

GS: Mnie to okropnie dziwi, że wy w XXI wieku opowiadacie, 
że prezerwatywa jest grzechem. Ileż energii na to idzie! Moglibyście 
się zająć poprawianiem świata, a nie zwalczaniem prezerwatyw.  
MT: My się nie zamierzamy uśmiechać do świata. Nie musi być 
miło. Świat bez prezerwatyw byłby lepszy.

Małgorzata Terlikowska razem z mężem Tomaszem Terlikowskim 
są niezwykle aktywni w mediach w promowaniu tradycyjnego, katolic-
kiego modelu rodziny. Oboje w sposób otwarty mówią o tym, że w pełni 
uznają naukę Kościoła i żyją zgodnie z wiarą. Taka deklaracja w prze-
strzeni publicznej wiąże się z koniecznością udostępniania informacji 
bardzo intymnych, gdyż związanych z seksualnością i fizjologią. To za-
wsze jest kwestia decyzji. Jeśli ludzie, a szczególnie kobiety, decydują się 
mówić o swoim katolicyzmie, to ryzykują, że zostanie im zadane pytanie 
o praktyczny stosunek do zakazów Kościoła, a więc m.in. stosowania 
antykoncepcji. Dlatego taka decyzja jest równocześnie decyzją wizerun-
kową z wszelkimi konsekwencjami nie tylko dla osoby zainteresowanej, 
ale też jej bliskich, na przykład masturbującego się syna.
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Naruszanie prywatności przez media jest nieuchronne, gdyż podnosi 
poziom medialności, a więc oglądalności, słyszalności, poczytności czy 

„klikalności” danego materiału dziennikarskiego. Dziennikarzy uczy się, 
jakie strategie językowe mają stosować i jak zadawać pytania, by roz-
mówca ujawnił jak najwięcej informacji z domeny życia prywatnego. 
Detale z obszarów fizjologii, seksualności czy poglądów społeczno-

-politycznych stanowią fundament dla ramy interpretacyjnej. O tym 
zresztą mówią sami dziennikarze, udzielając rad młodszym kolegom 
i koleżankom po fachu.

Na warsztatach dla młodych reporterów ktoś czytał swój reportaż 
o pielęgniarkach, które protestują przed Sejmem, założyły tam „białe 
miasteczko”, śpią w namiotach. Jedna ze scen: ranek, toaleta w polowych 
warunkach, jedna z pielęgniarek robi makijaż. – A jakimi kosmetyka-
mi? – dopytuje Małgorzata Szejnert. Spoglądamy na nią zaskoczeni. 
Szejnert mówi nam, że ją to ciekawi, czy szminka najtańsza, czy z tych 
lepszych, bo to może coś powiedzieć o sytuacji materialnej pielęgniarek. 

„Nie ma reportażu bez szczegółu. Bez szczegółu nie da się opisać ani 
bohatera, ani wydarzenia”, mówiła w jednym z wywiadów. Dla wielu 
reporterów to jak zdanie z dekalogu. Mariusz Szczygieł przyznaje, że jej 
zdanie: „Szczegół jest rusztowaniem dla pamięci”, ma zawsze przy sobie 
i powtarza innym159.

159 h t t p : / / p o z n a n . w y b o r c z a . p l / p o z n a n / 1 , 3 6 0 0 1 , 1 6 9 9 7 0 3 2 , 
Szczegol _znaczy _ pamiec __ Spotkanie _z_Malgorzata_Szejnert.html [data do-
stępu: 1.01.2018].
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Detal pozwala na zweryfikowanie, w jakim stopniu treści postu-
lowane przez rozmówcę nakładają się na jego rzeczywiste życie. Gdy 
Grzegorz Sroczyński dopytuje Małgorzatę Terlikowską o szczegóły 
katolickiej antykoncepcji czy strategie rodzinne wobec masturbacji 
syna, to czytelnik ma możliwość „nałożyć” prawdy wyznawane przez 
katolicką żonę i matkę na opisane przez nią sytuacje życiowe i albo 
uwierzyć w jej spójność wizerunkową, albo nie. Wykazanie spójności 
pozwoli bohaterce „zachować twarz”. Jeśli natomiast jej praktyczna 
postawa jest niezgodna z tym, co głosi doktryna katolicka, pod którą 
ona się podpisuje, wówczas ryzykuje „utratę twarzy”. Tak zdarzyło się 
w sytuacji, gdy nie odpowiedziała na pytanie, czy zachowali z mężem 
czystość przedmałżeńską, co pozwalało się domyślić, że nie byli wierni 
tej zasadzie.

Jednak nie chodzi wyłącznie o język i ujawnianie informacji, ale 
o cenę, jaką w wyniku takiego ujawnienia może ponieść dana osoba. 
Gdyż „twarz”, czyli publiczny wizerunek, jest równocześnie elementem 
tożsamości tej osoby. Przekroczenie granic, szczególnie w wypadku 
ludzi, którzy nie potrafią się bronić ze względu na małe obycie z media-
mi, może mieć fatalne skutki psychologiczne. Może wywołać poczucie 
naruszenia czyjejś tożsamości.

Prywatność osób obecnych w sferze publicznej, a więc przede 
wszystkim medialnej, jest równocześnie znaczącym elementem ich 
publicznego wizerunku. Podjęcie decyzji o udzieleniu wywiadu czy 
wpuszczenia prasy kolorowej do własnego mieszkania jest początkiem 
gry z mediami o granice własnej prywatności. Osoby, które decydu-
ją się na wpuszczanie mediów do własnej sypialni, jak na przykład 
Małgorzata Rozenek, mają większą szansę na zaistnienie w mediach, 
co z kolei przekłada się na poziom ich rozpoznawalności i konkretne 
kwoty na przykład za udział w reklamie.

Książka ta w założeniu miała mieć też wymiar edukacyjny: po-
kazywać, jakie strategie językowe powodują naruszanie. Czytelnik, 
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świadomy działania mediów w tej kwestii, może skorzystać z nich jako 
narzędzi do obrony siebie i swojej „twarzy”. Zgodnie z zasadą, o której 
mówił Robert Theobald w odniesieniu do kryzysów ekonomicznych: 

„Jest jeden dodatkowy czynnik, który pomaga panować nad kryzysami, 
a mianowicie lepsze zrozumienie ich powstawania”160.

160 Cyt. za: M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczuc-
ka, Warszawa 2004, s. 212.
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(a także innych pokrewnych kierunków społecznych i humanistycznych) oraz tzw. 

„zwykli” – zainteresowani tą problematyką – czytelnicy.

z recenzji Bartłomieja Dobroczyńskiego

MAŁGORZATA MAJEWSKA

PRYWATNOŚĆ  
A MEDIA
Z A R Y S  P R O B L E M A T Y K I
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