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Wprowadzenie

NOWE TEKSTY, NOWE INTERPRETACJE

Kiedy się w Polsce skończył XX wiek?
Wiek XVIII w Europie skończył się przed czasem – prawdopodobnie wtedy, gdy wybu-
chła rewolucja francuska. Wiek XIX otwarły wojny napoleońskie, skończył się on na-
tomiast grubo po terminie, trwał bowiem spokojnie – i nawet u schyłku zdążył przybrać 
miano pięknej epoki – do wybuchu pierwszej wojny światowej. Dwudziesty mógł się 
skończyć w 1989 roku wraz z upadkiem reżimów totalitarnych we Wschodniej i Środ-
kowej Europie. Bardzo jednak możliwe, że przyszłe pokolenia za cezurę uznają dopiero 
wrzesień 2001 roku.

Dla Polaków zakończenie XX wieku rozciągnęło się na te kilkanaście lat, pomiędzy 
lokalnym, środkowoeuropejskim końcem stulecia – i wstrząsem, który naznaczył świa-
tową politykę.

TYPY I STYLE KULTURY A ZMIANA USTROJOWA

Maryla Hopfi nger w ciekawym, często cytowanym zbiorze tekstów o audiowizualnym 
doświadczeniu współczesności (Hopfi nger 2003) przypomina dawną propozycję Stefana 
Żółkiewskiego, żeby opisując kultury, rozróżniać pomiędzy ich typem i stylem. „Sposoby 
komunikowania się ludzi w społecznej przestrzeni – pisze – posługiwanie się pewnymi 
technikami komunikacyjnymi, a zatem występowanie określonych praktyk komunika-
cyjnych, współkształtują ‘rzeczową infrastrukturę’ kultury, wyznaczają jej typ” (ibidem: 
9). O stylu kultury proponuje natomiast mówić wtedy, gdy rozważamy rządzący nią re-
pertuar wartości i ich hierarchie. Koncepcja Żółkiewskiego, choć sformułowana dawno 
i w innych warunkach, także politycznych, wydaje się do dziś poręcznym narzędziem do 
porównywania kultur (choć zapewne na określenie zestawu wartości można by wybrać 
celniejsze określenie niż styl). Na przełomie XX i XXI stulecia, rozciągniętym, jak się 
rzekło, na więcej niż dekadę, Polacy doświadczają gwałtownej zmiany i typu, i stylu 
kultury, w której żyją; są też, rzecz jasna, współtwórcami tej zmiany. Nakładają się tu na 
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siebie co najmniej dwa procesy. Jeden to transformacja systemowa – zmiana politycz-
na i ekonomiczna, lecz o zasadniczych konsekwencjach kulturalnych. Drugi związany 
jest z wejściem w nasze życie nowych technologii medialnych oraz z doświadczeniem 
intensywnej obecności mediów w życiu jednostek i życiu zbiorowym. Obydwa te pro-
cesy doprowadziły do zmiany typu kultury, rozumianego jako infrastruktura material-
na wraz ze sposobami jej używania do komunikacji i wymiany idei. Pociągnęły też za 
sobą zmianę stylu – w sensie przewartościowania i zmiany hierarchii aksjologicznych. 
Zmiana polega na przebudowie systemu wartości zakorzenionego jeszcze w XIX wieku, 
a zmodyfi kowanego pod wpływem doświadczeń wojny i życia w komunizmie w wieku 
XX. Dodajmy, że transformacja ustrojowa i zmiany w komunikowaniu, przemieniając 
styl kultury, wzajemnie się warunkują. Gdyby nie rola audiowizualnych mediów maso-
wych, zmiana ustroju nie nastąpiłaby już pod koniec XX wieku – a jeśli by już nastąpiła, 
to zapewne przybrałaby inną postać. Gdyby nie transformacja ustrojowa natomiast, nie 
weszlibyśmy w erę audowizualności tak szybko i z takim impetem chociażby dlatego, że 
bylibyśmy odizolowani od nowoczesnych technik komunikowania i przekazu, zarówno 
przez celowe działania władzy politycznej, jak z racji opóźnienia cywilizacyjnego, wy-
nikającego z niewydolnej komunistycznej ekonomii.

W wymiarze materialnym zmiana wyraża się w intensywnej, wielowymiarowej 
obecności środków komunikowania masowego w niemal wszystkich dziedzinach co-
dziennego życia ludzi. W wymiarze mentalnym polega na nowych sposobach percepcji 
i opisu doświadczenia ludzkiego, doświadczenie mediów bowiem wywiera trwałe skutki 
antropologiczne i wpływa na epistemologię.

W Polsce ta zmiana ma znaczenie szczególne właśnie dlatego, że zbiegła się w czasie 
z transformacją polityczna i gospodarczą. To prawda, iż za tzw. komuny częścią naszego 
życia – i to wcale niebagatelną – była telewizja; słuchaliśmy też radia, używaliśmy tele-
fonów, a niektórzy nawet komputerów. Jednak proces nasycania mediami codziennego 
życia ludzi zachodzi względnie swobodnie dopiero od lat 90., kiedy to powstały po temu 
warunki polityczne i ekonomiczne. Rewolucja w naszej części Europy polega nie tylko 
na przyspieszeniu technologicznym; także na tym, że korzystamy z tego przyspieszenia 
z własnej woli, a to, ile mediów wpuścimy do naszego życia, wynika także z naszych 
indywidualnych, życiowych wyborów.

Brytyjski medioznawca i producent telewizyjny John Ellis, podsumowując rolę tele-
wizji w XX wieku, mówi o trzech następujących kolejno po sobie modelach nasycenia 
telewizją. Jego rozważania dotyczą telewizji, lecz wnioski dają się odnieść do mediów 
masowych w ogóle. Pisze zatem (Ellis 2000) o modelu ubogim (scarcity model), na-
stępującym po nim modelu dostępności (availability model) oraz modelu wypełnienia 
(model of plenty). W modelu ubogim, gdy mediów było mało, a ich zróżnicowanie nie-
wielkie (dla większości zachodnich systemów był to okres dostępności do jednego lub 
dwóch kanałów telewizyjnych), telewizja miała odgrywać zasadniczą rolę integracyjną. 
Można było założyć, że cała populacja ogląda to samo i poddana jest tym samym od-
działywaniom perswazyjnym i estetycznym; ma wspólne, choć dość ubogie podstawy 
do wymiany wrażeń i opinii; telewizja zajmuje też jednakowe miejsce w strukturze ży-
cia codziennego milionów rodzin. W ubogim modelu mediów komunistycznych tele-
wizja (co było dobrze widoczne w epoce Gierka) niewątpliwie była przez władze po-
strzegana jako narzędzie jeśli nie integracji, to w każdym razie ujednolicenia. Pełniła tę 
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funkcję niezależnie od tego, w jakim stopniu widzowie utożsamiali się lub nie utożsa-
miali z przekazywanymi tam treściami. Jednolitość i ubóstwo oferty prasowej i radiowej 
wzmacniały efekt ujednolicenia.

W erze dostępności, gdy oferta jest obfi ta i rozmaita, doświadczamy poprzez me-
dia wydarzeń i zjawisk odległych i dotąd niedosiężnych. „Nie możemy powiedzieć, że 
o czymś nie wiedzieliśmy” (ibidem: 15), media bowiem donoszą o wszystkim; jedno-
cześnie jednak pojawia się poczucie niezakorzenienia, braku kontroli nad rzeczywistoś-
cią, bezsilności. Duże znaczenie poznawcze i ideologiczne ma tu bogactwo i zróżni-
cowanie gatunków medialnych. Służą one jako narzędzia do organizacji i interpretacji 
surowca – informacji, obrazów, przekonań – dostarczanego przez media. 

W erze wypełnienia natomiast nie tylko oferta mediów jest bardzo bogata i zróżni-
cowana, ale w dodatku technologie medialne pozwalają odbiorcy na swobodne kształ-
towanie repertuaru, osobistą selekcję treści, ich odbiór w wybranym czasie, miejscu, 
sytuacji. Znika integrujący wymiar mediów (zwłaszcza telewizji), pojawia się natomiast 
zmęczenie wyborem. Możemy już wybierać i swobodnie kształtować treści, nie bardzo 
jednak wiemy, po co.

Łatwo zauważyć, że w Polsce przejście od modelu ubogiego do modelu dostępności 
nastąpiło błyskawicznie, w ciągu zaledwie dziesięciolecia – i niemal jednocześnie z tym 
przejściem kształtował się model wypełnienia. Dziś te dwa modele – dostępności i na-
sycenia mediami – krzyżują się u nas i przenikają. Dla części obywateli oferta mediów 
jest zaledwie dostępna, druga zaś część (młodsi i zamożniejsi) korzysta już z możliwości 
wyboru ograniczonego tylko możliwościami technologii, a nawet zaczyna narzekać na 
nadmiar i wynikającą zeń frustrację.

Zatem początek końca XX wieku – obalenie muru berlińskiego i Okrągły Stół 
w Polsce – oglądaliśmy na ekranach staroświeckich telewizorów lampowych i na ła-
mach prasy drukowanej techniką ołowiową. Zobaczyliśmy obraz przykrojony ad usum 
Delphini, reglamentowany i cenzurowany, niewielki mając wybór co do tego, co chcemy 
zobaczyć lub przeczytać i jakimi kanałami to do nas dotrze. Zaledwie dwanaście lat 
później doświadczyliśmy spektakularnego i ognistego zakończenia XX wieku przy uży-
ciu współczesnych technologii komunikacyjnych. Było to doświadczenie multimedialne 
i interkonektywne, zbudowane z udziałem nowoczesnych telewizji satelitarnych i cyfro-
wych, Internetu, wszechobecnej telefonii komórkowej, zaawansowanej technologicz-
nie i nadzwyczaj aktualnej prasy krajowej i zagranicznej. Dostęp do niego nie podlegał 
urzędowej regulacji, lecz był funkcją możliwości fi nansowych odbiorców, kompetencji 
technologicznej, zdolności poznawczych i – ciekawości.

W krajach rozwiniętego kapitalizmu wejście w erę informacyjną i poprzemysłową 
było dość szybkie – zajęło ostatecznie kilka dziesięcioleci. Zmiana w Polsce i podob-
nych jej krajach Europy Środkowej miała charakter skokowy. Media pojawiły się w ży-
ciu ludzi do tego skoku poznawczo i społecznie nieprzygotowanych. 
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CZY ŻYJEMY JUŻ W KULTURZE MEDIÓW?

Przebudowa instrumentarium rzeczowego kultury doprowadziła do przebudowy info- 
i ikonosfery (Porębski 1972). Zmieniła sposób poznawania świata, podała w wątpliwość 
dotychczasowe sposoby defi niowania prawdy, pokazała nowe formy opisu życia spo-
łecznego. Pociągnęła za sobą praktyczne zmiany w stylach życia Polaków; doprowa-
dziła zwłaszcza do zmian w zachowaniach komunikacyjnych i modelach korzystania 
z kultury (por. Miczka 2002); zmieniła cele i zasady jej tworzenia. W doświadczeniu 
kulturalnym Polaków zaczęły dominować popularne produkty przemysłu kulturalnego, 
wśród wartości zaś pojawił się konsumpcjonizm. Nie znaczy to wcale, że chcemy tu 
powiedzieć, iż przed transformacją nie było u nas kultury popularnej. Przez co najmniej 
cztery dekady władza komunistyczna usilnie (i bez większych sukcesów) próbowała 
wykreować jakąś lokalną, komunistyczną wersję kultury masowej, o odmiennych jed-
nak celach i rozpowszechnianej na innych zasadach niż w kapitalizmie. Była też fascy-
nacja ludzi tym, co z zachodniego przemysłu kulturalnego do nas docierało. Jednak kul-
turę popularną produkowaną i rozpowszechnianą na zasadach wolnorynkowych mamy 
dopiero teraz. Nie chcemy także powiedzieć, że w zestawie wartości Polaków nie było 
konsumpcji. Socjologowie bodaj od lat 70. odnotowują rosnące ambicje konsumpcyj-
ne polskiego społeczeństwa (Czerwiński 1972; Siciński 1988; Bogunia-Borowska 2003 
i in.). Jednak postawy konsekwentnie konsumpcyjne, w dodatku sprzężone z systemem 
wartości kultury popularnej, mogły się u nas pojawić i zyskać oparcie w praktyce kultu-
rowej dopiero w warunkach wolnego rynku.

Przejście do kultury medialnej następuje ze zróżnicowaną prędkością w całym globa-
lizującym się świecie. U nas jest ono jednocześnie przejawem ogólnoświatowych tren-
dów (które – sztucznie powstrzymywane – dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia mogły 
w pełni dojść do głosu), jak i zjawiskiem swoistym. Rewolucja informacyjna zbiegła się 
z transformacją ustrojową; gwałtowny rozwój mediów nastąpił w społeczeństwie słabo 
do tego przygotowanym; kompetencje kulturowe i komunikacyjne nowej epoki muszą 
się zbiegać z tymi, które wykształciła poprzednia, a towarzyszy temu radykalna zmiana 
stylu kultury.

Reasumując, medialna kultura popularna, w której teraz funkcjonujemy, to kultura, 
w której media masowe – technologicznie zaawansowane, oddziałujące wszechstronnie 
i w sprzężeniu – starają się być źródłem wartości, wzorów tożsamości, estetyk, episte-
mologii; wydają się też ważnym czynnikiem społecznej atomizacji i/lub integracji. Jest 
to jednocześnie kultura rozpięta pomiędzy dawnymi potrzebami, wartościami i prak-
tykami kulturowymi Polaków a nowymi, podpowiadanymi i kształtowanymi przez 
wolnorynkowe i prokonsumpcyjnie zorientowane media; pomiędzy nowoczesnymi 
i ponowoczesnym sposobem opisu i przeżywania; pomiędzy konsumpcyjnym i pokon-
sumpcyjnym zestawem wartości.

W związku z tym należy szukać odpowiedzi na kilka ważnych pytań.
Pierwsze z nich to pytanie o rzeczywiste miejsce i rolę środków masowego komuni-

kowania w życiu ludzi, których ekonomiczne, społeczne i kulturowe warunki bytowania 
poddane zostały w ciągu zaledwie kilkunastu lat tak radykalnej przebudowie. Pytając 
o miejsce i rolę mediów, mamy na myśli co najmniej dwa wymiary ich obecności w na-
szym życiu. Z jednej strony, kwestię praktyczną: udział telewizji, internetu, prasy ilu-
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strowanej, radia, telefonii analogowej i komórkowej itp. w tworzeniu struktury życia 
codziennego ludzi; ich wplecenie w praktyki kulturowe i decyzje ekonomiczne; ich 
miejsce w rytuałach indywidualnych i zbiorowych; zmiany, jakie media wprowadzają 
do tradycyjnych, usankcjonowanych długotrwałą społeczną praktyką sposobów radzenia 
sobie z codziennością – a także sposoby nowe, które właśnie za sprawą czy przy udziale 
mediów się kształtują. Z drugiej strony, interesuje nas pytanie o doświadczenie mediów; 
o to, w jaki sposób ta obfi tość środków masowego komunikowania wpływa na sposób 
poznawania i opisywania świata; jak zmienia relacje jednostki z innymi ludźmi i jej spo-
sób myślenia o sobie samej; jak modyfi kuje, wprowadza, unieważnia tabu i stereotypy; 
jaka jest relacja pomiędzy tożsamością współczesnego Polaka a repertuarem tożsamości 
dostarczanym przez współczesne mu media. 

Z tym pierwszym zestawem pytań wiąże się drugi, bardziej szczegółowy – o rolę 
i miejsce w życiu polskiego widza i czytelnika nowych gatunków medialnych, nowych 
dyskursów, nowych konwencji odbioru tekstów medialnych, które pojawiły się u nas po 
1989 roku.

Niektóre z tych, dziś pozornie oczywistych, formuł gatunkowych (na przykład talk 
show czy tabloid) nie miały odpowiedników w komunistycznym systemie mediów 
i mogą być realizowane dopiero w warunkach wolnego rynku mediów i idei. Do dziś 
nie mamy na ich określenie dobrej polskiej terminologii. Inne (na przykład telewizyjny 
serwis informacyjny, teleturniej, magazyn ilustrowany dla kobiet, pismo młodzieżowe, 
reportaż interwencyjny itp.) funkcjonowały już w mediach przed Wielkim Skokiem, 
miały jednak inne funkcje i odmienne wewnętrzne założenia niż gatunki medialne, jakie 
funkcjonują w mediach w Polsce dzisiaj. Inny był bowiem nadawca i odmienne jego 
cele. Nadawca ten defi niował funkcje mediów, mając na uwadze przede wszystkim 
własne potrzeby polityczne, nie zaś upodobania i potrzeby odbiorców. Nie zakładał też 
interaktywności, dialogu, a nawet pozostawienia odbiorcom marginesu swobody inter-
pretacyjnej. Wymownie to odzwierciedla charakterystyczny dla ówczesnej polszczy-
zny termin środki masowego przekazu (zamieniany ironicznie przez pomysłowy naród 
na środki musowego przykazu) – zamiast środki komunikowania. W istocie to właśnie 
o jednostronny przekaz, a nie o wzajemną komunikację chodziło ówczesnym dysponen-
tom mediów.

ODBIÓR ROZUMIEJĄCY I MOZAIKOWY

Wiele gatunków w mediach elektronicznych i w prasie, a także pewne odmiany radia, 
które pojawiły się w polskich środkach masowego przekazu po 1989 roku – talk-tv 
i talk-radio, opery mydlane i telenowele, sitcomy, spoty reklamowe, telesprzedaż, reality 
shows, docu-soaps, nawet teleturnieje i serwisy informacyjne w ich obecnym kształcie; 
gry komputerowe i blogi; komiksy; tabloidy, luksusowe magazyny kobiece, prasa dla 
mężczyzn, magazyny „tęczowe”, gazety telewizyjne, prasa shoppingowa i wiele innych 
to gatunki ukształtowane na podłożu kulturalnym, ekonomicznym i społecznym wol-
nego rynku, w większości jeszcze w czasie, gdy u nas rządziły założenia ideologiczne 
mediów komunistycznych.
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Ludzie szybko przyjęli za oczywistą obecność w mediach tych paradygmatów gatun-
kowych. Prędko przyswajają ich zasady i uczą się je rozumieć, bez problemu też kom-
petentnie reagują na ich coraz szybszą ewolucję. Jak pisze telewizyjny praktyk-teoretyk: 
„proliferacja świadomości gatunkowej jest błyskawiczna, nieporównywalna z tym, jak 
kształtowała się ona w przypadku kina czy, tym bardziej, literatury. Stąd (...) wrażenie 
równoczesnej innowacyjności (nieustanne eksperymentowanie) i konserwatyzmu (szyb-
kie oswajanie nowości)” (Uszyński 2004: 57). Sprawa jednak nie jest taka prosta.

Odbioru mediów (czy szerzej – tekstów kultury popularnej) trzeba się nauczyć: od-
biorca niepostrzeżenie, stopniowo przyswaja sobie kody i konwencje rządzące określo-
ną grupą komunikatów; pojawia się wiedza, rozwija się kompetencja, w miarę rozwoju 
kompetencji mogą się zrodzić upodobania i preferencje. Pewne gatunki, kody, dyskursy 
stają się szczególnie popularne i istotne; zaczynają zajmować dużo miejsca, ponieważ 
odpowiadają emocjonalnym i poznawczym potrzebom, umiejętnie trafi ają w gusta lub 
odzwierciedlają lęki i niepokoje odbiorcy. 

Zgodnie z formułową, przewidywalną naturą kultury popularnej, z każdym z jej 
gatunków związany jest swoisty kod (� GATUNEK MEDIALNY JAKO KOD). 
Wieloaspektowe kodowanie na poziomie prezentacyjnym, reprezentacyjnym, technicz-
nym i ideologicznym (Fiske 1994) jest zwykle wynikiem długotrwałego rozwoju para-
dygmatu gatunkowego. Rozwój tych gatunków medialnych, które obecnie są popularne 
u nas, następował przede wszystkim w związku z potrzebami rynku i upodobaniami au-
dytoriów w Ameryce Północnej i/lub Europie Zachodniej (a w szczególnym wypadku 
pewnej odmiany oper mydlanych – w Ameryce Południowej). Ponieważ w dodatku są 
to (najczęściej) gatunki już dojrzałe, więc bardzo niewiele w nich zostaje pozostawione 
przypadkowi. Krótko mówiąc: wiadomo, jak powinien wyglądać skuteczny (z komuni-
kacyjnego i komercyjnego punktu widzenia) talk show, sitcom czy magazyn telewizyjny 
oraz w jaki sposób może ewoluować w społeczności odbiorczej, dla której został wy-
kreowany i na której został wypróbowany. Co się jednak dzieje, gdy przeniesie się go 
do innego kontekstu ekonomicznego czy kulturalnego i zaprezentuje odbiorcy, którego 
dotychczasowe doświadczenia nie przygotowały do interpretacji zgodnej z zakładanymi 
konwencjami? Pomińmy w ostateczności pierwszy okres „dekodowania naiwnego”, kie-
dy to publiczność, nieoswojona z umownością rządzącą odbiorem niektórych gatunków, 
wierzy na słowo telewizyjnym reklamówkom, pisze listy do bohaterów sentymental-
nych seriali i tłumnie pojawia się na spotkaniach z Lucelią Santos1. Większość badaczy 
zgadza się, że podstawowe oswojenie się polskiej publiczności z konwencjami importo-
wanymi z Zachodu nastąpiło błyskawicznie. Gatunki medialne są zresztą „stosunkowo 
powtarzalne i w dużym stopniu oporne na etniczne standardy kultur” (Godzic 2004: 10). 
To jednak przecież nie znaczy, że zaczęły one u nas funkcjonować dokładnie tak jak 
w USA, Ameryce Południowej czy w krajach Europy Zachodniej (przy całej świado-
mości, że tam naturalnie też są różnice pomiędzy odbiorcami z różnych kultur). Musiały 
powstać nowe teksty odbiorcze, lokalne interpretacje, swoiste dla tutejszego kontekstu 
oceny i hierarchie ważności różnych tekstów medialnych. Nie jest to zresztą sytuacja 
wyłącznie polskiego rynku mediów. Dotyczy wszystkich krajów w Europie Środkowej 

1 Brazylijska aktorka, grająca główną rolę w pierwszej latynoskiej telenoweli pokazywanej w polskiej 
telewizji w 1984 roku. Przyjazd aktorki oraz grającego główny czarny charakter Rubensa de Falco do Polski 
w roku 1985 wywołał wśród publiczności objawy histerycznego uwielbienia.
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i Wschodniej, które po 1989 roku przeszły rewolucję systemową i związane z nią otwar-
cie kulturalne (por. np. Hammer 2002). 

Nie jest celem tej pracy porównywanie znaczenia mediów dla odbiorcy zachodniego 
czy amerykańskiego z jego polskim odpowiednikiem. Takie porównanie, choć pewnie 
ciekawe, miałoby drugorzędne znaczenie. Chodzi raczej o przyjrzenie się sposobom 
oswojenia i przyswojenia nowych paradygmatów gatunkowych przez (czy dobrze do 
tego przygotowanych?) odbiorców. Jak również o „drugie życie” w naszej rzeczywisto-
ści tych nowych gatunków; o to, w jaki sposób (i czy w ogóle) zostają dostosowane do 
potrzeb i oczekiwań tutejszego odbiorcy; a może starają się sobie tego odbiorcę podpo-
rządkować? Co ten odbiorca z nimi robi i czy w ogóle przywiązuje do nich znaczenie? 
Jak je użytkuje? Jak interpretuje? Jakie z nich czerpie korzyści? Jakie wzbudzają w nim 
niepokoje? Jakie teksty odbiorcze powstają wokół tych – nowych w naszej semiosferze 
– materiałów?

Przywoływana tu już Maryla Hopfi nger analizuje w jednym ze swoich szkiców (2003: 
59–61), w jaki sposób w tej transformacyjnej rzeczywistości mogą się ukształtować in-
terakcje ludzi z mediami. Pisze mianowicie o polaryzacji postaw odbiorców. Z jednej 
strony jest to analityczna, całościowa, złożona, kompleksowa percepcja „rozumiejąca”, 
świadoma i czynna, oparta na relacyjnym myśleniu ujmującym złożone stosunki między 
zjawiskami. Aktywny i samoświadomy uczestnik kultury medialnej ma dystans do tego, 
co odbiera i przyswaja; jest krytyczny, umiejętnie rozróżnia pomiędzy fi kcją a przekaza-
mi odnoszącymi się do wydarzeń prawdziwych, rozumie mechanizmy i potrafi  odczyty-
wać ukryte założenia medialnej rzeczywistości, w której partycypuje. Z drugiej strony 
– percepcja „mozaikowa”: bierna, mało krytyczna lub zgoła bezkrytyczna, mało lub 
zgoła całkiem niesamoświadoma; „z tła zarysowującej się mgliście całości wyłaniają się 
znajome składniki, na ogół stereotypowe zbitki” (ibidem: 60). Bierny odbiorca wybiera 
z przekazu przede wszystkim to, co już znane i co odpowiada uproszczonemu obrazowi 
świata; słabo odróżnia materiały fi kcyjne od dokumentalnych, nie rozumie reguł komu-
nikacyjnych ani kryteriów doboru i selekcji treści, jakie są z nimi związane. Zresztą, 
wcale go one nie obchodzą. Czyni go to wymarzonym klientem komercyjnie nastawio-
nych mediów, jest bowiem łatwowierny i chętnie przyjmuje nowości. Jest jednocześnie 
podatny na medialne manipulacje, praktyczny zaś użytek, jaki mógłby czynić ze środ-
ków komunikowania masowego (na przykład do edukacji lub do świadomych wyborów 
politycznych), jest bardzo ograniczony.

Rozważania nad miejscem mediów w ogóle oraz nad funkcjami i sposobami użyt-
kowania różnych paradygmatów gatunkowych mają więc także doprowadzić do odpo-
wiedzi na pytanie o to, z jakim użytkownikiem kultury medialnej mamy dziś do czy-
nienia w Polsce. Ile w odbiorze i użytkowaniu mediów krytycyzmu, samoświadomości, 
rozumienia po prostu – a ile podatności na manipulacje czy biernej kontemplacji? Kto 
i dlaczego rozumie, krytykuje, dyskutuje – a kto kontempluje lub pozwala sobą mani-
pulować? Nie jest to pytanie trywialne w społeczeństwie, w którym właśnie rodzi się 
demokracja.
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GATUNKI I SZEROKIE PARADYGMATY MEDIALNE

Chodzi zatem o uchwycenie ważnego momentu, kiedy dawne współistnieje jeszcze 
z nowym; rodzi się model, który na Zachodzie (Baudrillard 1981) został zdefi niowany 
jako implozja kultury i mediów oraz implozja życia społecznego i mediów; wtedy też 
jeszcze można to implodowanie zaobserwować, wydzielić „stare” i „nowe”, pokomu-
nistyczne i prekapitalistyczne, lokalne i globalne, tradycyjne i nowatorskie, medialne, 
realne i hiperrealne, tradycyjne, nowoczesne i ponowoczesne. Podczas gdy przyswa-
janie nowych paradygmatów gatunkowych i nowych reguł gry odbiorcy z mediami na 
przykład w Europie Zachodniej, Australii, krajach azjatyckich jest intensywnie badane 
(Moran 1998; Keane, Moran 2004, 2005; Harvey 2006) i stało się w ostatnich latach 
przedmiotem przynajmniej kilku rozległych, międzynarodowych projektów badaw-
czych, to przebieg tych procesów w krajach po transformacji do systemu wolnorynko-
wego nie jest dostatecznie skrupulatnie analizowany. Okazja, żeby się mu przyjrzeć, 
szybko zostanie stracona.

Mówiąc o użytkowaniu mediów w ogóle oraz o adaptacji i recepcji wybranych kon-
wencji gatunkowych, ukazujemy wycinek szerszego zjawiska: wejścia Polaków jeśli nie 
w całkiem nową, to w każdym razie w zasadniczo zmienioną semiosferę. Nasze pytania 
dotyczą życia Polaków w nowym, wspaniałym świecie kapitalistycznej kultury popu-
larnej. 

Nowe kody, które polski konsument kultury popularnej musiał sobie szybko przy-
swoić w ciągu ostatnich kilku lat, to nie tylko charakterystyczne gatunki w mediach 
– wymieńmy dla porządku kilka ważniejszych innowacji: talk-tv i talk-radio, soap ope-
ra, docu-soap, reality show, sitcom, courtroom drama, spoty reklamowe, telezakupy, 
teleturnieje i serwisy informacyjne w ich obecnym kształcie, programy kulinarne, za-
wodowe mecze bokserskie i zapaśnicze, gale „oskarowe”, tabloidy, luksusowe magazy-
ny kobiece, prasa dla mężczyzn, magazyny people (tzw. tęczowe), prasa shoppingowa, 
gazety telewizyjne, strony www, blogi i sporo innych. To także pojawiające się razem 
z gospodarką wolnorynkową i społeczeństwem konsumpcyjnym nowe zwyczaje, prak-
tyki kulturowe i miejsca. Tworzą je zespoły znaków zorganizowanych w rozległe i zło-
żone kody; wciąż pojawiają się nowe. To supermarkety i wielkie centra handlowe (dla 
precyzji należałoby się odwołać do angielskiego terminu: shopping malls), wielofunk-
cyjne stacje benzynowe, restauracje fast food, puby, fi tness centers, ośrodki spa, dzie-
cięce centra zabaw, gated communities, multipleksy, kasyna, kafejki internetowe; poczta 
elektroniczna, fora, czaty, komunikatory, serwisy randkowe i nowe formy zalotów; kult 
celebrytów, clubbing, eatertainment, czytelnictwo pulp fi ction i harlequinów, używanie 
telefonów komórkowych, organizacja garden parties przy grillu i dziecięcych przyjęć 
urodzinowych, zakupy świąteczne i fajerwerki noworoczne, walentynki, pisanie życio-
rysów i listów motywacyjnych, interviews przy przyjęciach do pracy. Niewiele u nas jak 
dotąd „sztucznych rajów” (parków tematycznych, Disneylandów, miast rozrywki itp. 
– na razie we wsi Bałtów wyrósł lokalny Park Jurajski, próbuje się także stworzyć coś 
w rodzaju parku tematycznego w niektórych fragmentach krakowskiej Nowej Huty); nie 
doczekaliśmy się telewizyjnego show kaznodziejskiego. Ale czy ich pojawienie się nie 
jest już tylko kwestią czasu?
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Gatunki w mediach trzeba analizować w ścisłym związku z ich otoczeniem kulturo-
wym. Trzeba też na ich funkcjonowanie patrzeć w kontekście szerszych zjawisk, które 
reprezentują; rozmawiając dziś o mediach, odwołujemy się nie tylko do konkretnych 
gatunków medialnych, lecz także do czegoś, co w dalszych partiach tej pracy będziemy 
niekiedy nazywać szerokimi paradygmatami medialnymi.

Na szeroki paradygmat składają się rozmaite teksty kultury (z większą lub 
mniejszą pewnością możliwe do zaliczenia do określonych gatunków medialnych, 
literackich, fi lmowych itp.), oparte na wspólnych założeniach estetycznych i epi-
stemologicznych, reprezentujące i wyrażające wspólny system i hierarchię warto-
ści, prowadzące do podobnych indywidualnych i zbiorowych relacji komunikacyj-
nych pomiędzy nadawcami i odbiorcami oraz wewnątrz grup odbiorczych – wraz 
z ich wspólnym kontekstem technologicznym i organizacyjnym oraz otoczeniem 
materialnym, które wspomaga i wzmacnia zgodne z założeniami paradygmatu od-
czytania i interpretacje. A więc newsy, serwisy, stacje, kanały i portale informacyjne 
– a w szerszej perspektywie szeroki paradygmat medialny infotainment, który one re-
prezentują, promują, którego są częścią i przykładem. Spoty, billboardy, telezakupy, au-
diotele, prasa poradnicza i shoppingowa – a w szerszej perspektywie, konsumpcjonizm 
i pokonsumpcjonizm, i ich współczesne materialne przejawy. Telenowele, opery myd-
lane, prasa serca, harlequiny, talk shows – i szeroki paradygmat mediów melodrama-
tycznych; tabloidy – i tabloidyzacja; quizy i fi lmy dokumentalne – i edutainment; prasa 
kobieca i męska – i tzw. gender based media, i wiele innych. 

Można zatem badać i analizować łącznie rozmaite gatunki telewizyjne, prasowe, ra-
diowe, internetowe, poszukiwać w nich elementów wspólnych, nie różnic. Do ich mie-
szania i łączenia uprawnia nas zachodząca w ostatnich dziesięcioleciach konwergencja 
rozmaitych mediów, tak co do treści, jak co do modeli odbioru i sposobów oddziały-
wania. Ewolucja treści, form, sposobów oddziaływania mediów to przede wszystkim 
(choć nie tylko) zmiany wymuszone wpływem telewizji na odbiorców i na całe otocze-
nie medialne. Prymat warstwy wizualnej, skracanie tekstów, hybrydyczność gatunko-
wa i zacieranie granic między gatunkami fi kcyjnymi i niefi kcyjnymi, spektakularność 
i melodramatyzm, personalizacja, przewaga trybu narracyjnego nad analitycznym, brak 
koncentracji i przerzutność uwagi u odbiorców, wreszcie przemożne podporządkowanie 
treści wymaganiom reklamodawców – to wspólne cechy przekazów prasowych, tele-
wizyjnych, radiowych, których, pomimo oczywistych odrębności, nie da się uznać za 
nieważne.

KULTURA KONWERGENCJI

Ta wspólnota stanowi bowiem część znacznie szerszego zjawiska we współczesnej kul-
turze medialnej: kulturalnej, ekonomicznej i technologicznej konwergencji pomiędzy 
mediami i w ich obrębie. Składa się na nią (Jenkins 2007) przepływ treści i rozwiązań 
formalnych pomiędzy różnymi mediami oraz tzw. kultura uczestnictwa – czyli coraz 
większy udział konsumentów w kształtowaniu treści medialnych oraz coraz więk-
sza ich samodzielność i kreatywność w użytkowaniu tych treści. Typowe dla kultury 
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konwergencji jest także społeczne wytwarzanie rodzaju wiedzy kolektywnej, powsta-
jącej – dzięki nowym technologiom komunikacyjnym – na styku cząstkowej wiedzy 
jednostek i zbiorowych procesów użytkowania mediów. W sytuacji transformacyjnej, 
gdy media stają się dla obywateli – poniekąd na prawach modelu zależności medialnej 
(Ball-Rokeach, DeFleur 1976) – jednym z najistotniejszych źródeł wiedzy, informacji 
i ideologii, procesy konwergencyjne stają się szczególnie istotne. Ścisłe współzależ-
ności między mediami, rynkiem i polityką sprawiają między innymi, że mechanizmy 
konwergencji zostają wykorzystane w służbie promowania i kształtowania postaw kon-
sumpcyjnych. Samo w sobie nie musi to być złe (a jest nawet korzystne z punktu wi-
dzenia potrzeb odbudowującej się gospodarki), staje się jednak niepokojące, gdy nie 
jest należycie zrównoważone obecnością innych wartości i przesłań. Jeszcze większy 
niepokój musi budzić możliwość wykorzystywania kultury konwergencji do manipula-
cji o charakterze politycznym.

TA KSIĄŻKA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

W pierwszej opisywany jest kontekst kulturalny i społeczny, na tle którego odby-
wa się zmiana relacji Polaków z mediami i kulturą popularną (� POLACY NA 
SEMIOTYCZNYM POLIGONIE, � PROJEKT ULICA). W tym kontekście umiesz-
czona jest próba analizy funkcjonowania i roli mediów w życiu codziennym współczes-
nych Polaków (�MEDIA NA CO DZIEŃ: TELEWIZJA, � MEDIA NA CO DZIEŃ: 
RADIO, GAZETA, MAGAZYN, SIEĆ, � UBOGIE I BOGATE KORZYSTANIE 
Z MEDIÓW I MOŻLIWA ALTERNATYWA). Staram się też w niej pokazać stosunek 
ludzi do obecności środków komunikowania masowego w ich życiu, sposoby użytko-
wania i wartościowania mediów, ich związek z relacjami społecznymi. Opis oparty jest 
przede wszystkim na badaniach empirycznych przeprowadzonych w niewielkiej zbio-
rowości mieszkańców jednej, przeciętnej ulicy w Krakowie (� PROJEKT ULICA). 
Badania te były prowadzone okresowo, z przerwami, w latach 2004–2007. Ograniczony 
zakres badań sprawia, iż ustalenia dotyczą przede wszystkim miejsca mediów w życiu 
przedstawicieli rodzącej się polskiej klasy średniej (� PROJEKT ULICA, � BADANA 
ZBIOROWOŚĆ I JEJ STAN POSIADANIA). Wykazały one istotną rolę niektó-
rych paradygmatów medialnych (� GATUNKI MEDIALNE, � ADAPTOWANIE, 
HYBRYDYZACJA, NOWE GATUNKI MEDIALNE) w życiu i doświadczeniach 
badanych ludzi. Dlatego właśnie druga część tej książki dotyczy roli przywrócić dla 
odbiorców niektórych, istotnych paradygmatów gatunkowych i konwencji nadawczo-
odbiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy tym, jak zostały one 
zbudowane, do jakich celów służyły i jak ewoluowały w pierwotnym kontekście swego 
powstania – i jak zostały zmodyfi kowane, przetworzone, przystosowane do lokalnych 
potrzeb w procesie użytkowania przez polskiego odbiorcę. 

Tak więc druga część książki zawiera zarówno analizy poszczególnych programów 
telewizyjnych, tytułów prasowych itp., jak i wyniki badań nad „życiem z mediami” 
mieszkańców jednej ulicy w latach 2004–2007 (� SERWISY INFORMACYJNE 
I INFOTAINMENT, � TABLOIDY I TABLOIDYZACJA, � TALK SHOWS: 
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PODGLĄDACTWO I DEMOCRATAINMENT, � TELETURNIEJE: EDUTAIN-
MENT, � MĘSKIE/KOBIECE: MEDIA RODZAJOWE I KONSUMPCJA, � 
OPERA MYDLANA: MELODRAMAT W MEDIACH, � REKLAMA: SZEROKI 
KONTEKST).

Tak skonstruowana książka, łącząca ze sobą dwie perspektywy, całościową i cząst-
kową, musi być jakoś wewnętrznie pęknięta; właściwie należałoby napisać dwie książki 
– o roli mediów w życiu codziennym i o przyswajaniu nowych paradygmatów gatun-
kowych. Ryzykujemy to pęknięcie za cenę próby oświetlenia życia Polaków z mediami 
z możliwie wielu stron i na różne sposoby. W pracy, poświęconej zasadniczo całemu 
pejzażowi medialnemu, widoczna jest też nieproporcjonalnie duża liczba analiz tele-
wizji. Ta przewaga telewizji, choć utrudnia nadanie książce zrównoważonej struktury, 
odzwierciedla jednak dominującą rolę telewizji w życiu ludzi i w opisywanym pejzażu 
kulturalnym. Z drugiej strony, nierzadko zamieszczone tu obserwacje wykraczają poza 
granice mediów masowych. Zapuszczanie się na teren shopping mall, klasy szkolnej, 
opis ogrodowego przyjęcia w podmiejskim domu czy dyskusji w zakładzie kosmetycz-
nym pozostaje jednak w ścisłym związku z tym, o czym jest ta książka: o przemianie 
kultury, której media stają się najistotniejszym komponentem, lecz która stanowi szer-
szą, nie tylko z mediów złożoną, całość. 
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CZĘŚĆ I

MEDIA W STRUKTURZE
CODZIENNOŚCI
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1. POLACY NA SEMIOTYCZNYM POLIGONIE

„Wszelkie kultury są nieustannie bombardowane przez przypadkowe, pojedyncze teksty, 
które spadają na nie jak deszcze meteorytów. Mamy tu na myśli nie te teksty, które stano-
wią część ciągłej tradycji, wpływającej na kulturę, ale pojedyncze, rozbijające inwazje. 
(...) Są one w gruncie rzeczy ważnymi czynnikami w stymulowaniu dynamiki kulturo-
wej” – pisze Jurij Łotman (1990: 18) we Wszechświecie umysłu (Universe of The Mind) 
– ostatnim wydanym na Zachodzie zbiorze tekstów, odzwierciedlającym m.in. zaintere-
sowanie wielkiego rosyjskiego semiotyka zmianami, jakie zaczęły zachodzić w kultu-
rze rosyjskiej w związku z kruszeniem się komunizmu (zob. także: Łotman 1999). Dla 
twórcy semiotyki kulturowej aparat pojęciowy semiologii miał służyć badaniu konkretu 
– żywej, konkretnej materii rosyjskiej kultury, której dynamizm, niestabilność i stała we-
wnętrzna sprzeczność zamieniają ją w rodzaj „historycznego i teoretycznego poligonu” 
(Łotman 1994). Z zachowaniem wszelkich proporcji, można jako poligon potraktować 
także kraje Europy Środkowej, a w tym konkretnym wypadku – Polskę ery transformacji 
ustrojowej i kulturalnej (� ANEKS: SEMIOSFERA I ZMIANA KULTUROWA).

Mamy zatem zmianę systemu. Na naszą semiosferę opada – sugestywnie opisywa-
ny przez Łotmana – deszcz meteorytów. Musi się pojawić pytanie, na jaki grunt spadł 
ten metaforycznie ujmowany przez rosyjskiego semiotyka deszcz. Jakie doświadczenia 
kontaktu z mediami i kulturą masową miał za sobą polski odbiorca w momencie zmiany 
systemu? Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie wykracza, rzecz jasna, poza skromne 
ramy tej pracy. Możemy jednak poczynić kilka podstawowych ustaleń. Dotyczą one, po 
pierwsze, zasobu doświadczeń odbiorcy związanych z mediami i szerzej kulturą popu-
larną sprzed 1989 roku, po drugie – sytuacji komunikacyjnej (czyli kontekstu komunika-
cyjnego dla odbioru mediów) po 1989 roku, wreszcie po trzecie – uwarunkowań psycho-
logicznych, socjoekonomicznych i kulturalnych związanych z sytuacją transformacji.

Co pamiętają polscy użytkownicy mediów? Zbiorowości odbiorcze w Polsce skła-
dają się oczywiście z jednostek w różnym wieku i o rozmaitych zasobach doświadczeń 
oraz kompetencji komunikacyjnej. Na przykład wśród polskich telewidzów są zarów-
no ludzie pamiętający początki telewizji, jak i ci, których dojrzewanie odbywało się 
w okresie telewizji Szczepańskiego, jak wreszcie całkiem spora i z naturalnych przy-
czyn rosnąca grupa tych, których całe świadome życie upłynęło już w pejzażu mediów 
urynkowionych i którzy nawet nie potrafi ą sobie wyobrazić innej sytuacji. Na razie jed-
nak można chyba założyć, że statystycznie rzecz biorąc, podstawowe doświadczenie to 
doświadczenie zmiany, odbiór z pamięcią (jednak coraz słabszą) o tym, jak wyglądały 
media poprzedniej epoki. Zresztą i młodsze pokolenie jakoś się do tej pamięci ustosun-
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kowuje. Media stale i nie bez samozadowolenia przypominają swoje najwybitniejsze 
osiągnięcia z drugiej połowy XX wieku. Trwa też wspominanie i międzypokoleniowa 
wymiana doświadczeń, co – nawiasem mówiąc – prowadzi do takich osobliwych sytu-
acji, jak „kultowość” niektórych peerelowskich programów telewizyjnych, komiksów, 
czasopism, książek, fi lmów wśród bardzo młodych odbiorców, odnajdujących w tych 
tekstach minionej epoki przewrotne przyjemności – w oczywistym oderwaniu od ich 
rzeczywistego, projektowanego odczytania oraz od kontekstu socjologicznego i poli-
tycznego, w którym powstały (więcej na ten temat por. Krajewski 2005: 205–245). 

FASCYNACJA POPKULTURĄ Z ZACHODU

Nie trzeba przypominać, że dostęp do zachodniej kultury popularnej i dóbr konsumpcyj-
nych był w komunizmie ograniczany i kontrolowany. Zależnie od stopnia otwartości (czy 
też – patrząc z innej perspektywy – zamknięcia) polityki danego kraju oraz aktualnego 
kursu ideologicznego (na większe lub mniejsze „przykręcanie śruby”) dostęp ten mógł 
być okresowo większy lub mniejszy, nigdy jednak nie był swobodny i zawsze stanowił 
przedmiot cenzury i ideologicznego wyboru. Jak zgrabnie podsumowuje to współczesny 
antropolog, „istniały sposoby manipulowania poczuciem wolności i współuczestnictwa 
w światowej kulturze popularnej” (Pułka 2004: 73). Znamienne, że to, co z zachodniej 
popkultury dopuszczano do obiegu albo usiłowano naśladować, to były teksty należą-
ce do jej nurtu najprostszego, najbardziej prymitywnego i najszerszego jednocześnie. 
Poręczna klasyfi kacja Stanisława Barańczaka (1983: 32–35), pozwalająca zaliczać teks-
ty kultury do poziomu popularnego czy masowego, wymienia takie ich podstawowe 
cechy, jak: nastawienie na odbiór emocjonalny; próba stworzenia poczucia wspólnoty 
świata i wspólnoty języka – a zatem odrzucenie nowatorskich, sprzecznych z przyzwy-
czajeniami odbiorców środków wyrazu; uproszczenie rozkładu wartości, czyli spełnienie 
warunku szybkiej i łatwej orientacji aksjologicznej; zwolnienie odbiorcy od samodziel-
nych decyzji interpretacyjnych. Trudno tę propozycję uznać za całkiem przekonującą, 
odbija się w niej niewątpliwie myślenie o kulturze w kategoriach hierarchii oraz absolu-
tyzowanych kryteriów estetycznych i etycznych. Zachodnia kultura popularna w drugiej 
połowie XX wieku w żadnym wypadku nie składała się wyłącznie z tekstów o takich 
cechach ani też jej konsumenci nie byli zawsze bierni, emocjonalni, pozbawieni zdol-
ności do własnych ocen i interpretacji. Prawda natomiast, że produkty kapitalistycznej 
kultury popularnej importowane na użytek odbiorcy polskiego były dobierane w taki 
właśnie sposób, że spełniały te cztery wymienione przez Barańczaka kryteria. Starały się 
im także dorównać rodzime teksty popkulturowe inspirowane i sponsorowane przez ko-
munistyczną władzę. Władzy po prostu wygodnie było mieć odbiorcę biernego, niezdol-
nego do refl eksji etycznej i samodzielnej interpretacji, dlatego nawet w dekadzie rządów 
Gierka, kiedy to partia dopuściła do powszechnego obiegu produkty masowej kultury 
zachodniej, „stawiano tamy przed dostępem treści ambitniejszych i kontrowersyjnych 
politycznie czy ideologicznie” (Friszke 1995: 41).

Nawet jednak przykrojona ad usum Delphini zachodnia kultura popularna stanowiła 
przedmiot fascynacji i naśladownictwa. Dostęp do jej wytworów dowodził uprzywilejo-
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wania społecznego, ekonomicznego i... intelektualnego. Relacje z tego okresu z różnych 
krajów komunistycznych, przy pewnych różnicach w szczegółach, spowodowanych 
odrębnościami realizowanej w nich polityki kulturalnej (przy zachowaniu jednolitego 
kierunku), wykazują zadziwiające podobieństwo, gdy chodzi o fascynacje artefaktami 
z Zachodu u nas (Kuroń, Żakowski 1995; Krajewski 2005) i w innych krajach tzw. obo-
zu (Modrzejewski, Sznajderman 2002).

Pamiętam2 nasze spotkania podszyte pewną dozą smutku, podczas których próbowaliśmy bawić 
się przy zachodniej muzyce, tak jak według naszych wyobrażeń bawiła się młodzież z Zachodu; 
pamiętam nasze biedniutkie stroje, które próbowały być „modne” – imitacje ubrań otrzymywanych 
przez niektórych z nas od krewnych z zagranicy albo uszyte według „Burdy” z ubiegłego sezo-
nu (...). Pamiętam również, jak wszyscy przekształciliśmy się w dojeżdżających nauczycieli (...). 
Oprócz dobrych stopni dawałam im nagrody „materialne”: kartki z jakiegoś starego czasopisma 
made in West ze zdjęciami pięknie ubranych modelek – dla dziewczynek i samochodów – dla 
chłopców (radość była ogromna). (Popescu 2002: 106, w: Modrzejewski, Sznajderman 2002)

Za miesięczną pensję3 mogłem kupić wyprodukowane na Zachodzie dżinsy, wtedy najlepsze – le-
visy. Lub którąś z tłoczonych tam płyt winylowych. Dżinsy i płyty to były najważniejsze rzeczy 
– może dlatego, że były jakimś przesłaniem, informacją z innego świata. (...) Płyty winylowe prze-
grywało się na szpulową taśmę, a z niej na kolejną. Wszystkie nuty i słowa przepisywało się na 
wkładkach do kaset. Nieliczne zdjęcia zachodnich zespołów przefotografowywało się, a niewyraź-
ne odbitki naklejało na ścianę albo kładło pod szybą na biurku. (...) Zawsze myślałem, że ci młodzi 
faceci, którzy uczyli się ze słuchu grać na gitarach znane kawałki Led Zeppelin, wiedzieli więcej 
na temat rocka niż ci z Zachodu. Ci z Zachodu nie znali nacisku, który budził sprzeciw i tęsknotę. 
(Sauter 2002: 87, w: Modrzejewski, Sznajderman 2002)

Amerykański mit kulturowy zapukał do bram powojennej Jugosławii w 1953. W tym roku grano 
w kinach fi lm Bal na wodzie z piękną Esther Williams w roli głównej. Esther, naturalnie, pojęcia 
nie miała, że swoją śliczną nogą pływaczki symbolicznie zatrzasnęła drzwi przed nieproszonym 
gościem – socrealistyczną kulturą sowiecką. (...) A gdy telewizja wkroczyła do wszystkich domów, 
ekran stał się mniejszy, lecz Ameryka większa. Siąpiła w jugosłowiańskich domach jak wyma-
rzony deszcz: z seriali, z oper mydlanych, wraz z Peyton Place’ami, z McCloudami, Dallasami, 
Dynastiami i Santa Barbarami. (...) Pamiętam także słodki dziecięcy handel podobiznami holly-
woodzkich aktorów z opakowań gumy do żucia. Ten, komu się udało zapełnić cały album, zyskiwał 
niewyobrażalne bogactwo. (Ugresić 2001: 80–81)

(...) nagle wszystko się zmieniło4 i wraz z rock’n’rollem czy też big-beatem w tym samym czasie, 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nadeszło i bikini, i mini, i bójki na potań-
cówkach, i saksofony, i seks. (Andruchowycz 2002: 68, w: Modrzejewski, Sznajderman 2002)

Nasuwa się tu skojarzenie ze znaną pracą de Certeau (1984) o arts de faire – nie-
zliczonych, rozmaitych, twórczych sposobach, za pomocą których podporządkowani 
robią własny użytek z kultury popularnej, czyli z udostępnionych im przez dominujący 
system produktów i ideologii. Dla de Certeau praktyki silnych, czyli strategie podmiotu 
(instytucji, partii, przedsiębiorstwa) stawiającego sobie za cel osiągnięcie i utrzymanie 
władzy, zderzają się z praktykami słabych – taktykami, umożliwiającymi choć chwilowe 
wyrwanie się z pola rządzonego przez strategiczne działania systemu. Wymaga to od 
podporządkowanych kreatywności, otwartości i gotowości do wykorzystywania każdej 

2 Tekst dotyczy Rumunii.
3 Tekst dotyczy Estonii.
4 Tekst dotyczy Ukrainy.
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nadarzającej się okazji, by wyrwać fragment „swojego”, wbrew intencjom i założeniom 
strategów. 

Atrakcyjność zachodnich wzorców kultury popularnej była tak duża, że musiała zo-
stać zaprzężona do pracy ideologicznej. Odrzucając z powodów ideologicznych kulturę 
popularną Zachodu, władza dość wcześnie postanowiła na niej kapitalizować. 

„Większą starannością trzeba się wykazywać przy konstruowaniu programów kul-
turalnych i rozrywkowych – postulowało KC PZPR w 1960 roku – tak aby stanowiły 
one konsekwentne narzędzie polityki kulturalnej partii, wolne od wszelkiego rodzaju 
eklektyzmu i mętniactwa, a tym bardziej od poglądów sprzecznych z wymogami so-
cjalistycznej kultury. Należy zdecydowanie i konsekwentnie usunąć z programu radia 
i telewizji wszelkie pozostałości szmiry, tandety i snobistycznego naśladowania złych 
wzorców kultury burżuazyjnej (...) nie powinno być miejsca dla wulgarnej muzyki w ro-
dzaju najbardziej prostackich i wrzaskliwych form jazzu” (W sprawie pracy radia i te-
lewizji, Uchwała Sekretariatu KC PZPR, kwiecień 1960, w: Uchwały 1964: 501–502). 
Jednocześnie tak telewizja, jak i prasa ilustrowana tamtej epoki próbowały naśladować 
wzory zachodnie – nawet choćby dlatego, iż brakowało rzetelnych i atrakcyjnych roz-
wiązań rodzimych.

„Powinniśmy popierać różne rodzaje sztuki rozrywkowej, nie żądając od niej bez-
pośredniej propagandy socjalistycznej (...). Czytelnik i słuchacz nie chcą być nieustan-
nie pouczani, nie chcą stale odczuwać, że stanowią obiekt pewnych socjologicznych 
czy politycznych zamysłów, chociaż więc przekonani jesteśmy, że sztuka rozrywkowa 
w świecie socjalistycznym powinna również spełniać pewne zadania moralno-wycho-
wawcze, to jednak pewni jesteśmy również, że zadanie to jest narażone na kompromita-
cję, gdy występuje zbyt wyraźnie. Budowie socjalizmu służy się nie tylko przy pomocy 
artystycznej propagandy, ale także przez to, że wolno od owej propagandy odpocząć” 
(Fischer, 1961: 233, cyt. za: Ignatowicz 2003).

Za aprobatą władzy podejmowano więc próby tworzenia sztuki rozrywkowej na 
wzór i podobieństwo modeli zachodnich. Miała się ona składać w części z elementów 
kultury ludowej i folkloru miejskiego, w części z elementów importowanych z Zacho-
du, a także z niektórych tekstów tzw. kultury wysokiej, spopularyzowanych i podda-
nych uproszczonej interpretacji. Chodziło jednak zawsze tylko o pewną swoistą sferę 
obiegu masowego – o realizację zadań wychowawczych i obrzędowo-ideologicznych 
(Barańczak 1983: 60). „Możemy jeszcze bardziej z pożytkami ograniczyć zasady opła-
calności na rzecz ideowej i wychowawczej celowości w działaniu kulturalnym” – po-
stulował ofi cjalny ideolog kultury w Polsce w połowie lat 60. (Żółkiewski 1964: 43); 
inaczej mówiąc, chodziło o to, „żeby zasady naszej polityki kulturalnej zmierzały do 
takiego wyboru, aby dominujące w rezultacie treści kulturowe pomagały budowie socja-
lizmu, przede wszystkim oddziaływały na przemiany świadomości mas” (ibidem: 97). 
Prognozy rozwoju kultury polskiej, konstruowane w latach 70. i wybiegające co naj-
mniej 20 lat w przód, nie pozostawiały wątpliwości: „najbardziej pożądany i skuteczny 
będzie model, w którym działanie państwa, ruchu społecznego i związków zawodowych 
będzie optymalnie skoordynowane i nie pozostawi luk dla rozwoju żywiołowych form 
kultury. (...) Wobec możliwości zakłóceń w tym względzie nie należy wykluczać (...) 
zastosowania w polityce kulturalnej całkowitego monopolu organizatorsko-wykonaw-
czego w nadchodzących dziesięcioleciach” (Prognoza rozwoju, 1973: 17–18).
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Mimo niechętnego stosunku do rozrywkowych i komercyjnych aspektów kultu-
ry popularnej, już na przełomie lat 50. i 60. próby produkcji pierwszych seriali tele-
wizyjnych doprowadziły do kilku spektakularnych, jak na tamte warunki, sukcesów, 
jak pierwszy polski quasi-sitcom Wojna domowa, sensacyjna Stawka większa niż życie 
czy próba wcielenia w życie przesłania o przyjaźni polsko-radzieckiej za pomocą poe-
tyki serialowej w postaci Czterech pancernych i psa. Ówczesne telewizyjne programy 
muzyczne cechowało dość wyraźne podobieństwo do amerykańskich Your Hit Parade 
czy American Bandstand i brytyjskich 6.5 Special, Juke Box Jury, Top of The Pops. 
Emitowany od 1962 roku pierwszy polski teleturniej Wielka gra w oczywisty sposób 
(i bez zawracania sobie głowy licencją) naśladował telewizyjne kwizy amerykańskie 
i brytyjskie (� WIELKA GRA: NAJWAŻNIEJSZY TELETUNIEJ PRL). Pojawiały się 
niewielkie, ale zauważalne ustępstwa w stylistyce i zawartości rodzimych wydań prasy 
ilustrowanej. Ostatnia kolumna pryncypialnej skądinąd „Kobiety i Życia” (� CIAŁO, 
KONSUMPCJA I PRZYJEMNOŚĆ W PISMACH KOBIECYCH W PRL) ukazywała 
się pod nagłówkiem Plotki o panach i paniach i – obok nadesłanych przez czytelnicz-
ki humorystycznych historyjek o dzieciach – zawierała zaadaptowane z pism zagra-
nicznych, ilustrowane plotki o aktorach z Hollywood. Był to bodaj pierwszy zalążek 
tak dzisiaj popularnej w Polsce prasy tęczowej (� ODMIANY PISM KOBIECYCH). 
W pismach dla kobiet dowartościowano modę, w prasie dla młodzieży stopniowo za-
częły się ukazywać – zazwyczaj w ostatniej kolumnie – fotografi e i informacje o za-
chodnich zespołach młodzieżowych, w latach 60. jeszcze w tonie kpiąco-krytycznym, 
w miarę upływu czasu jednak – z coraz większą świadomością wagi, jaką te strzępki 
informacji i niewyraźne obrazki miały dla młodzieżowego czytelnika. 

Lata 70. to już wręcz rozkwit rodzimego wydania popkultury, zorganizowany przede 
wszystkim wokół telewizji pod rządami Macieja Szczepańskiego. Szef Radiokomitetu 
doskonale zdawał sobie sprawę z potencjału propagandowego, jaki można zrealizo-
wać przy okazji umiejętnego dawkowania i oswajania wzorów z Zachodu, od począt-
ku zatem zapowiadał „staranie o intensyfi kację ideowo-wychowawczego oddziaływa-
nia Radia i Telewizji, intensyfi kację prowadzoną w warunkach pełnej pryncypialności 
ideowo-politycznej, a także, co pragnę z nie mniejszym naciskiem podkreślić, wysokiej 
atrakcyjności naszych audycji” (Szczepański 1975).

W telewizji więc, obok takich własnych wynalazków, jak koncerty galowe (kopiowa-
ne jednak częściowo z telewizji zachodnich, zwłaszcza włoskiej i francuskiej), progra-
my „z wizytą u was”, turnieje miast, pojawia się stosunkowo obfi ta, rodzima produkcja 
serialowa. Wspiera ją import z Zachodu; polski widz ma okazję obejrzeć amerykańskie 
i zachodnioeuropejskie kryminały i wysokobudżetowe serie telewizyjne (� OPERA 
MYDLANA W WERSJI CODZIENNEJ I LUKSUSOWEJ, � GATUNKI POKREWNE: 
SERIAL RODZINNY I TELENOWELA). Telewizja natomiast nie emituje sitcomów. 
Musiały się one chyba wydawać ówczesnym władzom telewizji bądź niebezpiecznie 
wywrotowe, bądź po prostu zbyt głupie. Szczepański – przyznać trzeba – dbał o poziom 
profesjonalny importowanej oferty, jak i znacznej części produkcji własnej. Niezbędną 
koncesję na rzecz kiczu stanowiły imprezy masowe – koncerty, gale, festiwale i tym 
podobne. W 1974 roku w telewizji na zaproszenie Szczepańskiego występuje ABBA. 
To sygnał, że muzyka młodzieżowa (okrojona z bardziej anarchizujących elementów; 
raczej pop niż rock) też jest przez władzę zaprzężona do pracy ideologicznej. Do dziś 



32

we wspomnieniach z epoki pojawia się „Zielony Sztandar” – pismo Związku Młodzieży 
Wiejskiej, kupowane przez młodzież dla fotografi i zachodnich zespołów muzycznych, 
umieszczanych na ostatniej stronie. Podobnymi atrakcjami przyciągają w latach 70. 
HSPS-owskie „Na przełaj”, ZSMP-owskie „Razem”, przez jakiś czas – także „ITD” 
i „Perspektywy”. Na rynku wydawniczym widać próby skuszenia rodzimego odbiorcy 
odpowiednikami zachodniej literatury wagonowej (czasem ze znakomitym efektem, gdy 
kryminały pisze Maciej Słomczyński; częściej groteskowo nieudolnie, jak w przypadku 
komunistycznego komiksu czy kryminału milicyjnego).

Jak wiele zjawisk tamtego ustroju, prowadziło to do osobliwej schizofrenii. Z jednej 
strony ofi cjalni ideologowie kultury PRL wskazywali, że „współczesna kultura maso-
wa upowszechniana przy pomocy technicznych środków masowej komunikacji sprzy-
ja wzrostowi wpływów burżuazyjnej ideologii, obyczajowości drobnomieszczańskiej 
na proletariat (...) atrakcyjność mieszczańskich modeli kulturowych dla proletariatu jest 
istotnym problemem” (Żółkiewski 1964: 35). Krytykowano zachodnią kulturę popularną 
za „uwarunkowane przez neokapitalizm (...) gwiazdorstwo w funkcji interesów komer-
cyjnych, szerzenie ideałów prestiżowej konsumpcji, dominację głupich, często okrutnych 
podniet” (Czerwiński 1973); „dążenie do pokupności” (ibidem: 46–47); oraz „niedostrze-
ganie perspektyw, jakie otwierają procesy przekształceń ustrojowych (...) a także (...) 
tego pola przekształceń kulturowych, jakim jest zakład pracy poszukujący nowych form 
swej organizacji” (ibidem: 17). Z drugiej – jakże kuszące były możliwości inżynierii spo-
łecznej, jaką być może umożliwiłoby dopuszczenie do głosu tych okropnych, lecz jakże 
atrakcyjnych modeli kultury mieszczańskiej. Jak pisze Barańczak, kilkakrotnie analizują-
cy i komentujący kulturę popularną PRL, efektem tych sprzecznych dążeń i emocji była 
„przedziwna hybryda, którą, nieco na wyrost, nazywa się zwykle PRL-owską kulturą 
masową” (Barańczak 1990: 13). „W modelu tzw. socjalistycznej kultury masowej ni-
gdy nie uda się doprowadzić do pogodzenia ze sobą dwu sprzecznych zapotrzebowań: 
zapotrzebowań perswazyjnych władzy (która łożąc na środki masowego przekazu, prag-
nie mieć z tego zysk w postaci efektów propagandowych) i zapotrzebowań ludycznych 
społeczeństwa. Jedno z drugim się gryzie, bo przecież ideologiczna perswazja z dużym 
trudem mieści w sobie pojęcie rozrywki, z drugiej strony zaś rozrywka nie znosi przymu-
su duchowego, będącego nieodłącznym elementem perswazji. Toteż każdy twór kultury 
masowej, który te dwa zapotrzebowania na raz próbuje spełnić, w nieunikniony sposób 
staje się hybrydyczny i wewnętrznie niespójny” (ibidem: 84). Sukcesy tej hybrydycznej 
kultury propagandowo-popularnej – bo takie przecież także były – przypisać należy nie-
wątpliwie koncesjom na rzecz upodobań odbiorcy. Były to sukcesy nie z powodu, tylko 
pomimo niesionej przez te teksty zawartości propagandowej.

Jednocześnie, paradoksalnie, ta sytuacja stanowiła o wysokim – znacznie wyższym 
niż dziś – statusie tzw. kultury wysokiej (Fik 1996). „W Polsce lat sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych żyliśmy jak otoczeni murem. Żeby zobaczyć, co jest poza nim, trzeba 
było wysoko skakać. Do tych skoków wzwyż służyła ludziom sztuka: literatura i fi lm, 
teatr i malarstwo. Żyliśmy pomiędzy dwiema rzeczywistościami: światem peerelowskim 
oraz tą drugą, prawdziwą rzeczywistością. Nazywano ją «światem nie przedstawionym». 
To, że ten świat nie był przedstawiony, stwarzało niezwykle korzystną sytuację dla arty-
sty. Tworzenie nabierało sensu, było ciągłym odkrywaniem rzeczywistości, rozumianej 
głębiej niż tylko socjologicznie” (Sobolewski 2000: 21).
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Sytuację tę można opisać, odwołując się do pierwszych dwóch etapów opisywanej 
przez Łotmana (�SEMIOSFERA I ZMIANA KULTUROWA) przemiany w kulturze, 
w następujący sposób: jednocześnie lub na przemian, zależnie od kursu politycznego, 
stanu gospodarki i bieżących zapotrzebowań ideologicznych, widzowie i słuchacze bądź 
nie mają dostępu do tekstów zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej kultury popularnej 
(dostęp jest przyznawany tylko elitom; masom proponuje się swojski model, zbudowany 
w gruncie rzeczy na negacji tego, co niesie za sobą kultura popularna) lub dopuszczane 
są (nieliczne) tłumaczenia i nieco liczniejsze – adaptacje i imitacje. Absorpcja kapitali-
stycznej popkultury następuje właściwie niezauważenie, wbrew woli tych, którzy do-
puszczenie do obiegu tekstów rozrywkowych uważają jedynie za sposób na ułatwienie 
połknięcia przez obywateli pigułki propagandowej. Rzeczywisty, rozbudowany proces 
tłumaczenia i adaptowania może nastąpić, dopiero gdy otworzy się pełny, względnie 
nieskrępowany dostęp do nowych tekstów: w momencie urynkowienia mediów i odjęcia 
kulturze popularnej ciężaru zadań propagandowych. Wtedy jednak grunt jest już właści-
wie przygotowany: odbiorcy zdążyli się przekonać i nauczyć, że bardziej odpowiadają 
im teksty zachodniej kultury popularnej. Teksty te mają także ten atut, że – w pierw-
szych latach przynajmniej – są identyfi kowane jako metonimie lepszego świata, nowej 
rzeczywistości, odzyskanej wolności itp. Te importowane ponadto korzystnie odbijają 
od produkcji rodzimej poziomem technicznym, wizualną i dźwiękową doskonałością, 
wreszcie – atrakcyjnością, wypracowaną wszak w drodze wieloletnich badań nad targe-
tem i dostosowań do jego gustów. Przez chwilę po prostu są najlepszymi produktami na 
rynku. Dopiero po kilku latach pojawi się potrzeba obejrzenia czy przeczytania czegoś 
związanego z lokalnymi realiami, „naszego”, „swojskiego”, a jeszcze później – prze-
wrotna nostalgia za nieporadnymi produktami komunistycznej wersji mass culture.

O specyfi ce systemu medialnego w tamtych czasach przypominać nie trzeba – temat 
został bogato i dogłębnie opisany. Przypomnijmy jednak, które z aspektów ówczesne-
go systemu mediów (przy wszystkich jego ewolucjach i przemianach) determinowały 
w najsilniejszym stopniu peerelowską popkulturę medialną. 

MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY NADAWCY

Po pierwsze zatem, tamten system cechuje brak zależności między formą i treściami 
mediów a rynkiem reklamy – co pociąga za sobą praktyczny brak konieczności dostoso-
wania się mediów do potrzeb i upodobań odbiorców. Jednocześnie władza ma świado-
mość, iż dostarczanie ludziom rozrywki można zinstrumentalizować na potrzeby propa-
gandy politycznej. Zatem schizofrenia: prymat funkcji propagandowej i wychowawczej, 
przy jednoczesnej próbie odpowiedzi – w niewielkim stopniu – na potrzeby ludyczne 
i estetyczne publiczności. Stan schizofrenii pogłębia to, że nadawcom brak woli, by te 
potrzeby badać. Brak też najprostszej, empirycznej wiedzy na ich temat: miarodajnych 
wskaźników oglądalności, czytelnictwa itp.

Brak zależności między formą i treściami mediów a rynkiem reklamy oraz bada-
niami upodobań odbiorców wiąże się z prymatem funkcji ideologicznych i założeń 
wychowawczych nad zaspokajaniem hedonistycznych i ludycznych potrzeb publicz-
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ności. Formuły i gatunki rozrywkowe i nierozrywkowe są więc w mediach ściśle roz-
dzielone. O ile przy tym w teksty ściśle rozrywkowe usiłuje się w sprzyjającej sytuacji 
wplatać także przesłanie propagandowe, o tyle te formuły i gatunki, które z defi nicji 
nie mają rozrywkowego charakteru – jak dzienniki telewizyjne, reportaże, publicysty-
ka, serwisy informacyjne w prasie codziennej – są śmiertelnie poważne i celowo posłu-
gują się idiomem zdecydowanie odmiennym od idiomu rozrywkowego (� SERWISY 
INFORMACYJNE W TELEWIZJI PRL). Pojawiające się w nich na zasadzie wtrącenia 
elementy zabawowe (dowcipy, krzyżówki, ciekawostki na ostatniej stronie gazety co-
dziennej, pluszowy miś towarzyszący spikerowi sobotniego telewizyjnego Monitora) 
mają przyciągać ludzi do mediów oraz tworzyć korzystny kontekst dla propagandy po-
litycznej, generalnie jednak media są śmiertelnie nudne... „Tuż po kolacji na przykład 
– kwituje z przekąsem socjolog kultury Marcin Czerwiński w 1973 roku – aplikuje (się) 
nam wiadomości o tuczeniu świń, aby potem wyjść nieco naprzeciw naszemu całodzien-
nemu zmęczeniu i uraczyć nas około godziny dwudziestej drugiej rozprawą rozpisaną na 
kilka niewprawnych głosów, traktującą o tym, czy stawiać w szkole dwóje, czy też ich 
nie stawiać” (Czerwiński 1973: 165). Zbiór naukowych i krytycznych tekstów o telewi-
zji, wydany pod patronatem Radiokomitetu pod redakcją tego samego socjologa jeszcze 
w 1980 roku, na progu transformacji, w ogóle nie uwzględnia atrakcyjności i potencjału 
rozrywkowego telewizji – i zdaje się nie dostrzegać jej fundamentalnej roli dla kultury 
popularnej (Czerwiński 1980).

Brak zależności między formą i treściami mediów a rynkiem reklamy, w połączeniu 
z nieustannymi niedoborami rynkowymi, powoduje nieobecność przesłania konsump-
cyjnego bądź przesłania antykonsumpcyjne mediów. Władza jest jednocześnie (przy-
najmniej w latach 70.) świadoma, że ludzie mają realne ambicje konsumpcyjne i że 
fascynację konsumpcyjnym stylem życia można politycznie spożytkować (Bogunia-
-Borowska 2003: 171–180 nn.). Schizofrenia polega na jednoczesnym niedopuszczaniu 
do głosu w mediach dyskursu konsumpcyjnego (lub na jego radykalnej krytyce) i próbie 
wysyłania do społeczeństwa sygnałów o możliwościach zaspokajania ambicji konsump-
cyjnych, jednak w sposób ograniczony i kontrolowany. Także przesłanie konsumpcyjne 
miałoby w tej sytuacji walor ideologiczny i wychowawczy. krótko mówiąc, konsumpcja 
– ale pod warunkiem ciężkiej pracy; konsumpcja w służbie społecznej równości; kon-
sumpcja rozsądna i stosowna do praktycznych potrzeb; konsumpcja w rezultacie wy-
trwałego oszczędzania; konsumpcja jako nagroda za pracę na rzecz ogółu; konsumpcja 
o wymiarze przede wszystkim zbiorowym – konsumuje nie jednostka, lecz ludność. To 
władza działa na rzecz „zaspokajania konsumpcyjnych potrzeb ludności”.

Brak zależności między formą i treściami mediów a rynkiem reklamy oraz bada-
niami upodobań odbiorców współwystępuje z taką defi nicją miejsca jednostki w spo-
łeczeństwie i celów życiowych jednostki, która uwzględnia przede wszystkim, jeśli nie 
jedynie, wymiar zbiorowy i cele społeczno-polityczne. Przynależność klasowa ma być 
głównym i arbitralnym kryterium stratyfi kacji społecznej. Wszystko to owocuje brakiem 
gatunków i formuł medialnych z defi nicji „kobiecych” i „męskich” – przeznaczonych 
dla odbiorców o określonej przynależności i tożsamości rodzajowej (� MĘSKIE/
KOBIECE: MEDIA RODZAJOWE I KONSUMPCJA). Tak zwana baza genderowa 
mediów (� MEDIA RODZAJOWE), rozumiana jako charakterystyka grupy odbiorczej 
czy audytorium pod względem płci i rodzaju, w tamtej rzeczywistości oczywiście ist-
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nieje. Formuje się jednak ex post, nie ma natomiast związku z celowymi, wcześniej za-
planowanymi działaniami mediów na rzecz przyciągnięcia określonej grupy docelowej. 
Pewnym wyjątkiem wydają się tu tzw. pisma kobiece i dziewczęce (młodzieżowe), lecz 
i tu rozwój gatunku następuje nie w związku z tożsamością rodzajową czytelniczek, lecz 
z ich defi nicją jako obywatelek państwa socjalistycznego (� CIAŁO, KONSUMPCJA 
I PRZYJEMNOŚĆ W PISMACH KOBIECYCH W PRL).

Brak zależności między formą i treściami mediów a rynkiem reklamy oraz badania-
mi upodobań odbiorców to w konsekwencji brak rozwiniętych gatunków medialnych 
o strukturze formalnej i treściach dostosowanych do potrzeb i upodobań publiczności 
oraz do potrzeb rynku reklamy. Istnieje jednak świadomość, że niektóre z tych gatunków 
są dla publiczności niezwykle atrakcyjne, stanowią wręcz przedmiot fascynacji, którą 
to fascynację można spożytkować w celach ideologiczno-propagandowych. Powstają 
zatem i funkcjonują „gatunki imitowane”, o pewnym zewnętrznym podobieństwie 
budowy i środków wyrazu do istniejących gatunków medialnych w mediach kapitali-
stycznych, oparte jednak na odmiennych założeniach wewnętrznych, spełniające funk-
cje wychowawcze i polityczno-propagandowe i stosownie do tych celów kształtujące 
relacje nadawczo-odbiorcze (� GATUNEK MEDIALNY JAKO KOD). Jest więc na 
przykład serwis informacyjny – ale jako gatunek o (niezbyt starannie) ukrytych funk-
cjach publicystycznych (� SERWISY INFORMACYJNE W TELEWIZJI PRL), jest 
także coś w rodzaju lokalnej realizacji paradygmatu talk show, jednakże nieoparte na 
założeniu o swobodnej wymianie narracji i opinii (� TELEWIZYJNE ROZMOWY 
W PRL; DLACZEGO ZWIERZENIOWY TS NIE ZAISTNIAŁ W KOMUNISTYCZ-
NEJ TELEWIZJI?). Spotykamy również pisma kobiece przeznaczone nie dla kobiet, 
tylko dla obywateli płci żeńskiej, z niewielkimi ustępstwami na rzecz hedonistycznych 
tęsknot tych obywateli (� PRASA DLA KOBIET I PRASA KOBIECA). Jest i romans, 
i kryminał (Martuszewska 1973), których przedmiotem nie jest ani żądza erotyczna, ani 
żądza posiadania, bądź które (przy ostentacyjnie zachodnim sztafażu) udowadniają, że 
ani jedna, ani druga żądza nie występują w naszym najlepszym z ustrojów.

MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY ODBIORCY

Jak na to reaguje odbiorca? Przede wszystkim przekorną fascynacją kulturą masową. 
„Jak to możliwe – zastanawia się Barańczak – aby teksty nacechowane perswazyjnie 
cieszyły się tak wielką popularnością i skutecznością, skoro tak łatwo jest zdać sobie 
sprawę z ich ubezwłasnowolniającego i poniekąd poniżającego odbiorcę nastawienia?” 
(1983: 35). Istnieje z pewnością więcej niż jedna odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze: 
eskapizm, pragnienie ucieczki od szarej i nieatrakcyjnej rzeczywistości. Po drugie: za-
pewne rola kompensacyjna tekstów kultury popularnej. Po trzecie (last but not least): 
nawet marne naśladownictwa i przefi ltrowany przez sito ideologicznej cenzury wybór 
z kultury popularnej Zachodu umożliwiały w jakimś stopniu realizację pożądań hedoni-
stycznych i dowartościowywały prywatne ambicje konsumpcyjne. Gdy się poczyta, co 
na temat roli kapitalistycznych mediów i popkultury dla społeczeństw komunistycznych 
piszą autorzy zachodni (a co przewija się także w niektórych wspomnieniach i analizach 
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krajowych), media zachodnie miałyby pomagać przede wszystkim w utrzymaniu nie-
zależnej opinii na Wschodzie i tworzyć swoistą sferę komunikacji równoległej do tej 
wymuszanej przez upartyjnione państwo komunistyczne. Miałyby się także przyczy-
niać do obalenia lub przynajmniej podważenia ideologii komunistycznej przez to, że 
podsuwały inny system wartości i pokazywały style życia różne od tych aprobowanych 
przez totalitarny system. Natomiast umyka chyba uwadze analityków, że przy okazji, 
niejako po drodze, ideologia komunistyczna zastępowana była przez ideologię konsu-
meryzmu – tym bardziej że ludziom po tej stronie żelaznej kurtyny konsumpcjonizm 
kojarzył się wtedy z wolnością... A wreszcie, popkultura stanowiła dla obywatela tzw. 
obozu przestrzeń dla owych, opisywanych przez de Certeau, taktyk słabych przeciwko 
strategiom silnych; pole poszerzania osobistej wolności w sytuacji dość beznadziejne-
go (choć dającego poczucie relatywnego bezpieczeństwa) przeświadczenia o stabilności 
i niezmienialności sytuacji (por. Szpakowska 2003: 18–20). 

Tak więc to ilustrowane pisma znikają z kiosków najprędzej – w PRL najlepiej sprze-
dają się „Przekrój”, pisma dla kobiet, w latach 70. – także prasa młodzieżowa. Sama 
pamiętam, że atrakcyjność tych tytułów była dla nas tym większa, im więcej w nich 
było zdjęć i tekstów dotyczących zachodniej popkultury, a ich zdobycie wymagało spry-
tu i determinacji. Trudno było o większe rozczarowanie dla ówczesnego czternastolatka 
niż wtedy, gdy na ostatniej okładce „Na przełaj” czy „Razem” zamiast Abby, Slade czy 
Pink Floyd znajdował Karela Gotta, enerdowski Puhdys czy radzieckie Samocwiety... 
Ludzie polują na angielskie kryminały z serii Z jamnikiem czy Z kluczykiem. Gromadzą 
się przy telewizorach, żeby obejrzeć zachodni fi lm sensacyjny, odcinek amerykańskiego 
serialu albo kawałek programu rozrywkowego. W radiu czatuje się na urywki zachod-
niej muzyki rockowej i popularnej. (Władza wykorzystuje to, uruchamiając w latach 70. 
program radiowy Tu Jedynka – atrakcyjne kawałki muzyczne przeplatane są w nim zjad-
liwymi komentarzami politycznymi. Program zresztą jest sukcesem tylko do pewnego 
stopnia – I sekretarz jest miłośnikiem muzyki francuskiej, w Tu Jedynka pojawia się 
sporo piosenek francuskich, podczas gdy rzeczywiste wyjście naprzeciw pragnieniom 
publiczności polegałoby na umieszczaniu w programie kawałków rocka i popu anglo-
saskiego). Młodsza publiczność reaguje entuzjazmem na niewielkie, koncesjonowane 
przez władze enklawy zachodniej muzyki – Studio Rytm w I Programie PR, niektóre au-
dycje w Trójce. Jakakolwiek rozrywka jest lepsza niż brak rozrywki, więc nawet czecho-
słowackie i enerdowskie naśladownictwa zachodnich programów rozrywkowych cieszą 
się niejaką popularnością, choć nie da się ona porównać z entuzjazmem dla wytworów 
„prawdziwej” popkultury z Zachodu. Powstaje rodzimy, lokalny kult własnych gwiazd 
rozrywki – i funkcjonuje, choć bez zaplecza fi nansowego i promocyjnego, otaczającego 
i budującego uwielbienie dla gwiazd w kapitalizmie. 

Odbiorca peerelowski jest zafascynowany zachodnią kulturą popularną, akceptuje 
też takie formy rozrywki rodzimej czy pochodzącej „z bloku”, które możliwie udat-
nie naśladują formy kapitalistyczne. Wydaje się natomiast dość odporny na lansowaną 
przez władze swojską alternatywę dla kultury zachodniej: na dostosowaną do potrzeb 
propagandowo-rozrywkowych ludowość i folklor. Tylko nieliczne nawiązania do kultu-
ry ludowej zyskują wśród odbiorców sukces. Skaldowie, No To Co, Maryla Rodowicz 
w swym folkowym okresie są popularni raczej pomimo folklorystycznych źródeł swych 
produkcji, niż z ich powodu. Usilne, zideologizowane narzucanie widzowi i słuchaczo-



37

wi folkloru przyspiesza urzeczywistnienie się tego, co wieszczyli już krytycy kultury 
masowej na początku XX wieku – kultura masowa jest niebezpiecznie silną alternatywą 
dla tzw. kultury wysokiej, ale dla wiejskiej kultury ludowej jest śmiertelnym zagroże-
niem (Strinati 1998: 21 nn.).

Czy dysponenci kultury w PRL nie zdają sobie sprawy, że pomimo ich nacisków 
wychowawczych ludzie hołdują fascynacji zachodnią popkulturą? Zapewne przynaj-
mniej niektórzy są tego świadomi. Już w końcu lat 70. wybitny socjolog kultury ostrzega 
w pracy poświęconej telewizji: „poważnym niebezpieczeństwem jest uruchomienie zu-
pełnie innych motywacji odbioru niż te, które odpowiadają treści przekazu właściwego. 
Gdy w bloku młodzieżowym króciutkie wiadomości wciska się między utwory modnej 
muzyki rozrywkowej, skupia się przy głośnikach amatorów tej ostatniej” (Czerwiński 
1979: 86).

Armand Mattelart (1995), analizując rolę konia trojańskiego, jaką miały odegrać za-
chodnie media w komunizmie, twierdzi, że jeśli na to pozwalano, to tylko dlatego, iż 
chodziło o zmuszenie ludzi, żeby się wycofali do życia prywatnego; żeby hipnotyzując 
się za pomocą mediów, znieruchomieli w kontemplacji, przestali być aktywni w sferze 
publicznej. Niewątpliwie jednym z głównych źródeł atrakcyjności wzorów popkulturo-
wych z Zachodu było dowartościowanie sfery prywatnej, tym bardziej że w opresyjnej 
sytuacji publicznej życie osobiste było sprawą naprawdę ważną (Szpakowska 2003: 23 
nn.). Jednak jeśli nawet założyć, że komunistyczne władze były na tyle wyrafi nowane, 
by realizować makiaweliczny plan opisany przez francuskiego medioznawcę (a wiele 
wskazuje, że nie były), to – jak pokazały wypadki – wcale nie doszło do wycofania się 
obywateli ze sfery publicznej. Jeśli nawet media zachęcały do wycofania się w pry-
watność, to jednocześnie pokazywały przecież alternatywną wizję świata; alternatywa 
dotyczyła nie tylko prywatnych stylów życia, lecz także układu stosunków społecznych 
(Mattelart pisze wręcz o innej kosmologii).

W oderwaniu od ofi cjalnej kultury masowo-ludowej mieszkańcy Peerelu wprowa-
dzają własne rytuały i obyczaje kulturalne, własne teksty, tworzące osobliwy popkul-
turowy drugi obieg. Nie ma on nic albo ma bardzo mało wspólnego z drugim obiegiem 
politycznym i intelektualnym, ale jest z natury swej głęboko polityczny, sprowadza się 
bowiem do prywatnego, jednostkowego oporu przeciw ofi cjalnie obowiązującej wersji 
kultury. Wśród ludności krążą zaczytane egzemplarze niemieckiej „Burdy” i katalogi 
zachodnich (najczęściej niemieckich) domów wysyłkowych – te drugie praktycznie bez-
użyteczne, ale pozwalające się cieszyć przynajmniej marzeniami o tamtym poziomie 
konsumpcji. „Burda” i tzw. żurnale są materiałem instruktażowym – powstają domowe 
kopie zachodnich kreacji. W półpodziemnym obiegu krążą skandynawskie i niemieckie 
„świerszczyki” (� PRL BEZ PISM DLA PANÓW). Wnętrza miejskich mieszkań zdra-
dzają ślady inspiracji zachodnimi fi lmami i magazynami o wnętrzach. Ludność kolekcjo-
nuje etykiety, pudełka, puszki po piwie, tuby po dezodorantach – są one ozdobą miesz-
kań i symbolami statusu fi nansowego. Zachodnie ubrania można bardzo drogo kupić 
w komisach oraz w handlu bazarowym, ściganym zresztą przez policję. Na bazarach ku-
puje się też zachodnie płyty z muzyką oraz stare egzemplarze zagranicznych pism mło-
dzieżowych, muzycznych, fi lmowych –  nieliczne można obejrzeć (znajomość języków 
obcych jest znikoma) w empikach, które nie były wtedy wielką fi rmą księgarską, lecz 
(funkcjonującymi od 1948 roku) Klubami Międzynarodowej Prasy i Książki. Młodzież 
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pilnie studiuje ukradkiem przemycane egzemplarze zachodnich magazynów; kwitnie 
proceder wycinania i wymiany fotografi i, a od lat 70. także nagrywania na magnetofon 
tych urywków rocka i popu, które uda się złapać w radiu. W listach od słuchaczy mnożą 
się w tamtym okresie błagania do dziennikarzy muzycznych, żeby nie zapowiadać na 
tle muzyki – bo to psuje nagrania... Materiał do osobistych i zbiorowych praktyk kultu-
rowych stanowią strzępki popkultury z Zachodu, ale recyklingowi zostają też poddane 
produkty rodzimej kultury masowej międzywojnia. Na bazarach kupuje się przedwo-
jenne komiksy; czytelnicy przekazują z rąk do rąk zaczytane egzemplarze Trędowatej, 
Lata leśnych ludzi i Doktora Murka; osobliwą instytucją kulturalną w dużych miastach 
są powstałe tuż po wojnie, ale czynne jeszcze w latach 80. (por. Kondek 1999: 196 nn.) 
małe prywatne biblioteki, gdzie za niewielką opłatą można wypożyczyć przedwojenną 
literaturę popularną, komiksy oraz przedwojenne i peerelowskie kryminały.

Są to jednocześnie przyjemności dość wstydliwe i tylko młodsza lub najmniej wy-
kształcona część społeczeństwa oddaje się im bez autoironii. Kultura popularna jest 
bowiem, owszem, ważna i atrakcyjna, ale nie stanowi jedynego przedmiotu upodobań 
i źródła wartości. Jej dostępność natomiast z pewnością nie jest głównym zmartwieniem 
mieszkańców tzw. obozu socjalistycznego.

MIĘDZY PRL A WOLNYM RYNKIEM

Transformacja systemu medialnego oznacza zasadniczą przemianę w relacjach pomię-
dzy mediami i publicznością – choć minie sporo czasu, nim obie strony w pełni zdadzą 
sobie z tego sprawę. 

W myśleniu mediów o odbiorcy pojawia się kategoria przyjemności. Media mają 
ją dawać, przede wszystkim dostarczając rozrywki i zabawy, lecz przyjemność staje 
się koniecznym komponentem odbioru także programów informacyjnych, edukacyj-
nych, publicystycznych. Funkcje rozrywkowe określają dobór i formę treści w me-
diach (� INFOTAINMENT, � TABLOIDYZACJA, � DEMOCRATAINMENT, � 
EDUTAINMENT, � MELODRAMATYZACJA), szybko też poczynają górować nad 
innymi funkcjami i rolami środków komunikacji masowej (przynajmniej w założeniach 
nadawców – co z tym faktem robią odbiorcy, zobaczymy w dalszych rozdziałach tej 
pracy). 

Media w większości odrzucają etos wychowawczy. Są traktowane (i same siebie 
traktują) w pierwszym rzędzie jako przedsiębiorstwa dostarczające zysku właścicielom. 
Śladem po myśleniu o wychowawczej i kulturotwórczej roli mediów jest idea misji me-
diów publicznych (Skoczek 2007). Rzeczywistość jednak szybko pokazuje, że realizacja 
misji jest głównie sposobem na zapewnienie sobie dobrego PR oraz rodzaju społecznego 
alibi. We wszystkich działaniach tzw. mediów publicznych odbija się ich autodefi nicja 
przedsiębiorstw rządzonych kryteriami podaży, popytu i zysku. Misja jest realizowana 
tylko o tyle, o ile nie przeszkadza w realizacji zysku i nie utrudnia realizacji funkcji 
rozrywkowych. Na podobnym założeniu oparte są zresztą niepubliczna telewizja i radio-
fonia oraz prywatna prasa, z których przynajmniej część lubi siebie przedstawiać jako 
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reprezentantów interesu społecznego, współtwórców kultury itp. Tworzenie sobie takie-
go autoportretu jest korzystne, bo odwraca uwagę od uwarunkowań komercyjnych.

Uwolnienie mediów po Okrągłym Stole i swobodne wejście na polski rynek produk-
tów zachodniej kultury masowej spotka się więc jednocześnie z entuzjazmem i z obawą 
o ogłupienie polskiej publiczności. Obawiać się i wzywać do odbudowy tożsamości 
kulturowej będą politycy i publicyści; publiczność w pierwszych latach zajmie się en-
tuzjastyczną konsumpcją. Pojawi się tu znamienne nieporozumienie. Pomimo istnienia 
hybrydycznej wersji popularnej kultury w PRL, polski konsument tylko częściowo ro-
zumiał założenia i warunki relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, na których oparta była 
konstrukcja tekstów kultury popularnej importowanych z Zachodu lub naśladowanych 
na rodzimym rynku mediów. Odbiór musiał więc na początku być naiwny, dosłowny, 
a często też – bezrefl eksyjnie aprobujący. Minęło kilka lat, nim ukształtowała się świa-
domość, kompetencja i przynajmniej minimalna doza krytycyzmu w stosunku do oferty 
medialnej. 

Nowa kultura popularna Polaków jest przede wszystkim kulturą medialną. Spełnia się 
przepowiednia Baudrillarda o implozji, stopieniu się kultury i mediów. Błyskawicznie 
rośnie nasycenie otoczenia ludzi mediami i radykalnie zmieniają się sposoby korzystania 
z kultury – na rzecz korzystania z mediów właśnie. Media w poprzednim okresie były 
tylko stosunkowo niewielkim i niezbyt ważnym wycinkiem życia codziennego ludzi, 
zajętych walką o zaspokojenie podstawowych potrzeb i intensywnymi relacjami mię-
dzyludzkimi, teraz natomiast zajmują miejsce jednego z najważniejszych komponentów 
rzeczywistości (� UBOGIE I BOGATE KORZYSTANIE Z MEDIÓW I MOŻLIWA 
ALTERANTYWA). Popkultura à la polonaise ma nie tylko inne założenia od tej w Pee-
relu, lecz także odmienną strukturę gatunkową, inny układ ważności gatunków; gdzie 
indziej lokują się zainteresowania odbiorców. Inwazja technologii komunikacyjnych, 
a zwłaszcza telewizji, szybko uczy też odbiorców nowego sposobu percepcji.

ZAPPING I DEKONCENTRACJA

Kultura popularna i media w PRL wzywały odbiorcę do skupienia i uwagi. Śmiertelnie 
nudne media informacyjne trzeba było odbierać uważnie w poszukiwaniu wskazówek, 
podpowiedzi, drugiego dna, tego, co między wierszami. W teksty popularne z Zachodu 
wpatrywano się z powodu fascynacji. Przypominam sobie moją własną historię cierpli-
wego nagrywania piosenek z radia, przesłuchiwania ich po raz setny, odpisywania słów, 
wymieniania z rówieśnikami obrazków i wycinków. Nie byliśmy nieuważni, o nie... 
Odbiór mediów miał być, nawet gdy w grę wchodziła tylko rozrywka, nadzwyczaj sku-
piony.

Wraz z urynkowieniem telewizji i rozszerzeniem jej oferty pojawia się zapping 
– praktyka oglądania w telewizji wielu rzeczy naraz, ale za to nieuważnie, pobieżnie, 
bez przywiązywania uwagi do treści (� ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA). Reżim 
nieuwagi dlatego jest taki ważny, że uczy braku koncentracji także przy odbiorze innych 
mediów: zappowaniu podlega radio, które zresztą zostaje relegowane do roli szumu 
w tle, zappuje się Internet i prasę. Układ typografi czny i selekcja treści gazet i maga-
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zynów odzwierciedla tę zmianę w przyzwyczajeniach czytelników: materiały są coraz 
krótsze, pocięte na segmenty, coraz więcej tu ilustracji i infografi ki, coraz mniej tekstu; 
przeznaczone są do przeglądania i popatrywania raczej niż do uważnej lektury. Kultura 
popularna Polaków jest kulturą pośpiechu i nieuwagi. To bardzo istotna zmiana.

KULTURA PŁYNNYCH DEFINICJI

Jest to także kultura zmiennych defi nicji i punktów widzenia; badaczka polskich kano-
nów kulturalnych pisze tu o zasadzie kalejdoskopu lub o supermarkecie (Kurczewska 
2000: 40–43). 

Dodajmy, że opisywany tu deszcz meteorytów pada na podłoże, które zamiast twardej 
platformy przypomina grząskie torfowisko ułożone niedbale na stale przesuwających się 
i trących o siebie płytach tektonicznych. Podważone zostało poczucie bezpieczeństwa 
poznawczego: nie tylko trzeba było zrewidować wiedzę o świecie, ale w dodatku nowe 
otoczenie wymaga nie stałej, konkretnej, raz na zawsze gotowej wiedzy, tylko elastycz-
ności, ambicji, potrzeby i umiejętności uczenia się i podejmowania nowych wyzwań. 
Zmieniła się perspektywa oglądu spraw i zjawisk – od punktu widzenia lokalnego, 
ograniczonego warunkami politycznymi i izolacją kulturalną, zmuszeni byliśmy przejść 
do perspektywy międzynarodowej i globalnej. Może nie jest to tak mocno odczuwalne 
w Harasiukach Średnich, ale wiadomości docierają i tam. Burzą spokój, który wpraw-
dzie był nudny i zalatywał stęchlizną, ale był oswojony i własny. Podważone zostało 
też u ludzi poczucie ekonomicznej stabilności. PRL oznaczał dla większości biedę, ale 
też poczucie niezmienności własnej sytuacji ekonomicznej. Bieda nie była odczuwana 
jako bardzo dotkliwa, bo poczucie niedostatku opiera się przede wszystkim na dozna-
niu deprywacji relatywnej, a tu brakowało materiału do porównań (Szpakowska 2003). 
Zmiana systemu ekonomicznego wymaga od ludzi samodzielności i inicjatywy, ale te 
przymioty nie gwarantują bezpieczeństwa. Jeśli jakieś poczucie pewności, sukcesu, bez-
pieczeństwa zaczęło się w połowie lat 90. zaznaczać, to wyważyła je stagnacja i recesja 
ostatnich lat XX wieku. Mozolne poprawianie samopoczucia Polaków w pierwszym 
dziesięcioleciu XXI wieku (Gucwa-Leśny 2007) nie jest związane z poczuciem stałości 
i stabilizacji. Nadchodzący globalny kryzys zapewne na nowo zmniejszy poczucie bez-
pieczeństwa obywateli.

Może przynajmniej rodzina – jedna z podstawowych kulturowych wartości Polaków 
– trwa w niezmienionym kształcie? I to nie; pomimo dziarskich pogróżek prawicowych 
polityków i namawiań Kościoła, rodzina nuklearna przestała być miejscem oparcia, 
zwłaszcza że nieodwołalnie już przeszła z modelu produkcyjnego do konsumpcyjnego 
(Czerwiński 1974, Szpakowska 2003). Sama bezalternatywność rodzinnego modelu ży-
cia jest w ostatnich latach coraz mocniej kwestionowana (Giza-Poleszczuk 2007). Nie 
sposób nie docenić roli w tych procesach mediów, podsuwających zróżnicowane modele 
i dalekie od tradycyjnych wzorce relacji erotycznych i rodzinnych. 

A co z największą rodziną – narodem? W zmieniającym się i niebezpiecznym 
świecie identyfi kacja narodowa mogłaby być dla jednostek jednym ze stałych punk-
tów odniesienia. Niestety, wszystkie badania wskazują na upadek etosu narodowego, 
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zmniejszenie roli identyfi kacji narodowej, praktyczną nieobecność pojęcia patriotyzmu 
w spontanicznie wymienianych zestawach wartości, zwłaszcza wśród młodszych po-
koleń (Kłoskowska 1996: 322 nn.). Stawiana jeszcze u progu transformacji diagnoza 
socjologów, że następuje zmiana modelu patriotyzmu czy nacjonalizmu na pragmatycz-
ny i związany z możliwościami realizacji sukcesu materialnego (Marody 1993: 98–99), 
zyskała w następnej dekadzie dramatyczne potwierdzenie w migracji Polaków do kra-
jów, gdzie lepsze zarobki i wygodniejsze życie. Jednocześnie rozwiał się gdzieś etos 
inteligencji jako depozytariusza kultury narodowej i źródła pozytywnych identyfi kacji 
(Podgórecki 1995: 148–175; Szpociński 1997). Coraz mniej pomocny i aktualny się 
staje – zatem coraz mniejsze ma znaczenie – narodowo i politycznie zdeterminowany 
kanon kultury narodowej (Szpociński 1997: 113–114; Kurczewska 2000: 31 nn.; Pułka 
2003: 64–68). A może katolicyzm przyczynia się do poczucia poznawczego i życiowego 
bezpieczeństwa obywateli? Prawdopodobnie do pewnego stopnia tak. Dane Instytutu 
Statystyki Kościoła Katolickiego wciąż dowodzą, że ponad 90% ludności przyznaje 
się do katolicyzmu (zależnie od diecezji – pomiędzy 87 a 99% obywateli; Statystyka 
Kościoła Katolickiego 2005), około 40% do regularnych coniedzielnych praktyk reli-
gijnych (Praktyki niedzielne, por. materiały SAC). Ale już uważniejsze wczytanie się 
w te właśnie statystyki (Zdaniewicz, Zembrzuski 2000) oraz w wyniki innych badań 
(Marody, Mandes 2007) pokazują także radykalny spadek znaczenia religijności; „pol-
ską religijność przekształcają toczące się od lat procesy sekularyzacji i indywidualiza-
cji” (ibidem: 415). Kościół katolicki już od połowy lat 90. zmniejsza swój realny udział 
w kształtowaniu przekonań i wartości społecznych oraz wpływ na konkretne życiowe 
zachowania jednostek.

Ciągle jesteśmy wpół drogi: pomiędzy pragnieniem nowości, otwarciem na nowe do-
świadczenia kulturowe, chęcią komunikacji i podróży (symbolicznej i całkiem dosłow-
nej) – a przybierającym niekiedy skrajne formy konserwatyzmem obyczajowym, kultu-
rowym, estetycznym, poznawczym. Wpół drogi między drapieżną ekonomią wczesnego 
kapitalizmu a tęsknotą za gospodarką nakazowo-rozdzielczą i związaną z nią przewi-
dywalnością. Wpół drogi między marzeniem o polityce silnej ręki a przywiązaniem 
do indywidualnej wolności i swoistym, wypracowanym przez blisko dwieście lat bez 
niezależności, anarchizmem. Pomiędzy gorączkową aktywnością w poszukiwaniu no-
wych treści a nawoływaniami do powrotu politycznej i obyczajowej cenzury. Pomiędzy 
internetem, globalną neotelewizją, podcastingiem, międzynarodową prasą a różańcem 
odmawianym przy radiu i parafi alną gazetką, odbitą (bo przecież jest nowocześnie) na 
kserokopiarce, a nie na powielaczu.

Mamy zatem duże poznawcze i emocjonalne zamieszanie; mamy podważenie do-
tychczasowego systemu wartości – w dyskursie publicznym i w życiu prywatnym jed-
nostek; mamy doznanie niepewności i zmiany; doświadczenie kontaktu z ogromną licz-
bą alternatywnych wzorów kultury i sposobów życia; nowe wzory konsumpcji; inwazję 
technologii komunikacyjnych i mediów na życie prywatne i zbiorowe; zmianę modeli 
percepcji i komunikowania. Mamy upragnioną, tak fascynującą przez ostatnie kilka-
dziesiąt lat medialną kulturę masową! Po okresie euforii i fascynacji zdążyliśmy przejść 
okres głębokiego rozczarowania czy wręcz obrzydzenia jej treściami, a dzisiaj jest właś-
ciwie przezroczysta, stanowi naturalne, oczywiste kulturalne otoczenie ludzi.
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2. PROJEKT ULICA

W popularnym cytacie z Canciniego stwierdza się, że „antropolog wchodzi do miasta 
pieszo, socjolog wjeżdża doń, i to główną autostradą, natomiast specjalista od komuni-
kacji przylatuje samolotem” (cyt. za: Burszta 2003: 5). Odejmijmy na chwilę badaniom 
nad komunikowaniem bezosobowość i ogólność, znamienne dla kogoś, kto ogląda świat 
przez pryzmat wielkiego, zatłoczonego, globalnego lotniska. Warto wejść do miasta pie-
chotą, a następnie pozostawać tam przez dłuższą chwilę, poznając bliżej przynajmniej 
mieszkańców jednej ulicy. 

SEMIOTYKA ŻYCIA CODZIENNEGO I PROBLEM 
REFLEKSYWNOŚCI

Projekt badawczy miał skromne rozmiary i założenia. Przewidywał – w pierwszej 
fazie – opisanie życia z mediami mieszkańców jednej ulicy: używania przez nich 
prasy, radia, telewizji, internetu w domu; roli mediów w życiu codziennym i we 
wzajemnych interakcjach ludzi; ważności mediów i ich miejsca w hierarchii 
spraw codziennych, wartości im przypisywanych, otrzymywanych za ich pomocą 
gratyfi kacji i wywoływanych przez nie obaw. Na drugim etapie (ale, jak się mia-
ło okazać, właściwie jednocześnie) uwaga miała być skupiona na wybranych ga-
tunkach medialnych (� GATUNKI MEDIALNE) – ich użytkowaniu i rozumieniu 
przez (lepiej tymczasem poznanych) respondentów; wspólnocie interpretacyjnej, 
jaka tworzy się wokół gatunków, tematów, dyskursów medialnych (� ANEKS: 
WSPÓLNOTY INTERPRETACYJNE); wytwarzanych na jej podstawie społecznych 
reprezentacjach. Badania miały zostać usytuowane na tle wcześniejszej analizy sze-
rokich paradygmatów gatunkowych (� GATUNKI I SZEROKIE PARADYGMATY 
MEDIALNE), z uwzględnieniem pochodzenia gatunków, ich historii, uwarunkowań 
rynkowych i kulturowych, projektowanych funkcji i znaczeń oraz potencjału zna-
czeniowego, jaki otwierają, zabiegów adaptacyjnych i dostosowania do lokalnego 
kontekstu medialnego i kulturalnego (� ADAPTOWANIE, HYBRYDYZACJA, 
NOWE GATUNKI MEDIALNE). Miejsce tych gatunków w życiu polskich użytkow-
ników mediów miało być analizowane na tle szerszych, zachodzących w polskim 
społeczeństwie zjawisk kulturalnych, społecznych i ekonomicznych, o których była 
już mowa w tej pracy (� KULTURA PŁYNNYCH DEFINICJI).
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Wybór ulicy nie był przypadkowy. Mieszkam na tej ulicy od kilkunastu lat. Nie je-
stem tu gościem, przybywającym na krótko z powodu badań, lecz należę do zbiorowości 
lokalnej, mam więc ułatwiony, dość regularny wgląd w życie wielu jej mieszkańców. 
Moje szanse na obserwację z bliska, podobnie jak na uzyskanie w wywiadach i ankietach 
możliwie szczegółowych, starannych odpowiedzi, były większe niż kogoś zupełnie tu 
obcego. Większa jest także moja wiedza o kontekście, ułatwiająca tym samym możliwie 
wnikliwą interpretację wyników badania. Umożliwia to eliminację przynajmniej części 
problemów poznawczych związanych z wchodzeniem w badaną populację badacza „ob-
cego” (Hammersley, Atkinson, 2000: 18–19). Perspektywa osobista ma swoje zalety. Są 
jednak także minusy: największym bodaj jest nadmierne oswojenie się z badanym śro-
dowiskiem, przyjęcie za oczywiste wielu spraw, które komuś z zewnątrz wydałyby się 
może nowe czy osobliwe; wpływ osobistych doświadczeń i emocjonalnych więzi z nie-
którymi respondentami na wyniki badań i ich interpretacje. W całej rozciągłości uwi-
dacznia się tu problem związany z refl eksywnością naturalistycznie rozumianych metod 
badań społecznych (Hammersley, Atkinson 2000: 27–32; Giddens 2001). Minusem ta-
kiego pomysłu jest także niemożność rzetelnego uogólnienia wniosków na całą popula-
cję, zaletą natomiast może być większa szczegółowość i wnikliwość. Zbliża nas to bar-
dziej do etnografi i odbioru (� ANEKS: ANTROPOLOGIA ODBIORU A KULTURA 
MEDIÓW) i do czegoś, co za Eco (1999) możemy nazwać semiotyką życia codziennego 
(� ANEKS: OD SEMIOLOGII DO SEMIOTYKI MEDIÓW), niż do całościowych 
modeli teoretycznych używanych przez medioznawstwo.

Projekt zakładał duży metodologiczny eklektyzm (� ANEKS: UŻYTKOWNICY 
MEDIÓW I ICH BADANIE – PODSTAWY METODOLOGII): wykorzystanie tego, 
co instrumentarium nauk społecznych może mieć do zaoferowania badaczowi mediów, 
dysponującemu nie najgorszymi umiejętnościami analitycznymi, ale pozbawionemu 
rozległego, kosztownego zaplecza instytucjonalnego i logistycznego. Przewidywał więc 
ankiety, wywiady pilotowane, etnografi cznie zorientowaną obserwację uczestniczącą, 
wywiady pogłębione, wywiady zogniskowane, analizę dokumentów osobistych, anali-
zy zawartości i po prostu zapisy zwykłych, codziennych rozmów z ludźmi. Badaniom 
podlegali mieszkańcy jednej ulicy, lecz grupa badana rozszerzyła się niejako naturalnie. 
Na pytania odpowiadali niekiedy zastani u badanych goście, przebywający dłuższy czas 
w gościnie członkowie rodzin, czasem – znajomi respondentów, zapraszani przez nich 
specjalnie w celu rozmowy o mediach. 

W latach 2004–2007 wśród mieszkańców ulicy przeprowadzono szczegółowe ankie-
ty dotyczące wyposażenia domów w media, czasu, miejsca i sposobów ich używania, 
poglądów na usytuowanie i rolę mediów w życiu codziennym oraz opinii o znaczeniu 
środków komunikacji masowej w życiu człowieka. Część pytań dotyczyła całych gospo-
darstw domowych, część skierowana była do pojedynczych osób. Z respondentami prze-
prowadzono także indywidualne, pogłębione wywiady na temat ich opinii, upodobań, 
poglądów na media itp. Prowokowane były niewielkie dyskusje panelowe, podejmowa-
no również coś w rodzaju – przyznać trzeba, mało zdyscyplinowanych metodologicz-
nie – wywiadów zogniskowanych. Wywiadom towarzyszyła obserwacja uczestnicząca: 
spędziłam pewien czas, podpatrując respondentów i ich zwyczaje dotyczące mediów. 
Pewna ilość danych została też zebrana z wypowiedzi pisemnych respondentów, od-
powiedzi na rozmaite pytania wysyłane pocztą elektroniczną itp. Niezmiernie istotne 
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było jednak po prostu notowanie spostrzeżeń towarzyszących uczestniczeniu w życiu 
codziennym ulicy; w rozmowach, we wspólnych z sąsiadami posiłkach, w spotkaniach 
towarzyskich, świętach i drobnych codziennych wydarzeniach. 

Respondenci byli świadomi, że prowadzony jest opisywany projekt. Zostali o tym na 
początku poinformowani specjalnym listem; później wielokrotnie im o tym przypomi-
nano przy okazji wywiadów i obserwacji. 

TYPOWE I REPREZENTATYWNE

Oczywiście zamieszkanie na tej ulicy nie wystarczyłoby jako uzasadnienie, by właśnie 
jej życie podglądać i opisywać. Ważne, że ma ona walor pewnej przeciętności czy repre-
zentatywności. Opisywana tu populacja nie jest, rzecz jasna, reprezentatywna w staty-
stycznym znaczeniu tego słowa. Przedmiotem badania nie jest zbiorowość statystycznie 
uśredniona, lecz zbiorowość przeciętna, typowa dla swojego czasu i miejsca. Jest ona 
reprezentatywna w ten sposób, że zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla sy-
tuacji znacznej części społeczeństwa polskiego (miejskiego, przyznajmy – to bardzo 
poważne ograniczenie tej pracy) w dobie transformacji: powstawanie, budowanie nowe-
go i rozpad starego, płynność więzi i struktur, przewartościowania i zmiany hierarchii 
i perspektyw, elementy nowe i charakterystyczne dla tzw. długiego trwania. 

Socjologiczny, demografi czny i ekonometryczny opis życia Polaków przełomu XX 
i XXI wieku (Marody 2002; 2007) wskazuje na kilka znamiennych jego cech. To – na 
tle wspomnianej wyżej płynności, zmienności, przewartościowań – zmiana struktury 
zatrudnienia oraz zasadnicze (ponad dwukrotne) zwiększenie mobilności zawodowej lu-
dzi (Domański 2002), przy niskiej mobilności terytorialnej, zwłaszcza wewnątrz kraju 
(Okólski 2002). W chwili gdy redaguję ostatnią wersję tej książki, mobilność zawodowa 
wciąż się zwiększa, a jednocześnie mamy do czynienia z masową emigracją na Zachód 
lub wahadłowymi podróżami Polaków między krajem urodzenia i krajem zatrudnienia. 
Otwarcie granic rynku pracy w UE udowodniło, że jeszcze na początku XXI wieku 
mobilność obywateli, zarówno zawodowa, jak i terytorialna, była wręcz niedoceniana 
(Czapiński, Panek 2006). Gdy chodzi o strukturę zatrudnienia, charakterystyczny jest 
wzrost odsetka prywatnych przedsiębiorców i pracowników oraz właścicieli placówek 
usługowo-handlowych; rozwój segmentu administracyjno-biurowego; stały wzrost od-
setka osób zmieniających kategorię zawodową; rozrastanie się grupy właścicieli małych 
i średnich fi rm (Domański 2007). Znamienne jest zwiększenie wpływu stanowiska i wy-
kształcenia na dochody (Szaniawska 2006; Gucwa-Leśny 2007), a także wzrost ambicji 
edukacyjnych społeczeństwa (CASE 2000; Gęsicki 2002; Zahorska 2007). Zmiana stylu 
życia wyraża się w skoncentrowaniu wydatków na poprawie warunków mieszkanio-
wych i wyposażeniu gospodarstw domowych (CBOS 2002; Gucwa-Leśny 2007). Rosną 
wydatki na łączność i komunikację (CBOS 2006; Batorski 2007). Wreszcie, uwidacz-
nia się rosnące rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne, przy jednoczesnej zależności 
poziomu życia od wykształcenia i mobilności: poprawa poziomu życia dotyczy przede 
wszystkim ludzi wykształconych, przedsiębiorczych, kadry kierowniczej i przedstawi-
cieli poszukiwanych zawodów (Gucwa-Leśny 2002; Zawadzki 2002; Domański 2007).
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Opisywana populacja skupia jak w soczewce wszystkie opisane powyżej trendy. 
Jest też stosunkowo zgodna ze statystycznym przekrojem demografi cznym polskiego 
społeczeństwa (Okólski 2002; Mały Rocznik 2006: 107 nn.). Większość badanej grupy 
sytuuje się w środkowej części tabel dochodów (por. Wynagrodzenia Polaków 2005; 
2006; Mały Rocznik 2006: 162 nn.). Poziom życia zdecydowanej większości, oceniany 
według tzw. syntetycznego wskaźnika poziomu życia (ELSI), pozwala zakwalifi kować 
badane gospodarstwa domowe do grup z poziomem życia „raczej przyzwoitym, przy-
zwoitym i dobrym” (CBOS 2004b). Występuje pewien procent rodzin biedniejszych, 
brak niestety bardzo zamożnych. Badana grupa jest natomiast średnio lepiej wykształ-
cona, niż wskazywałyby statystyki wykształcenia obywateli dla całego społeczeństwa 
polskiego (por. Mały Rocznik 2006: 115). Można tu zaobserwować także trendy cha-
rakterystyczne dla rozwoju i przemiany instytucji rodziny w Polsce (Giza-Poleszczuk 
2002; Mały Rocznik 2006: 117); co zaś do zatrudnienia, usytuowania społecznego, sta-
tusu ekonomicznego, to odzwierciedlają się tutaj wszystkie trzy „układy instytucjonal-
ne” (Marody 2002b), w których obrębie poruszają się współcześnie Polacy – zarówno 
„Polski państwowej” (Marody 2002b: 256), złożonej z osób zatrudnionych na stałych 
etatach i funkcjonujących, przy niezbyt wysokich dochodach, w warunkach względnego 
bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego, jak „Polski na zasiłku” (Marody 2002b: 
257), złożonej z jednostek pobierających różne świadczenia związane z niemożnością 
pracy (tych jest tu najmniej), i wreszcie z „Polski sprywatyzowanej” (Marody 2002b: 
255) – przedstawicieli średniego i małego biznesu, samodzielnie, przy sporym ryzyku, 
z różnym powodzeniem zapewniających byt sobie i rodzinie. Ten trzeci układ odzwier-
ciedla się w badanej zbiorowości w największym stopniu.

JAK ŚREDNIA JEST KLASA ŚREDNIA?

Przeważająca większość mieszkańców tej ulicy to ludzie, których polscy badacze 
struktury społecznej (Domański 2002) nie tyle może zaliczają do polskiej klasy śred-
niej (gdyż ta jeszcze nie powstała, dopiero kształtują się warunki do jej wyłonienia się; 
Domański 1994 i 2002, Kłos 2002; Zaczek 2007 i in.), ile wskazują jako jej zaczątek5. 
W społeczeństwie o bardziej ustabilizowanej stratyfi kacji społecznej większość należa-
łaby do tzw. starej klasy średniej – self-made manów, pracujących na własny rachunek. 
Do grupy tej należą także ci, których w społeczeństwach poprzemysłowych określa się 
jako nową klasę średnią (Kłos 2002: 51): osoby żyjące ze sprzedaży własnej wiedzy 
i kompetencji. W zachodnich społeczeństwach kapitalistycznych zajęcia i poziom za-
możności mieszkańców obserwowanej ulicy kwalifi kowałyby ich zapewne raczej do 
niższych warstw klasy średniej. W polskich warunkach są, ze swym stanem posiadania, 
stabilizacją ekonomiczną i możliwościami rozwojowymi, zbiorowością ludzi stosunko-
wo uprzywilejowanych.

5 W dalszych rozważaniach, odnosząc się do tej części badanej populacji, używamy określenia klasa 
średnia. Czynimy to dla uproszczenia – z pełną świadomością tymczasowości i niepełnej adekwatności defi -
nicji polskiej klasy średniej. 
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Są to właściciele małych i średnich fi rm i przedsiębiorstw, najemni pracownicy umy-
słowi, specjaliści. Mają wykształcenie średnie lub wyższe. Są raczej (jak na polskie 
warunki) zamożni – posiadają własną nieruchomość, osiągają miesięczne dochody na 
poziomie co najmniej średniej krajowej bądź wyższe, cieszą się też względną fi nansową 
i życiową stabilizacją. Swój stan posiadania i status osiągnęli własną pracą i przedsię-
biorczością.

Nie mają za wiele czasu, by cieszyć się konsumpcją owoców własnej pracy – zazwy-
czaj są bardzo zapracowani. Konsumują raczej ostrożnie i zachowawczo – konsumpcja 
służy im do zapewniania poczucia życiowej stabilizacji i spokoju, ale także, po części, 
do celebracji i prezentacji nabytego sporym wysiłkiem statusu. Mają samochody, dobrze 
wyposażone domy i zadbane ogrody. Wyjeżdżają na wakacje, często za granicę. Oddają 
się rekreacyjnym zajęciom sportowym i niezbyt absorbującym hobby – jeżdżą na nar-
tach, żeglują, grają w tenisa i squasha, strzelają sportowo, biorą udział w zjazdach mo-
tocyklowych, hodują ryby akwariowe, pielęgnują ogrody, gotują. Ich życie towarzyskie 
koncentruje się w domach, chętnie przyjmują gości. Doceniają znaczenie kultury, nie 
poświęcają jednak wiele czasu jej wyższym, bardziej wyrafi nowanym formom; poszu-
kują w niej głównie rozrywki i relaksu. Jednym z priorytetów jest natomiast staranna, 
kosztowna edukacja dzieci: ci, którzy sami nie mają wyższego wykształcenia, wszyscy 
bez wyjątku posłali dzieci na studia lub mają zamiar to zrobić. 

Jeżeli przyjąć, za wybitnym polskim badaczem struktury społecznej Henrykiem 
Domańskim, iż przynależność do klasy średniej w warunkach polskich wyraża się nie 
tyle w usytuowaniu ekonomicznym, ile jest zjawiskiem odnoszącym się do określonych 
zachowań, orientacji i stylów życia, niewątpliwie należą do tej samej grupy. Pomimo 
różnic co do zakresu i charakteru kapitału kulturowego, mają wspólny zestaw wartości. 
Zgodnie z opisami socjologów, znajdują się w nim (chociaż w różnych proporcjach): 
„rywalizacja, stałe dążenie do awansu zawodowego i chęć utrzymania standardu mate-
rialnego na odpowiednio wysokim poziomie. Droga do sukcesu prowadzi przez oszczęd-
ność, kalkulację opłacalności wydatków konsumpcyjnych i inwestycji, samodyscyplinę, 
pracowitość, wiarę we własne siły, przedsiębiorczość i przedsiębiorczość w zdobywaniu 
wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych” (Domański 1998). Zgodnie z tendencjami 
charakterystycznymi dla swojej klasy majątkowej i poziomu wykształcenia (CBOS 
2004d), są pragmatyczni i przekonani o dużym znaczeniu pracy i indywidualnego wy-
siłku. Swoje cele i aspiracje koncentrują wokół poprawy statusu fi nansowego, awan-
su zawodowego, osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego stylu życia (CBOS 2006c). 
Jednocześnie jest to, jak trafnie ujmuje inny badacz (Matuszak 1994), „nieco eklektycz-
na, ale w dobrym znaczeniu tego pojęcia, synteza historycznie ukształtowanych etosów: 
mieszczańskiego i inteligenckiego”. 

Pomimo często przywoływanych tez o spłaszczeniu różnic między wzorami i stylami 
życia, daje się zauważyć różnice w wartościach i stylu życia między zamieszkałymi na 
badanej ulicy przedstawicielami klasy średniej a – znajdującymi się tu w mniejszości 
– reprezentantami niższych warstw struktury społecznej. Trudno natomiast wyrokować 
o różnicach w stosunku do klas wyższych i elit, w badanej bowiem małej zbiorowości 
nie ma takich osób.

Polska klasa średnia właśnie teraz się tworzy i buduje swój etos, swoje sposoby 
myślenia i hierarchię wartości. Ludzie z badanej ulicy, należący do rodzącej się klasy 
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średniej, znaleźli się tutaj, ponieważ okazali się stosunkowo dobrze dostosowani do pro-
cesów transformacji i modernizacji. Zdolności, przede wszystkim pracowitość i inicja-
tywa, pozwoliły im skorzystać z warunków, jakie stworzyła przemiana ustrojowa (por. 
Czapiński, Panek 2006: 291 nn.). Wiele wskazuje, że – zacytujmy jeszcze raz Henryka 
Domańskiego – są to „ludzie najlepiej dostosowani do ról zawodowych, które są po-
trzebne do funkcjonowania każdego współczesnego społeczeństwa” (Zaczek 2007). 
Znamienne, że o ile socjologowie nie są jeszcze pewni, iż mamy w Polsce do czynienia 
z klasą średnią, o tyle dla specjalistów od marketingu, śledzących aspiracje, style ży-
cia, dochody i wydatki konsumentów, jej istnienie nie ulega już wątpliwości (Dziarska 
2006).

HISTORIA I TOPOGRAFIA – TRWAŁOŚĆ I ZMIANA

W następnym rozdziale tej pracy (� BADANA ZBIOROWOŚĆ I JEJ STAN POSIA-
DANIA) przyjrzymy się liczebności, składowi demografi cznemu oraz poziomowi zasob-
ności badanej grupy. Nim jednak przystąpimy do tego opisu, trzeba jeszcze powiedzieć 
kilka słów o usytuowaniu geografi cznym i okolicznościach jej powstania. Zatrzymamy 
się przy tym temacie dłużej, gdyż okoliczności te są w pewien sposób charakterystyczne 
dla kształtującej się na naszych oczach nowej, wciąż zmiennej, płynnej, niedomkniętej 
rzeczywistości po transformacji. Historia ostatniego dziesięciolecia tej ulicy to metoni-
mia przemian w polskich realiach.

Opisywana ulica mieści się w jednej z podmiejskich dzielnic Krakowa6, 13 kilome-
trów w prostej linii od jego centrum – Rynku Głównego. Jest to dzielnica „średnia” – od-
legła zarówno od luksusowych enklaw odziedziczonej lub nowo nabytej zamożności 
(których zresztą w Krakowie nie ma zbyt wiele), jak od katastrofy społecznej i ekono-
micznej wielkich, bezosobowych blokowisk – sypialni czy starych miejskich slumsów.

Ulica została zasadniczo założona w latach 90. XX wieku; jest rówieśniczką trans-
formacji ustrojowej. Do końca lat 80. była tu droga polna. Dookoła rozciągał się typowy 
teren wiejski z nielicznymi domami jednorodzinnymi oraz starymi gospodarstwami rol-
nymi. Teren wiejski niezbyt odległy od centrum to zjawisko dość częste w słabo upo-
rządkowanych urbanistycznie polskich miastach. W ciągu ostatnich 15 lat ziemia wzdłuż 
drogi została podzielona na parcele i zabudowana domami jednorodzinnymi o średnim 
standardzie; ludzie zaczęli się do nich wprowadzać w drugiej połowie lat 90. Tak więc 
obecnie ulica jest zabudowana naprzemiennie domami dawnych mieszkańców sprzed 
1990 roku (dwa najstarsze, drewniane – najprawdopodobniej przedwojenne; większość 
starszej zabudowy pochodzi z lat 60. i 70.) oraz domami nowo przybyłych, w różnych 
stadiach gotowości do zamieszkania. Jak się to bowiem często w Polsce zdarza, ludzie 
wprowadzają się do domów jeszcze przed ich wykończeniem, gdy tylko jakakolwiek 
część nadaje się do zasiedlenia. Stoją tu obok siebie domy dawno zasiedlone, wykończo-
ne, z dobrze już podrośniętymi ogrodami, i tzw. stany surowe, niektóre z oznakami trwa-

6 Z żalem rezygnuję z podania adresu. W badaniach konieczne było zbliżenie się do osobistego, rodzin-
nego życia mieszkańców, w ich omówieniu zaś– podawanie szczegółów, które umożliwiałyby identyfi kację 
respondentów. Zgodzili się oni na to między innymi dzięki zapewnieniu anonimowości.
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jącej w nich pracy, inne pozornie opuszczone – właścicielom brakło pieniędzy lub mo-
tywacji, żeby budować dalej, albo zarabiają na dalszą budowę gdzieś w świecie. Dodać 
trzeba, że ulica ta – znowu jak mnóstwo ulic podmiejskich w Polsce – nie ma charakteru 
linearnego. Jest to raczej skupisko domów w okolicy głównego ciągu komunikacyjnego, 
od którego odchodzą liczne odnogi boczne. Mamy tu pierwszą, drugą i... piątą linię za-
budowy. Niektóre domy, przypisane adresem do tej ulicy, pozostają bez topografi cznego 
z nią związku. Są i takie, które fi zycznie do niej należą, ale adres przypisuje je do innej.

Jako projekt estetyczny i miejsce do życia ulica przedstawia sobą osobliwą, dość 
amorfi czną mieszaninę nowego ze starym; współistnieją tu rozmaite typy architektu-
ry, style, estetyki, bez wątpienia odzwierciedlające zróżnicowanie habitusu właścicieli. 
Oprócz typowej zabudowy jednorodzinnej z lat 60., 70. (szaro tynkowane lub ceglane 
domy – kostki) i lat 90. XX wieku (rozległe, spadziste dachy, pastelowe tynki) można tu 
zatem zobaczyć nowiutką drewnianą chałupę z bali krytą gontem, „neogóralską” willę na 
podmurówce z otoczaków, tzw. dworek polski, „pałac Gargamela” z basztą widokową, 
cottage w stylu amerykańskim pokryty sidingiem, nowoczesną willę o minimalistycznej 
bryle i wykończeniu, a nawet pseudoklasycystyczny pałacyk w skali mikro z kolumnadą 
na froncie i barokowym, kutym ogrodzeniem. 

Ulica ma niezłą infrastrukturę – dostęp do wodociągu, elektryczności, sieci gazowej. 
Wprowadzający się mieszkańcy doprowadzili linię telefoniczną i sfi nansowali kanaliza-
cję. Nie da się jednak ukryć faktu, że ulica nie dorobiła się dotąd twardej nawierzchni 
i latem tonie w kurzu, jesienią i zimą zaś – w błocie7. Uderza kontrast pomiędzy błot-
nistą ulicą oraz nielicznymi skrawkami pól uprawnych i zachwaszczonymi, niezabudo-
wanymi jeszcze parcelami a wypielęgnowanymi ogrodami przydomowymi. Dodajmy, 
wszystkie bez wyjątku domy otoczone są wysokimi ogrodzeniami. Jest to, jak sądzę, 
symboliczny, ale także praktyczny wyraz dokonującego się tutaj oddzielenia sfery pry-
watnej od publicznej.

Diagnozy socjologów mówią o szybkim wzroście etosu klasy średniej, jednak znacz-
nie wolniejszym rozwoju przymiotów umożliwiających budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego. Inicjatywa, samodzielność i pragmatyzm mieszkańców, wykazane przy 
zagospodarowywaniu ich nowej przestrzeni życiowej, pozwalałyby może na dość opty-
mistyczną ocenę ich obywatelskiego potencjału, natomiast relacje między przestrzenią 
publiczną i prywatną oraz stosunek do współpracy i współdecydowania każą popatrzeć 
nań raczej pesymistycznie.

PRYWATNE I PUBLICZNE

Zamieszkująca tę przestrzeń zbiorowość składa się z dawnych mieszkańców (obecnie 
w mniejszości) i ludzi, którzy wprowadzili się tu w ciągu ostatniego dziesięciolecia. 
Mają oni za sobą różne doświadczenia, związane z mieszkaniem w rozmaitych środowi-
skach. Część (dziś już niewielka) to starzy mieszkańcy tej okolicy, z pamięcią długiego, 
czasem kilkupokoleniowego wręcz trwania własnej rodziny pod tym samym adresem. 
Obserwują i odczuwają na własnej skórze, jak okolica zmienia się z typowo wiejskiej 

7 W chwili oddawania tej książki do druku górna część ulicy jest już wyasfaltowana.
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w podmiejską i miejską. Po dawnych czasach zostały jeszcze relikty w postaci kilku 
skrawków pola uprawnego, kawałków pastwiska, na których sporadycznie pasą się kozy 
i krowy, kilku przydomowych kurników. Najbliższe lata, na które zapowiada się budowę 
w pobliżu ruchliwej arterii komunikacyjnej i dużego supermarketu, spowodują zapewne 
przyspieszoną urbanizację całej okolicy. Mieszkańcy „napływowi” mieszkali wcześniej 
w kamienicach miejskich lub (w znacznym procencie) w blokach. Przeprowadzka pod 
miasto, do własnego domu łączy się dla nich zarówno z poprawą warunków bytowania 
(powiększenie metrażu, większa niezależność, ogród, garaż itp.), jak i z nie do końca 
zapewne przewidywanymi uciążliwościami (słaba infrastruktura handlowa i socjalna, 
niewydolna komunikacja publiczna do centrum, pociągająca za sobą m.in. konieczność 
dojeżdżania samochodem do pracy, a także niezwykle uciążliwego i czasochłonnego 
dowożenia dzieci do szkół; ponadto błoto, kurz, śnieg, obniżone poczucie bezpieczeń-
stwa z powodu zamieszkiwania „na odludziu” itp.). W rozmowach uporczywie powraca 
frustracja związana z poczuciem kompletnego braku zainteresowania ze strony władz 
dzielnicowych, miejskich i wszystkich innych poprawą stanu ulicy i jej skomunikowa-
nia z resztą dzielnicy.

Zbiorowość ta dopiero się tworzy – także jako społeczność mikrolokalna. Dynamikę 
stosunków sąsiedzkich od początku lat 90. kształtował tu podział na „starych” i „nowych” 
mieszkańców. „Nowych”, budujących domy w pierwszej połowie lat 90., gdy było ich 
tu stosunkowo niewielu, łączyła pewna wspólnota doświadczeń – wszyscy jednakowo 
zmagali się z przepisami budowlanymi, niesolidnością ekip budowlanych, włamaniami 
i wandalizmem, niedoborami fi nansowymi typowymi dla ludzi budujących tzw. syste-
mem gospodarczym oraz lokalnymi małymi klęskami żywiołowymi – powodziami, opa-
dami śniegu, wichurą. Więzi międzyludzkie, które wówczas powstawały, miały z jednej 
strony charakter wybitnie pragmatyczny, z drugiej zaś – kształtowały się z pominięciem 
zastanej, niewielkiej zbiorowości starych mieszkańców. Pozostałości po tym podziale 
daje się zauważyć do dziś. Dolna, „stara” część ulicy, i górna, zabudowana w większości 
nowszymi domami, mówią o sobie wzajemnie „oni”; w rozmowach sąsiedzkich góra 
i dół identyfi kowane są jako „u was na górze” i „u was na dole”.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia jednak część nowa bardzo się rozbudowała. Wciąż 
przybywają nowe domy, zasiedlane są budynki wznoszone od kilku lat; na ulicy mieszka 
coraz więcej ludzi (w chwili kończenia tej książki jest na niej 37 zamieszkanych domów, 
3 stare budynki niezamieszkane i 8 rozpoczętych budów; mieszka tu około 140 osób). 
Uniemożliwia to już utrzymywanie bezpośrednich, ścisłych więzi pomiędzy wszystkimi 
nowymi mieszkańcami. Natomiast konieczność wspólnych działań na rzecz poprawy 
stanu ulicy i warunków mieszkania doprowadziła jeśli nie do integracji, to w każdym 
razie do pewnego porozumienia „starych” z „nowymi”.

Kanalizacja, telefonizacja i podstawowe oświetlenie ulicy wymagały wspólnych 
działań; ośrodkiem dowodzenia była para w średnim wieku, z rodziny zamieszkałej na 
tej ulicy od trzech pokoleń. Mieszkańcy integrują się też okresowo w celu doraźnego 
łatania dziur w drodze; gasili zbiorowo pożary traw, podpalanych na łąkach na tyłach 
domów; wymusili postawienie u wjazdu znaku ograniczenia prędkości i informacji, że 
ulica jest ślepa; opłacają wspólnie pług śnieżny i piszą petycje do władz w sprawie na-
wierzchni i doświetlenia. Takie działania, konieczne i zasadniczo niepodlegające dys-
kusji, łączą względnie bezkonfl iktowo większość zamieszkałych tu rodzin. Działania 



51

mniej oczywiste, np. stawianie i demontaż siatek przeciwśnieżnych lub okresowe sprzą-
tanie poboczy i zalesionego fragmentu drogi, są już dziełem mniejszych okazjonalnych 
grupek i koalicji, nie wszyscy bowiem uważają je za konieczne. (Plagą tej okolicy, jak 
i wielu półwiejskich przedmieść w Polsce, jest podrzucanie przez przyjezdnych worków 
ze śmieciami i dużych odpadów przemysłowych).

Nastąpiła więc pewna integracja, choć nie sposób nie zauważyć, iż jest to integra-
cja o charakterze zadaniowym; więzi towarzyskie są stosunkowo słabe. W ciągu dzie-
sięciolecia zostały jednak zbudowane także kontakty o mniej utylitarnym charakterze. 
Obejmują one mniejsze grupy sąsiedzkie – podstawą więzi i wymiany jest zamieszki-
wanie w bezpośrednim sąsiedztwie. Niekiedy decydują o tym też inne kryteria: mło-
dzież się spotyka; rodzice dzieci w tym samym wieku odwiedzają się w domach; mat-
ki i opiekunki najmniejszych dzieci przemierzają z wózkami tę samą trasę spacerową. 
Przez jakiś czas rytuałem były comiesięczne grupowe „plotkarskie” spotkania kobiet 
w średnim wieku. Po kilku latach wygasły one samoistnie, odbywają się natomiast gru-
powe oglądania meczy piłkarskich (tylko dla mężczyzn), imprezy taneczno-ogrodowe 
(� TECHNOLOGIA JEST FUN), prywatne projekcje fi lmów (� KINO DOMOWE 
I UDOMOWIONE), urodziny dzieci. 

Nieprzypadkowe kontakty towarzyskie ograniczone są do weekendów, a zimą zasad-
niczo zamierają, jeśli nie liczyć zwyczaju składania życzeń świątecznych co bliższym 
sąsiadom. Sąsiedzkie życie towarzyskie toczy się niemal bez wyjątku na zewnątrz do-
mów – w ogrodach, najczęściej przy grillu. Wnętrza domów natomiast są mało dostęp-
ne, zarezerwowane chyba dla bliższych, bardziej osobistych kontaktów i dla rodziny. 
I tutaj dialektyka wewnętrzne–zewnętrzne, publiczne–osobiste kształtuje charakter i styl 
kontaktów międzyludzkich. Są tu także nowi mieszkańcy, którzy nie utrzymują kontak-
tów z sąsiadami i wyraźnie nie chcą mieć z nimi do czynienia. Na ich bramach nie ma 
wizytówek ani dzwonków (nie sposób więc nawet zadzwonić do furtki), płoty są bardzo 
wysokie i szczelnie oddzielają domy od ulicy. W prawie każdym domu jest co najmniej 
jeden duży pies stróżujący.

Większość kontaktów między sąsiadami oparta jest więc na znajomości z widzenia, 
wymianie pozdrowień i zdawkowych uwag o pogodzie. Nie bez znaczenia jest i to, że 
niemal wszyscy jeżdżą samochodami. Ulica jest dość odległa od centrum dzielnicy 
i bardzo źle z nim skomunikowana, więc żeby cokolwiek załatwić, trzeba jechać au-
tem. Ogranicza to okazje do przypadkowych rozmów twarzą w twarz i nawiązywania 
bliższych znajomości, do których mogłoby dojść, gdyby mieszkańcy częściej chodzili, 
zamiast jeździć.

W STRONĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Mamy tu zatem zbiorowość na drodze do stania się społecznością (czy – z racji wiel-
kości – mikrospołecznością) lokalną, w defi nicyjnym, socjologicznym znaczeniu tego 
słowa (Lewenstein 1999: 25): jest przestrzeń terytorialna, są ludzie tę przestrzeń za-
mieszkujący, istnieją wspólne powiązania i zależności międzyludzkie oraz między ludź-
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mi a szerszym układem instytucjonalnym; występują wreszcie interakcje społeczne oraz 
więzi kulturowe i psychospołeczne, wiążące mieszkańców z ich przestrzenią.

Jest to społeczność z początkami trwalszych więzi i pączkującym poczuciem wspól-
noty; mniej zintegrowana od typowej zbiorowości wiejskiej, ale jednocześnie nie tak 
anonimowa jak sąsiedzi w blokowiskach, gdzie więzi sąsiedzkie, a nawet prosta identy-
fi kacja kogoś jako sąsiada często nie jest możliwa nawet po wielu latach wspólnego za-
mieszkiwania przez ścianę. Podstawowe więzi łączące członków tej mikrospołeczności 
są więziami praktycznymi, utylitarnymi, co jednak nie wyklucza związków o bardziej 
bezinteresownym i emocjonalnym charakterze. Poczucie przynależności do miejsca 
– pojawiające się w wypowiedziach jego mieszkańców i odzwierciedlane niewątpli-
wie w ich działaniach – także ma przede wszystkim charakter utylitarny i praktyczny. 
W uzasadnieniach różnych działań na rzecz wspólnoty nie pojawiają się niemal wcale 
napomknienia o więzi emocjonalnej z miejscem, ulicą, dzielnicą, krajobrazem – a jeśli 
już, to artykułują je „starzy” mieszkańcy. Znacznie częściej mówi się o konieczności po-
prawy wygody zamieszkiwania, o tym, w jaki sposób warunki zamieszkania przekładają 
się na wartość rynkową parcel i domów, oraz o kosztach walki z uciążliwościami – dziu-
ry w drodze skracają życie samochodów, niedostatek oświetlenia zaprasza drobnych 
złodziejaszków i wandali, brak dobrej komunikacji publicznej zmusza do wydatków na 
benzynę. Pojawia się pewne poczucie subiektywnej więzi i identyfi kacji społecznej (jak 
u: Sztompka 2002: 185, 214) – w znacznej mierze jest ono na razie oparte na wspól-
nocie praktycznych interesów, a nie na przywiązaniu emocjonalnym do miejsca ani na 
wspólnocie przekonań, wartości czy światopoglądu. Można przypuszczać, że z biegiem 
czasu ta więź będzie się rozbudowywać i zacieśniać, ponieważ fl uktuacja mieszkaniowa 
Polaków jest słaba, domy buduje się na całe życie i są one dla ludzi symbolami trwało-
ści, a wspólnota lokalna czy sąsiedzka odgrywa dużą rolę (Sztompka 2002: 204). Na ra-
zie jednak wszystko się zmienia. Przybywają nowi mieszkańcy. Niedokończone budowy 
zmieniają właścicieli. Zawiązują się i rozpadają nietrwałe koalicje wokół celów prak-
tycznych i trwalsze – towarzysko-rodzinne. Rodzi się sporo dzieci, a część młodzieży, 
która wprowadziła się tu jako dzieci zaledwie kilka lat temu, wyprowadza się „na swoje” 
lub emigruje. Tworzą się i zmieniają nie tylko więzi poziome, lecz także nieformalna 
hierarchia społeczna. Wygląd ulicy i sposoby życia jej mieszkańców zmieniają się wraz 
z falowaniami gospodarki (w końcu lat 90. z powodu recesji zatrzymały się wszelkie 
operacje budowlane), nastrojami społecznymi, modami itp.

Być może to dlatego – ale prawdopodobnie także z wielu innych powodów społecz-
nych, politycznych, gospodarczych – kształt tej przestrzeni, zmieniającej się pomału 
w miejsce (Tuan Yi Fu 1987), i kierunek jej rozwoju, i rodzaj relacji między ludźmi deter-
minowany jest przez – powtarzający się na różnych poziomach i powracający w różnych 
kontekstach – rozdział pomiędzy tym, co prywatne, i tym, co publiczne (por. pogłębienie 
tego zagadnienia w: Giza-Poleszczuk, Marody 2004: 259–275); tym, co przeznaczone 
do użytku osobistego, wewnętrznego, rodzinnego, intymnego, co zazdrośnie chronio-
ne i uważane za istotną własność – i tym, co odsłonięte, wspólne, stanowiące własność 
zbiorową, przeznaczone do wspólnego użytkowania, dostępne dla osób z zewnątrz. 
Media, jako element przestrzeni domowej, wydają się należeć bezwzględnie do sfery 
prywatnej – są jednak także łącznikiem z tym, co zewnętrzne i publiczne, i wcale, jak się 
w badaniach miało okazać, nie tylko poprzez oczywisty fakt, że mówią domownikom 



53

o świecie zewnętrznym. Głębsza eksploracja ich miejsca w życiu członków opisywa-
nej zbiorowości (� ORIENTACJA NA TREŚĆ I NA TECHNOLOGIĘ, � UBOGIE 
I BOGATE KORZYSTANIE Z MEDIÓW I MOŻLIWA ALTERANTYWA) miała po-
kazać ważne zastosowania mediów na pograniczu życia prywatnego i publicznego. 



54



3. BADANA ZBIOROWOŚĆ I JEJ STAN POSIADANIA

Obecnie na ulicy mieszka co najmniej 40 rodzin (tyle jest gospodarstw domowych), oko-
ło 140 osób. Część mieszkańców wprowadziła się tutaj już po rozpoczęciu opisywanego 
projektu, w imię metodologicznej ciągłości i przejrzystości nie włączono ich do badań. 
Kilka rodzin odmówiło udziału w projekcie. Badaniu poddano zatem 28 gospodarstw 
domowych, zamieszkałych w sumie przez 92 osoby: 73 powyżej 16. roku życia oraz 19 
dzieci (niewłączonych do badania). 

Jeżeli przyjąć opisywane wcześniej kryteria: wykształcenie (średnie lub wyższe), za-
trudnienie (praca na własny rachunek lub sprzedaż własnego kapitału intelektualnego), 
dochody średnie lub wyższe od średnich, styl konsumpcji i wyposażenie gospodarstwa 
domowego, charakterystyczny zestaw wartości, to w badanej zbiorowości co najmniej 
51 dorosłych ludzi, zamieszkałych w 22 gospodarstwach domowych, spełnia warunki 
pozwalające ich zaliczyć do grupy, którą określiliśmy jako klasę średnią8. Pozostałe 41 
osób należałoby zapewne – chociaż z licznymi zastrzeżeniami – zaliczyć do klasy niż-
szej; to przede wszystkim pracownicy fi zyczni, najemni pracownicy sektora usług, nie-
liczne osoby niezatrudnione, renciści z podstawowym i średnim wykształceniem. 

WIEK, PŁEĆ, WIELKOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wśród opisywanych 73 osób znalazło się 35 (48%) mężczyzn i 38 (52%) kobiet – co nie 
odbiega od typowych proporcji dla całej populacji (w 2006 roku w Polsce było 48,4% 
mężczyzn, 51,6% kobiet).

8 Uznano, że decyduje o tym spełnianie większości z tych kryteriów. Na przykład właściciele dobrze 
prosperującej fi rmy budowlanej, choć bez formalnego wykształcenia średniego, spełniają jednak warunki, 
by zaliczyć ich do klasy średniej – decyduje o tym ich samodzielność ekonomiczna, aspiracje i wartości, 
wysoki status majątkowy oraz styl konsumpcji i sposób korzystania z kultury, nieodróżniający ich od osób 
z wykształceniem średnim. Słabe wykształcenie jest tu zapewne rekompensowane doświadczeniem życio-
wym i rozległością kontaktów społecznych. Podobnie do klasy średniej zaliczyć można małżeństwo (oko-
łosześćdziesięcioletnich) emerytów z wyższym wykształceniem, zamieszkałe we własnym domu, mające co 
najmniej średni status fi nansowy i prowadzące styl życia podobny do nieco tylko młodszych, pracujących 
sąsiadów. Wreszcie, niewątpliwie do klasy średniej można przypisać niezatrudnioną gospodynię domową 
z wyższym wykształceniem, jeśli gospodarstwo domowe utrzymuje się z pracy męża należącego do klasy 
średniej, a rodzina ma typowy dla niej sposób życia, poglądy, aspiracje fi nansowe itp.



56

Badani są w przeważającej większości w wieku określanym jako średni. Jak widać 
(zob. tabela 1.), 51 (69,8%) osób ma więcej niż 25 lat; ponad połowa (50,6%) to ludzie, 
którzy przekroczyli 35. rok życia, nie osiągnęli jednak wieku emerytalnego. Opisywana 
grupa jest zatem nieco statystycznie starsza od całej populacji miejskiej, w której w 2006 
roku odsetek osób pomiędzy 25. a 65. rokiem życia wynosił 54,3%. To poniekąd natural-
ne, zważywszy na miejsce, gdzie usytuowano badania; posiadanie własnego domu, pro-
wadzenie własnego interesu itp. jest w Polsce zwykle sprawą ludzi o pewnej stabilizacji 
fi nansowej i zawodowej.

Tabela 1. Wiek i płeć respondentów

WIEK OGÓLNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI
PONIŻEJ 19 7 5 2

20–25 12  6  6
26–35 14  7  7
36–45 18  8 10
46–65 19 10 9

65 + 3 2 1
RAZEM 73 38 35

92 osoby zamieszkałe w 28 gospodarstwach domowych to 3,28 osoby na gospodar-
stwo. Posiadanie domu pod miastem jest przede wszystkim sprawą rodzinną: trud bu-
dowy rzadko podejmują osoby samotne. Gospodarstwa domowe w badanej grupie są 
więc nieco większe od średniej krajowej (która oczywiście uwzględnia gospodarstwa 
jednoosobowe, więc w 2006 roku wynosiła 2,84 osoby na gospodarstwo9, a w miastach, 
zamieszkałych przez 61,4% populacji, była jeszcze niższa – 2,60).

WYKSZTAŁCENIE: WYŻEJ NIŻ ŚREDNIA

Proporcja osób z wykształceniem średnim, policealnym oraz wyższym i wyższym za-
wodowym lub niepełnym (licencjat lub zaliczone co najmniej trzy lata studiów wyż-
szych) była w badanej populacji zasadniczo wyrównana – i wyższa niż w całej popula-
cji Polaków, w której wykształcenie wyższe (dane z 2004 roku) miało 17,5% ludności, 
średnie – 38, zasadnicze zaś 21,3.

Jak widać (tabela 2.) w badanej grupie udział osób z wyższym wykształceniem wy-
nosił aż 39,7%, ze średnim zaś – 34,2. Udział osób z wyższym wykształceniem byłby 
jeszcze wyższy, gdyby badania odbyły się 2–3 lata później, kiedy to edukację ukończyli 
zamieszkali na badanej ulicy studenci. Dorosłych osób z wykształceniem zawodowym 
było o połowę mniej (15%). Dodajmy, że respondenci z wykształceniem mniej niż za-
wodowym to wyłącznie uczniowie szkół średnich (z wyjątkiem jednej osoby w wieku 

9 Wszystkie dane statystyczne dla całej populacji Polski, jeżeli nie podano innego źródła, pochodzą 
z: Mały Rocznik Statystyczny, 2006.
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podeszłym). Wszystkie dzieci w stosownym wieku chodzą do szkół średnich, ani jedno 
nie zostało wysłane do szkoły zawodowej.

Warto dodać, iż z 52 osób zaliczonych do klasy średniej jedynie dwoje dorosłych nie 
posiada średniego wykształcenia. Wśród pozostałych, niezaliczonych do niej, są osoby po 
szkole średniej, nie ma zaś nikogo, kto by ukończył studia. Linia podziału biegnie jednak 
nie pomiędzy tymi, którzy zrobili dyplom, a tymi, którzy go nie mają, lecz na wysokości 
matury. Badania socjologiczne potwierdzają zresztą, iż posiadanie co najmniej matury 
warunkuje w naszej rzeczywistości możliwości awansu społecznego i ekonomicznego. 
Także różnice w stylach życia, konsumpcji, korzystania z kultury w znacznie większej 
mierze różnią ludzi z wykształceniem co najmniej średnim od grupy z wykształceniem 
zawodowym niż ludzi z maturą od tych po studiach. 

Tabela 2. Wykształcenie respondentów

WYKSZTAŁCENIE OGÓLNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI
PODSTAWOWE  8  6  2
ZAWODOWE 11  7  4
ŚREDNIE 25 12 13
WYŻSZE 29 13 16
RAZEM 73 38 35

PRACA I ZATRUDNIENIE

W opisywanej grupie znajdują się zarówno osoby wykonujące prace najemne, jak 
i prowadzące własną działalność gospodarczą; tych ostatnich jest nieco więcej niż w cał-
kowitej populacji Polaków. Spośród 73 osób 4 pracują fi zycznie, 6 wykonuje prace usłu-
gowe (fryzjerka, kosmetyczka, sprzedawcy itp.).

Tabela 3. Zatrudnienie w badanej grupie

ZATRUDNIENIE
UCZY SIĘ LUB STUDIUJE 17
PRACA NAJEMNA W FIRMIE PRYWATNEJ 20
PRACA NAJEMNA W FIRMIE BUDŻETOWEJ  7
WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 17
PRACE DORYWCZE, ZLECONE  2
EMERYTURA LUB RENTA  8
BEZ ZATRUDNIENIA  2
RAZEM 73

W badanej grupie zatem 54 osoby stale pracują; współczynnik aktywności zawodo-
wej wynosi blisko 74%! (dla całej miejskiej populacji Polski w 2006 roku współczyn-
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nik ten wynosił 54,5%). Uczy się lub studiuje co najmniej 23,3%. To mniej niż w całej 
populacji, dla której współczynnik ten wynosi 29,5% osób powyżej 15. roku życia. To 
zapewne skutek wyższego od średniej wieku mieszkańców ulicy oraz niewielkiej liczby 
dzieci.

17 uczestników badania prowadzi własną działalność gospodarczą. Z działalności tej 
(wliczając współmałżonków i dzieci powyżej 16. roku życia) utrzymuje się co najmniej 
28 osób (38,3%); dla 12 gospodarstw domowych prywatna działalność gospodarcza 
jest głównym źródłem utrzymania. Wśród tych 17 dziewięcioro ma wykształcenie wyż-
sze, ośmioro – średnie. Własna działalność gospodarcza to w tym wypadku małe fi rmy, 
w większości rodzinne lub najwyżej kilkuosobowe; żadna, w znaczeniu statystycznym, 
nie kwalifi kuje się do klasy fi rm średnich. Prowadzona przez badanych działalność go-
spodarcza obejmuje: sklepy (spożywcze, supermarket osiedlowy, artykuły elektronicz-
ne, artykuły biurowe), obrót używanymi samochodami, zakład fryzjersko-kosmetyczny, 
prywatną taksówkę, produkcję tekstyliów, usługi budowlane, montaż anten i wyposaże-
nia elektronicznego, sprzedaż i konserwację narzędzi, gabinet lekarski, ajencję banko-
wą, obrót nieruchomościami i doradztwo fi nansowe, itp.

Wśród osób żyjących ze sprzedaży własnych umiejętności i wiedzy znajdują się mię-
dzy innymi menedżerowie średniego szczebla, specjaliści od zarządzania, od marke-
tingu, od kontroli jakości, przedstawiciele handlowi, urzędnicy bankowi, ekonomista, 
doradca inwestycyjny, księgowe, inżynierowie, architekt, lekarz, prawnik, dziennikarz 
lokalnej gazety i dwoje pracowników naukowych.

DOMY, WARUNKI MIESZKANIOWE, STAN POSIADANIA

Członkowie badanej zbiorowości mieszkają wyłącznie w domach jednorodzinnych, jed-
no- lub dwupokoleniowych. Badane gospodarstwa domowe dysponują powierzchnią od 
60 (tymczasowo zasiedlona, niewykończona budowa; fragment domu rodziców) do 380 
metrów kwadratowych. Warunki życiowe są tu zdecydowanie lepsze od krajowej śred-
niej statystycznej. W Polsce w 2005 roku liczba osób na mieszkanie wynosiła w mia-
stach około 2,7. Tutaj sięga ona 3,3, ale osoby te mają do dyspozycji nieporównanie 
większą powierzchnię – tylko w trzech z 28 badanych gospodarstw domowych na osobę 
przypada mniej niż statystyczne 22,5 m kw. powierzchni użytkowej. 

W badanym okresie10 9 gospodarstw domowych (spośród badanych 28) miało do 
dyspozycji powyżej 200 m kw., kolejne 9 – od 100 do 200 m. Tylko nieco ponad 1/3 
gospodarstw domowych (10) dysponowała powierzchnią mniejszą niż 100 m kw. 

W trudnych warunkach mieszkaniowych (10 osób na 80 m kw., stary dom w trakcie 
remontu) przebywała w badanym okresie jedna rodzina. 

W badanych domach jest 41 w pełni wyposażonych łazienek (nie ma żadnego, który 
by nie miał przynajmniej jednej).

Znajduje się w nich pięć domowych siłowni i trzy sauny; dwa domy są klimatyzo-
wane. 

10 Podane liczby mogą się nieznacznie zmieniać, ponieważ stan posiadania badanych rodzin rośnie.
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Co najmniej sześć ma część wydzieloną jako domowe biuro, ponieważ działalność 
gospodarcza właścicieli częściowo ulokowana jest w domu.

Badana populacja dysponuje co najmniej 49 samochodami osobowymi; ponadto mi-
nimum cztery gospodarstwa mają dodatkowo samochód dostawczy. Przypada tu jeden 
samochód na 1,7 osoby. Tylko jedna rodzina nie posiada samochodu. (W całym kraju 
samochód osobowy miało w 2006 roku 57% gospodarstw domowych11). Nadmienić na-
leży, że co prawda wśród respondentów nie ma właścicieli luksusowych limuzyn, ale 
przeważająca większość z nich jeździ samochodami rodzinnymi co najmniej średniej 
klasy. 

WYPOSAŻENIE W MEDIA

Oto w skrócie stan nasycenia badanych gospodarstw domowych środkami komunikacji 
masowej.

Telewizja

W Polsce co najmniej jeden telewizor znajduje się 97% gospodarstw. W opisywanych 
gospodarstwach było w czasie badań co najmniej 57 telewizorów oraz 10 zestawów kina 
domowego (a więc średnio 2,4 odbiornika na rodzinę!). Telewizja była odbierana za 
pośrednictwem anteny satelitarnej (17 gospodarstw) i/lub zestawu telewizji cyfrowej 
(12 gospodarstw). (W skali kraju dostęp do telewizji satelitarnej ma 30% gospodarstw). 
Tylko w 5 gospodarstwach ograniczano się do ogólnie dostępnej telewizji analogowej. 
Z powodów technicznych na ulicy nie ma możliwości odbioru kablówki.

Odtwarzacze dźwięku i obrazu

W badanych gospodarstwach domowych zlokalizowano co najmniej 47 urządzeń do 
odtwarzania fi lmów (VHS, CD lub DVD). Mają je prawie wszyscy – 26 gospodarstw 
na 28 przebadanych. Znajdowały się tam także 62 urządzenia do odtwarzania muzyki 
z płyt CD lub DVD – w 25 gospodarstwach. W Polsce w badanym okresie odtwarzacz 
do fi lmów miało 53% gospodarstw; wieżę stereo – 42,3%; odtwarzacz CD – 7,8%; DVD 
– 11,7%.

Nie liczono gramofonów ani magnetofonów kasetowych. Nie uwzględniono także 
odtwarzaczy MP3 – w 2004 roku, kiedy rozpoczynano badania, nie były one jeszcze 
dostępne; w chwili obecnej jest ich na ulicy kilkanaście. 

Radio

Liczba radioodbiorników w domach wynosiła co najmniej 78! Do tego należy doliczyć 
40 odbiorników w samochodach. Radia były we wszystkich gospodarstwach domowych. 
(W Polsce radio znajduje się w 55,2% gospodarstw).

11 Ogólnopolskie dane o wyposażeniu gospodarstw domowych na podstawie: CBOS 2006b, Mały Rocz-
nik Statystyczny 2006.
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Telefony

Badane 28 gospodarstw domowych dysponuje 34 stacjonarnymi numerami telefoniczny-
mi i co najmniej 54 telefonami komórkowymi, co powoduje, iż na jedno gospodarstwo 
przypada ponad 3 numery telefoniczne. Liczba telefonów komórkowych nieustannie 
rośnie, co najmniej jedna „komórka” jest w 26 gospodarstwach, w tym we wszystkich 
utrzymujących się z pracy na własny rachunek. (W Polsce w 2006 roku telefon stacjo-
narny posiadało 75% gospodarstw, telefon komórkowy – 71%).

Komputery i internet

Zaskakująco mała może się wydać w tym kontekście liczba komputerów stacjonarnych 
– tylko 26 – oraz 15 laptopów. To średnio półtora komputera na rodzinę, ale w 8 gospo-
darstwach nie ma żadnego komputera. Wszystkie gospodarstwa posiadające co najmniej 
jeden komputer dysponowały stałym łączem internetowym. Komputer miało zatem 
71,4% gospodarstw. (W Polsce komputerem dysponowało pod koniec badanego okresu 
47% gospodarstw, dostępem do internetu – 16,9%). Liczba gospodarstw dysponujących 
komputerem może się wydawać niska, jeśli zważyć ogólne nasycenie mediami; zwróć-
my jednak uwagę, że i tak jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej, a w okresie 
objętym badaniami nasycenie komputerami i dostęp do internetu rosły tu szybciej niż 
w całej populacji (por. Batorski 2006; 2007). 59 z 73 respondentów (oraz wszystkie  
dzieci) przebywa w domu, gdzie jest przynajmniej jeden komputer i łącze internetowe. 

Prasa i książki

Co najmniej w 13 gospodarstwach domowych z badanych 28 kupuje się stale lub często 
(więcej niż trzy razy w tygodniu) jakąś gazetę codzienną – nawet jeśli nie wszyscy do-
mownicy ją czytają. W 15 kupowane jest regularnie co najmniej jedno pismo ilustrowa-
ne (nie licząc gazety telewizyjnej). Najczęściej jednak respondenci czytają, przeglądają 
co najmniej kilka tytułów prasy ilustrowanej.

W tym kontekście największym osobistym zaskoczeniem autorki był stan wyposa-
żenia badanych gospodarstw domowych w... książki. Być może zresztą nie należało się 
dziwić. Jak wiadomo, statystyki dotyczące czytelnictwa wśród Polaków są alarmujące 
(Strauss, Wolff, Wierny 2006) i mówią, że w ciągu jednego roku kontakt z jakąkolwiek 
książką ma około 50% ludności (w miastach 55%). Warto jednak przypomnieć, że mamy 
tu do czynienia ze zbiorowością o średnio wyższym statusie i wykształceniu niż cała po-
pulacja; zbiorowość ta zamieszkuje w mieście, gdzie dostęp do książek jest stosunkowo 
łatwiejszy niż na wsi, nie ma też problemu z przestrzenią, w której można by pomieścić 
księgozbiór. W dodatku jest to zbiorowość o bardzo wysokim nasyceniu środkami ko-
munikacji i, jak się wydaje, sporych możliwościach intelektualnych.

Z 28 badanych gospodarstw domowych tylko 11 (39,3%) dysponuje biblioteką do-
mową o wielkości powyżej 200 woluminów. Są to gospodarstwa wyłącznie ludzi z wy-
kształceniem wyższym. W domu, gdzie jest więcej niż 200 książek, mieszka 29 (39,7%) 
z 73 badanych osób (i 9 dzieci). Nie ma wyraźnego związku między posiadaniem nieco 
większej biblioteki a wysokim statusem fi nansowym lub dobrymi warunkami mieszka-
niowymi. Wśród posiadaczy księgozbioru mniejszego niż 200 pozycji są także właści-
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ciele domów o powierzchni powyżej 200–300 m kw., o dużym nasyceniu mediami elek-
tronicznymi. Biblioteczki połowy z tych 12 rodzin, których dochody pochodzą głównie 
z prywatnej działalności gospodarczej, zawierają mniej niż 200 książek.

Tabela 4. Wielkość bibliotek domowych w badanej zbiorowości

Orientacyjna liczba książek Liczba gospodarstw
powyżej 3000  2
1001–3000  1
201–1000  8
50–200 12
poniżej 50  3
nie ma książek  3
RAZEM 28

Zawartość domowych regałów dobrze ilustruje potwierdzony statystyką (ibidem) 
stan zainteresowania Polaków książkami. Biblioteka domowa pełni przede wszystkim 
funkcje pragmatyczne, musi więc zawierać poradniki, słowniki, leksykony oraz literatu-
rę fachową, a także rozrywkowe – stąd sporo literatury popularnej, sensacyjnej. 

Tabela 5. Zawartość księgozbiorów w badanej zbiorowości

Co przede wszystkim zawiera domowa biblioteka?
(można podać trzy odpowiedzi) W ilu domach?

powieści, nowele, opowiadania 18
słowniki, encyklopedie, leksykony 17
literatura fachowa 12
podręczniki szkolne 8
książeczki dla dzieci 5
albumy 3
literatura faktu (książki podróżnicze, reportaże itp.) 3
literatura naukowa 2

Biblioteczki mniejsze niż 200 książek składają się ze słowników i encyklopedii, pod-
ręczników i lektur szkolnych, poradników zawodowych, literatury dziecięcej i okazyj-
nie albumów, wydawnictw religijnych itp. Książki kupuje się zasadniczo dla dzieci (stąd 
literatura dziecięca, lektury szkolne, albumy), a kiedy dzieci skończą szkołę – przestaje 
się je kupować. Warto zauważyć, że również dla dzieci kupuje się komputer: wszystkie 
gospodarstwa domowe, w których są dzieci, posiadają komputer i dostęp do internetu. 
Wszystkie dzieci na badanej ulicy mają więc dostęp do komputera, natomiast tylko dzie-
więcioro wychowuje się w domu z niewielkim choćby księgozbiorem.
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Nie jest więc dużym ryzykiem stwierdzenie, że odbiór mediów elektronicznych jest 
w badanej zbiorowości znacznie ważniejszą praktyką kulturową niż lektura, a wspól-
noty interpretacyjne tworzą się przede wszystkim na podstawie praktycznych życio-
wych doświadczeń oraz treści mediów elektronicznych i treści kontaktów międzyludz-
kich, w których te media mają swój udział (� UBOGIE I BOGATE KORZYSTANIE 
Z MEDIÓW I MOŻLIWA ALTERNATYWA). Nim jednak poświęcimy temu więcej 
uwagi, przyjrzyjmy się, jakie miejsce zajmują te media i jakie spełniają funkcje w co-
dzienności najbliższej badanych ludzi. 

CO CZYTAMY?

Żeby pogłębić wiedzę na temat obyczajów czytelniczych badanej zbiorowości, przeprowa-
dzono jesienią 2007 roku krótką ankietę, połączoną z naoczną obserwacją. Poproszono 32 do-
rosłych mieszkańców o pokazanie, jakie książki mieli w tamtym momencie przy łóżku (lub 
w miejscu, w którym zwykle oddają się lekturze). Oto wyniki:

Nie czytało w ogóle 15 osób.

Wśród książek czytanych znalazły się następujące gatunki/tytuły:
Klasyka
Paul Stendhal: Czerwone i czarne
Romanse
Nora Roberts: Szkarłatna lilia
Danielle Steel: Kalejdoskop
Tajemniczy baron (seria Stare Romanse)
Janusz L. Wiśniewski: Molekuły emocji
Powieści kryminalne i sensacyjne
Harlan Coben: Jedyna szansa 
Clive Cussler: Skarb Czyngis-Chana
Tomasz Konatkowski: Ostatni przystanek
Edmondo Paz Soldan: Śmierć na ulicy Unzueta
Lewis Perdue: Idealny zabójca 
Carlos Luis Zafon: Cień wiatru
Fantastyka 
Haruki Murakami: Blind Willow, Sleeping Woman
Christopher Paolini: Najstarszy
Joanna K. Rowling: Harry Potter and the Deathly Hallows
Poradniki, literatura inspiracyjna
Robert Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi
Paulo Coelho: Zahir
Paulo Coelho: Życie
Alan Downs: Jak przezwyciężyć życiowy kryzys 
Elizabeth Gilbert: Jedz, módl się, kochaj 
Inne
Marek Bieńczyk: Przezroczystość
Paul Chancellor: Historia spekulacji fi nansowych
Ernesto Frers: Sekretne muzeum. 
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4. MEDIA NA CO DZIEŃ: TELEWIZJA

O ile rola telewizji w życiu codziennym ludzi została wszechstronnie zbadana, o tyle 
niewiele jest dostępnych wyników badań etnografi cznych, które by defi niowały rolę in-
nych mediów w domowej i w codziennej komunikacji między ludźmi, a także relacje 
między telewizją a innymi mediami obecnymi w życiu ludzi. Ważne wydaje się również 
wskazanie, w jaki sposób wykorzystywanie (lub odrzucenie) przez odbiorców poten-
cjału informacyjnego, edukacyjnego, rozrywkowego mediów wiąże się z tych mediów 
usytuowaniem w życiu codziennym i w relacjach międzyludzkich, a także jak wzajem-
nie wpływają na siebie: wiarygodność mediów, poczucie ważności i sensu rozmaitych 
dyskursów medialnych, prestiż – i to, kto, w jaki sposób, w jakich warunkach i do czego 
te media użytkuje. Znana klasyfi kacja użytkowań telewizji Jamesa Lulla (Lull 1990: 33 
nn.) każe mówić o strukturalnych i relacyjnych użytkowaniach telewizji. Strukturalne 
wiążą się z tworzeniem przez medium środowiska życia człowieka (towarzyszy co-
dzienności, dostarcza rozrywki, tworzy tło dźwiękowe i wizualne) oraz z jego funkcja-
mi regulacyjnymi (kształtuje rozkład dnia oraz określa czas i sposoby komunikowania 
się między domownikami). W wymiarze relacyjnym telewizja ułatwia komunikowanie 
między ludźmi, jest narzędziem edukacji, umożliwia włączanie się w życie rodzinne 
i izolowanie od niego oraz stanowi narzędzie potwierdzania władzy i dominacji w ro-
dzinie.

Klasyfi kacja Lulla, wciąż aktualna, mimo iż dziś chyba już niewystarczająca (bo 
oparta na obserwacji telewidzów w latach 70. XX wieku), może być w tym wypadku 
przydatna. Warto się zastanowić, czy jego wskazania mogą być rozszerzone na inne me-
dia (np. jakie mogą być strukturujące i relacyjne zastosowania radia, prasy, komputera?). 
Interesujące jest także to, jak telewizja i inne media w środowisku domowym wzajem-
nie się uzupełniają, wzmacniają, wykluczają, wchodzą we wzajemne kolizje itp. „Czy 
telewizja może znaczyć coś dla kogoś?” – pyta prowokująco Wiesław Godzic w swojej 
ciekawej analizie (2001: 25). Można to pytanie rozszerzyć: czy media mogą coś znaczyć 
dla kogoś? I jaki jest ich sens? Dopiero po odpowiedzi na to pytanie możemy zacząć 
pytać o sens i interpretacje poszczególnych treści medialnych.

W badanej zbiorowości rozmaite sensy i zastosowania mediów przenikają się i krzy-
żują.
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TELEWIZJA DOBRZE ZBADANA

Umiejscowienie telewizji w domu oraz sposoby jej użytkowania są dość dobrze opisa-
ne, zwłaszcza w USA, Australii i Wielkiej Brytanii (por. np. Morley 1986; Lull 1990; 
Paterson 1990; Silverstone 1994; Silverstone, Hirsch 1994; Gauntlett, Hill 1999; Ellis 
2000; Lembo 2000; Moores 2000 i in.). U nas temat ten stał się ostatnio przedmiotem 
monografi i naukowej – ciekawej, choć dalece niewyczerpującej tematu (Halawa 2006). 
Badania nad użytkowaniem telewizji doprowadziły do uznania telewizyjnych zwycza-
jów ludzi za wyrazistą, odrębną praktykę kulturową (Lembo 2000), która spowodowała 
wyłonienie się swoistej kultury patrzenia (ibidem: 18), wpływającej na sposób kontaktu 
także z innymi mediami, zwłaszcza w związku ze strumieniowym charakterem (fl ow) 
przekazu telewizyjnego (Williams 1974; Abercombie 1996). Oglądanie telewizji przed-
stawia się jako rodzaj codziennego rytuału, integrującego ludzi i zapewniającego po-
czucie ontologicznego bezpieczeństwa (Silverstone 1994). Podkreśla się wszechstronny 
wpływ telewizji na ludzką percepcję czasu i odległości, a także na planowanie przestrze-
ni mieszkalnej i organizację życia codziennego. Analizuje się (Ellis 2000), jak wpływ 
stałej ramówki telewizyjnej (typowej dla epoki telewizji ubogiej i następującej po niej 
epoki telewizji dostępnej), regulujący i stabilizujący życie codzienne, zmienia się i indy-
widualizuje pod wpływem nadmiernej obfi tości i konkurencyjności programów w erze 
telewizji nadmiaru. Pokazuje się telewizję jako podstawę różnorodnych form interakcji 
międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz domu oraz prywatnych praktyk autokreacyj-
nych; wskazuje na jej włączenie w relacje władzy i podporządkowania w rodzinach oraz 
na zależność sposobów używania telewizji od społecznych konstrukcji płci i rodzaju. 
Osobne miejsce poświęca się analizom użytkowania pilota telewizyjnego i jego związ-
kom z życiem rodzinnym ludzi (Bellamy, Walker 1996).

TELEWIZJA A STATUS

W badanej zbiorowości uwidacznia się rytualne i integrujące znaczenie telewizji. Bliższa 
analiza telewizyjnych zwyczajów ludzi pozwala domniemywać, że większe jest w tym 
względzie znaczenie samego aparatu telewizyjnego (Kaplan 1988: 34) oraz telewizyjnych 
protokołów medialnych – zestawu zwyczajów, zachowań, niepisanych, lecz ważnych 
zasad i instrukcji regulujących stosowanie medium (Jenkins 2007: 19 nn.) – niż treści, 
jakie za pośrednictwem telewizji są przekazywane. Umiejscowienie telewizora w orga-
nizacji przestrzeni mieszkalnej daje ciekawy wgląd w to, jak zmienił się status i miejsce 
telewizji w życiu ludzi od czasów PRL (� W PIWNICY CZY NA MEBLOŚCIANCE? 
GDZIE UMIEŚCIĆ TELEWIZOR). Jest jednym ze wskaźników różnic w tym wzglę-
dzie między klasami czy grupami społecznymi. Regulacyjna rola telewizji, strukturu-
jąca rytm i rozkład życia codziennego, jest natomiast stosunkowo słaba. Jej znaczenie 
maleje, w miarę jak telewidzowie wchodzą w erę obfi tości (� WOLNY RYNEK I ERA 
NASYCENIA). Chyba najciekawszym jednak aspektem bliskiej obserwacji użytkowa-
nia telewizji w badanej zbiorowości jest to, w jaki sposób oglądanie telewizji jest wple-
cione w system przekoń odbiorców o statusie i prestiżu różnych praktyk kulturalnych. 
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Przekonania te rzadko i tylko przez niektórych są wyrażane explicite, jednak nie ulega 
wątpliwości, iż dla respondentów, zwłaszcza tych z wykształceniem wyższym, istnieje 
coś takiego jak kulturalne obowiązki oraz działania zasługujące na odrzucenie. Nie jest 
to nic nowego – socjologowie kultury od dawna wskazywali na istnienie wśród Polaków 
czegoś w rodzaju wzorca człowieka kulturalnego (Romanowska 1988). Wzorzec ten za-
kładał intensywne korzystanie z różnorodnych form kultury, z przewagą kultury wyż-
szej; bogate nawyki czytelnicze – przede wszystkim czytelnictwo książek; kompetencję 
kulturalną w dziedzinie literatury, kina, teatru itp. W latach 90. polski medioznawca, ana-
lizujący aktywność kulturalną i medialną Polaków przed i podczas transformacji (Filas 
1996), wysunął tezę, iż ów wzór człowieka kulturalnego się zmienił: ludzie przestali 
mieć poczucie dyskomfortu z powodu własnej „nieadekwatności kulturalnej” i „uznają 
za satysfakcjonujące ich i już niewstydliwie ukrywane takie zachowania, które kontakt 
z kulturą ograniczają do oglądania programów w telewizji” (ibidem: 37). Uważnie słu-
chając respondentów z badanej grupy, nietrudno zauważyć, że nie jest to do końca praw-
da. Być może dla odbiorców z zasadniczym wykształceniem, o ubogim kapitale kultu-
rowym i niskim statusie socjoekonomicznym, oglądanie telewizji i przeglądanie gazet to 
w rzeczy samej nawyki przezroczyste, oczywista i niepodlegająca ocenie część codzien-
ności. Jednak dla respondentów należących do klasy średniej w mocy pozostają warunki 
bycia człowiekiem kulturalnym – nawet jeśli respondenci przyznają dość bezradnie, że 
„z braku czasu” warunków tych nie spełniają. Skądinąd zresztą badania nad postawami 
Polaków pokazują, iż kulturalna nieadekwatność nie jest stanem, który by ich głęboko 
i dotkliwie frustrował (por. Kowalewska 2005: 10 nn.). Poczucie takiej nieadekwatno-
ści wyrażają zwłaszcza członkowie tzw. starej klasy średniej – zapracowani właściciele 
sklepów, zakładów produkcyjnych czy usługowych. Im wyższe wykształcenie i status 
materialny, tym większa (deklarowana) wola dorównania wzorcowi człowieka kultural-
nego, tym bardziej zróżnicowana paleta zachowań kulturalnych i tym bardziej krytyczna 
ocena tych ludzi, którzy potrzeby kulturalne ograniczają do telewizji. Jest tu wyraźne, 
otwarcie wyrażane przekonanie o niskim statusie telewizji, nieco wyższym zaś – prasy 
i radia, a także o potrzebie czytania, chodzenia do teatru, podróży i uprawiania sportu. 
Sposób używania telewizji (a także radia i prasy – chociaż w mniejszym stopniu) jest 
interpretowany właśnie w świetle tych założeń. Korzystanie z telewizji i wyrażane na 
jej temat opinie wiążą się też ze statusem społecznym i samooceną respondentów jako 
członków określonej grupy społecznej. 

Oceny mediów i deklaracje na temat ich odbioru są jednocześnie niekonsekwentne, 
a stan rzeczywisty nie zawsze zgadza się z deklaracjami. Nie oznacza to, że respondenci, 
opisując własne oglądanie telewizji, mijają się z prawdą; raczej że stosunek do telewi-
zji jest odruchowy, stanowi część założeń co do hierarchii spraw w życiu codziennym 
i społecznym, które (pozornie) nie wymagają zwerbalizowania.

TELEWIZJA W SALONIE I SYPIALNI (ALE W ŁAZIENCE TEŻ)

Jak już wspomniano, w okresie przeprowadzania badań analizowana zbiorowość miała 
co najmniej 67 odbiorników telewizyjnych, w tym 10 zestawów kina domowego – śred-
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nio więc przypadało 2,4 telewizora na gospodarstwo domowe. Wobec braku dostępu do 
sieci kablowych, telewizja była odbierana za pośrednictwem anteny satelitarnej (17 go-
spodarstw) oraz dodatkowo zestawu telewizji cyfrowej (12 gospodarstw); zaledwie w 5 
gospodarstwach ograniczano się do ogólnie dostępnej telewizji analogowej. 

Co najmniej jeden telewizor posiadały wszystkie gospodarstwa domowe, co zresz-
tą jest zgodne z ogólnopolską statystyką mówiącą, że kolorową telewizję w domu ma 
co najmniej 97% polskich rodzin (CBOS 2006b). Jednak tylko 13 rodzin miało jeden 
odbiornik; ponad połowa rodzin zaś miała ich więcej. Rekordziści posiadali po czte-
ry, pięć i... osiem sztuk (sześć zwykłych odbiorników, dwa kina domowe). Więcej niż 
dwa telewizory miało osiem z 12 gospodarstw utrzymujących się z własnej działalności 
gospodarczej. Wśród posiadaczy wielu telewizorów byli właściciele sklepów, zakładu 
produkcyjnego, fi rmy budowlanej. Wydaje się to zgodne z ogólnopolskim trendem, 
wskazującym najwyższe nasycenie telewizją właśnie w rodzinach prowadzących własną 
działalność gospodarczą (Mały Rocznik 2006: 181; Batorski 2007). 

Liczba telewizorów (a także radioodbiorników, komputerów itp.) nie powoduje jed-
nak wydatnego zwiększenia czasu poświęconego na kontakt z mediami masowymi. 
Posiadanie w domu nowoczesnych mediów wiąże się bowiem nie tylko z potrzebą po-
informowania się; stanowi także oznakę wyższego statusu fi nansowego, służy między 
innymi do podkreślania prestiżu i indeksowania statusu w relacjach międzyludzkich (� 
ORIENTACJA NA TREŚĆ I NA TECHNOLOGIĘ, � KINO DOMOWE I SUKCES, 
� TECHNOLOGIA JEST FUN). 

MAŁO MIEJSCA, MNÓSTWO EKRANÓW

Wśród posiadaczy licznych telewizorów znalazła się jednak także rodzina o stosunkowo najniż-
szym wśród badanych statusie fi nansowym i społecznym. Na 80 m kw., zamieszkanych przez 
10 osób (gospodarze: kierowca, 36+, wykszt. zawodowe i rencistka, 46+, wykszt. średnie) 
umieszczono 6 telewizorów. Są także co najmniej 3 odtwarzacze fi lmów, 5 telefonów komórko-
wych oraz komputer stacjonarny z dostępem do internetu. W tej rodzinie istotnie poświęca się 
telewizji ponadprzeciętnie dużo czasu. Z braku możliwości fi nansowych i dostępności innych 
rozrywek oglądanie telewizji jest jedną z ważniejszych rozrywek i niewątpliwie (zjawisko opi-
sane w literaturze przedmiotu; por. Izdebska 2001) ma charakter kompensacyjny.

W PIWNICY CZY NA MEBLOŚCIANCE? GDZIE UMIEŚCIĆ TELEWIZOR

„Wielu z nas pamięta skomplikowane zabiegi przemeblowania «dużego» pokoju w chwili za-
kupu tego sprzętu” – wspomina nostalgicznie najważniejszy polski badacz telewizji (Godzic 
2005: 15). – „Pamiętam dobrze, gdy jako kilkunastolatek pod koniec lat 60. byłem «eksper-
tem» połączonych rodzin w sprawie zakupu telewizora. Możliwości wyboru w sklepie nie 
było, natomiast w pokoju odbyła się poważna debata, która miała zadecydować o precyzyjnym 
ustawieniu niewielkiego pudła. Obyczaj regulował także listę przedmiotów, które mogły się 
znaleźć na telewizorze lub bezpośrednio pod nim”. 
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Dzisiaj sprawa jeszcze się skomplikowała, w domu bowiem trzeba rozmieścić dwa, trzy albo 
więcej odbiorników. Przyjrzyjmy się usytuowaniu jednego: tego, który domownicy określają 
jako główny, najważniejszy, rodzinny odbiornik telewizyjny. W 28 przebadanych pod tym ką-
tem gospodarstwach zidentyfi kowano trzy strategie radzenia sobie z tym problemem.
I. 
Pierwszą nazwiemy strategią blokową, bo przypomina o centralnej roli telewizora w małym 
mieszkaniu i o tym, jak jego usytuowanie wynikało z ciasnoty i małej liczby pomieszczeń, ty-
powej dla peerelowskich bloków mieszkalnych. Takie usytuowanie telewizora zlokalizowano 
w 12 z 28 badanych gospodarstw: 8 należących do klasy niższej i 4 – do starej klasy średniej. 
Wszystkie badane rodziny mieszkają w domach jednorodzinnych. Teoretycznie jest tu moż-
liwe inne ustawienie odbiornika i otaczających go mebli niż w małym mieszkanku w bloku. 
Jednak telewizor jest wpleciony w tkankę rozmaitych codziennych zwyczajów, kulturalnych 
i estetycznych przyzwyczajeń, i właściciele zapewne nie widzą powodu, by to zmieniać. 
Telewizor ustawia się w tzw. dużym pokoju – głównym, największym pomieszczeniu, które 
służy do przyjmowania gości, jedzenia niektórych posiłków oraz dziennego pobytu mieszkań-
ców. (Dodajmy, że w ani jednym z badanych domów nie ma już paradnego „pokoju stołowe-
go”, uroczystego i otwartego tylko od święta. Pomieszczenia dzienne są intensywnie używane). 
Telewizor umieszcza się albo w tzw. meblościance (w 9 domach), albo na wielofunkcyjnym 
meblu, zwanym stolikiem telewizyjnym (w 4). W takim jednak wypadku stolik zazwyczaj 
bezpośrednio sąsiaduje z meblościanką, regałem, witryną czy tym podobnym meblem. Wybór 
estetyki stolika ma go maksymalnie zbliżać do estetyki mebli w pokoju; można zresztą kupić 
stoliki telewizyjne „do kompletu”. Ściana zajmowana przez telewizor musi być zagospodaro-
wana; jeżeli nie ma towarzyszącego mu mebla z witryną, obok niego stawia się duży wazon 
ze sztucznymi kwiatami, wiesza obraz czy inny rodzaj dekoracji. Wkomponowany we wnętrze 
telewizor jest fragmentem czegoś w rodzaju domowej wystawy – to może ślad po czasach, gdy 
jego posiadanie było powodem do dumy. Towarzyszą mu książki (jeśli są), kolekcja prasy ilu-
strowanej, komplety porcelany, szkła i naczyń, wystawki bibelotów i pamiątek z podróży, ram-
ki ze zdjęciami. Nie ma już, wyśmiewanego niegdyś, zwyczaju umieszczania na telewizorze 
szydełkowych serwetek, ale często stoi na nim roślina w doniczce. Telewizorowi towarzyszy 
odtwarzacz fi lmów, czasem też urządzenie do odtwarzania muzyki, jednak ich ważność jest 
mniejsza, więc zwykle pozostają dyskretnie wsunięte w przegródki czy zamknięte za drzwicz-
kami. Konstrukcja stolika telewizyjnego przewiduje zwykle potrzebę ukrycia dodatkowych 
urządzeń. Jedynym wyeksponowanym odbiornikiem jest telewizor.
Układ reszty umeblowania w pokoju z tak usytuowanym telewizorem odzwierciedla jego waż-
ność, jednocześnie pozwala robić podczas oglądania coś innego: pić kawę z sąsiadką, rozwią-
zywać krzyżówki, bawić się z dzieckiem itp. Ustawienie telewizora jest więc rodzajem kom-
promisu pomiędzy jego obecnością w pokoju a koniecznością pomieszczenia w tym pokoju 
najważniejszych domowych mebli i zbiorów przedmiotów, które są dla gospodarzy ważne 
z przyczyn sentymentalnych lub z powodu statusu, jaki konotują. Do pokoju wstawia się więc 
kanapę (wersalkę), umieszczoną zwykle na przeciwległej ścianie frontem do telewizora, oraz 
stolik kawowy z krzesłami lub fotelami. Przy tym stoliku przyjmuje się wpadających na krót-
ko gości, lecz także w miarę potrzeby je się tu samotne posiłki przez ekranem, pracuje itp. 
Pomiędzy meblami a ścianą z telewizorem znajduje się pas „ziemi niczyjej” (byłby on bardzo 
mały w blokach, tu jednak, w domach jednorodzinnych, rozmiar pomieszczeń pozwala na jego 
poszerzenie). Na tej przestrzeni, pokrytej dla ciepła i wygody dywanem, rozgrywa się życie co-
dzienne: bawią się tu dzieci, przechodzą tędy inni domownicy, ustawia się deskę do prasowania 
(nieco z boku, by nie znajdować się na linii między kanapą a ekranem) itp.
Kilka dni przed ostateczną redakcją tego rozdziału wypiłam kawę z sąsiadką; siedziałyśmy 
w rogu pokoju, przy niewielkim szklanym stoliku kawowym, rozmawiając i zerkając na pisma 
ilustrowane. W tym samym czasie mąż sąsiadki siedział na kanapie i oglądał transmisję spor-
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tową i teleturniej. Do pokoju wbiegały wnuki – układały na dywanie przed telewizorem lalki 
i kucyki. Przez pokój przeszła córka, żeby zawołać psa z balkonu. Potem wróciła poszukać cze-
goś w meblościance. Przy okazji skomentowała jakiś szczegół programu telewizyjnego. Sąsiad 
oglądał dość uważnie, nieruchomo, cierpliwie znosząc te drobne zakłócenia. Uczestniczył jed-
nak w naszej rozmowie, tyle że lakonicznie i bez odrywania wzroku od telewizora. Sąsiadka 
rozmawiała ze mną, okresowo popatrując w ekran, potem bez problemu wracała do przerwa-
nego wątku.
Strategia blokowa wydaje się charakterystyczna dla klasy niższej – lub dla gospodarstw dyspo-
nujących małą liczbą odbiorników. Determinuje ją potrzeba oszczędzania miejsca i godzenia 
interesów różnych mieszkańców (wszyscy muszą mieć dostęp do telewizora, bo nie mają włas-
nych odbiorników). Dużą rolę odgrywają jednak także przyzwyczajenia estetyczne i kultural-
ne. Względy praktyczne już nie musiałyby ograniczać wszystkich opisywanych rodzin, które 
dysponują i większą przestrzenią, i dodatkowymi odbiornikami. Wybór konfi guracji i estetyki 
jest jednak uwarunkowany względami znacznie subtelniejszymi niż tylko metraż i zasobność 
portfela.
II.
Niewątpliwie zasobnego portfela wymaga strategia druga, którą nazwiemy nieco żartobliwie 
podmiejską. Zlokalizowano ją w 13 domach. To układ charakterystyczny dla domów jednoro-
dzinnych projektowanych już z myślą o planowym umiejscowieniu telewizora, a raczej całego 
domowego centrum rozrywki. Da się go jednak odnaleźć także w domach starszych, gdzie 
pomimo braku wcześniejszych rozwiązań architektonicznych dokonano reorganizacji prze-
strzeni mieszkalnej. Dzieje się tak nie dlatego, że poprzedni układ był mało funkcjonalny, lecz 
dlatego, że opisywane umiejscowienie telewizora indeksuje przynależność właścicieli do klasy 
co najmniej średniej. Telewizor nie tylko dostarcza rozrywki i informacji. Jest także dobrem 
wskazującym na nowoczesność i samoświadomość kulturalną właścicieli.
Estetyka wnętrz w tych nowych podmiejskich domach bywa bardzo różna – od dekoracyjno-
-barokowej, poprzez rustykalną, po wyrafi nowany minimalizm; układ przestrzeni natomiast 
i jej funkcje są niemal identyczne. W takim układzie główny domowy odbiornik telewizyjny 
zajmuje wcześniej dla niego przewidziane miejsce na głównej ścianie w pokoju dziennym. 
Nie towarzyszą mu ani inne meble, ani wystawa pamiątek; z rzadka z tyłu umieszcza się jakąś 
grafi kę lub dużą fotografi ę artystyczną. Częściej jednak dzieło sztuki, podobnie jak kominek, 
stanowi pendant do telewizora, umiejscowione na przeciwległej ścianie. Telewizor zostaje za-
wieszony na ścianie albo zamontowany na specjalnej podstawie. Może być też ustawiony na 
stoliku telewizyjnym, z szufl adami i przegrodami eksponującymi (a nie ukrywającymi) inne 
urządzenia grające, jednak estetyka tego mebla jest oszczędna, w maksymalnym stopniu zbli-
żona do estetyki samego telewizora. W kierunku telewizora ustawia się kanapy, sofy, fotele oraz 
– zwykle dość rozległy – niski stół kawowy. Nie ma jednak przestrzeni między telewizorem 
a tymi meblami, na której mogłoby się toczyć życie codzienne. Jeśli więc nawet domownicy 
robią w tym pomieszczeniu różne rzeczy, to nie na przestrzeni między fotelami a telewizorem 
– chyba że grają w gry telewizyjne lub słuchają muzyki. W wersji „nieposprzątanej” na pod-
łodze w tym miejscu można zastać porzucone konsole do gry, płyty, słuchawki itp. Przestrzeń 
wokół domowego centrum rozrywek służy do korzystania z niego, a nie do innych czynności; 
ten układ ma prowadzić do maksymalnej wygody użytkowania, a nie do kompromisowego 
godzenia sprzecznych interesów domowników. Gości, o ile nie przyszli specjalnie na oglądanie 
czegoś, przyjmuje się w jadalni lub kuchni z aneksem jadalnym (co nie wyklucza włączone-
go w tym samym czasie telewizora). Prace domowe można wykonywać w sąsiedztwie innego 
odbiornika – na przykład kuchennego. Aneks lub kąt jadalny jest jednak zaplanowany w taki 
sposób, by można było podczas posiłku popatrywać na telewizor, albo też w jego sąsiedztwie 
umieszcza się drugi odbiornik. Trzeba dodać, że o ile w układzie blokowym telewizor jest z ko-
nieczności włączony cały czas i mieszkańcy stale pozostają w jego zasięgu, o tyle włączenie 
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OGLĄDANIE RODZINNE I SAMOTNE

Telewizja jest dla badanych dorosłych zdecydowanie medium rodzinnym – ogląda się ją 
z innymi domownikami. Wszyscy deklarujący oglądanie z rodziną potrafi ą także wska-
zać tego z domowników, z którym oglądają stale (współmałżonek, w wypadku kobiet 
– córka lub siostra). 

Wśród badanych znalazło się jednocześnie 21 osób najczęściej oglądających telewi-
zję osobno, w samotności, w czasie innym niż reszta domowników; było to 13 mężczyzn 
i 8 kobiet. Oprócz dwóch osób, mieszkających samotnie, reszta oglądających w samot-
ności to bez wyjątku widzowie z dwóch najmłodszych grup wiekowych (16+, 20+)! To 
zrozumiałe – repertuar medialny młodzieży jest inny niż starszych pokoleń, a rozkład 
dnia różni się od rozkładu ludzi pracujących zawodowo. Jednak telewizor służy tu też do 
podkreślenia pokoleniowej odrębności, odizolowania się od rodziców i rodzeństwa, za-
kreślenia własnej przestrzeni życiowej. Wzmacnia to zjawisko fakt, że młodzież w bada-
nych domach dysponuje często osobistymi odbiornikami telewizyjnymi, umieszczony-

telewizora w pokoju dziennym w domu jednorodzinnym klasy średniej nie oznacza przebywa-
nia w jego sąsiedztwie.
W dniu, w którym piszę te słowa, byłam z wizytą u sąsiadów. Rozmawialiśmy w przytulnie 
urządzonym, intymnie oświetlonym aneksie kuchennym. W tym czasie za naszymi plecami 
w pokoju dziennym cicho grał główny telewizor; moglibyśmy na niego popatrzeć, gdybyśmy 
inaczej ustawili krzesła. Nie zrobiliśmy tego jednak, chociaż w czasie naszej rozmowy pan 
domu kilkakrotnie przechodził do pokoju dziennego i przez chwilę na stojąco śledził nadawa-
ny właśnie serwis informacyjny. Nastoletnia córka odrabiała lekcje w swoim pokoju na górze; 
słychać było nienatarczywe dźwięki muzyki.
III.
Układ trzeci, który nazwiemy alternatywnym albo buntowniczym, zaobserwowano w trzech 
z analizowanych gospodarstw domowych. Czasem pokazują go pisma wnętrzarskie, zwłaszcza 
gdy prezentują mieszkania miejskiej inteligencji, krytycznie usposobionej do mainstreamu kul-
tury masowej. We wszystkich trzech domach projekt architektoniczny precyzyjnie przewidy-
wał miejsce dla głównego ekranu telewizyjnego w pokoju dziennym. Telewizor został jednak 
umieszczony niezgodnie z projektem. W jednym gospodarstwie wyrzucono go wręcz do piw-
nicy, w dwóch pozostałych został zepchnięty w róg pomieszczenia tak, żeby stał się możliwie 
niewidoczny. (W takim modelu telewizor zwykle sytuuje się na uboczu, w rogu, w niszy pod 
schodami, korytarzu, zamkniętej szafi e itp.). Stół czy aneks jadalny rozplanowany jest tak, że 
nie pozwala na oglądanie telewizji podczas posiłku. Meble wypoczynkowe obecne w pomiesz-
czeniu ustawione zostają w taki sposób, by można było z nich śledzić program, jednak mają 
też umożliwiać odwrócenie się od telewizora. Ich układ jasno manifestuje niezainteresowanie 
gospodarzy telewizją. Życie rodzinne, jeśli toczy się w tym samym pomieszczeniu, toczy się 
poza zasięgiem ekranu; układ taki umożliwia oglądanie przez jedną osobę, podczas gdy pozo-
stali zajmują się innymi sprawami, karze jednak telewidza względną izolacją. Jest to układ dość 
naturalny, gdy rodzina jest nastawiona antytelewizyjnie, ale byłby niewygodny w domu ludzi 
często i dużo oglądających. Stanowi on jednak nie tylko rozwiązanie praktyczne: odzwiercied-
la stosunek do hierarchii kulturalnej i mocną chęć zamanifestowania własnego krytycznego 
stosunku do wyborów kulturalnych większości.
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mi we własnych pokojach, wybrane programy telewizyjne ogląda też w Internecie (pod 
koniec badanego okresu w taki sposób oglądano popularny, a nielubiany przez starsze 
pokolenie serial rysunkowy Włatcy Móch w TV4). Często tak podkreślana integracyj-
na, rodzinna rola telewizji najwyraźniej tu nie zachodzi. Wręcz przeciwnie, telewizja 
ułatwia izolację; staje się narzędziem „treningu do samotności”, zwłaszcza że ci sami 
telewizyjni samotnicy również odrębnie używają komputerów, słuchają muzyki lub ra-
dia z odtwarzaczy. Trzeba dodać, że obecni w badanej grupie nastolatki i studenci to 
w swoich rodzinach (i w skali społecznej zapewne też) pierwsze pokolenie, które w tak 
szerokim wymiarze dysponuje odbiornikami na własność, do wyłącznego użytku; opi-
sana w tej pracy młodzież z klasy średniej ma także własną, prywatną przestrzeń życio-
wą (we wszystkich gospodarstwach klasy średniej, w której są dzieci i młodzież, mają 
one własne pokoje). Oglądanie w izolacji nie przedstawia więc większego problemu. 
Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż we wszystkich opisanych rodzinach utrzymują-
cych się z pracy dorośli spędzają w domu dopiero wieczory.

W okresie gdy dokonywano tych obserwacji, można wręcz mówić o dwóch mo-
delach używania telewizji w domu: dorosłym – rodzinnym, włączającym telewizor 
w inne współwykonywane czynności i raczej mało skoncentrowanym, oraz młodzieżo-
wym – w samotności, w stosunkowym skupieniu. Wydawałoby się, że jest tutaj pewna 
sprzeczność: otóż pilota używają w znacznie większej mierze ludzie młodzi niż starsi (� 
ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA). Zapping to przecież styl odbioru przede wszystkim 
młodych mężczyzn... Tymczasem „oglądający osobno” deklarują też zazwyczaj, iż oglą-
dając, nie robią nic innego. Można zatem wnioskować (udało się to potwierdzić przy kil-
kukrotnym podglądaniu telewidzów), iż skakanie pilotem po kanałach jest, paradoksal-
nie, czynnością pochłaniającą dużo czasu i wymagającą stosunkowo dużego skupienia.

Nie sposób z całą pewnością przewidzieć, jakie będą późniejsze obyczaje medial-
ne badanej młodzieży. Zapewne, przynajmniej w części przypadków, wymogi życia 
rodzinnego uniemożliwią oglądanie (słuchanie, surfowanie) w kompletnej izolacji. 
Z drugiej jednak strony, przy okazji odrębnego oglądania kształtuje się przyzwyczaje-
nie do szerokiego, swobodnego korzystania z bardzo zróżnicowanej oferty programo-
wej (�SEGMENTACJA I STRUMIEŃ OBRAZÓW, � ZAPPING I ROZRÓŻNIENIA 
GATUNKOWE). Jak już wspomnieliśmy, ramówka nie programuje już widza. Obecni 
młodzi telewidzowie uczą się oglądania niezależnego i nieskrępowanego koniecznością 
wyboru, podporządkowania, kompromisu. Ich dziadkowie oglądali wszystko „jak leci”, 
ponieważ innych propozycji było niewiele, a telewizja sama w sobie była fascynującym 
zjawiskiem (por. Halawa 2006: 44–48). Rodzice oglądają z pilotem w ręku, dyskutując 
i negocjując wybór programu z innymi domownikami. Najmłodsze pokolenie z klasy 
średniej, wyposażone we własne pokoje i własne odbiorniki, jeśli ogląda, to samo dla 
siebie. Podobnie samo dla siebie słucha muzyki przez słuchawki, surfuje w Sieci i wy-
mienia poglądy z rówieśnikami przez esemesy i Gadu-Gadu. „Style oglądania, jak więk-
szość nawyków medialnych, nabywane są we wczesnych latach życia i zazwyczaj tyl-
ko w pewnym stopniu, jeśli w ogóle, zmieniają się z wiekiem” (Bellamy, Walker 1996: 
100). Telewizja, medium rodzinne, integrujące, może się stać w przyszłości rozrywką 
samotników, a udział w kulturze za pomocą mediów – „indywidualnym uczestnictwem 
w masowym zachowaniu” (Łagodziński 2004: 26).
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MEDIUM ULUBIONE, MAŁO WAŻNE

Badana zbiorowość in gremio lubi telewizję. Nikt spośród respondentów, nawet z go-
spodarstw domowych z alternatywnym sposobem użytkowania mediów (� MODEL 
ALTERNATYWNY) nie deklaruje całkowitego odrzucenia telewizji ani zdecydowanie 
negatywnego stosunku do niej (choć pojawiają się negatywne poglądy na temat poszcze-
gólnych treści, o czym będzie jeszcze mowa w dalszych częściach tego opracowania). 

Tabela 6. Deklarowany stosunek do oglądania telewizji

LUBIĘ OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ... RAZEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
bardzo lubię 12 3 9
raczej lubię 45 25 20
jest mi obojętna 11 5 6
niezbyt lubię 5 5 0
bardzo nie lubię 0 0 0

RAZEM 73 38 35

Tabela 7. Deklarowany stosunek do oglądania telewizji a wykształcenie telewidzów

LUBIĘ OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ... RAZEM
(73)

WYŻSZE
(29)

ŚREDNIE
(25)

ZAW.
(11)

MNIEJ NIŻ 
ZAW.

(8)
bardzo lubię 12 3 5 3 1
raczej lubię 45 16 15 7 6
jest mi obojętna 11 9 3 0 0
niezbyt lubię 5 1 2 1 1

Tabela 8. Deklarowany stosunek do oglądania telewizji a wiek telewidzów

LUBIĘ OGLĄDAĆ 
TELEWIZJĘ...

RAZEM
(73)

16–19
(7)

20–25
(12)

26–35
(14)

36–45
(18)

46–65
(19)

65+
(3)

bardzo lubię 12 1 5 0 1 4 0
raczej lubię 45 5 5 9 13 10 3
jest mi to obojętne 11 0 1 5 2 4 0
niezbyt lubię 5 1 1 0 2 1 0

Jak widać, tylko 5 kobiet (6,8%) „niezbyt” lubi oglądać telewizję, a 16,4% respon-
dentów deklaruje, iż jest im ona obojętna. Blisko 77% respondentów lubi telewizję, 
w tym 16,4% twierdzi nawet, że lubi ją bardzo. Nieco bardziej lubią telewizję mężczyźni 
(82,8%, w tym 25,7% bardzo lubiących telewizję) niż kobiety (73,6%). Wśród lubią-
cych oglądać telewizję jest spora procentowa przewaga osób z wykształceniem średnim 
(80% osób ze średnim wykształceniem lubi i bardzo lubi telewizję) nad respondentami 
z wykształceniem wyższym (65,5% udziału sympatyków telewizji w całej grupie z wyż-
szym wykształceniem). Potwierdza to generalnie znaną skądinąd prawdę, iż krytycyzm 
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w stosunku do telewizji rośnie wraz z wykształceniem (� MODEL ALTERNATYWNY 
– SAMOOGRANICZENIE, � POSŁUCHAJ, NAS MEDIA NAPRAWDĘ NIE 
INTERESUJĄ!). Te różnice w poziomie krytycyzmu miały też potwierdzić indywidual-
ne wywiady z uczestnikami badań. Obojętność i krytycyzm w stosunku do telewizji wy-
kazują głównie osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, raczej ze starszych grup 
wiekowych. Bardzo lubią oglądać przede wszystkim uczniowie, studenci oraz osoby 
z wykształceniem zawodowym (renciści, pracownicy fi zyczni itp.). 

Lubienie telewizji wydaje się też skorelowane ze stosunkowym ubóstwem, gdy 
chodzi o inne media i doświadczenia kulturalne. Z 12 respondentów „bardzo lubią-
cych oglądać telewizję” tylko dwoje (uczennica i student) zamieszkuje w domu, gdzie 
jest więcej niż 200 książek; większość w ogóle nie ma w domu biblioteki. Siedmioro 
z dwanaściorga „bardzo lubiących” nie czyta regularnie żadnej prasy codziennej; dzie-
sięcioro nie korzysta z żadnego pisma ilustrowanego (troje użytkuje prasę telewizyjną). 
Siedmioro regularnie używa internetu, jednak przede wszystkim z powodu obowiązków 
zawodowych i szkolnych.

W badanej grupie dominuje zatem przyjazna akceptacja telewizji. Porównanie wyni-
ków ankiet i wywiadów, w których ludzie mogli mówić wprost o swoich upodobaniach 
i opiniach, z tym, co dało się w praktyce zaobserwować, pokazuje, iż telewizję się lubi, 
spędza się z nią wiele czasu, jednak nie określa się oglądania jako ulubionego zajęcia 
(właściwie przyznają się do tego tylko najmłodsi) ani też jako czynności ważnej. Odbija 
się w tych twierdzeniach również stosunkowo wyższa samoświadomość respondentów 
należących do tzw. inteligencji czy do nowej klasy średniej. Ich opis własnego stosunku 
do mediów uwikłany jest w przekonania o kulturalnych zobowiązaniach wykształco-
nego człowieka. Wiadomo, że oglądanie telewizji nie jest zajęciem prestiżowym; wia-
domo, iż „powinno się raczej czytać”, chodzić do teatru itp. Zbyt długie lub bardzo 
zaangażowane oglądanie telewizji staje się indeksem przynależności do „masy”, mniej 
wykształconej, głupszej części społeczeństwa. Trzeba dodać, iż tego typu samoświa-
dome hierarchizowanie praktyk kulturalnych i ich interpretacja w świetle kulturowej 
i społecznej przynależności występowały wyłącznie w wypowiedziach respondentów 
z nowej klasy średniej, z wyższym wykształceniem. Widać po trosze, opisywaną przez 
badaczy polskiej klasy średniej (Matuszak 1994), koegzystencję wartości klasy średniej 
z tradycyjnym etosem inteligenckim. 

Rozrywkowo to się jedzie na narty, na basen, idzie w góry, to są rzeczy rozrywkowe. Telewizję to 
się ogląda, jak naprawdę nie ma, co robić – ale kiedy masz książki czytać? Naprawdę, nie ma cza-
su. Telewizja to nie jest rozrywka. Dobry fi lm, owszem – traktuję to jako namiastkę kina, siadam, 
biorę jakieś czipsy albo popkorn i oglądam sobie wieczorem, w sobotę, jak się dzieci uda uśpić... 
no i (śmiech) po piętnastu minutach i tak śpię. (GZ, 26+, wykszt. wyższe, architekt) 

Dodajmy, iż deklarowany krytycyzm w stosunku do oglądania telewizji nie musi się 
odbijać w realnych zwyczajach odbiorczych: mniejsze lubienie telewizji niekoniecznie 
przekłada się na krótsze i mniej intensywne oglądanie.
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CZAS I KONCENTRACJA 

Większość respondentów utrzymuje, iż poświęca na oglądanie telewizji 1–2 godziny 
dziennie (określenie ilości czasu na podstawie samoobserwacji uczestników badania).

Tabela 9. Deklaracje na temat czasu poświęcanego telewizji

Ile czasu w ciągu doby oglądam
telewizję?

RAZEM
(73)

KOBIETY
(38)

MĘŻCZYŹNI
(35)

mniej niż godzinę 10 7 3
od jednej do dwóch godzin 32 15 17
od dwóch do czterech godzin 20 10 10
ponad cztery godziny 11 7 4

Tabela 10. Deklaracje na temat czasu poświęcanego telewizji a wykształcenie telewidzów

Ile czasu w ciągu doby oglądam 
telewizję?

RAZEM
(73)

WYŻSZE
(29)

ŚREDNIE
(25)

ZAW.
(11)

MNIEJ NIŻ 
ZAW.

(8)
mniej niż godzinę 10 6 2 0 2
od jednej do dwóch godzin 32 16 10 5 1
od dwóch do czterech godzin 20 5 9 5 1
ponad cztery godziny 11 2 4 1 4

Tabela 11. Deklaracje na temat czasu poświęcanego telewizji a wiek telewidzów

Ile czasu w ciągu doby oglądam 
telewizję?

RAZEM
(73)

15–19 
(7)

20–24
(12)

25–34
(14)

35–44
(18)

45–64
(19)

65
i więcej

(3)
mniej niż godzinę 10 3 1 0 0 6 0
od jednej do dwóch godzin 32 1 5 9 10 7 0
od dwóch do czterech godzin 20 1 5 3 5 4 2
ponad cztery godziny 11 3 1 1 3 2 1

Tabela 12. Deklaracje na temat czasu poświęcanego telewizji a stosunek do telewizji

Ile czasu w ciągu doby oglądam 
telewizję?

RAZEM
(73)

Bardzo lubię 
TV
(12)

Lubię TV
(45)

TV jest mi 
obojętna 

(11)

Nie lubię 
TV
(5)

mniej niż godzinę 10 0 3 5 5
od jednej do dwóch godzin 32 3 20 5 0
od dwóch do czterech godzin 20 6 13 1 0
ponad cztery godziny 11 3 9 0 0
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Mężczyźni, według własnych deklaracji, mieliby poświęcać telewizji więcej czasu 
niż kobiety; osoby z wykształceniem wyższym oglądałyby zdecydowanie mniej niż te 
z wykształceniem średnim i zawodowym; najwierniejszymi telewidzami byłaby mło-
dzież i ludzie starsi. Nielubiący telewizji twierdzą, że oglądają mało, lubiący przyznają 
się do dłuższego czasu spędzanego przed ekranem. Deklaracje odzwierciedlają raczej 
stosunek do telewizji niż rzeczywisty czas przed telewizorem – wystarczy je porównać 
z wynikami ogólnopolskich badań telemetrycznych, według których Polacy w pierw-
szym dziesięcioleciu XXI wieku spędzali przed telewizorem około 3 godzin i 40 minut 
na dobę (por. Pentor 2007). To prawda, badana zbiorowość składa się, statystycznie rzecz 
biorąc, z ponadprzeciętnej liczby ludzi pracujących zawodowo – do pewnego stopnia 
tłumaczyłoby to może rozbieżność, bo rzeczywiście spędzają oni większość czasu poza 
domem. Pogłębiona eksploracja ujawnia jednak więcej sprzeczności między deklaracja-
mi a rzeczywistością.

Wynika z niej, iż w ponad połowie gospodarstw (co najmniej 16, czyli 57%) od-
biornik telewizyjny jest włączany na całe popołudnie i wieczór – aż do zaśnięcia do-
mowników; w co najmniej pięciu innych domach telewizor jest włączony zawsze, gdy 
ktoś z domowników jest w domu, o każdej porze dnia – także rano i przed południem. 
Dzieje się tak również w domach, których mieszkańcy skądinąd deklarują bardzo krótki 
czas oglądania. Czas rzeczywistego, celowego oglądania konkretnego programu tele-
wizyjnego może się zatem zasadniczo zgadzać z deklaracjami. Jednak czas ekspozycji 
na program telewizyjny, gdy telewizor po prostu gra, popatruje się na niego, zatrzymuje 
uwagę na kilka minut, traktuje go jako towarzysza codziennych czynności lub tapetę 
dźwiękowo-wizualną, jest znacznie dłuższy.

ODBIÓR CELOWY I ODRUCHOWY

Jak wybiera się programy telewizyjne w badanej zbiorowości? Najczęściej (tak jest w 21 
z 28, czyli w 3/4 badanych gospodarstw!) telewizor po prostu „się włącza”. Jeszcze na 
początku lat 90. polscy medioznawcy (Filas 1996: 17) mieli nadzieję, że automatycz-
ność korzystania z telewizji jest powodowana ubóstwem oferty medialnej, a gdy oferta 
się rozszerzy i zróżnicuje, ustąpi bardziej selektywnemu i celowemu oglądaniu. Tak się 
chyba jednak nie stało – oglądanie telewizji jest nawykiem codziennym w znacznym 
stopniu oderwanym od treści, które ona przekazuje. Jeżeli przyjrzeć się poszczególnym 
użytkownikom, to widać, że co najmniej 1/4 (19 z 73) nie wybiera wcześniej, lecz ogląda 
„jak leci”, a przynajmniej pięcioro podporządkowuje się decyzjom domowników i nie 
wybiera samodzielnie programów. Czy znaczy to, że 1/3 respondentów byłaby obojętna 
na to, co jest w telewizji, i nie miała własnych preferencji co do programu telewizyj-
nego? Nie – ci sami respondenci, pytani o ulubione lub nielubiane programy, postaci, 
gatunki telewizyjne, potrafi ą kompetentnie wskazać i uzasadnić, co lubią, a czego nie. 
Jednak w gruncie rzeczy ważny tu jest po prostu sam fakt włączenia telewizora, zazna-
czającego zakończenie dnia, indeksującego bycie razem z rodziną lub pozwalającego na 
odreagowanie stresów. W istocie ujawnia się tu rytualne i odruchowe użycie medium. 
Raz jeszcze okazuje się, iż ramówka tylko do pewnego stopnia programuje telewidza; 
ważniejszy jest sam televisual apparatus.
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Jak wracam wieczorem, to normalnie jestem taki zmęczony, że mogę tylko tak skakać tym pilotem, 
i właśnie tak ma być, po to to robię, o to to chodzi, że na niczym się już nie muszę koncentrować. 
Zresztą, nic nie ma ciekawego najczęściej. Chyba, że jest jakiś mecz, to mogę tak leżeć i patrzeć, 
właściwie to to jest obojętne, co to za mecz. To mnie odstresowuje po prostu. (DM, 36+, wykszt. 
wyższe, doradca fi nansowy) 

My długo siedzimy. Jak o ósmej przychodzimy, to do północy, do pierwszej. (...) Telewizja to u nas 
chyba jest ważna. Chyba nie bardzo mogłoby jej nie być, dlatego że... no, jak my już przychodzi-
my do tego domu o ósmej, to tak: wyjść się za bardzo nigdzie nie chce, zmęczeni jesteśmy, no to 
jedyne co, to jeszcze siąść i ewentualnie w ten telewizor jakoś tam popatrzyć. Jak latem dzień jest 
dłuższy, to się wychodzi na pole, to tak. Ale jak dzień jest krótszy, to już naprawdę się nie chce 
wychodzić. No jest to taki... zabija jakoś ten czas, ale i go wypełnia. No co robić, przychodzimy po 
ósmej, to naprawdę. No, to siedzimy, musimy odrobić jakoś ten czas, co nie jesteśmy razem. (...) 
Kichał Michał, trzeba dostosować to życie do warunków, takie jakie są, i koniec. (KK, 36+, wykszt. 
wyższe, ajencja bankowa) 

Pozostałe 2/3 respondentów wyraża jednak (wprost lub implicite) opinię, iż ogląda-
nie telewizji powinno być w jakiś sposób planowe i poddane kontroli; tu także ujawnia 
się wspólne, zwłaszcza lepiej wykształconym odbiorcom, przekonanie, iż oglądanie te-
lewizji nie jest zajęciem mądrym ani prestiżowym.

26 spośród badanych 73 osób (czyli nieco ponad 1/3) planuje oglądanie telewizji 
w taki sposób, iż wie z pamięci, kiedy „idą” ulubione programy i stosownie do tego 
zmienia stacje. 

28 (też ponad 1/3) twierdzi, iż sprawdza w prasie telewizyjnej, co w danym dniu 
nadaje się do oglądania. Rzadko jednak, właściwie sporadycznie, planowanie oznacza, 
iż telewizor włącza się w związku z konkretnym programem. Zwykle jest po prostu włą-
czany o mniej więcej stałej porze; kanały zmienia się stosownie do tego, co akurat może 
być w programie. Niemal też nigdy telewizor nie jest wyłączany w związku z zakończe-
niem ulubionego lub wybranego programu. Wieczorne wyłączenie odbiornika punktuje 
raczej koniec dnia niż zakończenie konkretnej audycji. 

TELEWIZJA I CODZIENNOŚĆ

We wszystkich badanych gospodarstwach domowych widoczna jest regulacyjna funkcja 
mediów – wplecenie ich regularnego, cyklicznego używania w rytm życia domowni-
ków. Jednak teza o zdeterminowaniu rytmów codzienności przez ramówki medialne jest 
zdecydowanie przesadzona – przynajmniej jeżeli chodzi o pracujących przedstawicieli 
klasy średniej. Oczywiście, jeśli któreś medium działa regulująco, to jest to właśnie te-
lewizja. To regulacyjne działanie znacznie silniej się uwidacznia w gospodarstwach do-
mowych klasy niższej niż średniej. Analiza codziennych zachowań ludzi nie potwierdza 
jednak spekulacji o telewizji jako głównym sterowniku, wyznaczającym telewidzom 
rozkład zajęć i wykorzystanie czasu. Dla większości członków badanej zbiorowości, 
szczególnie tych należących do klasy średniej, głównym sterownikiem jest praca zawo-
dowa. Sposób dobierania programu i planowania oglądania telewizji wskazuje raczej na 
sporą elastyczność i brak przywiązania do konkretnego programu. Program, owszem, 
wybiera się, ale nie ma tragedii, jeśli się go nie uda obejrzeć.
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Włączamy telewizor koło wpół do siódmej, ponieważ jest na TVN24 takie podsumowanie dnia, 24 
godziny czy jakoś tak, i bezpośrednio po tym przełączamy na Fakty, natomiast później bardzo spo-
radycznie... nie wchodzimy na Wiadomości, sporadycznie, włączamy raczej (dziecku) jakieś bajki. 
Chyba że jesteśmy gdzieś w sklepie i wrócimy później, to wtedy oglądamy jakiś serwis późniejszy. 
(PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

Udało się zlokalizować 13 (17,8%) osób uważnie i celowo oglądających w całości 
jakiś stały, ulubiony program wybrany na podstawie znajomości ramówki. Blisko jednej 
czwartej – 17 osobom, niemal wyłącznie mężczyznom – zdarza się uważnie oglądać coś 
wcześniej wybranego z prasy telewizyjnej lub programu umieszczonego w telegazecie. 
Wśród badanych w sposób konsekwentny swój czas podporządkowywali ramówce te-
lewizyjnej jedynie ludzie starsi, pozostający w domu i nieobciążeni dodatkowymi zaję-
ciami – ale i oni rezerwowali w rozkładzie dnia czas tylko dla niektórych, szczególnie 
ulubionych programów (Taniec z gwiazdami, Rozmowy w Toku, seriale rodzinne, serwi-
sy informacyjne). Jedynym programem telewizyjnym stanowiącym wyraźny punkt za-
kotwiczenia rozkładu dnia dla znaczącej grupy badanych jest wieczorny serwis informa-
cyjny; i tu jednak dopasowanie prywatnej ramówki życiowej do ramówki telewizyjnej 
ma bardzo elastyczny charakter.

PRZED DZIENNIKIEM, PO DZIENNIKU... W POSZUKIWANIU PUNKTU 
ZACZEPIENIA 

Serwisy wieczorne starają się oglądać przede wszystkim mężczyźni powyżej 25. roku życia, 
a także kobiety z wykształceniem wyższym z podobnej grupy wiekowej. Dzienny „punkt zako-
twiczenia” znajduje się w okolicy godziny 19.30. To jednak nie oznacza, że respondenci ogląda-
ją koniecznie Wiadomości w I programie TVP. Wyznaczenie wpół do ósmej wieczorem na porę 
oglądania wiadomości jest rodzajem spadku po ramówce telewizji komunistycznej i ważnej 
w niej roli Dziennika Telewizyjnego czy Wieczoru z Dziennikiem; starsi respondenci nagmin-
nie zresztą używają określeń „dziennik”, „po dzienniku”, „po dobranocce” itp. Zakotwiczenie 
rozkładu dnia wokół wieczornych wiadomości oznacza jednak w rzeczywistości tylko tyle, iż 
mniej więcej w okolicach godz. 19–20 respondenci przypominają sobie o potrzebie włącze-
nia serwisu informacyjnego lub przełączenia grającego telewizora na stację nadającą serwis. 
Jeśli przypadkiem są wolni przed 19.30 (i akurat nie mają bardzo małych dzieci wpatrzonych 
w dobranockę), mogą włączyć Fakty TVN lub nawet TVN24. Ta ostatnia stacja, jak wiadomo, 
nadaje serwisy mniej więcej przez cała dobę, ale potrzeba koncentracji na niej pojawia się 
u widzów właśnie w porze wieczornego serwisu. TVN24 służy też do zastąpienia wieczor-
nych informacji tym respondentom, którzy między godz. 19 a 20 nie mogli oglądać któregoś 
z głównych serwisów; podobnemu celowi służą serwisy o godz. 21.
Wśród 73 respondentów u co najmniej 27 udało się zidentyfi kować przywiązanie do jednego, 
stale wybieranego serwisu informacyjnego. Nawet te osoby jednak uważają, że w gruncie rze-
czy serwisy są wzajemnie zastępowalne, i bez większego problemu, jeśli jest taka potrzeba, 
oglądają serwis inny niż zwykle. Wyrażane przez badanych oceny niewątpliwie prowadzą do 
zdefi niowania serwisu w TVP jako „poważniejszego”, a w TVN jako „bardziej atrakcyjne-
go” lub „ciekawszego”, jednak w potrzebie ogląda się kilka serwisów naraz, końcówkę tego 
o godz. 19 i początek – na innej stacji – o 19.30, wieczorny fi lm na zmianę z fragmentami 
serwisu o godz. 21 itp.
Czy jednak serwisy informacyjne naprawdę się ogląda? Uwaga telewidzów jest w gruncie rze-
czy kapryśna i niestała. Z podpatrywania zachowań respondentów wynika, że skupienie widza, 
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Telewizja, reasumując, traktowana przez wielu badaczy jako medium organizują-
ce domowy rozkład dnia, nie tyle steruje tym rozkładem, ile podkreśla niektóre jego 
elementy. W przypadku opisywanych wyżej wiadomości wieczornych towarzyszy m.in.
cowieczornemu spotkaniu domowników i wymianie wiadomości i instrukcji, gdyby jej 
jednak nie było, to i tak do spotkania musiałoby dojść. Telewizja jest wpisana w struktu-
rę codzienności istniejącą niezależnie od niej, ale jej nie wytwarza.

Adam (mąż) ogląda od początku do końca, jak zdąży na wpół do ósmej na dziennik, i talerz, kolacja 
– i siada z tym talerzem, i ogląda. Jak nie zdąży, to szuka następnego, Panorama czy coś takiego, 
a potem jeszcze znajduje na TVN-ie jakieś wiadomości czy coś takiego. Ja w ogóle żadnych wia-
domości nie oglądam, wstyd się przyznać – to najwyżej czasem on mi coś tam zrelacjonuje, coś 
się (śmiech) uzłości, to wiem wtedy, co się działo. (HA, 36+, wykszt. średnie – technik budowlany, 
urzędniczka)

To nie jest tak, że siadamy i oglądamy... Rozmawiamy, u nas jest taki specyfi czny wieczór, popołu-
dnie, że Zbyszek (mąż) po południu przyjedzie, zje, czasem prześpi się, a potem jeszcze wieczorem 
jedzie (do pracy). I wraca o wpół do dziesiątej, i jest Szkło kontaktowe, ale jeszcze musimy porobić 
zamówienia. Jeszcze młodzi do nas przychodzą. To już jest tak przyjęte od lat, jak jeszcze chodzili 
do szkoły, że wieczór zawsze schodzą do nas i musimy w te piętnaście minut opowiedzieć sobie 
cały dzień. I to się u nas dzieje na tle tego TVN-u, na tle Szkła kontaktowego. (HW, 46+, wykszt. 
średnie, zarządza sklepem)

Takie usytuowanie telewizji w życiu codziennym mogło wyglądać inaczej w cza-
sach, gdy Lull przeprowadzał swoje obserwacje amerykańskich telewidzów. Wydaje się, 
iż potwierdzają się tu tezy Ellisa (2000) o tym, że telewizja może być bardzo mocnym 

nawet tego, który celowo zasiadł przed telewizorem do oglądania serwisu, jest krótkie, a jego 
uwaga – przerzutna. Niepodzielną uwagę otrzymuje zwykle od 3 do 10 (rzadko tak wiele; tylko 
wtedy, gdy akurat zdarzyło się coś naprawdę sensacyjnego) pierwszych minut serwisu; potem 
badani albo się od serwisu odrywają, albo przystępują do innych czynności. Przechodzą w tym 
momencie do „trybu dźwiękowego” – serwis jest raczej podsłuchiwany, niż pilnie oglądany, 
uwaga widzów koncentruje się na ekranie w związku z pojedynczym, szczególnie ich inte
resującym tematem lub z ciekawą, sprytnie sformułowaną „zajawką”. Ponowna mobilizacja 
uwagi, aż do stanu pełnej koncentracji, powraca pod koniec przy wiadomościach sportowych 
(ale tylko podczas pierwszego–trzeciego newsa) oraz przy prognozie pogody (niecałej – tyl-
ko w części dotyczącej najważniejszej prognozy krótkoterminowej oraz lokalnej temperatu-
ry i opadów). Zwykle oglądaniu serwisu – nawet uważnemu i skupionemu – towarzyszą inne 
czynności, a także rozmowa z domownikami. Rozmowa ta dotyczy częściowo tego, co na ekra-
nie (istotnie, ludzie wymieniają komentarze na temat najważniejszych wiadomości), częściowo 
zaś jest to rytualna relacja z przebiegu dnia oraz pytania i instrukcje dla domowników, świad-
czące o tym, że osoba oglądająca serwis jest jednocześnie cały czas obecna tu i teraz, w domu 
(„Odrobiłeś już lekcje?” „Idź teraz się wykąpać.” „Trzeba by wypuścić psa.” „Hania do ciebie 
dzwoniła dziś po południu.” „Zostaw mi na jutro listę zakupów.” „Uprasowałam ci koszulę 
na rano.” „Czemuż te dzieci tak hałasują o tej porze?” „Ale dziś korek był na Wielickiej.” 
„Możesz się jeszcze pobawić, ale tylko do końca tego programu.” „Wyjrzyj przez okno, chyba 
przestało padać?” itp.) Wiele spośród codziennych czynności wykonywanych podczas serwisu 
zostaje przedłużone na czas „po dzienniku”, przynajmniej cześć jednak jest wykonywana pod-
czas mniej ważnej części serwisu właśnie po to, żeby mieć czas na bardziej uważne oglądanie 
telewizji później. 
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regulatorem czasu, zwłaszcza gdy oferta jest stosunkowo uboga i, mówiąc w uproszcze-
niu, wszyscy muszą oglądać to samo. Nie dziwi więc ironiczny obrazek peerelowskiej 
rodziny skupionej przed Dziennikiem Telewizyjnym; opis „szklanej pogody, szyb niebie-
skich od telewizorów”12 jako charakterystycznej cechy polskich blokowisk. Nie dziwią 
też wspomnienia z lat 60. czy 70. o tym, jak w czasie niektórych seriali czy transmisji 
sportowych pustoszały ulice.

ZC: My pamiętamy jeszcze, jak był jeden program. To jest taka rzecz, że jak przyjechał do Warszawy 
Frank Sinatra, to wszyscy się tym interesowali. Jak był Kabaret Starszych Panów albo Kabarety 
Dziewońskiego, to były kabarety, to się człowiekowi chciało oglądać. A teraz Ani Mru Mru albo 
inne takie kabarety w telewizji, to mnie w ogóle nie leży...
AC: Kiedyś jak w telewizji była Stawka, to pół wsi przychodziło.
ZC: Ale była tylko Stawka i Czterech pancernych. I wtedy mama żony, moja teściowa mówiła, 
krowy, szybko – i biegiem pędziła na Dynastię, żeby zdążyć.
AC: Ale wtedy tylko jedna była Dynastia.
ZC: A dzisiaj to można wziąć pilota i od śniadania, i do północy i przelecieć tylko seriale.
(ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze; AC, 65+, wykszt. podstawowe, na emeryturze)

Dzisiejsze przywiązanie do godziny 19–19.30 jako pory ważnego serwisu informa-
cyjnego, jest niewątpliwie spadkiem po tamtych czasach i w opisywanej zbiorowości 
jest znacznie mocniejsze wśród starszych telewidzów, którzy „nauczyli się”, że wiado-
mości ogląda się po dobranocce.

W epoce telewizji dużej dostępności, wyróżniającej się bardzo rozległą ofertą i kon-
kurencyjnością ramówek telewizyjnych walczących o uwagę odbiorcy, ten jednoczący 
i regulujący wpływ telewizji na życie codzienne ludzi rozluźnia się (� WOLNY RYNEK 
I ERA NASYCENIA). Jeszcze bardziej osabia go możliwość swobodnego operowania 
czasem oglądania i jego warunkami – w równej mierze przez nagrywanie programów, 
jak poprzez założenie (często werbalizowane przez badanych), że każdy niemal segment 
programu zostanie kiedyś powtórzony, i to zapewne wiele razy. Być może dlatego właś-
nie jeszcze tylko wieczorne serwisy pozostają stałym elementem gry, bo ich nagrywanie 
i odtwarzanie w późniejszym terminie nie miałoby po prostu sensu. Sensem oglądania 
wiadomości jest bycie na czasie, bycie poinformowanym o tym, co się dzieje – a to po-
czucie bycia na czasie daje nie tyle skonsumowanie wiadomości, ile sam fi zyczny fakt 
przystąpienia do ich odbioru. Ellis spekuluje, że regulujący i strukturujący wpływ tele-
wizji może powracać (ale już w nowym kształcie) w miarę rozwoju interaktywnych form 
programowania ramówki. Na razie jednak, przynajmniej w zbiorowości, o której mowa, 
telewizja nie tyle steruje strukturą dnia codziennego, ile podkreśla niektóre jej elementy. 
Jest też elementem codziennych rytuałów, ale jej oglądanie dla mało kogo jest rytuałem 
samym w sobie, jak to być może było kilka dziesięcioleci temu w sytuacji ograniczonej 
ramówki, jednorazowych emisji i braku alternatywy, o czym zdają się świadczyć wspo-
mnienia z pierwszych dziesięcioleci funkcjonowania telewizji w naszym kraju.

Powracał już tu kilkakrotnie problem uwagi i koncentracji przy oglądaniu telewizji. 
Gdyby założyć, iż uważne oglądanie polega na nieprzerwanym, skupionym, celowym, 
wyłącznym, trwającym od początku do końca i niczym niezakłócanym oglądaniu jakie-
goś programu, należałoby uznać, iż uważne oglądanie telewizji właściwie nie istnieje. 
Czy zatem telewizja jest oglądana uważnie?

12... jak śpiewał w 1983 roku zespół Lombard na płycie Gold; tekst M. Dutkiewicz.
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ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA

Możliwości uważnego odbioru zależą od... płci telewidza. 
Dla co najmniej 38 (ponad połowy) z badanych osób telewizja jest wyłącznie tłem 

lub zawsze jej odbiorowi towarzyszą inne zajęcia – przede wszystkim prace domowe 
i interakcje z domownikami. Wśród tych respondentów 14 ma stałe zajęcie, prawie za-
wsze (czyli mniej więcej regularnie) towarzyszące oglądaniu telewizji. Są to głównie 
kobiety z klasy średniej (10 z 38 badanych kobiet). Telewizja stale towarzyszy przygo-
towywaniu posiłków (telewizor umieszczony w kuchni, włączany na czas gotowania), 
jedzeniu kolacji (zazwyczaj) albo śniadania (rzadziej), składaniu prania i prasowaniu; 
robotom ręcznym; lekturze prasy. 

CO WŁAŚCIWIE ROBIĘ, GDY OGLĄDAM TELEWIZJĘ?

Lista zarejestrowanych czynności towarzyszących wieczornemu (między godz. 19 a 20) oglą-
daniu telewizji jest naprawdę długa, jeśli zważyć, jak niewielka była zbiorowość badana. 
Obejmuje między innymi:
czytanie prasy codziennej (dla wielu osób wieczorne oglądanie telewizji to moment, gdy wresz-
cie mogą przeczytać gazetę);
przeglądanie magazynów ilustrowanych; 
czytanie książek;
nadrabianie prac biurowych, rachunków, księgowości itp.;
porządkowanie dokumentów koniecznych do pracy na drugi dzień;
naukę własną (np. języka obcego);
rozwiązywanie krzyżówek;
robótki ręczne;
gry towarzyskie (z dziećmi);
odrabianie lekcji z dziećmi;
przygotowywanie dzieci do snu;
przygotowywanie posiłku na następny dzień;
przygotowanie i jedzenie kolacji;
rozpalanie w kominku; 
składanie prania;
prasowanie; 
sprzątanie po kolacji lub po całym dniu; 
zabawę ze zwierzęciem domowym lub zabiegi pielęgnacyjne przy nim (np. szczotkowanie 
psa);
niewielkie zabiegi kosmetyczne (np. manicure); 
pedałowanie na rowerze stacjonarnym i trening na innych domowych urządzeniach gimna-
stycznych;
surfowanie w Sieci;
wymianę poczty elektronicznej lub rozmowę przez komunikator;
telefonowanie;
stale się odbywającą rozmowę z domownikami.
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Wśród 73 respondentów zlokalizowano jednak co najmniej 35 takich osób, które 
regularnie starają się uważnie oglądać konkretne, wybrane pozycje. Blisko połowa te-
lewidzów z podglądanej grupy stara się śledzić przebieg wybranego przez siebie pro-
gramu. Podczas oglądania starają się nie robić niczego innego, po programie natomiast 
są w stanie go opowiedzieć lub streścić najważniejsze wątki, pomimo występujących 
w czasie odbioru zakłóceń. Tak uważnie oglądają telewizję przede wszystkim mężczyź-
ni. To zrozumiałe. Kulturowe wzory życia codziennego każą kobietom cały czas po-
święcać się różnym domowym zajęciom; również to kobiety przede wszystkim zajmu-
ją się wieczorem młodszymi dziećmi oraz edukacją starszych. 22 mężczyzn w okresie 
badania oglądało telewizję względnie uważnie przez ponad 90 minut; oglądane były 
przede wszystkim transmisje sportowe, serwisy informacyjne, fi lmy fabularne. Kobiety 
uważnie oglądające telewizję (seriale, fi lmy fabularne, programy muzyczno-rozrywko-
we) czynią to z nieco innych powodów; są to zasadniczo kobiety z klasy niższej lub 
niepracujące, o stosunkowo niewysokim wykształceniu. Najwyraźniej pozostawanie 
dłuższy czas w domu pozwala wygospodarować dla siebie nieco czasu, który można po-
święcić w całości na oglądanie – wśród bardzo uważnie oglądających kobiet dwie stale 
zajmowały się domem, cztery były emerytkami/rencistkami, dwie uczennicami – po-
dobne prawidłowości zauważył David Morley (1966), obserwując rodzinne obyczaje 
telewidzów brytyjskich.

Znamienne jest w tym kontekście to, w jaki sposób respondenci używają pilota. Jak 
się wydaje, jest on używany stosunkowo ostrożnie i konserwatywnie, a także niezbyt sa-
moświadomie w porównaniu do tego, co, według obserwacji badaczy, wyczyniają z tym 
urządzeniem niektórzy najbardziej zaawansowani i zaangażowani telewidzowie (por. 
Godzic 2007a). Pilot telewizyjny, jak inne media, ma dla dorosłych odbiorców z klasy 
średniej walor przede wszystkim użytkowy i służy do zmieniania programów. Bardziej 
rozbudowane, wyrafi nowane konfi guracje funkcji i sposobów użytkowania zdarzają się 
rzadko i są zasadniczo domeną młodych widzów płci męskiej. 

Pytanie o używanie pilota zadano wprost w ankietach, powracano do niego podczas 
rozmów i wywiadów. Wśród 73 odpowiadających 3 osoby stwierdziły stanowczo, że 
nigdy nie używają pilota. 29 (blisko 40%) przyznało się do jego używania, ale dopiero 
po zakończeniu wybranego programu (tak stwierdziło 20 osób deklarujących bardzo 
uważne oglądanie telewizji); 33 (ponad 45%) określiło swój sposób używania pilota 
jako oglądanie wybranego programu ze sprawdzaniem, co w tym samym czasie jest na 
innych kanałach. Z zasady kilka programów naraz – według własnych deklaracji – oglą-
dałyby 4 osoby, do stałego zappowania przyznały się także 4 (w tych dwóch kategoriach 
znaleźli się tylko mężczyźni). Gdy jednak domownicy obserwują się wzajemnie, do-
strzegają znacznie więcej klikania i przeskakiwania ze stacji do stacji, niż wynikałoby 
ze słownych deklaracji.

Janek (mąż) potrafi , jak włączy telewizję, to potrafi  pięć fi lmów albo pięć programów jednocześnie. 
Ogląda jakiś program, jak są reklamy to przełącza, sprawdza, co jest na innym, przełącza... A ja 
nie. Ja na przykład jak już siadam, to potrafi ę oglądać od początku do końca. Bo ja uważam, że 
na przykład dla jednego zdania, dla jednej myśli, jednego sformułowania warto było ten program 
oglądnąć. Chociaż był nudny. A Janek, jak go coś znudzi, to przełączy, albo jak go coś zainteresuje, 
potrafi  oglądać jednocześnie, wiesz, klikając po kanałach, co mnie wkurza. A ja, jak mnie coś zain-
teresuje, to oglądam nawet z reklamami. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem)
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Ja oglądam od początku do końca. Natomiast mój stary, jak tylko wchodzą reklamy, to on dawaj, 
zaczyna skakać, obłędu można dostać przecież. Po innych kanałach i sprawdza, co tu, co tu, co tu. 
I potem wraca, ale w międzyczasie, jak on obskoczy tyle tych programów, to aż się w głowie kręci. 
A ja nie, bo jak są reklamy, to ja oglądam reklamy. No, ale przecież oni powtarzają to na okrągło. 
Więc jak jest jakaś nowa, to ja ją wychwytuję, a jak są jakieś stare, no to na przykład idę w tym 
czasie albo do toalety, albo herbatę zrobić. No, wykorzystuję to, że jest chwila przerwy. (KK, 36+, 
wykszt. wyższe, ajencja bankowa)

Obserwacja jak zwykle ujawnia rozbieżności między stanem deklarowanym i fak-
tycznym. Wynikają one, jak się wydaje, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, używanie pi-
lota jest dla dzisiejszej publiczności telewizyjnej „przezroczyste”: kanały zmienia się 
odruchowo, bezwiednie. Klikanie jest w swej naturze podobne do odruchowego zerka-
nia na zegarek i być może dlatego zainteresowani zwykle nie są w stanie miarodajnie 
określić, ile razy kliknęli w ciągu ostatniej godziny. (Brytyjska metaanaliza badań nad 
klikaniem z lat 90. pokazuje, że w różnych projektach badawczych wynik mógł wyno-
sić od średnio 4,4 do 107 użyć pilota na godzinę; Bellamy, Walker 1996: 26). Zmiana 
stacji nie pociąga za sobą ani wysiłku fi zycznego, ani kosztów poznawczych. Budowa 
większości programów telewizyjnych jest dostosowana do faktu, że ludzie są nieuważ-
ni i mają w ręku pilota, więc włączenie się w przebieg programu po krótkiej przerwie, 
lub nawet oglądanie go naprzemiennie z innymi programami, nie przeszkadza w jego 
powierzchownym zrozumieniu. Gdyby pilot przeszkadzał, ludzie w większym stopniu 
kontrolowaliby jego używanie. Skoro jednak odbiór telewizji tak czy inaczej jest nie-
uważny, widzowie nie odnoszą wrażenia, że coś tracą, zmieniając stację lub poświęcając 
uwagę np. wyświetlanym za pomocą pilota informacjom o ofercie innych stacji13. Drugą 
przyczyną rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistym zappowaniem jest status 
oglądania telewizji jako praktyki kulturowej. Telewizja jest lubiana, ale oglądanie jest 
mało prestiżowe; bezmyślne klikanie jest dla wielu osób synonimem bezrefl eksyjnego 
gapienia się w telewizor, straty czasu, oraz takiego poziomu kompetencji kulturalnej, 
który uniemożliwia skupienie się, recepcję bardziej złożonych treści itp. Nie pojawiają 
się natomiast wysuwane niekiedy przez badaczy interpretacje używania pilota jako prak-
tyki wywrotowej, uniezależniającej widza od narzuconego przez telewizję programu. 
Negatywne oceny zappowania uwidaczniają się o wiele mocniej wśród respondentów 
z klasy średniej z wyższym wykształceniem niż wśród reszty telewidzów. Nie wyrażają 
ich młodsi telewidzowie ani respondenci z klasy niższej.

W praktyce nie ma większych różnic w zachowaniach tych, którzy deklarują uży-
wanie pilota do podglądania, co w czasie wybranego programu jest na innych kanałach, 
i tych, którzy twierdzą, że robią to dopiero po programie14. I jedni, i drudzy zappują 
podczas programu. Pilot jest używany do zippowania reklam (62 osoby – prawie 85%). 
Reklam nie omijają widzowie poniżej 25. roku życia. Wśród przyczyn przeskakiwania 

13 Badania nad sposobami używania pilota wskazują (Bellamy, Walker 1996: 26–27) na liczne modele 
jego zastosowania – np. używanie pilota do konkretnych programów; zmienianie kanałów za pomocą tzw. 
recall buton; używanie picture in-picture mode; skanowanie; arrowing; muting; grazing; zippowanie reklam; 
wybieranie z zaprogramowanego zestawu ulubionych i inne. Jest to temat na odrębne, ciekawe badania, wy-
kracza jednak poza skromne ramy tej pracy.

14 Zapewne są różnice długości odstępów pomiędzy kliknięciami i długości nieprzerwanie oglądanych 
segmentów; w tym projekcie nie prowadzono jednak tak szczegółowych pomiarów.
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na inny program wymieniane są także nuda (13 osób – wyłącznie poniżej 35. roku ży-
cia), nadmiar przemocy w programie, nieprzyzwoite treści (tylko młode kobiety).

Podczas gdy tzw. widzów niespokojnych (restless viewers; Bellamy, Walker 1996: 
130–131), zawsze nieustannie skaczących od stacji do stacji, może być w badanej gru-
pie niewielu, to niemal każdy z respondentów okresowo ogląda telewizję w taki sposób. 
Więcej zappują mężczyźni niż kobiety i raczej młodsi niż starsi. Młodzi (poniżej 35. 
roku życia) mężczyźni częściej niż reszta respondentów przerywają programy w środku 
lub oglądają kilka programów naraz. Zachodni badacze (Bellamy, Walker 1996) stawiają 
hipotezę, iż widzowie lepiej wykształceni być może używają pilota rzadziej i oglądają 
nieprzerwanie dłuższe fragmenty programu. Nie udało się tego potwierdzić w badanej 
grupie. Stosunkowo największą koncentrację na programie oraz oglądanie całych seg-
mentów (prawie) bez przerw zaobserwowano na dwóch końcach spektrum: długo bez 
przerwy patrzą respondenci z klasy niższej z wykształceniem podstawowym i zawodo-
wym oraz dobrze wykształcona nowa klasa średnia. Oglądają jednak w ten sposób zu-
pełnie odmienne programy (� REPERTUAR TELEWIZYJNY: PROGRAMY WAŻNE 
I NIEWAŻNE, � OGLĄDANIE TELEWIZJI JAKO PRAKTYKA KULTURALNA).

TELEWIZJA I WŁADZA?

Używanie pilota ściśle wiąże się z tym, w jaki sposób odbiór mediów może się wpi-
sywać w relacje władzy wewnątrz rodziny. Teza, iż „kto ma pilota, ten ma władzę”, 
a właściwie jej odwrotność: „ten, kto ma władzę, ma pilota”, była na Zachodzie eks-
plorowana w licznych opracowaniach, zwłaszcza w paradygmacie feministycznym (por. 
Walker 1996). Podstawowym wnioskiem wynikającym z tych badań było to, że decyzje 
o wyborze i zmianie programu mieliby w rodzinach podejmować mężczyźni, a także iż 
prawdopodobieństwo oddania kobiecie tego symbolu władzy rodzinnej (Bellamy, Walker 
1996: 139) jest wyższe w rodzinach o wyższej kompetencji kulturalnej i komunikacyj-
nej (ibidem: 142). 

... Kto ma pilota?
MC: Ja! Jestem operatorem (śmiech).
AC: No on ma, zawsze on. Ja też, jak go nie ma też, ale tak jak jest, to on zawsze, sport jak oglą-
da...
(MC i AC, 25+, wykszt. zawodowe i średnie techn., fryzjerka i magazynier)

... Kto ma pilota?
GW: Jak jest mecz, to Janek (mąż) decyduje. A jak jest serial, to ogląda, bo nie ma wyjścia
JW: Siedzi się wieczorem, się patrzy.
GW: Ja wiem, czy jemu się to podoba? 
(GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna; JW, 46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz)

... Kto ma pilota?
ŻC: On zawsze. Mój mąż. Jak jest sport, to już nie ma w telewizorze żadnego oglądania. Albo 
jest sport, albo literki (telegazeta). Literki, bo może się w międzyczasie coś tam ukazało, jakieś 
wiadomości, literki szybciutko, zanim ja zdążę przeczytać, to on już luk, i następną stronę. Bo ja 
wolniej czytam!!! 
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AC (teściowa, zamieszkała w tym samym domu): Ale wtedy ona do mnie przychodzi i u mnie 
ogląda.
(ŻC, 46+, wykszt. średnie techn., główna księgowa, na emeryturze; AC, 65+, wykszt. podstawowe, 
na emeryturze)

...Kto ma pilota?
MCz: Tomek! (mąż)
TCz: Nie, no to zależy, kto co ogląda! Mamy trzy telewizory, każdy może oglądać na swoim. Dzieci 
sobie oglądają na swoim...
MCz. No, ale są takie sytuacje...
TCz: ... więcej pewnie takich sytuacji jest, jak jest jeden telewizor w domu i mąż despota. Ale nie, 
ale generalnie to ja dłużej nie śpię i dłużej oglądam, ja wyłączam telewizor, więc trzymam go przy 
sobie ze wszystkich względów po prostu praktycznych.
MCz: Ale generalnie jest takie powiedzenie, że kto ma pilota, ten ma władzę (śmiech).
TCz: To jest powiedzenie, ale generalnie nie, nie przekłada się to na życie.
(TCz i MCz, 25+; wykszt. średnie i niepełne wyższe; rodzinna fi rma – zakład produkcji teksty-
liów)

W stosunku badanych rodzin do pilota rzeczywiście odzwierciedla się jego defi nicja 
jako indeksu władzy. Wyłączność mężczyzny na posiadanie pilota podkreśla się jednak 
zwłaszcza w rodzinach niezaliczanych do klasy średniej. Trudno o wnioski statystyczne, 
lecz wydaje się, że w tej badanej zbiorowości im wyższy jest status socjoekonomicz-
ny i wyższe wykształcenie, tym bardziej kompromisowy jest model korzystania z pi-
lota; samoświadomie też „wojny o pilota” określa się żartobliwie jako typowe dla klas 
mniej wykształconych. Sytuację tę można tłumaczyć przynajmniej trzema przyczynami. 
Pierwsza, najbardziej oczywista, sprowadza się do tego, iż w rodzinach o wyższym wy-
kształceniu i statusie socjoekonomicznym panują w ogóle bardziej partnerskie stosunki. 
Po drugie, co już mniej oczywiste, upodobania medialne mężczyzn i kobiet pochodzą-
cych z inteligencji czy dobrze wykształconej nowej klasy średniej mają ze sobą o wiele 
więcej wspólnego niż preferencje osób różnej płci z wykształceniem zawodowym czy 
nawet średnim, te bowiem są mocno rodzajowo spolaryzowane, z wyraźnym podziałem 
na zainteresowania „męskie” i „kobiece”. Większa jest zatem szansa, że domownicy 
obojga płci z dużym kapitałem kulturowym będą chcieli oglądać to samo, niezależnie 
od tego, na ile partnerskie stosunki między nimi panują (o upodobaniach medialnych 
mężczyzn i kobiet � RODZAJOWY ODBIÓR MEDIÓW). Po trzecie wreszcie, wyższy 
status fi nansowy po prostu usuwa problem dostępu do jedynego odbiornika. W domu, 
w którym jest sporo pomieszczeń i więcej niż jeden telewizor, każdy może oglądać to, 
co chce. Trzeba jednak zaznaczyć, iż większa liczba odbiorników nie usuwa całkowicie 
problemu uwikłania telewizji we władzę w domu. Zwykle w grę wchodzi wówczas to, 
kto ma dostęp do „lepszego”, „głównego” odbiornika.

... Kto ma pilota?
Ano właśnie, o władzę to jest walka! (śmiech) Kto ma pilota, ten ma władzę!
No więc u nas najczęściej Andrzej (mąż), ale tu walczymy. Czasami Krzysztof (syn) bierze...
... Przecież macie trzy telewizory?
Ale to o ten telewizor jest wojna (główny odbiornik – kino domowe w pokoju dziennym).
Nie, no jak siedzimy, jak się już decydujemy, że chcemy być razem, jak już Krzyś też się zdecyduje, 
że chce tu być z nami, jak już wyłączył komputer tam u siebie – no to jest walka o to, co będziemy 
oglądać. I jak się już bezwzględnie nie możemy dogadać (śmiech), to wychodzimy.
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.. A kiedy się bezwzględnie nie możecie dogadać?
No, są takie rzeczy. No jak są mecze, to mecze są najważniejsze. I wtedy ja wychodzę, bo mnie to 
nie interesuje. Natomiast oni tu kibicują ostro, i kibicują „Wiśle”. Ale to nie jest tylko „Wisła”, tyl-
ko to zależy, jak to im w tej tabeli się układa. To czasami ważne są też i inne mecze. No tak, że już 
mnie to strasznie wkurza, bo już mówię – niby „Wiśle” kibicujecie, ale ciągle jest jakiś mecz. No 
to już wychodzę, bo co będę z nimi siedzieć, jak w ogóle mnie to nie interesuje. (KK, 36+, wykszt. 
wyższe, ajencja bankowa)

W oglądaniu telewizji nie zawsze chodzi o to, co się ogląda. Często przede wszyst-
kim o to, kiedy, gdzie i z kim. Patrzenie w telewizor to raczej rytuał rodzinny niż prakty-
ka poznawcza. W takiej sytuacji, pomimo teoretycznego dostępu do innego odbiornika, 
domownicy i tak zasiadają przy jednym – i poszukują bardziej lub mniej kompromiso-
wych sposobów zarządzania narzędziem władzy.

REPERTUAR TELEWIZYJNY: PROGRAMY WAŻNE I NIEWAŻNE

Włączanie i wyłączanie telewizora, odbiór skupiony i nieuważny, świadomy i przy-
padkowy uwikłane są w protokoły zastosowania telewizji jako aparatu telewizyjnego; 
można zatem włączać telewizor nie dlatego, że chce się coś obejrzeć, lecz z powodów 
niezwiązanych z programem. Mimo to oczywiście respondenci jasno wyrażają opinie 
na temat tych telewizyjnych programów, które są dla nich ważne, lubiane, użyteczne, 
a także mówią o tym, czego z wyboru nie oglądają nigdy, co z założenia odrzucają. 
Wybory programów telewizyjnych ważnych i obdarzanych szacunkiem oraz tych, do 
których respondenci żywią niechęć, wskazują nie tyle może na rzeczywiście ogląda-
ne lub pomijane programy, ile na zastosowania telewizji, które badana grupa uważa za 
ważne i pożyteczne lub za nieważne, wulgarne, trywialne; w skali mikro nie tylko in-
formują o preferencjach telewidzów, lecz także odzwierciedlają społeczne przekonania 
i postawy co do telewizji.

Tabela 13. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w telewizji?
(N = 73, można podać trzy odpowiedzi, przy większych liczbach w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? N = 73
DZIENNIKI, SERWISY INFORMACYJNE 56 (76,7)
FILMY FABULARNE 45 (61,6)
REPORTAŻE I PROGRAMY DOKUMENTALNE 28 (38,35)
SERIALE 25 (34,2)
SPORT 16 (tylko mężczyźni)
TELEDYSKI, ROZRYWKOWE PROGRAMY MUZYCZNE 15
PUBLICYSTYKA, DYSKUSJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE 14
QUIZY, TELETURNIEJE, KONKURSY 14
SITCOMY 14
TEATR 11
TALK SHOWS 9
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Tabela 14. Co jest nieważne, nieciekawe, niepotrzebne w telewizji? 
(N = 73, można podać trzy odpowiedzi, przy większych liczbach w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NIEWAŻNE? N = 73
REKLAMY 49 (67,1)
REALITY SHOWS 39 (53,4)
MUZYKA POWAŻNA 20 (27,4)
TALK SHOWS 19 (26)
SERIALE 15
SITCOMY 11
TEATR 11
PUBLICYSTYKA, DYSKUSJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE 11
QUIZY, TELETURNIEJE, KONKURSY 9

• Serwisy informacyjne wybiera (zwykle jako pierwszy wybór) 30 mężczyzn i 26 
kobiet, w tym 44 reprezentantów klasy średniej. Co najmniej 27 osób zawsze 
ogląda jakiś serwis informacyjny. Preferencji dla serwisów nie deklaruje 17 osób, 
w tym aż 13 kobiet z wykształceniem zawodowym lub średnim! Żaden z respon-
dentów nie wyraził jednak opinii, że serwisy miałyby być w telewizji nieważne 
lub niepotrzebne. (� INFOTAINMENT)

• Reportaże i dokumenty wybiera 17 mężczyzn i 11 kobiet, w tym 21 osób z wy-
kształceniem wyższym lub średnim i 2 studentów. 22 miłośników programów do-
kumentalnych zawsze ogląda serwisy informacyjne.

• Publicystykę telewizyjną, polityczną i społeczną obdarza uwagą 14 osób, w tym 
w tylko 2 z wykształceniem zawodowym. Wszyscy uważni odbiorcy publicystyki 
deklarują jednocześnie stałe oglądanie serwisów. Zdecydowanie nie lubi „gadają-
cych głów” 11 respondentów – w tym 2 mężczyzn i 9 kobiet, wyłącznie z dwóch 
najmłodszych grup wiekowych. 

• Seriale wybiera 20 kobiet (w tym 16 bez wykształcenia wyższego) i 9 mężczyzn; 
co najmniej 14 respondentów (11 kobiet i 3 mężczyzn) ma jakiś serial, który śledzi 
stale. Seriale budzą też jednak wyraźny sprzeciw. Co najmniej 15 osób (8 męż-
czyzn i 7 kobiet, 13 z wykształceniem średnim lub wyższym) twierdzi stanowczo, 
że nigdy nie ogląda seriali. Lekceważenie dla nich bywa nawet defi niowane jako 
pewien wskaźnik kulturalnego poziomu i kompetencji kulturalnej. Respondenci 
ci lubią przy tym podkreślać, iż odnosi się to zwłaszcza do oglądania telenowel 
i oper mydlanych (� MELODRAMATYZACJA, � MEDIA RODZAJOWE).

• Quizy, konkursy, teleturnieje to wybór 11 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 8 z wy-
kształceniem zawodowym lub średnim (nie lubi teleturniejów co najmniej 9 osób). 
Wybierane są przede wszystkim dwa typy teleturniejów: tradycyjne, o skromnej 
oprawie teleturnieje wiedzy nadawane od wielu lat (np. Jeden z dziesięciu, Miliard 
w rozumie, Wielka gra) oraz bardzo lekkie, populistyczne konkursy rozrywkowe 
(Jaka to melodia, Familiada). Nie ma jednak wśród respondentów nikogo, kto 
by deklarował zdecydowaną lojalność i systematyczne oglądanie jakiegokolwiek 
telewizyjnego quizu. Okresową lojalność wywołują natomiast hybrydyczne kon-
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kursy/show rozrywkowe (Taniec z gwiazdami, You Can Dance) – ogląda się je 
jednak krótko, z wyraźnie zakreślonym limitem czasowym – do decydującego, 
kulminacyjnego odcinka. Są one zresztą traktowane raczej jako programy roz-
rywkowe niż jako konkursy (� EDUTAINMENT).

• Sport w telewizji jest ważny wyłącznie dla mężczyzn, w przeważającej większo-
ści powyżej trzydziestki.

• Upodobanie do muzyki rozrywkowej w telewizji, ze szczególną preferencją te-
ledysków i form pokrewnych, deklarują przede wszystkim najmłodsi responden-
ci obojga płci. Ci sami radykalnie opowiadają się przeciw muzyce klasycznej 
w telewizji. Muzyki poważnej nigdy nie ogląda w telewizji aż 20 osób. 11 nie 
lubi też teatru – ale równa liczba stale ogląda teatr telewizyjny. W tej kwestii bar-
dzo wyraźnie dzieli respondentów wiek: teatr w telewizji oglądają respondenci (z 
różnym wykształceniem, od zawodowego do wyższego!) powyżej trzydziestki; 
nie widzą takiej potrzeby respondenci najmłodsi oraz z wykształceniem zawodo-
wym. 

• Opinie telewidzów polaryzują się też wokół komedii sytuacyjnych. Sitcomy sta-
nowią ulubiony program 14 osób (8 mężczyzn i 6 kobiet, niemal wyłącznie z wy-
kształceniem zawodowym lub średnim). Nie znosi ich 8 kobiet i 3 mężczyzn, 
w tym 6 po studiach, 5 z wykształceniem zawodowym.

 Wśród badanych uwidaczniają się bardzo wyraźnie dwa typy stosunku do sitco-
mów. Można je traktować dosłownie, jako tekst humorystyczny, swoistą formę 
rozrywki telewizyjnej – i stosownie do tego czerpać z oglądania sporo przyjem-
ności; lub też odrzucać tego typu komedie jako niedopuszczalnie trywialne i pry-
mitywne. Można też je oglądać ironicznie, jako groteskę, camp – samoświadomy 
kicz, albo też jako rodzaj przekornej diagnozy społecznej. Takie oglądanie niektó-
rych sitcomów deklarują respondenci o wysokim kapitale kulturowym i kompe-
tencjach odbiorczych; twierdzą, że oglądają komedie sytuacyjne, „bo tak właśnie 
wygląda to społeczeństwo „albo” bo to jest takie głupie, że aż fajne”. W badanym 
okresie wyraźnie się to wykrystalizowało wokół polsatowskiego Świata według 
Kiepskich oraz emitowanej w TVN serii Kasia i Tomek. Ten pierwszy był głównie 
serialem wybieranym przez respondentów z klasy niższej lub ostro krytykowa-
nym przez lepiej wykształconych respondentów, ale przekornie przez nich oglą-
danym. Ten drugi osiągnął rangę sitcomu dla miejskiego inteligenta z klasy śred-
niej; respondenci w starszym wieku i z nieco niższym wykształceniem twierdzili, 
że „nie rozumieją, co się ludziom w tym podoba”. 

• Najsilniejsze negatywne emocje wywoływał wśród badanych telewidzów reality 
show: podczas gdy 5 kobiet (uczennice, studentka, gospodyni domowa) deklaro-
wało duże zainteresowanie i stałe oglądanie tego typu programów, to aż 39 osób 
(18 kobiet, 21 mężczyzn; 18 z wykształceniem wyższym, 13 ze średnim) pod-
kreślało, że reality shows nie lubią, nie znoszą, nie oglądają nigdy, uważają za 
bezsensowne lub nudne itp. Oglądanie Wielkiego Brata i tego rodzaju programów 
bywa natomiast identyfi kowane jako praktyka kulturalna publiczności głupszej, 
źle wykształconej itp. Po bliższym przyjrzeniu się tej kwestii okazuje się jed-
nak, że dotyczy to przeważnie programów typu Big Brother, z niewielką grupą 
odizolowanych uczestników poddanych obserwacji i eliminacji. Inne programy 
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typu reality tv (przygodowe, konkursy, docusoaps) po prostu nie są utożsamiane 
z reality shows – traktuje się je raczej jak programy dokumentalne, rodzaj tele-
turniejów itp. 

• 19 telewidzów podobnie źle myśli o talk shows; tylu respondentów twierdzi, że nie 
lubią bądź nigdy nie oglądają w telewizji tego typu programów. Systematycznymi 
widzami w badanej zbiorowości jest 8 kobiet i jeden mężczyzna. Niechęć do ta-
kich programów, jak się zdaje, dotyczy przede wszystkim talk shows typu zwie-
rzeniowego (jak emitowane w TVN Rozmowy w toku), w których tzw. zwyczajni 
ludzie opowiadają o swoich osobistych problemach (� DEMOCRATAINMENT). 
Z niechęci do tych programów wyłączane są niektóre celebrity talk shows; w ba-
danym okresie specjalny status miały wśród przepytywanych telewidzów progra-
my Kuba Wojewódzki oraz Szymon Majewski Show, interpretowane jednak nie 
jako talk shows, lecz jako programy kabaretowe. 

W doborze repertuaru daje się zaobserwować dość wyraźne różnice, zależne od wy-
kształcenia, kapitału kulturowego i statusu socjoekonomicznego respondentów: im wyż-
szy status, tym większe zainteresowanie telewizją jako źródłem informacji, mniejsze 
– jako źródłem rozrywki. Widać też w badanej zbiorowości różnice w repertuarze tele-
wizyjnym wybieranym przez kobiety i mężczyzn; kobiety częściej wybierają programy 
rozrywkowe oraz narracje o życiu codziennym ludzi, ujęte w rozmaite formy (seriali, 
talk shows, obyczajowych fi lmów fabularnych itp.). Widać też nieco większą preferencję 
kobiet dla programów rozrywkowych. Bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że male-
je ona wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.

Jest oczywiste, iż wśród programów wybranych jako ważne poczesne miejsce zaj-
mują fi lmy fabularne. Poza tym jednak telewizja interpretowana jest przede wszyst-
kim jako medium aktualności, o wyraźnym znaczeniu społecznym i politycznym 
w teraźniejszości najbliższej – stąd dominująca rola w repertuarze serwisów informa-
cyjnych, publicystyki, dokumentów, reportażu. Nawet wypowiedzi na temat seriali (� 
MELODRAMATYZACJA) wskazują na wyraźną preferencję dla rodzimych seriali 
współczesnych, a nie serii zagranicznych, oraz zainteresowanie sposobem, w jaki se-
riale te odzwierciedlają polską współczesną rzeczywistość. Ten aspekt telewizji jako 
medium aktualnego, codziennego, związanego z realnym życiem jest, jak się wydaje, 
najistotniejszy dla telewidzów obojga płci i o zróżnicowanym statusie socjoekonomicz-
nym. Różnice dotyczą nie wybieranej tematyki i celu oglądania telewizji, ale tylko pre-
ferowanych form i środków wyrazu, są więc zapewne związane nie tyle z poglądami 
na telewizję jako medium, ile ze środowiskowym i rodzinnym treningiem do wyboru 
i odbioru określonych treści (� MEDIA RODZAJOWE).

OGLĄDANIE TELEWIZJI JAKO PRAKTYKA KULTURALNA

W użytkowaniu telewizji w badanej zbiorowości, stosunku jej członków do aparatu te-
lewizyjnego oraz doborze programów odzwierciedla się interpretacja telewizji jako waż-
nego, choć kontrowersyjnego elementu repertuaru kulturalnego jednostek i całych ro-
dzin. Zarówno lubienie/nielubienie, jak i uwaga, którą oglądający są skłonni poświęcić 
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programowi telewizyjnemu, ponadto uwikłanie telewizora w relacje rodzinne i stosunki 
ze światem zewnętrznym, a wreszcie preferencje programowe powiązane są z zespo-
łem wyobrażeń i przekonań o tym, czym telewizja jest i może być w życiu człowieka, 
a jakich wartości raczej nie należy jej przypisywać. Do poznania tego problemu posłu-
żyła (niezależnie od obserwacji i indywidualnych wywiadów) ankieta przeprowadzona 
wśród członków badanej zbiorowości. 

Tabela 15. Opinie o roli telewizji w życiu codziennym

Uwaga. W tabeli uwzględniono wyłącznie sądy „mocne”, gdy respondent zdecydowanie potwierdza 
jakiś pogląd lub stanowczo mu zaprzecza. Odrzucono wypowiedzi „jest trochę tak, trochę tak” lub 
„trudno powiedzieć”.

(N = 73, w nawiasach przy największych liczbach udziały procentowe)

Jaką rolę w moim życiu odgrywa telewizja? TAK NIE

Z telewizji dowiaduję się o ważnych wydarzeniach, bliskich i dalekich 55 (75,3) 4
Dzięki telewizji mogę zobaczyć, jak żyją inni ludzie 34 (46,6) 3
Telewizja pokazuje wiele pięknych rzeczy 27 (37) 14
Oglądając telewizję, poszerzam swoją wiedzę 26 (35,6) 12
Kulturalni ludzie powinni wiedzieć, co jest dobrego w telewizji 26 (35,6) 27 (37)
Telewizja to dla mnie dobry sposób na wypełnienie wolnego czasu 20 (27,4) 23 (31,5)
W telewizji jest wiele rzeczy, które mnie ciekawią 20 (27,4) 15
Oglądanie telewizji to dla mnie dobry relaks 17 21 (28,8)
Telewizja to dobry temat do rozmów 17 23 (31,5)
Telewizja pokazuje takie osoby, których nie powinno się naśladować 14 25 (34,2)
Telewizja pomaga mi w rozwijaniu zainteresowań 13 32 (43,8)
Czasami wolę oglądać telewizję, niż rozmawiać 12 41 (56,2)
Z telewizji mogę się dowiedzieć, co myślą inni ludzie 12 25 (34,2)
Telewizja odwraca moją uwagę od stresów i zmartwień 11 36 (49,3)
Z telewizji otrzymuję informacje ważne dla mojej pracy lub nauki 10 26 (35,6)
Telewizja podpowiada ludziom, jak powinni się zachowywać 10 43 (58,9)
Wspólne oglądanie telewizji i rozmowy na jej temat pomagają 

mi podtrzymywać więzi z rodziną 8 38 (52)
Oglądanie telewizji przeszkadza w życiu rodzinnym 8 46 (63)
Oglądając telewizję, mogę odreagować zdenerwowanie 8 33 (45,2)
Telewizja udziela mi porad w kwestiach praktycznych 6 44 (60,3)
Dzięki telewizji mogę się upewnić, że moje decyzje są słuszne 6 46 (63)
Telewizja pokazuje osoby, które warto naśladować 6 42 (57,5)
Czasami wolę postacie z telewizji niż prawdziwych ludzi 6 52 (71,2)
Telewizja pomaga mi w formułowaniu opinii i podejmowaniu decyzji 5 45 (61,1)

Bardziej szczegółowe analizy rezultatów ankiet pokazują, że płeć respondentów, ich 
wykształcenie bądź status społeczny nie mają wpływu na skalę zróżnicowania poglądów 
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na telewizję. W badanej zbiorowości kobiety wypowiadają jednak na temat telewizji 
więcej mocnych, kategorycznych sądów niż mężczyźni. Nie tylko ankiety, także potocz-
ne obserwacje i wywiady wskazują, iż przypisują one telewizji w swoim życiu większe 
znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o walory poznawcze tego medium oraz jego miejsce 
w codzienności najbliższej. Jest to swoisty paradoks, bo analiza czasu poświęcanego 
telewizji oraz sposobu oglądania wskazuje, że mężczyźni oglądają dłużej i mają więcej 
możliwości uważnej obserwacji programu. Widać tu, jak się wydaje, odrębności w kul-
turalnym treningu mężczyzn i kobiet. Uwidaczniają się także współzależności pomiędzy 
możliwościami odbioru mediów a społecznymi oczekiwaniami, odmiennymi wobec ko-
biet i mężczyzn nawet wśród odbiorców reprezentujących partnerski model rodziny. 

Tabela 16. Najważniejsze aspekty telewizji w życiu codziennym kobiet i mężczyzn 
(w nawiasach wartości procentowe)

Jaką rolę w moim życiu odgrywa telewizja? KOBIETY
(N = 38)

MĘŻCZYŹNI
(N = 35)

Z telewizji dowiaduję się o ważnych wydarzeniach, 
bliskich i dalekich 38 (100) 17 (48,6)

Dzięki telewizji mogę zobaczyć, jak żyją inni ludzie 22 (57,9) 12 (34,3)
Telewizja pokazuje wiele pięknych rzeczy 14 (36,8) 13 (37,1)
Oglądając telewizję, poszerzam swoją wiedzę 16 (42) 10 (28,6)
Kulturalni ludzie powinni wiedzieć, co jest dobrego 

w telewizji 13 (34,2) 13 (37,1)
W telewizji jest wiele rzeczy, które mnie ciekawią 13 (34,2) 7 (20)
Telewizja to dla mnie dobry sposób na wypełnienie 

wolnego czasu 11 (28,9) 9 (25,7)

Poglądy na rolę telewizji oraz na znaczenie oglądania telewizji jako praktyki komu-
nikacyjnej i kulturalnej różnią także – choć nie w bardzo dużym stopniu – respondentów 
o odmiennym statusie socjoekonomicznym.

Tabela 17. Najważniejsze aspekty telewizji w życiu respondentów z klasy średniej
(N = 52 w nawiasach wartości procentowe)

Jaką rolę w moim życiu odgrywa telewizja? N =52
Z telewizji dowiaduję się o ważnych wydarzeniach, bliskich i dalekich 38 (73)
Dzięki telewizji mogę zobaczyć, jak żyją inni ludzie 23 (44,2)
Kulturalni ludzie powinni wiedzieć, co jest dobrego w telewizji 19 (36,5)
Telewizja pokazuje wiele pięknych rzeczy 18 (34,6)
Oglądając telewizję, poszerzam swoją wiedzę 16 (30,7)
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Tabela 18. Najważniejsze aspekty telewizji w życiu respondentów nienależących do klasy średniej
(N = 21, w nawiasach wartości procentowe)

Jaką rolę w moim życiu odgrywa telewizja? N = 21
Z telewizji dowiaduję się o ważnych wydarzeniach, bliskich i dalekich 17 (80,9)
Telewizja to dla mnie dobry sposób na wypełnienie wolnego czasu 13 (61,9)
Dzięki telewizji mogę zobaczyć, jak żyją inni ludzie 11 (52,4)
Oglądając telewizję, poszerzam swoją wiedzę 10 (47,6)
Oglądanie telewizji to dla mnie dobry relaks 10 (47,6)
Telewizja pokazuje wiele pięknych rzeczy 9 (45,8)
Kulturalni ludzie powinni wiedzieć, co jest dobrego w telewizji 7 (33,3)

Klasa średnia, jeśli wnioskować na podstawie niewielkiej badanej zbiorowości, po-
strzega telewizję przede wszystkim jako źródło informacji i wiedzy, a także jako stosun-
kowo ważną wypowiedź estetyczną i kulturalną. Zastosowanie telewizji jako relaksu 
czy wypełniacza wolnego czasu jest przez tych respondentów przywoływane stosunko-
wo rzadziej (tylko około 1/5 telewidzów z klasy średniej, i to wyłącznie najmłodszych, 
przyznaje się do wypełniania wolnego czasu telewizją, a jedynie 13,5% uznaje ją, choć 
najczęściej warunkowo, za dobry relaks). Ponieważ jednak te same obserwacje wskazują 
na stosunkowo częste używanie telewizji w sposób odruchowy, automatyczny, rytualny, 
można zapewne przypuścić, że informacyjne i edukacyjne sensy telewizji stanowią także 
swoisty rodzaj alibi do jej ciągłego użytkowania. Taka sytuacja telewizji w domu wyjaś-
nia też wyraźne rozbieżności między samoświadomym opisem własnym respondentów 
i wypowiadanymi przez nich opiniami a wynikami badań telemetrycznych, które wyka-
zują, że telewizory są w polskich domach włączone podczas programów rozrywkowych, 
także tych ocenianych przez ludzi jako najbardziej trywialne i prymitywne.

Respondenci nienależący do klasy średniej, zwłaszcza ci z wykształceniem zawo-
dowym, nie zaprzeczając informacyjnym i edukacyjnym wymiarom telewizji, chętnie 
wskazują na nią właśnie jako na źródło relaksu i rozrywki w wolnym czasie. W ich wy-
powiedziach na temat telewizji uwidacznia się także większy procentowy udział sądów 
mocnych, niezłagodzonych wątpliwościami czy zastrzeżeniami. Może to odzwiercied-
lać większe znaczenie telewizji w życiu codziennym mniej wykształconej części bada-
nej zbiorowości. 



5. MEDIA NA CO DZIEŃ: 
RADIO, GAZETA, MAGAZYN, SIEĆ

Na pierwszy rzut oka zdawałoby się oczywiste, iż radio w życiu ludzi pełni przede 
wszystkim funkcje strukturalne: tworzy dźwiękowe tło dla codzienności i w pewnym 
stopniu odgrywa też rolę regulacyjną. Znacznie mniej oczywiste są relacyjne funkcje ra-
dia. Okazuje się jednak, że wybór stacji radiowej i sposób słuchania nie tylko może być 
przyczynkiem do relacji wewnątrzrodzinnych, ale bywa też traktowany jak wskaźnik 
społecznej i kulturalnej przynależności.

RADIO – MEDIUM OSOBISTE

W badanej zbiorowości zarejestrowano 118 radioodbiorników, w tym 78 umieszczonych 
w domu i 40 samochodowych. Daje to ponad półtora (1,6) odbiornika na osobę powyżej 
16. roku życia – a trzeba jeszcze doliczyć radioodbiorniki słuchane w ciągu dnia w pra-
cy. Radio jest w semiosferze badanych ludzi praktycznie wszechobecne. Jest w związku 
z tym prawie przezroczyste – jego użytkowanie ma charakter odruchowy, a odbiór jest 
w znacznej mierze bezrefl eksyjny. Wielka liczba radioodbiorników daje też znacznie 
większą swobodę w manipulowaniu i repertuarem, i warunkami słuchania. Jest zatem 
radio medium zdecydowanie bardziej oswojonym i mocniej wtopionym w strukturę ży-
cia codziennego niż telewizja, której natarczywa obecność wciąż, po kilkudziesięciu 
latach istnienia tego medium w otoczeniu człowieka, wywołuje kontrowersje i podlega 
rodzinnym negocjacjom. 

Telewizja jest medium rodzinnym, radio – osobistym. Telewizja podkreśla niektóre 
punkty dnia, radio – segmentuje. Włącza się je rano po przebudzeniu. Uruchamiane 
po powrocie do domu, gra tak długo, aż przyjdzie czas na telewizję. Towarzyszy do-
mownikom przy codziennie wykonywanych czynnościach: pracach domowych, nauce, 
osobistej pielęgnacji (zarejestrowano np. używanie radia przy: naprawianiu samochodu, 
myciu okien, przygotowywaniu posiłków, plewieniu ogrodu, malowaniu ogrodzenia, 
porządkach w szafi e, odrabianiu lekcji, nauce własnej dorosłych, pomaganiu dzieciom 
w nauce, pracy na komputerze, ćwiczeniach gimnastycznych, kąpieli i... załatwianiu po-
trzeb fi zjologicznych). Zwykle główny radioodbiornik – ten, który w domu włączony 
jest najdłużej – znajduje się w kuchni, czyli w miejscu, gdzie spotykają się wszyscy 
domownicy. Pozostałe radia rozmieszczone są jednak w miejscach bardziej prywatnych 
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(w sypialniach, w pokojach dzieci, zwykle przy łóżku lub w bezpośredniej bliskości 
miejsca pracy i nauki) i włączane są w chwili, gdy słuchacz jest sam w domu lub oddaje 
się zajęciom niewymagającym uczestnictwa innych domowników.

TŁO DŹWIĘKOWE I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

W badanej zbiorowości jest 10 osób, które z założenia nigdy nie słuchają radia – ani 
w domu, ani w pracy. 10 włącza je tylko rano, między przebudzeniem a wyjściem 
z domu, 4 – tylko wieczorem, przed zaśnięciem. Jednak 33 (45,2%) zawsze mają radio 
włączone za dnia, 11 zaś – nie tylko za dnia, lecz także w nocy. Są więc osoby, które 
praktycznie nie wyłączają radioodbiornika. Życie prywatne ponad 60% ludzi na badanej 
ulicy upływa przy grającym radiu, a to oznacza, że muszą go słuchać także ci, którzy 
sami dobrowolnie by go nie włączyli. Dodajmy, że w wielu domach radia nie wyłącza 
się nawet wtedy, gdy zaczyna grać telewizor. W domach, w których jednocześnie sły-
chać radio i telewizję (a niekiedy także muzykę z odtwarzaczy), domownicy przemiesz-
czają się pomiędzy strefami wyznaczanymi przez dźwięk różnych mediów. Strategie 
dostosowawcze polegają na takiej regulacji głośności, by odbiorniki sobie wzajemnie 
nie przeszkadzały. Bywa to przyczyną konfl iktów, ale zazwyczaj dopuszczalne natęże-
nie dźwięku jest wynikiem przyzwyczajeń i uświęconego codzienną praktyką sposo-
bu używania mediów. Domownicy odruchowo włączają odbiorniki z taką głośnością, 
jaka jest konieczna do pokojowej koegzystencji. Pytanie o sens takiej praktyki odsyła 
nas do protokołów medialnych, do kulturowych przyzwyczajeń ludzi w społeczeństwie 
zmediatyzowanym, ale także – do sposobu, w jaki używanie mediów odbija kulturową 
i społeczną autoidentyfi kację ludzi. Tak więc po pierwsze, kultura mediów przyzwy-
czaja ludzi do nieustannej obecności dźwięku. Stałe tło audialne daje poczucie ontolo-
gicznej ciągłości i bezpieczeństwa. Sytuacja przypomina tę w samolocie, w którym nie 
może zamilknąć odgłos silników, a absolutna cisza zwiastuje katastrofę – ludzie czuliby 
się nieswojo, gdyby całkowicie usunąć dźwiękowe tło medialne z ich otoczenia. Stąd 
zwyczaje i wynalazki umożliwiające słuchanie w różnych sytuacjach: ustawianie radia 
na parapecie podczas wypoczynku w ogrodzie, uprawianie joggingu lub gimnastyki 
w słuchawkach czy automat włączający radio po zapaleniu światła w ubikacji. Po drugie 
– fetyszem, zwłaszcza dla respondentów z klasy średniej, jest bycie poinformowanym. 
Stała obecność radia upewnia, że w każdej chwili jesteśmy obecni w nurcie wydarzeń. 
Dlatego też, wbrew obiegowym opiniom, dla zaskakująco dużej liczby respondentów 
(o czym niżej) radio nie jest wyłącznie tłem muzycznym, lecz ważnym dostarczycielem 
wiadomości. Ta rola radia jest wyraźnie istotniejsza dla respondentów ze średnim i wyż-
szym wykształceniem. W badanej zbiorowości radio gra wyraźnie z dwóch powodów: 
jako tło muzyczne (młodzież i klasa niższa) oraz jako źródło informacji (klasa średnia, 
starsze grupy wiekowe).

Ja radia w domu nie włączam, bo nie znoszę, jak mi coś tak gra bezmyślnie w domu. My słuchamy 
radia w samochodzie. Mam Zetkę i RMF nastawione na stałe, bo wolę, jak rano gadają. Ale jest 
mało radii takich, żeby mówili coś z sensem. Więc w radiu słucham serwisów. (BZ, 26+, wykszt. 
wyższe, prawnik)
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Radia słucham cały czas w samochodzie, dużo czasu w samochodzie spędzam. Ja w samochodzie 
zazwyczaj to słucham RMF na przemian z Zetką. Słucham, jak mówią. Wie pani, ja zaobserwowa-
łem, że wcześniej to bardziej radio z muzyką, ale teraz to wolę tylko wiadomości, rzadziej słucham 
takich stacji jak Radiostacja czy Eska, szukam wiadomości. (...) Jak jestem cały dzień w pracy, to 
tylko radio. Radio jest dla nas głównym źródłem wiadomości, telewizja to w małym stopniu jest 
wiarygodna. (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy)

ŻC: No, tutaj u nas to, jak widać, mamy trzy radioodbiorniki. Jedno w kuchni na oknie, babcia 
ma u siebie i tam w sypialni na szafce nocnej. (...) Radio to u nas rano. Jemy śniadanie, to tutaj 
(w kuchni) Trójki słuchamy, a tam w sypialni Jedynkę. Bo ja lubię Trójkę, a on (mąż) Jedynkę.
ZC: Bo my słuchamy, jak mówią. Specjalnie jakichś ulubionych audycji nie ma, tylko jak mówią 
coś ciekawego.
ŻC: Jak jedno radio było, słuchaliśmy Jedynki. A teraz drugie radio dostaliśmy od dzieci, to jest 
Trójka.
ZC: Babcia też woli Jedynkę.
ŻC: Radio to po południu włączamy bardzo rzadko. Jest nas już dużo wtedy, Filipek (wnuk) wraca 
z przedszkola, dzieci po niego przychodzą. Więc telewizor albo nic.
(ŻC, 46+, wykszt. średnie techn., główna księgowa, na emeryturze; ŻC, 66+, wykszt. wyższe, 
inżynier, na emeryturze) 

POTRZEBA RADIA Z SENSEM I KULTURALNA 
AUTOIDENTYFIKACJA

W kilku wywiadach pogłębionych respondenci – wyłącznie z wyższym wykształce-
niem, specjaliści i przedstawiciele wolnych zawodów – samoświadomie podkreślali, 
iż jedynie dla muzyki słucha radia albo młodzież, albo słuchacze słabo wykształceni, 
mało społecznie kompetentni. Świadome używanie radia do celów poznawczych, a nie 
jedynie jako tapety dźwiękowej, jest niekiedy defi niowane jako jeden z kulturalnych 
wskaźników przynależności do klasy średniej (implicite, bez używania terminu klasa 
średnia). Relacje między telewizją a radiem są interpretowane klasowo: telewizja jako 
medium dla mas, pospolite, „ogłupiające”; radio – jako dostarczyciel wiadomości dla lu-
dzi kulturalnych. Taki status radia potwierdzają zresztą badania ogólnopolskie, zgodnie 
z którymi (MillwardBrown SMG KRC 2006) słuchanie radia rośnie wraz ze wzrostem 
wykształcenia i zamożności, najwięcej zaś słuchają ludzie zaliczani do klasy wyższej 
i średniej – ci sami, którym telewizja zajmuje stosunkowo mało czasu. 

Radio okazało się w Polsce instytucją kulturalną o zaskakującej trwałości; prze-
trwało okres, kiedy to posiadanie telewizora było kojarzone ze statusem, nowoczesnoś-
cią i kompetencją społeczną, a także dziesięciolecia nacisku semiotycznego telewizji, 
w PRL będącej nie tylko najważniejszym, lecz także najatrakcyjniejszym środkiem 
komunikacji masowej. Dzisiejszy swój wysoki status wśród klasy średniej w średnim 
wieku zawdzięcza nie tylko wszechstronności, dostępności w samochodzie i w pracy, 
nieinwazyjnemu sposobowi towarzyszenia codzienności. Część jego sukcesu wiąże się 
z sentymentem słuchaczy do niegdysiejszego radia alternatywy, dającego kontakt z za-
chodnią muzyką i obyczajowością, operującego swobodniejszym i bardziej prywatnym 
idiomem, wywierającego mniejszy nacisk ideologiczno-propagandowy niż telewizja 
(� MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY ODBIORCY, � FASCYNACJA 
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POPKULTURĄ Z ZACHODU). Sentymentalne wspomnienia dawnego Mini-Maxa, 
Rozgłośni Harcerskiej, 60 minut na godzinę itp. przekładają się na oczekiwania radia 
dostarczającego sensownej informacji i wyrazistej oferty muzycznej.

W nawykach odbiorczych tego typu słuchaczy widnieje jednak pewna sprzeczność. 
Oczekują oni radia z sensem, jednak na co dzień słuchają go w takich warunkach, które 
uniemożliwiają uwagę, a wręcz skłaniają do wyboru łatwiejszej alternatywy w postaci 
formatowanej stacji muzycznej. Kształtowane nieustannie przez media nawyki odbioru 
nieuważnego i zappingu nie sprzyjają radiu mówiącemu z sensem.

PZ: Ja bardzo lubię słuchać rano Trójki. Ona wprowadza w dobry nastrój. Oni to prowadzą w inte-
ligentny sposób. Zawsze punktualnie słuchamy Śniadania z Trójką. I w samochodzie też Trójki...

MZ: ... a ja to w samochodzie słucham muzyki. RMF MAXX, Radiostacja – mieszam, takiej mu-
zyki słucham. Ale te teksty, co oni mają do muzyki, to bardzo są irytujące.

(PZ i MZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer i specjalistka ds. marketingu)

Radia słucham, ale nie w domu, w pracy. Jest RMF. Stale serwisy eremefowskie. No brzęczy, jak 
jest muzyka, to tam brzęczy. Ale jak są wiadomości, to staram się wychwytywać. No wiadomo, że 
jak jest ruch, to się nie da, ale jak są wiadomości, to staram się wychwytywać. (KK, 36+, wykszt. 
wyższe, ajencja bankowa)

W pracy rano się ustawia jedną stację i na przemian jest muzyka, wiadomości, ale też z klientkami 
się rozmawia. Więc jak klientka chce porozmawiać, to raczej się rozmawia... (AR, 26+, wykszt. 
niepełne wyższe, kosmetolog)

ZAPPING I TAPETA DŹWIĘKOWA

Radio tworzy więc muzyczne tło, ale mówienie w radiu jest ważne. Dane o spontanicz-
nym zmienianiu stacji, które udało się zebrać (dotyczące 55 radiosłuchaczy), dowodzą, 
że główną przyczyną zmiany stacji nie jest to, że za długo lub nieciekawie się w nim 
mówi, lecz że nadawana muzyka jest nieodpowiednia; w takiej sytuacji na inną stację 
przenosi się 31 osób (56,3%); 13 zmienia stację podczas bloków reklamowych, 12 – sta-
le zappuje. 24 (43,6%) radiosłuchaczy po prostu nie zmienia stacji. Nie robią tego ra-
diosłuchacze najstarsi i dobrze wykształceni słuchacze w wieku średnim – ci, którzy 
deklarują słuchanie w radiu głównie serwisów i rozmów. 

O ile więc telewizja podkreśla niektóre punkty dnia (z jego najważniejszą, wieczor-
ną kulminacją), o tyle radio fi guruje w strukturze życia codziennego jako osobiste me-
dium towarzyszące. Z jednej strony, jest szybkim dostawcą bieżących informacji, nieko-
niecznych do życia, ale dających poczucie ciągłości i poinformowania, ontologicznego 
i poznawczego bezpieczeństwa. Z drugiej, odgrywa rolę tła akustycznego, dźwiękowej 
tapety, a niekiedy także ściany dźwiękowej izolującej od innych, rozpraszających i de-
koncentrujących (np. przy nauce) dźwięków otoczenia. Rolę tapety dźwiękowej może 
odgrywać także telewizja, która bywa traktowana jak radio: włączona, ale nieoglądana, 
tylko po to, by samotnemu domownikowi towarzyszyły jakieś dźwięki. 
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REPERTUAR RADIOWY: SŁUCHACZE SĄ LOJALNI

Słuchacze poproszeni o spontaniczne, niewspomagane przywołanie jakiejś audycji radio-
wej z ostatnich dni, która utkwiła im w pamięci, nie potrafi ą tego zrobić. Jednocześnie ci 
nieuważni radiosłuchacze bardzo mocno podkreślają przywiązanie do konkretnej stacji 
radiowej. Pytanie o stację, której „się zawsze słucha”, a także o stacje, których absolut-
nie „nie słucha się nigdy”, zyskuje stanowczą i pozbawioną wahań odpowiedź. Wszyscy 
respondenci słuchający radia przyznają się do lojalności w stosunku do jednej lub dwóch 
stacji.

Tabela 19. Co lubią / czego zawsze słuchają badani radiosłuchacze 

(N = 63, można podać więcej niż jedną stację)

STACJA LICZBA STAŁYCH SŁUCHACZY
RMF 24
Radio Zet 14
Radio Eska 8
Polskie Radio – Program 3 7
Polskie Radio – Program 1 6
Radio Wanda (lokalna stacja komercyjna) 6
Radio Kraków (lokalna stacja publiczna) 3
Radiostacja 2
Radio Maryja 1
Tok FM 1
Inne (komercyjne stacje lokalne) 3

36 (57,1%) słuchających potrafi  też podać stację, której zdecydowanie „nie lubi / 
nigdy nie słucha / nigdy nie będzie słuchać”. 

Tabela 20. Czego nie lubią / nie słuchają / nie mają zamiaru słuchać badani radiosłuchacze

(N = 63, można podać więcej niż jedną stację)

STACJA LICZBA SŁUCHACZY
Radio Maryja 29
RMF 5
Radio Kraków (lokalna stacja publiczna) 1
Inne (komercyjne stacje lokalne i ogólnopolskie) 5

Najwyraźniej nie jest obojętne, jakiego rodzaju tło akustyczne towarzyszy codzien-
nym czynnościom. Tło w postaci „niewłaściwej” stacji jest uważane za denerwujące, 
przeszkadza, rozprasza itp.
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...no i tak męczę się, męczę, nie wiem, co mi właściwie tak przeszkadza. I nagle mam, już wiem! Ten 
jazz w radiu, to mnie tak cały czas mordowało. (DM, 36+, wykszt. wyższe, doradca fi nansowy)

Przynależność do odbiorców danej stacji radiowej jest także kwestią identyfi kacji 
kulturalnej. Słuchacze Trójki (4 z wykształceniem wyższym, 3 ze średnim) poczuwają 
się do wspólnoty z innymi słuchaczami tej stacji. RMF i Zetka, pozornie bardzo do siebie 
podobne, są dla lojalnych słuchaczy odmienne i ich wybór ma wskazywać na odmienne 
upodobania i potrzeby kulturalne. Niesłuchanie Radia Maryja (13 osób z wykształce-
niem średnim, 9 z wyższym, 7 z zasadniczym) jest z mocą podkreślane, przypominane 
i interpretowane jako wyrazisty wskaźnik samodzielnych własnych opinii, poglądów 
i stylu życia słuchaczy.

Deklarowana lojalność w stosunku do wybranych stacji radiowych jest silniejsza 
i bardziej konsekwentna niż w przypadku stacji i programów telewizyjnych. Jest to być 
może związane ze względnie stałą i niezmienną naturą stacji radiowych. O ile w przy-
padku programów telewizyjnych, nawet tych oglądanych pilnie przez jakiś czas, wi-
dzowie mają świadomość, że obecność tych programów jest tymczasowa i że prędzej 
czy później zostaną zdjęte z anteny, o tyle formuła ulubionej czy najczęściej wybieranej 
stacji radiowej jest postrzegana przez nich jako trwała. Odnosi się wrażenie (rzecz wy-
magałaby chyba bardziej szczegółowych badań), iż radio w znacznie większym stopniu 
niż telewizja zapewnia swoim odbiorcom podkreślane przez licznych medioznawców 
(zob. np. Silverstone 1994) poczucie ontologicznego bezpieczeństwa i stałości. 

PRASA CODZIENNA – MEDIUM DLA DOROSŁYCH

Wśród badanych 73 osób co najmniej 33 regularnie (trzy razy w tygodniu lub częściej) 
czytają prasę codzienną. To 14 kobiet (w tym 12 w wieku co najmniej 26+) i 19 mężczyzn 
(16 w wieku co najmniej 26+). 35 osób czytuje też jakąś gazetę nieregularnie, sporadycz-
nie (mniej niż trzy razy w tygodniu). To 15 mężczyzn i 20 kobiet – także w większości 
powyżej 26. roku życia. Czytanie prasy codziennej jest sprawą ludzi dorosłych, zatrud-
nionych – i przede wszystkim ze średnim lub wyższym wykształceniem; wśród stałych 
czytelników prasy co najmniej średnie wykształcenie ma 25 osób, wśród 35 nieregular-
nych – 27. 

Prasą codzienną nie są zainteresowane kobiety z klasy niższej. 11 respondentów ni-
gdy nie czyta żadnych gazet codziennych. To jeden mężczyzna – i 10 kobiet; uczennice, 
studentka, rencistka, szwaczka, sprzedawczynie, gospodyni domowa... Z tych 11 osób 
aż 10 deklaruje też, że nigdy nie ogląda serwisów informacyjnych w telewizji.

Wśród wymienianych tytułów15 w latach 2005–2007 zdecydowanie dominowa-
ła „Gazeta Wyborcza” (16 stałych czytelników, 13 nieregularnych); wymieniano też 
„Rzeczpospolitą” (7 stałych, 5 nieregularnych), „Gazetę Krakowską” (dziennik lokal-
ny), „Gazetę Prawną”, „Super Ekspress” i „Fakt”, „Nie”, „Głos Nowej Huty” (gazeta 
lokalna). Fenomenem jednak jest lokalny „Dziennik Polski”: ma w badanej zbiorowości 
22 stałych czytelników i 22 nieregularnych. Dodajmy, „Dziennik Polski” jest czytany 

15 Badania nie uwzględniają „Dziennika” i „Polski”, ponieważ te gazety zaczęły się ukazywać już po 
przeprowadzeniu większości ankiet. 
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„od dawna” bądź „od zawsze”. Czyta się go w związku z rodzinną tradycją, często uwa-
żając ten wybór za całkowicie naturalny, przezroczysty. Pomimo zgodnych narzekań 
na jego poziom, nikt nie ma zamiaru z niego zrezygnować (co jest często zapowiadane 
w stosunku do głównej konkurentki – „Gazety Wyborczej”). 

W badanej zbiorowości nie ma czytelników „Naszego Dziennika” ani „Trybuny”.

PO CO NAM PRASA?

Wyniki ankiet i spontaniczne wypowiedzi uczestników badania wskazują na czytel-
ną hierarchię ważności tematów i tekstów prasowych; pozwalają też wyciągać pewne 
wnioski co do zastosowań prasy w życiu respondentów. Jednak wypowiedzi na temat 
ważności różnych materiałów prasowych nie do końca zgadzają się z rzeczywistymi, ob-
serwowalnymi zachowaniami czytelników. To zjawisko dobrze znane medioznawcom: 
z badań nad czytelnictwem wynika, iż ludzie często wykazują tendencję do przedstawia-
nia siebie zgodnie ze wzorcem człowieka kulturalnego oraz zawyżają w deklaracjach 
swoją aktywność czytelniczą oraz zakres wykorzystania gazet i czasopism. W stosunku 
do rzeczywistości to wykorzystanie może być nawet trzykrotnie niższe niż deklarowane 
(Siwek 1997: 8 nn.). Wypowiedzi na temat własnego czytelnictwa i przekonań o istotno-
ści różnych tematów i gatunków w prasie raczej pokazują przekonania czytelników na 
temat tego, jaka powinna być prasa, niż rzeczywiste wybory czytelnicze; w skali mikro 
odzwierciedlają społeczne przekonania i postawy w stosunku do gazet. 

Przeprowadzona ankieta umożliwiła zebranie wypowiedzi 70 respondentów doty-
czących ważnych i mniej ważnych tematów w prasie. 66 osób wypowiedziało się także 
na temat tego, co jest w prasie nieważne, niepotrzebne, nieciekawe.

Tabela 21. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w prasie codziennej? 

(można podać trzy odpowiedzi, N = 70, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? LICZBA ODPOWIEDZI
KRAJOWE INFORMACJE POLITYCZNE 41 (58,6)
ZAGRANICZNE INFORMACJE POLITYCZNE 32 (45,7)
REPORTAŻE SPOŁECZNE I OPISY ŻYCIA CODZIENNEGO 30 (42,8)
DONIESIENIA Z DZIEDZINY NAUKI I TECHNIKI 30 (42,8)
WYWIADY 25 (35,7)
RECENZJE, KULTURA 24 (34,3)
MODA I STYL ŻYCIA 23 (W TYM 22 KOBIETY) (32,8)
PLOTKI I CIEKAWOSTKI 22 (31,4)
SPORT 19 (TYLKO MĘŻCZYŹNI) (27,1)
HUMOR, ROZRYWKA 18
DONIESIENIA EKONOMICZNE 15
PORADY PRAKTYCZNE 14
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DONIESIENIA KRYMINALNE 14

Tabela 22. Co jest nieważne, nieciekawe, niepotrzebne w prasie codziennej?

(można podać trzy odpowiedzi, N = 66, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NIEWAŻNE? LICZBA ODPOWIEDZI
REKLAMY 39 (59)
SPORT 23 (TYLKO KOBIETY) (34,8)

MODA I STYL ŻYCIA 21 (TYLKO MĘŻCZYŹNI)
(31,8)

DONIESIENIA KRYMINALNE 18 (27,2)
PLOTKI I CIEKAWOSTKI 15
ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE 14
DONIESIENIA EKONOMICZNE 13
FELIETONISTYKA 13
RECENZJE, KULTURA 12
FRAGMENTY TEKSTÓW LITERACKICH 11

Taki zbiorowy projekt hierarchii ważności i rozkładu problematyki w prasie codzien-
nej wskazuje, jak się zdaje, na generalnie pragmatyczny, utylitarny stosunek do gazet. 
Gazeta ma być źródłem bieżących informacji, zarówno wiadomości politycznych, jak 
i bliskich codziennemu doświadczeniu narracji o problemach konkretnych ludzi. Może 
niekiedy zaspokajać ciekawość, a niekiedy dostarczać prostej, bezproblemowej rozrywki 
w postaci krzyżówek, humoru, ciekawostek. Stosunkowo ważna jest tematyka kultural-
na, ale głębsza eksploracja wskazuje, że chodzi tu głównie o krótkie, aktualne recenzje 
oraz wskazówki, co kupić, gdzie iść, co obejrzeć. Respondenci, w większości dość do-
brze wykształceni i raczej zamożni, nie są zainteresowani publicystyką kulturalną w pra-
sie – i zresztą w ogóle mało są zainteresowani publicystyką. Jak się wydaje, w ogóle 
nie postrzegają prasy codziennej jako medium kulturotwórczego ani też jako agory, na 
której odbywałaby się istotna wymiana społecznych i politycznych idei i opinii.

Ciekawe, że nie ma dużych różnic w takim użytkowaniu prasy (lub takim wyobraże-
niu o niej w sytuacji idealnej) pomiędzy najlepiej nawet wykształconymi czytelnikami 
z klasy średniej i czytelnikami o niższym statusie społecznym. Ci pierwsi interpretują 
prasę jako narzędzie szerszego kontaktu ze światem, ci drudzy być może postrzegają 
ją bardziej jako rodzaj narracji o życiu codziennym; szukają wiedzy o tym, co bliskie, 
konkretne, związane z kontekstem codziennym. Za tymi preferencjami podąża dobór 
tytułów (� INFOTAINMENT, � TABLOIDYZACJA), ale nie zmienia on ogólnej, 
wspólnej interpretacji prasy jako medium. Prasa codzienna to medium o szerokim spek-
trum oddziaływania – o tym, co czytelnik czyta, decyduje nie tyle dobór tytułu, ile we-
wnętrzna selekcja treści. 
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Tabela 23. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w prasie codziennej według respondentów 
z klasy średniej?

(można podać trzy odpowiedzi, N = 51, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? LICZBA ODPOWIEDZI
KRAJOWE INFORMACJE POLITYCZNE 32 (62,7)
ZAGRANICZNE INFORMACJE POLITYCZNE 25 (49)
REPORTAŻE SPOŁECZNE I OPISY ŻYCIA CODZIENNEGO 20 (39,2)
DONIESIENIA Z DZIEDZINY NAUKI I TECHNIKI 20 (39,2)
RECENZJE, KULTURA 18 (35,3)
WYWIADY 18 (35,3)
HUMOR, ROZRYWKA 17 (33,3)
MODA I STYL ŻYCIA 16 (31,4)
DONIESIENIA EKONOMICZNE 14 (27,4)

Tabela 24. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w prasie codziennej według respondentów 
z klasy niższej?

(można podać trzy odpowiedzi, N = 19, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? LICZBA ODPOWIEDZI
REPORTAŻE SPOŁECZNE I OPISY ŻYCIA CODZIENNEGO 10 (52,6)
DONIESIENIA Z DZIEDZINY NAUKI I TECHNIKI 10 (52,6)
KRAJOWE INFORMACJE POLITYCZNE 9 (47,4)
PLOTKI, CIEKAWOSTKI 9 (47,4)
WYWIADY 8 (42,1)
DONIESIENIA KRYMINALNE 8 (42,1)
ZAGRANICZNE INFORMACJE POLITYCZNE 7 (36,8)
RECENZJE, KULTURA 6 (31,6)

Zaskakująco duże okazały się natomiast różnice w defi niowaniu funkcji prasy co-
dziennej między kobietami i mężczyznami. Różnice te są większe w wypadku respon-
dentów młodszych niż tych w średnim wieku. Czytelniczki i czytelnicy z nowej klasy 
średniej mniej się między sobą różnią w swym stosunku do gazet codziennych niż ci 
o niższym wykształceniu i statusie, jednak we wszystkich warstwach niewielkiej zbio-
rowości badanej różnica jest uderzająca: dla mężczyzn prasa to źródło informacji poli-
tycznej (i sportowej), natomiast kobiety widziałyby chętnie w prasie codziennej pewną 
skróconą, może bardziej aktualną wersję magazynu ilustrowanego. Nie oznacza to, że 
bieżące aktualności są przez czytelniczki traktowane jako nieważne (krajowe newsy po-
lityczne za całkiem nieważne uznały 4 kobiety, zagraniczne – 3, wyłącznie uczenni-
ce i studentka). Wyraźnie jednak rola prasy jest tu defi niowana w kontekście potrzeby 
narracji o własnym codziennym doświadczeniu oraz historii ludzkich, natychmiastowa 
aktualność natomiast albo jest mniej istotna, albo osiąga się ją poprzez serwisy telewi-
zyjne. 
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Tabela 25. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w prasie codziennej według mężczyzn?

(można podać trzy odpowiedzi, N = 31, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? LICZBA ODPOWIEDZI
KRAJOWE INFORMACJE POLITYCZNE 26 (83,9)
ZAGRANICZNE INFORMACJE POLITYCZNE 20 (64,5)
SPORT 19 (61,3)
DONIESIENIA Z DZIEDZINY NAUKI I TECHNIKI 18 (58)
HUMOR, ROZRYWKA 15 (48,4)

Tabela 26. Co jest najważniejsze, najciekawsze, konieczne w prasie codziennej według kobiet?

(można podać trzy odpowiedzi, N = 39, w nawiasach udział procentowy)

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? LICZBA ODPOWIEDZI
MODA I STYL ŻYCIA 22 (56,4)
REPORTAŻE SPOŁECZNE I OPISY ŻYCIA CODZIENNEGO 17 (43,6)
WYWIADY 17 (43,6)
RECENZJE, KULTURA 16 (41)
PLOTKI I CIEKAWOSTKI 16 (41)
HUMOR, ROZRYWKA 16 (41)
KRAJOWE INFORMACJE POLITYCZNE 15 (41)

REPERTUAR PRASOWY I LEKTURA W PRACY

Dla znakomitej większości czytających prasę codzienną respondentów lektura nie jest 
związana z domem, lecz z pracą. Wielu pracownikom z klasy średniej prasę dostarcza 
pracodawca. Od lektury prasy codziennej zaczyna się dzień roboczy. Prasa codzienna 
jest więc dość jednoznacznie kojarzona z kontekstem społecznym (a nie prywatnym). 
Interpretuje się jej lekturę jako konieczność wypływającą z funkcjonowania w świecie 
zawodowych i biznesowych zobowiązań. Nie oznacza to bynajmniej, że lektura gazet 
jest w badanej zbiorowości postrzegana jako coś, co ma konkretne, praktyczne zasto-
sowania w życiu codziennym. Przepytywani o to czytelnicy wręcz deklarują (i jest to 
pogląd zaskakująco częsty i regularnie powtarzany), iż chętnie widzieliby prasę, która 
dawałaby pomoc w bieżących sprawach życiowych, dostarczała takiej wiedzy, która da-
wałaby się z korzyścią spożytkować (� PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA INFOR-
MACJI). Ta, która jest, jest zbyt skupiona na „tej ich całej wielkiej polityce”, na „nic 
nieznaczących przepychankach polityków”, na sprawach drugorzędnych, nieważnych 
dla zwykłego człowieka; „robi z igły widły”, „robi sensację z nic nieznaczących spraw”; 
„pokazuje za dużo okropieństwa”.... Praktyczne zastosowania mogą mieć najwyżej kur-
sy walut, niektóre informacje prawne lub biznesowe, wreszcie ogłoszenia drobne – to 
zdecydowanie za mało. Niemniej lektura prasy codziennej jest koniecznością społeczno-
-zawodową, ponieważ według badanych respondentów z klasy średniej (zwłaszcza męż-
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czyzn) konieczne jest bycie dobrze poinformowanym i orientowanie się w bieżących 
sprawach (� INFORMACJA A STATUS: SPOŁECZNY PRZYMUS BYCIA POIN-
FORMOWANYM). Być może to dlatego materiały prasowe, które ludzie wybierają ze 
„swojej” codziennej gazety, to przede wszystkim bieżące informacje i teksty dotyczące 
szeroko pojętej problematyki społecznej; felietonistyka, dłuższe materiały publicystycz-
ne, literatura nie mają szans u czytelnika czytającego gazetę w pracy lub w krótkiej prze-
rwie pomiędzy codziennymi zawodowo-biznesowymi obowiązkami. Nie pozwala na to 
ani struktura codzienności, w którą wpleciona jest lektura prasy, ani konkretno-prag-
matyczne nastawienie do treści prasowych, które w takiej sytuacji uruchamiają u siebie 
czytelnicy. W istocie niektórzy czytelnicy wręcz kwestionują sens zamieszczania mate-
riałów publicystycznych lub literackich, uważając je za sensowne w kontekście pisma 
ilustrowanego, ale nie gazety codziennej.

Prasę w domu czytają zarówno renciści, jak i pracownicy fi zyczni lub usługowi, spę-
dzający w domu średnio więcej czasu niż przedstawiciele klasy średniej. W należących 
do klasy niższej gospodarstwach domowych prasę przegląda się w towarzystwie włączo-
nego telewizora lub radia; lekturze towarzyszy jedzenie i rozmowa z domownikami.

KOLEKCJONOWANIE PRASY:
CIĄGŁOŚĆ CODZIENNYCH PRZYZWYCZAJEŃ 

We wszystkich badanych gospodarstwach z klasy średniej prasy codziennej, jeśli jest ona 
przynoszona do domu, nie wyrzuca się zaraz po użyciu, lecz się ją magazynuje (śred-
nio około dwóch tygodni). Przeczytane gazety mają swoje stałe miejsce; zwykle jest to 
koszyk, skrzynka, nierzadko specjalny stojak – w kuchni lub w sąsiedztwie głównego 
domowego telewizora. Do odłożonych egzemplarzy wraca się niezwykle rzadko, a jeśli 
już, to szuka się w nich ogłoszeń drobnych albo bieżących informacji praktycznych z ży-
cia miasta (remonty ulic i objazdy, adresy instytucji, repertuar kinowy, wyprzedaże itp.). 
Respondenci, zapytani wprost, dlaczego zatem odkładają na jakiś czas przeczytane (lub 
nieprzeczytane) egzemplarze, nie potrafi li skonkretyzować przyczyny: kolekcjonowanie 
gazet jest poniekąd oczywiste, odruchowe, „zawsze się to robi, wszyscy to robią”... Czy 
można się tu dopatrywać śladu odziedziczonego po starszym pokoleniu szacunku dla 
słowa drukowanego? Bardziej prawdopodobne, że odkładanie prasy codziennej jest jed-
nym z mikroskopijnych rytuałów codziennych, dających poczucie ontologicznego bez-
pieczeństwa. Zmagazynowane egzemplarze wskazują na ciągłość i bezpieczną trwałość 
codziennych przyzwyczajeń. Dają też teoretyczną możliwość powrotu do ważnych wia-
domości, jeśli zajdzie konieczna potrzeba. Możliwość tę wykorzystuje się bardzo rzad-
ko, ale chodzi o poczucie, że istotne (być może) informacje nie zostały bezpowrotnie 
utracone. Faktem jest jednak, iż zwyczaj dłuższego lub krótszego magazynowania gazet 
codziennych zaobserwowano w domach pracowników umysłowych. W gospodarstwach 
niezaliczonych tu do klasy średniej na pytanie o zmagazynowane egzemplarze pokazy-
wano 2–3 ostatnie numery gazety, niekiedy w domu nie znajdowały się żadne: zostały 
w pracy, wyrzucono je do kosza, rozpalono nimi w kotłowni, podarowano rodzinie czy 
sąsiadowi...
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CZYTELNICY MIGRUJĄ DO INTERNETU

Blisko 1/4 respondentów w ciągu – krótkiego przecież – analizowanego okresu prze-
stała czytać prasę codzienną lub w taki czy inny sposób ograniczyło korzystanie z niej. 
Odejście od prasy sygnalizują respondenci z klasy średniej. Część tych, którzy przestali 
czytać gazety codzienne, przeniosła się do internetu i deklaruje regularne korzystanie 
z portali internetowych; dla części gazetę zastąpiło regularne śledzenie TVN24, który 
stał się substytutem dziennika informacyjnego. Zmiana nastąpiła bardzo szybko. O ile 
w początkach badań jeszcze bardzo niewiele (5) osób deklarowało korzystanie z inter-
netu do czytania prasy i serwisów informacyjnych, o tyle w 2007 roku robiła to co naj-
mniej 1/3 respondentów! W badanej zbiorowości internet albo wypiera prasę codzienną, 
albo jest używany konwergentnie: jako dodatkowe źródło informacji, pozwalające na 
porównanie prawdziwości informacji z prasy (a także z telewizji), uzyskanie alterna-
tywnej wersji ważnych wiadomości, pozyskanie dodatkowych szczegółów, otrzymanie 
niektórych informacji szybciej w ciągu dnia.

Charakterystyczne, że to przechodzenie od prasy informacyjnej do internetu doko-
nuje się przede wszystkim wśród pracujących umysłowo przedstawicieli klasy średniej. 
Wyraźnie widać, jak technologia i warunki odbioru determinują sposób korzystania 
z mediów. Gazetę codzienną może zastąpić komputer, ale może też uczynić to odpo-
wiednio dostępna, wygodnie skonfi gurowana telegazeta.

ZC: My codziennych gazet nie kupujemy. Co piątek kupujemy regularnie „Gazetę Wyborczą”, 
i to wcale nie tylko z powodu programu telewizyjnego. Ale tak, to wiadomości są z dziennika i 
z telegazety.
ŻC: Głównie w telegazecie. (...) Codziennie zaglądamy, kilka razy nawet.
ZC: Raz albo dwa, co najmniej. (...) To jest sprawa tego rodzaju, że kiedyś, w starego typu telewizo-
rach, była duża trudność w czytaniu telegazety, bo to się tak przewijało, leciało szybko, trzeba było 
czekać, aż coś się ukaże. I to był czas, żeśmy „Gazetę Wyborczą” kupowali codziennie. Natomiast 
teraz, w tym telewizorze, jest duża dostępność, bo wystarczy przycisnąć i już się ma te wiadomości, 
i jest duże ułatwienie. (...) No nie, prawda, publicystyki tam nie ma, same wiadomości. To jest taka 
rzecz: że ja nie mam takiej dużej potrzeby tej publicystyki. 
(ZC i ŻC, 46+ , wykszt. wyższe i średnie techn., inżynier i księgowa, na emeryturze)

Jak się nie jedzie do pracy, to nie ma gazety w domu, nie kupuje się. I to jest telegazeta wtedy. (JW, 
46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz)

Większość respondentów z klasy średniej czyta prasę codzienną w pracy, rano lub 
przed południem. 

...rano to są najważniejsze gazety, w pracy od rana gazety, internet też trochę, ale internet w pracy 
jest do pracy, a nie do czytania, więc gazety – aczkolwiek teraz już mniej tytułów, no ale telewizja, 
najważniejsza jest telewizja. (MW, 36+, wykszt. średnie, złotnik, obrót samochodami używanymi)

Ja dzień zaczynam od serwisu w internecie. Za krótki mam dystans do pracy, żeby słuchać serwisu 
w radiu w samochodzie, ale zaraz jak przychodzę do pracy, robię prasówkę w Internecie. W Onecie 
tylko, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, nie że jakoś wolę Onet niż Wirtualną Polskę, po prostu 
kwestia przyzwyczajenia.
...Czy wiadomości w portalu nie są za krótkie i zbyt uproszczone?
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Ale wiesz, jak to jest w dzisiejszym świecie, krótko, szybko, na temat i jazda, przechodzimy do 
następnej sprawy. Robię sobie przerwę i przy okazji zrobię prasówkę, a zapomnę o przelewie 
(śmiech), potem ktoś przychodzi, a potem znowu siadam do internetu i znów mam Onet, bo pierw-
szy mi się wyświetla, a jak się uda przeczytać wszystko i nikt nie przyjdzie i nie zadzwoni, to 
wreszcie robię te przelewy (śmiech), wiesz, szybko, szybko i treściwie. Takie są czasy. (TCz, 36+, 
wykszt. średnie, zakład produkcji tekstyliów)

Osoby, które spędzają czas pracy przyłączone do internetu, sięgają doń jako do na-
turalnie obecnego w ich otoczeniu źródła informacji. Brak czasu, nadmiar zajęć spra-
wiają, że krótka i zwięzła forma informacji w portalach internetowych szybko okazuje 
się wygodniejsza i lepiej wkomponowana w tryb pracy niż bardziej rozbudowana pra-
sa codzienna; po jakimś czasie zatem internet wypiera prasę. Dziennik jest oczywiście 
czytana tam, gdzie codzienny egzemplarz zapewnia pracodawca. Jeśli natomiast trzeba 
go kupić do domu, często nie ma to już sensu: na popołudniową lekturę nie ma czasu, 
w domu tak czy inaczej czekają informacje telewizyjne i domowy komputer, do którego 
można jeszcze dodatkowo zajrzeć wieczorem, załatwiając pocztę, bieżące sprawy prak-
tyczne lub poszukując rozrywki.

... czasami jak coś się dzieje, to też wieczorem wchodzę do portali. (...) My nie kupujemy gazet, 
tylko czytamy na portalach. Wirtualna Polska, Onet. Mniej więcej rok temu przestaliśmy kupować 
gazety. Nie byłem w stanie ich przerabiać, narastały takie sterty, i nie mam czasu czytać. Na Onecie 
jest poskracane, ale jak masz to plus radio, plus telewizja, to wystarczy. Odcięliśmy się od gazet, 
takich codziennych, kupi się najwyżej „Newsweek”, „Wprost”, na weekend, takie podsumowanie. 
(LK, 36+, wykszt. średnie techniczne, fi rma handlowo-usługowa)

Przedstawiciele klasy średniej chętnie narzekają na niski poziom oraz polityczną 
stronniczość polskiej prasy codziennej. Odchodzenie od prasy bardzo rzadko jednak 
(zidentyfi kowano dwie takie osoby) spowodowane jest nieakceptacją treści publikacji 
prasowych; w takim wypadku raczej zmienia się tytuł, niż w ogóle zaprzestaje lektury. 
Czynnikiem wywołującym odchodzenie od prasy jest w badanej zbiorowości brak czasu 
i o wiele lepsze dopasowanie serwisów internetowych do czasu i trybu pracy responden-
tów.

Warto natomiast dodać, że w badanej grupie, w mikroskopijnej skali, ujawniają się 
procesy wytwarzania się podziału cyfrowego (Batorski 2007: 480 nn.). O ile osoby nale-
żące do klasy średniej i o stosunkowo bogatym kapitale kulturowym czerpią informacje 
z Sieci, która szybko staje się dla nich jednym z najważniejszych mediów informacyj-
nych, o tyle odbiorcy o niższych zasobach kulturalnych i materialnych po prostu nie 
używają internetu jako źródła bieżącej informacji politycznej, gospodarczej, społecznej, 
nie widzą bowiem takiej potrzeby. Najważniejszym źródłem informacji jest w tym wy-
padku telewizja, jak również uważne i niejednokrotnie w całości czytanie codziennej 
prasy. Uważnie czytają zwłaszcza mężczyźni, którzy jednak zgodnie podkreślają, że 
najważniejsza lub jedynie ważna w gazetach jest dla nich rubryka sportowa, bieżące 
informacje polityczne czy społeczne natomiast mają znaczenie drugorzędne.

KC: Dla mnie jest najlepszy „Dziennik Polski”. No bo tam jest dużo sportu. Od tyłu zaczynam! 
(śmiech). Oprócz sportu, to przelecę sobie tak cały. Ale żeby tak o polityce, to nie. To naprawdę jest 
ostatnia rzecz, która by mnie zainteresowała.
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Oprócz „Dziennika Polskiego” czytam „Metro”, bo dają za darmo. Przelecę czasem „Fakt”, biorę 
do ręki czasami, patrzę co tam jest, jakieś inne artykuły, ale polityka to nie. Jakieś inne rzeczy tam, 
jakieś wypadki czy coś to tak, to zawsze interesuje, jakiś artykuł.
(...)
KC: Ja na internet to rzadko wchodzę! 
AC: On to o sporcie.
KC: A tak, ja to tak. Sport sobie sprawdzam, dobrze jest opisane, nie tak jak w gazecie po łebkach, 
tylko tam dokładnie opisane jest wszystko, wyniki i opisy, jest wszystko. Jak tam byłem (w pracy 
za granicą), to sprawdzałem to wszystko.
(KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier; AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka)

PISMA ILUSTROWANE: PRYWATNIE, DLA PRZYJEMNOŚCI

32 (43,8%) respondentów stale czyta (prenumeruje lub kupuje regularnie) prasę ilu-
strowaną. Grupę tę tworzy 19 kobiet i 13 mężczyzn. Nieregularnie jakiś tytuł czyta lub 
przegląda 50 (68,5%) osób: 29 kobiet i 21 mężczyzn. 7 osób nigdy nie czyta żadnych 
pism ilustrowanych – są to wyłącznie mężczyźni. W domach badanej zbiorowości stale 
lub okresowo można odnaleźć 62 tytuły prasy ilustrowanej! Respondenci (wyłącznie 
z klasy średniej) czytają też ilustrowane periodyki branżowe. 

Prasa ilustrowana jest magazynowana podobnie jak prasa codzienna. W przeciwień-
stwie do codziennej, jej lektura jest sprawą czysto domową, związaną z odpoczynkiem 
i przyjemnościami. Czytanie, a właściwie przeglądanie rozciągnięte bywa na wiele dni. 

„Twój Styl” jest długo w domu rozłożony. Jak kupuję „Twój Styl”, to kartkuję, później od tyłu 
zaczynam, nie wiem, dlaczego od tyłu go zawsze zaczynam, i potem czytam go przez miesiąc. Nie 
wiem dlaczego, ale niektóre artykuły to czytam na przykład dwa razy... Jakiego rodzaju? Na pewno 
nie plotkarskie, plotkarskie czytam raz, jak jest zdjęcie, to już popatrzę i nie wracam do tego, nie. 
Natomiast takie artykuły takie trochę mądrzejsze to sobie lubię drugi raz przeczytać. (HW, 46+, 
wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem)

Również i tu obserwuje się powolne migrowanie do internetu, lecz ma ono znacz-
nie mniejsze rozmiary. W przypadku prasy ilustrowanej spore znaczenie ma bowiem jej 
aspekt fi zyczny: ładne pismo ilustrowane dobrze wygląda we wnętrzu, lektura sprawia 
przyjemności związane też z kontaktem z pismem jako z ładnym przedmiotem.

LEKTURA MAGAZYNÓW A RODZAJ I WYKSZTAŁCENIE

Repertuar prasowy w sposób zasadniczy różni kobiety i mężczyzn (więcej na ten te-
mat � MEDIA RODZAJOWE); różnice są tym większe, im niższe jest wykształcenie 
czytelniczek i czytelników. Klasa średnia przynajmniej niektóre magazyny (zwłaszcza 
pisma opinii) czyta razem. Część mężczyzn z wyższym wykształceniem sięga także po 
ilustrowane pisma dla kobiet, zwłaszcza te z górnej półki. Wszystkie kobiety przeglądają 
lub czytają także ilustrowane magazyny męskie, jeśli tylko takie są kupowane do domu. 
Oprócz tego dość oczywistego podziału rodzajowego, uwidaczniają się także bardzo 
wyraziste różnice zależne od wykształcenia czytelników i czytelniczek. Linia podziału 
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biegnie na wysokości matury. Repertuar czytelników i czytelniczek z wykształceniem 
średnim i wyższym jest zbliżony. Repertuar odbiorców z wykształceniem zasadniczym 
i niższym od zasadniczego wydatnie się od nich różni.

JAKIE PISMA ILUSTROWANE CZYTAJĄ KOBIETY, A JAKIE MĘŻCZYŹNI?
I.
CO STALE CZYTAJĄ KOBIETY?
Magazyny opinii: „Forum”, „Newsweek”, „Polityka”, „Przekrój”, „Wprost”.
Pisma kobiece: „Chwila dla Ciebie”, „Claudia”, „Gala”, „Naj”, „Przyjaciółka”, „Pani”, 
„Szczęśliwa 13”, „Tina”, „Twist”, „Twój Styl”, „Uroda”, „Viva”.
Pisma hobbystyczne i poradnicze: „Cztery Kąty”, „Dobre Rady”, „Dziecko”, „Kuchnia”, „Mój 
Piękny Ogród”, „Ogrody”, „Samo Zdrowie”, „Super Linia”, „Weranda”, „Zdrowie”, „Żyjmy 
dłużej”. 
„Teletydzień”.
CO DODATKOWO CZYTAJĄ KOBIETY?
„Auto Świat”, „Bella”, „Bravo”, „Bravo Girl”, „CKM”, „Elle”, „Filipinka”, „Film Club”, 
„Focus”, „Glamour”, „Kwietnik”, „Moda”, „Men’s Health”, „National Geographic”, „Olivia”, 
„Popcorn”, „Poradnik Domowy”, „Playboy”, „Puls Biznesu”, „Reader’s Digest”, „Twoje 
Dziecko”, „Życie na gorąco”. 
II.
CO STALE CZYTAJĄ MĘŻCZYŹNI?
Pisma opinii: „Forum”, „Newsweek”, „Polityka”, „Wprost”. 
Pisma dla mężczyzn: „Men’s Health”, „Playboy”.
Prasa biznesowa: „Businessweek”.
Pisma hobbystyczne i poradnicze: „Auto Świat”, „Click”.
„Teletydzień”. „Przyjaciółka”.
CO DODATKOWO CZYTAJĄ MĘŻCZYŹNI?
„Bravo”, „CKM”, „Enter”, „Focus”, „Ładny Dom”, „Majster”, „Maxim”, „Murator”, „Naj”, 
„National Geographic”, „Pani Domu”, „Popcorn”, „Tina”, „Twój Styl”, ... oraz „to, co kupi do 
domu rodzina”.

WYKSZTAŁCENIE A LEKTURA PISM ILUSTROWANYCH 
I.
CO CZYTAJĄ DOROSŁE KOBIETY Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM?
Pisma opinii: „Forum”, „Newsweek”, „Polityka”, „Wprost”.
Pisma kobiece: „Elle”, „Gala”, „Pani”, „Przyjaciółka”, „Twój Styl”, „Viva”.
Pisma poradnicze i hobbystyczne: „Dziecko”, „Twoje Dziecko”.
Pisma popularnonaukowe: „Focus”, „National Geographic”. 
Inne: „Puls Biznesu”, „Reader’s Digest”.
CO CZYTAJĄ DOROSŁE KOBIETY Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM I ZA-
SADNICZYM?

Pisma kobiece: „Chwila dla Ciebie”, „Claudia”, „Naj”, „Pani Domu”, „Przyjaciółka”, „Tina”, 
„Viva”, „Życie na Gorąco”.
„Teletydzień”
...oraz: „przypadkiem to, co córka kupi”; „różne, jak mi tam wpadną w ręce”.
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MAGAZYNY ILUSTROWANE I KONSUMPCJA

Magazyny ilustrowane pełnią w badanej zbiorowości różne funkcje i zaspokajają roz-
maite potrzeby (więcej na ten temat � MEDIA RODZAJOWE), jednak wspólna, nad-
rzędna ich interpretacja jest zaskakująco jednolita. Respondenci z klasy średniej, nie 
zaprzeczając możliwym poznawczym i estetycznym sensom magazynów ilustrowa-
nych, traktują ich lekturę przede wszystkim jako źródło konsumpcyjnej przyjemności 
– stąd znaczenie pięknych zdjęć, dobrego papieru, eleganckiej typografi i. Lektura ta 
jest komponentą innych przyjemności wypoczynkowo-konsumpcyjnych, stanowi stały 
element weekendowego relaksu (tak postrzegana jest nawet lektura poważnych skąd-
inąd magazynów opinii); przyjemność prac ogrodowych zawiera w sobie przyjemność 
przeglądania, porównywania, kontemplowania pism ogrodniczych; urządzanie wnętrz 
wiąże się z przyjemnością przeglądania pięknych pism wnętrzarskich; święta urzą-
dza się z pięknym magazynem ilustrowanym rozłożonym na podorędziu – nawet jeśli 
nie korzysta się z zawartych w nim rad i przepisów; planując wakacje (zresztą przede 
wszystkim przez internet), podziwia się, kontempluje, fantazjuje, dyskutuje nad maga-
zynami podróżniczymi i ilustrowanymi folderami biur podróży, itd. Magazyny są waż-
nym źródłem informacji rynkowej, dostarczają wiedzy o modach, trendach, stylach ży-
cia, produktach i usługach. W wypadku konsumentów młodszych i/lub nienależących 
do klasy średniej jest to także podstawa do fantazjowania na temat przyszłych/hipo-
tetycznych zakupów. Ciekawe, że konsumpcyjno-hedonistyczny wymiar magazynów 
ilustrowanych jest oczywisty nawet dla tych czytelników i czytelniczek z klasy średniej, 
którzy skądinąd potępiają konsumpcyjny nadmiar, wyśmiewają niewolnicze podążanie 
za modą albo negatywnie oceniają nadmierny – ich zdaniem – zwrot poważnej prasy 
opiniotwórczej w stronę treści rozrywkowych, sensacyjnych i konsumpcyjnych. Także 
i oni widzą przyjemność w posiadaniu magazynu ilustrowanego jako przedmiotu, który 
jest dla nich przede wszystkim wehikułem wartości konsumpcyjnych; twierdzą najwy-
żej, że prezentowana tam oferta nie odpowiada ich upodobaniom lub stylowi (� TRE-
ŚCI DZIENNIKARSKIE: ZNANE, BEZPIECZNE, PRZEWIDYWALNE, � MEDIA 
JAKO OFERTA RYNKOWA).

II.
CO CZYTAJĄ DOROŚLI MĘŻCZYŹNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM?
Pisma opinii: „Forum”, „Newsweek”, „Polityka”, „Wprost”.
Pisma dla mężczyzn: „Playboy”, „Maxim”.
Prasa poradnicza i hobbystyczna: „Auto Świat”, „Auto Magazyn”, „Enter”, „Majster”, 
„Murator”.
Pisma popularnonaukowe: „Focus”, „National Geographic”.
Inne: „Businessweek”.
CO CZYTAJĄ DOROŚLI MĘŻCZYŹNI Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM 
I ZASADNICZYM?
„TELETYDZIEŃ”
...oraz „ pisma co ktoś kupi do domu” („CKM”, „Majster”, „Naj”, „Tina”, „Playboy”)
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Można, jak się wydaje, choć z pewnym ryzykiem, wyróżnić w tym stosunku do ilu-
strowanych pism oznaki dwóch, charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw 
kapitalistycznych, postaw w stosunku do konsumowania: konsumpcyjnej, stawiającej 
posiadanie i używanie dóbr materialnych w centrum ambicji i wartości, oraz pokon-
sumpcyjnej, w której rzeczy i usługi – nie tracąc bynajmniej na ważności – stają się 
narzędziami wykorzystywanymi do celów autoekspresyjnych i samorealizacyjnych, 
a konsumpcja bywa samoświadomą praktyką kulturalną. W lekturze pism ilustrowanych 
i towarzyszących jej działań codziennych odzwierciedla się splot obydwu tych postaw 
– z zasadniczą przewagą pierwszej. To zrozumiałe – polska rodząca się klasa średnia 
dopiero buduje podstawy ekonomicznego dobrobytu i trwałości, na których może wy-
rosnąć postmaterializm i krytycyzm w stosunku do konsumpcyjnego nadmiaru oraz sty-
listyczna kompetencja i samoświadomość. Można jednak zaobserwować, iż (w sporym 
uproszczeniu) im niższy status i wykształcenie, tym większa rola ambicji (i fantazji) 
czysto konsumpcyjnych; im wyższy status i wyższe wykształcenie, tym większa rola 
komponenty samorealizacyjnej – a stąd krytycyzm w stosunku do mediów o treściach 
bezrefl eksyjnie hedonistycznych i konsumpcyjnych, choć bez odrzucania w realnym ży-
ciu przyjemności konsumowania i zabawy.

INTERNET: DALEKO OD WEB 2.0

Badana zbiorowość ma wszelkie predyspozycje, by uniknąć cyfrowego wykluczenia; 
z racji zaś zamożności, wykształcenia, wykonywanej pracy, rozległości kontaktów 
społecznych, a nawet zamieszkiwanego regionu usytuowana jest po uprzywilejowanej 
stronie digital divide (por. Batorski 2007). Jednak, przy bardzo wysokim nasyceniu go-
spodarstw domowych mediami i bogatym wyposażeniu w narzędzia komunikowania, 
zaobserwowano zaskakujące zjawisko niewielkiego i ograniczonego użytkowania kom-
putera i internetu w środowisku domowym. Owszem, przeważająca większość badanych 
wykonujących prace umysłowe deklaruje używanie komputera w pracy, do dobrowolnie 
lub pod przymusem wykonywanych zajęć. Jednak rola komputera i Sieci w sytuacjach 
domowo-prywatnych i wykorzystanie ich do osobistych celów komunikacyjnych i au-
tokreacyjnych wśród dorosłych członków badanej populacji wskazuje, jak się zdaje, na 
daleką jeszcze drogę do rewolucji Web 2.0, głoszonej z tryumfem przez marketerów 
i badaczy cyberkultury.

W badanej grupie do regularnego korzystania z internetu w domu przyznaje się 49 
(67,1%) osób: 23 mężczyzn i 26 kobiet. (W całej populacji Polaków, według panelu 
Net Track, z internetu korzysta częściej niż raz w tygodniu 74% ludzi; 55,7% korzysta 
z internetu w domu; por. Szybisty 2007). Wśród tych 49 osób codziennie używa Sieci 
21 osób (10 kobiet i 11 mężczyzn, wszyscy co najmniej ze średnim wykształceniem, 
wyłącznie z klasy średniej), często (co najmniej trzy razy w tygodniu) – 8 osób (wy-
kształcenie i status jak wyżej), mniej niż trzy razy w tygodniu – 20 osób (m.in. młode 
kobiety, wszystkie uczennice i studentki). 4 osoby (2 z wykształceniem zasadniczym, 
2 ze średnim) deklarują także korzystanie z Sieci sporadyczne, w razie potrzeby. W ich 
gospodarstwach domowych jest komputer, niektórzy domownicy używają go regularnie; 
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respondenci korzystający sporadycznie twierdzą, iż potrafi ą się w razie potrzeby nim 
posłużyć, jednak na co dzień nie widzą takiej potrzeby.

Z 49 osób regularnie używających Sieci, 24 twierdzą, iż spędzają przed komputerem 
mniej niż jedną godzinę, 15 – od 1 do 2 godzin, 6 – ponad 2 godziny. Jest to jednak czas 
podany na podstawie samoobserwacji, a więc niemal na pewno zaniżony.

TCz.: W domu to może z godzinę spędzam przy internecie. W pracy używam cały czas, a jak przy-
chodzę do domu, to jeszcze raz, bo są nowe wiadomości. Więc godzinę...
MCz: ... coś ty, dwie godziny spędzasz co najmniej, albo więcej czasem. Bo jak przychodzisz, to 
włączysz, to jeszcze zakupy jakieś, to wiadomości, to jakaś rozrywka, i tak jest pierwsza godzina, 
potem jest druga godzina, nawet nie zauważasz, jak długo siedzisz w internecie, potem odchodzisz, 
jeszcze wracasz, czasem cały wieczór.
TCz: No tak, chyba stosunkowo dużo. To jest wypełnienie mojego wolnego czasu.
(TCz i MCz, 26+, wykszt. średnie i niepełne wyższe, rodzinna fi rma – produkcja tekstyliów)

Tabela 27. Główne zastosowania internetu

(N = 49, w nawiasach przy większych liczbach wartości procentowe)

DO CZEGO POTRZEBUJĘ 
INTERNETU?

PRZEDE WSZYSTKIM,
STALE, CIĄGLE

OD CZASU DO 
CZASU, RZADKO

PRACA 38 (77,5) 2
PRAKTYCZNE ASPEKTY ŻYCIA 
CODZIENNEGO (BILETY, ROZKŁADY 
JAZDY, REZERWACJE, OPŁATY 
BANKOWE ITP.)

20 (40,8) 20 (40,8)

ZDOBYWANIE I POSZERZANIE 
WIEDZY 18 (36,7) 16 (32,6)

ZAKUPY 12 (24,5) 8
KONTAKTY Z LUDŹMI (FORA, 
CZATY, SERWISY TOWARZYSKIE, 
KORESPONDENCJA PRYWATNA)

7 11

ROZRYWKA, ZABIJANIE NUDY 6 30 (61,2)
PRASA I SERWISY INFORMACYJNE 6 12
TELEFONOWANIE 6 3
ŚCIĄGANIE FILMÓW I MUZYKI 3 3
GRY 3 5

 
W sposób zdecydowany dominuje wykorzystywanie internetu do biznesu i nauki 

– bezpośrednio i pośrednio. Przez internet prowadzi się interesy, kontaktuje z klientami 
i wspólnikami, zamawia towary i surowce, sprawdza przepisy prawne, odprowadza po-
datki i opłaty ZUS, używa się programów internetowych do księgowości, rachunkowo-
ści, projektowania, obniża się koszty telefonowania. Zdobywana za jego pomocą wie-
dza jest następnie wykorzystywana w szkole lub w pracy; najczęściej zresztą właśnie 
z powodu pracy i/lub edukacji przystępuje się do jej poszukiwania. Internet jest zatem 
narzędziem oraz źródłem wiadomości – rodzajem poszerzonej, wszechstronnej encyklo-
pedii/bazy danych, której atrakcyjność polega na szybkości dostępu i możliwości zdoby-
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wania różnych informacji z jednego źródła. Trzeba dodać, że respondenci, zdając sobie 
sprawę z nierównej wartości zawartych w Sieci informacji, nie deklarują jednak nieuf-
ności w stosunku do niej; w ocenie roli internetu w życiu współczesnych ludzi przeważa 
optymizm i uznanie, niekiedy wręcz zachwyt nad praktycznymi możliwościami, jakie 
korzystanie z Sieci otwiera przed ludźmi.

Sieć ma także dla respondentów bardzo wyraźny wymiar praktyczny. Najczęściej 
używana jest do uproszczenia codziennych czynności: w internecie sprawdza się pro-
gnozę pogody, rozkłady jazdy i repertuary kin, rezerwuje wycieczki, wczasy, bilety, 
podgląda warunki na narciarskich stokach, a przede wszystkim – robi zakupy. Zakupy 
w Sieci okazały się swoistym fenomenem tego projektu badawczego. O ile tuż po jego 
rozpoczęciu do zakupów w Sieci przyznawały się 3 osoby, o tyle w ostatnim roku in-
ternet wykorzystywano przy zakupie różnych rzeczy w co najmniej 12 gospodarstwach 
domowych (to blisko 40% z 28 badanych gospodarstw)! Nawet dla osób niekupujących 
za pośrednictwem Sieci, jest ona istotnym źródłem informacji rynkowej. Można zatem 
kupować w internecie, jak również, planując ważniejsze zakupy, orientować się naj-
pierw w cenach i ofercie rynku, można go wreszcie używać, podobnie jak magazynów 
ilustrowanych, jako podstawy do konsumpcyjnych fantazji.

No, często się wchodzi, patrzy, co jest, popatrzeć, pooglądać. No, na przykład tam są strony z meb-
lami, ciuchami, z kosmetykami, o takie o... Nawet jak się nie kupi, to pooglądać można.
(...) Zakupy przez Internet to nie, ja sama nie, koleżanka kiedyś teraz zamawiała. Ja nie mam prze-
konania, choć słyszę, że bardzo dużo ludzi tam coś zamawia, dziewczyny w pracy ciuchy, tak jak 
jego (męża) siostra buty sobie zamawiała.
To po co oglądam? Bo to ciekawe, to ładne, kusi. Nie powiem, kusi nieraz, po pieniądzach można 
kupić nieraz. Nie wiem, może ja jestem... przerażona, bo jak idę kupić, to ja oglądnę, to widzę... 
to nieraz mogę przymierzyć, to widzę. A takie kupowanie to tak jak kiedyś z katalogu, z katalogu 
kiedyś to raz, dwa razy kupiłam, i też byłam niezadowolona. No, ale, może dlatego nie, ale z tego, 
co słyszę, to kolega se całą ławeczkę do ćwiczeń zamówił, tam buty tam kupują, tak że dużo ludzi 
kupuje. I dużo zobaczyć można fajnych rzeczy, ciuchy, meble. (AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fry-
zjerka)

Komputer służy respondentom także do zabawy i zabijania nudy. Tu zależność jest 
prosta i wyraźna: im młodszy wiek i niższe wykształcenie, tym większa rola gier, stron 
rozrywkowych i „bezcelowego” używania Sieci. Dorośli respondenci z klasy średniej 
używają natomiast internetu „po coś”, a więc pragmatycznie, co związane jest najczęś-

CO KUPUJEMY W INTERNECIE?
W badanej zbiorowości odnotowano zakupy przy użyciu Sieci następujących produktów:
kosmetyki, paraleki, płyty, książki, gry komputerowe, gry towarzyskie, zabawki, urządzenie 
GPRS, telefony komórkowe, kino domowe, aparat fotografi czny, pamięć przenośna, sztućce, 
dywan, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych, narzędzia do 
majsterkowania, kosiarka do trawy, akcesoria do wina, sprzęt akwarystyczny i pokarm dla ryb, 
specjalistyczny pokarm dla psów, grill, termometr do grillowanego mięsa, akcesoria do base-
nu, rośliny dekoracyjne, sadzonki i nasiona, ozdoby ogrodowe, luksusowa bielizna damska, 
samochody oraz... dzieło sztuki. Wykorzystano również internet przy wykupieniu wczasów 
i wycieczek.
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ciej z konkretnymi życiowymi celami. Internet jest dla nich narzędziem, a nie zabawką 
ani atrakcją samą w sobie.

Badani dorośli użytkownicy mediów niezwykle rzadko, w minimalnym prawie stop-
niu używają komputera do autoekspresji czy twórczości. Żadne z badanych gospodarstw 
nie ma własnej strony domowej. Zaledwie jedna osoba – uczennica liceum – pisze włas-
ny blog. Oprócz niej nikt z respondentów nie używa komputera i Sieci do działań arty-
stycznych czy paraartystycznych bądź do prezentacji własnych talentów, hobby, upo-
dobań, poglądów. Respondenci obrabiają fotografi e rodzinne przy użyciu programów 
komputerowych, ale nie umieszczają swoich fotografi i w serwisach fotografi cznych 
dostępnych w Sieci16. Ściągają niekiedy z internetu fi lmy i muzykę i używają zdoby-
tego tym sposobem materiału do produkcji własnych płyt lub organizacji domowych 
pokazów fi lmowych, lecz nie umieszczają w Sieci własnych nagrań czy fi lmów. Poczta 
elektroniczna służy głównie kontaktom służbowym, stosunkowo rzadko jest używana 
do korespondencji prywatnej. Jeśli już tak się dzieje, jest to korespondencja wymuszona 
okolicznościami (kontakt z członkiem rodziny lub znajomym za granicą, organizacja 
imprez rodzinnych itp.), nie spontaniczna, sieciowa działalność komunikacyjna. 

16 Być może sytuacja ta zmieniła się w momencie otwarcia portalu Nasza Klasa, ale jednak stało się to 
już po zakończeniu badań.



6. UBOGIE I BOGATE KORZYSTANIE Z MEDIÓW
(I MOŻLIWA ALTERNATYWA)

Medioznawcy próbują kategoryzować aktywność medialną Polaków, dzieląc ich na ab-
negatów i półabnegatów medialnych (nieużywających mediów wcale lub używających 
w małym stopniu i przypadkowo), elektromanów i elektromaniaków (koncentrujących 
się na mediach elektronicznych), elektromanów oczytanych (media elektroniczne z du-
żym dodatkiem prasy), prasomanów i prasomaniaków (najbardziej zainteresowanych 
mediami drukowanymi) oraz najintensywniej używających wszelkich mediów medio-
manów i mediomaniaków (Filas 1996: 21 nn.). Modele medialnej dostępności i wypeł-
nienia teoretycznie są już obecnie dostępne także dla odbiorców w Polsce. Pod względem 
możliwości technicznych nie ustępujemy Europie Zachodniej. Dostęp do bardzo szero-
kiej i zróżnicowanej oferty medialnej nie jest tani, ale nie pociąga też za sobą bardzo 
wysokich kosztów. Nasycenie mediami jest dostępne fi nansowo większości obywateli, 
z wyjątkiem tych żyjących w najgłębszej społecznej i ekonomicznej deprywacji (którzy 
zresztą posiadane skromne środki często wydają właśnie na rozszerzenie dostępu do 
oferty medialnej, zwłaszcza telewizyjnej). Jednak z tej dostępności mediów nie wszyscy 
korzystają w pełnym zakresie. Prawdę mówiąc, nie wszyscy w ogóle z niej korzystają. 
W badanej zbiorowości uwidaczniają się co najmniej trzy modele użytkowania środ-
ków komunikacji masowej. Różnią się one stopniem nasycenia mediami i sposoba-
mi korzystania z mediów w przestrzeni domowej. Nasyceniu mediami towarzyszy 
też zwykle określony zestaw przyzwyczajeń, przekonań i opinii ich użytkowników. 
Nie są to modele wyraźnie rozgraniczone, między jednym a drugim jest miejsce dla licz-
nych wariantów roli mediów w domu. By rzecz uprościć, nazwiemy je modelem ubogim, 
modelem bogatym i modelem alternatywnym.

MODEL UBOGI

OBOJĘTNY

JL, 36+, wykszt. średnie techniczne, taksówkarz. Zajmuje część niewykończonego domu, oko-
ło 40 m kw. Mieszka sam.
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Najważniejszym medium w modelu ubogim jest zazwyczaj telewizja, choć może 
on występować w wariancie z dominacją prasy. Z prasy korzysta się jednak przede 
wszystkim w celach użytkowych (program telewizyjny, oferta handlowa) i dla rozrywki. 
Komputer, jeśli jest, służy tylko do celów praktycznych. Radia nie ma albo traktowane 
jest jako medium towarzyszące. Paradoksalnie, odbiorcy mediów posługujący się mo-
delem ubogim to ci, których życie codzienne w silniejszym stopniu jest strukturowane, 
regulowane, punktowane przez ramówkę telewizyjną niż ludzi operujących w bardziej 
nasyconym mediami modelu bogatym (o którym dalej). Widoczna jest duża stałość raz 
wybranej oferty i mała zmienność codziennych zwyczajów związanych z mediami, brak 
ciekawości nowych form medialnych, znikoma potrzeba próbowania nowych techno-
logii komunikacyjnych. Odbiór mediów jest jednak stosunkowo skupiony i uważny. 
Odbiorcy, oglądając telewizję, stosunkowo rzadko używają pilota. Sami twierdzą, iż 
oglądają „od początku do końca”, choć obserwacja uczestnicząca pokazuje, że nie jest 
to do końca prawda. Używają pilota w przerwach reklamowych oraz do podglądania 
tego, co się dzieje na innych, na stałe wybranych stacjach, z pewnością natomiast nie 
widać wśród nich odbioru opartego na nieustającym zappingu. Zwykle bowiem oglądają 
„zawsze to samo”, radio mają nastawione na tę samą stację, w prasie – sięgają po te 
same działy i rubryki, innych zaś nie czytają w ogóle. W Sieci, jeżeli do niej wchodzą, 

Ma jeden telewizor, program odbiera za pomocą anteny analogowej. Nie ma radia w domu, 
tylko w samochodzie. Nie używa komputera. Nie ma stacjonarnego telefonu, używa tylko 
komórkowego. Nie ma w domu żadnych książek, nie kupuje płyt, nie wydaje pieniędzy na 
czasopisma. Codziennie ma w ręce jakiś dziennik, ale nie jest przywiązany do żadnego tytułu. 
Zazwyczaj jest to jeden z dzienników lokalnych, niekiedy tabloid. 
Gazetę przegląda wyrywkowo w wolnych chwilach w pracy. Nie czyta uważnie; to tylko spo-
sób wypełniania czasu.
Radio wyznacza dla niego czas pracy, telewizja – bycia w domu.
Radio w samochodzie nastawione ma na którąś z prywatnych stacji komercyjnych, może to 
być RMF albo jakaś lokalna stacja muzyczna (np. Alfa, Wanda). Nie jest do żadnej szczegól-
nie przywiązany. Włącza je w czasie dłuższych kursów, ale nie można powiedzieć, że słucha 
uważnie. Nie zwraca na nie większej uwagi. Zmienia stację, gdy muzyka zaczyna mu prze-
szkadzać.
Odbiornik telewizyjny zajmuje centralne miejsce w jedynym pokoju. Jest włączony zawsze, 
gdy gospodarz jest w domu po południu i wieczorem, czyli przez mniej więcej cztery godziny 
lub dłużej. Zazwyczaj włącza go natychmiast po powrocie o godz. 19–20 i wyłącza około pół-
nocy. Telewizja jest mu zasadniczo obojętna; zaznacza stanowczo, że służy mu wyłącznie do 
wypełniania wolnego czasu. Nie sprawdza wcześniej, co będzie w telewizji – ogląda „jak leci” 
to, co akurat jest: zwykle Wiadomości, czasem inne serwisy informacyjne; wieczorne fi lmy 
fabularne bądź jakiś reportaż lub fi lm dokumentalny – jeśli zdarzy się coś, co go zaciekawi. 
Zazwyczaj patrzy dość uważnie, od początku do końca, ale zdarza mu się przysnąć. Pilota uży-
wa w czasie reklam, których bardzo nie lubi, podobnie jak sitcomów, oper mydlanych i reality 
shows. Czasem sprawdza pilotem, co jest na innym kanale, ale nie za często, bo wybór nie jest 
zbyt szeroki.
Gdy skończy budowę, kupi nowy, lepszy telewizor, bo ten jest już dość przestarzały. Przydałoby 
się też radio do słuchania w kuchni. Nie przewiduje jednak rozszerzenia swojego repertuaru 
medialnego. Nie widzi potrzeby zakupu komputera.
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potrafi ą odnaleźć potrzebne adresy, ale nie surfują swobodnie. Rzadko korzystają z kilku 
mediów jednocześnie: albo używają komputera, albo oglądają telewizję. Nie widać też 
używania komputera w funkcji innych mediów, np. radia, telewizji, prasy, kina. 

PRAKTYCZNIE, KOMPETENTNIE, BEZ ZAANGAŻOWANIA

MR i AR, 26+, dwoje dzieci – 2 i 4 lata, wykszt. wyższe i niepełne wyższe, on prowadzi sklep 
spożywczy, ona – kosmetolog. Gospodarstwo dysponuje 60 m kw. w domu ze sporym ogrodem 
(w tym samym budynku mieszkają też rodzice AR). To trzy pokoje i duża kuchnia. Powierzchnię 
mieszkalną poszerza rozległy taras. Jeżdżą dwoma samochodami, używają dwóch telefonów 
komórkowych (telefon stacjonarny dzielą z rodzicami). 
Mają w domu jeden telewizor – to stary model z Unimoru, ale sprawny, podłączony do platfor-
my cyfrowej. Stoi na meblościance, w rogu pokoju dziennego, naprzeciwko wygodnej kanapy 
i stolika kawowego – ustawiony według reguł opisywanej wcześniej (� W PIWNICY CZY 
NA MEBLOŚCIANCE? GDZIE UMIEŚCIĆ TELEWIZOR ) strategii blokowej. Na telewizo-
rze ustawione jest urządzenie grające, pełniące funkcje radia i w razie potrzeby odtwarzacza 
płyt. To jedyne radio w tym domu; inne radioodbiorniki znajdują się w samochodach.
Nie mają komputera stacjonarnego – jest laptop, w razie potrzeby podłączany do internetu.
Jeśli chodzi o prasę, to on kupuje miesięczniki „Murator” i „Playboy”, ona natomiast – „Twój 
Styl” i „Elle”; czytuje też specjalistyczną, branżową prasę o kosmetykach i pielęgnacji urody.
Domowa biblioteczka liczy trochę ponad sto tomów; zawiera dawne lektury szkolne i pod-
ręczniki pani domu (studiowała kosmetologię, po przerwie kończy właśnie pracę magisterską). 
Obecnie książek ani płyt nie kupują.
Codziennie włączają telewizor – zwykle na blisko dwie godziny, wieczorem, gdy już uda się 
położyć spać dzieci. Około godz. 22 oglądają jakiś serwis informacyjny; jest im obojętne który; 
rozmawiają przy tym, przeglądają prasę, niekiedy jedzą kolację. Potem zazwyczaj on zasypia, 
ona szuka jakiegoś dobrego fi lmu. Nie mają stałego kanału telewizyjnego, do którego by wra-
cali. Miewają jednak od czasu do czasu jakiś ulubiony program – AR ostatnio śledziła serial 
Magda M., widziała prawie wszystkie odcinki; zapytana, mówi o nim sporo i z zaangażowa-
niem.
Radia ani muzyki z płyt w domu nie słuchają. Oboje mają radia włączone w pracy: MR przez 
cały dzień (w sklepie, w samochodzie – gdy jeździ w sprawach zaopatrzenia) słucha RMF. 
U AR (w zakładzie kosmetycznym) gra zwykle RMF, Zetka lub Eska. To z radia zatem uzysku-
ją bieżące wiadomości – nie kupują bowiem regularnie żadnej gazety codziennej, choć czasem 
przeglądają „Gazetę Wyborczą” i często zaglądają do kupowanego przez rodziców dziennika 
„Fakt”. Pisma ilustrowane czytają wybiórczo, potem odkładają je do segmentu lub na półkę 
pod stolikiem kawowym w nadziei, że będą mieli czas, żeby do nich wrócić. Jednak udaje się 
to rzadko.
Komputera używają w celach praktycznych: prowadzą za jego pomocą księgowość, korespon-
dencję służbową, regulują bieżące opłaty i opłacają ZUS. W czasie studiów AR korespondowa-
ła też z koleżankami ze studiów i szukała informacji związanych z nauką.
Media nie budzą w nich silnych emocji, pozytywnych ani negatywnych. Nie mają wrażenia, że 
zajmują w ich życiu wiele miejsca – nie mają na nie czasu, zajęci pracą, wychowaniem dzieci, 
utrzymaniem domu. Zimą oglądają i czytają więcej, latem spędzają więcej czasu w ogrodzie. 
Jeśli jednak już coś oglądają, czytają, czegoś słuchają, to wypowiadają się na ten temat kompe-
tentnie i rzeczowo, choć bez dużego zaangażowania. Wiedzą dokładnie, co im się w telewizji 
czy prasie podoba, jednak nie zastanawiają się nad głębszymi przyczynami swoich wyborów. 
Nie sądzą, by w nadchodzących latach mieli więcej korzystać z mediów, choć MR przyznaje, 
że kusi go zakup kina domowego: to nie jest bardzo drogie, a ten telewizor, który mają, jest 
dość stary, więc kto wie...
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ZMĘCZENI

AK i KK, 46+ i 36+, wykszt. wyższe, on prowadzi sklep z artykułami papierniczymi, AGD 
i chemią gospodarczą, ona – ajencję bankową; syn 19+, student, mieszka z rodzicami. Dom 
jednorodzinny o powierzchni ponad 200 m kw., z bardzo rozległym, wypielęgnowanym ogro-
dem. Trzy samochody – po jednym dla każdego domownika.
W tym domu są trzy telewizory: wielki (47 cali) zestaw kina domowego umieszczony na eks-
ponowanym miejscu w salonie, w bezpośredniej bliskości stołu jadalnego; mniejsze odbiorniki 
w sypialni gospodarzy i w pokoju syna; odbierają platformę cyfrową. Jeden komputer w poko-
ju syna, podłączony na stałe do internetu. Trzy radioodbiorniki. Odtwarzacz fi lmów i muzyki 
zintegrowany z kinem domowym. Telefon analogowy, dwa telefony komórkowe – dla rodzi-
ców i dla syna.
Państwo K są telewidzami. Główny telewizor w salonie włączają zawsze zaraz po powrocie 
z pracy około godz. 7–8 wieczorem. Jedzą wspólnie kolację przed telewizorem. Oglądają do 
północy, czasem do 1–2 nad ranem. Syn czasem siada z rodzicami, częściej jednak wycofuje 
się do swojego pokoju, do komputera. Państwo K w telewizji oglądają serwis informacyjny 
(zazwyczaj Fakty w TVN lub Wydarzenia w Polsacie); dla AK niezbędnym punktem programu 
jest prognoza pogody. Potem szukają jakiegoś fi lmu (lekkie kino rozrywkowe, chętnie kome-
die lub niezbyt drastyczne kryminały) albo programu muzyczno-rozrywkowego; jeśli nic nie 
znajdą, przerzucają się na któryś z kanałów dokumentalnych (fi lmy o zwierzętach) „...żeby to 
nie myśleć, żeby głowa odpoczywała, ale też tutaj żeby coś się działo”. Regularnie oglądają 
Szkło Kontaktowe w TVN. Jeśli w telewizji jest akurat ważny mecz futbolowy, KK przenosi się 
z oglądaniem do sypialni, zostawiając główny odbiornik mężczyznom. W dni wolne K oglą-
dają więcej: także sitcomy, lekkie teleturnieje (Familiada, Milionerzy) lub show muzyczno-
-rozrywkowe (Taniec z Gwiazdami, Jak oni śpiewają, Gwiazdy tańczą na lodzie itp.). Trochę 
zappują, ale ulubione programy oglądają w całości. Są zaangażowanymi widzami, mają swoich 
faworytów i antypatie; regularnie głosowali w plebiscycie na najlepszego tancerza w progra-
mie You Can Dance w TVN. 
Radia w domu właściwie nie słuchają: niekiedy na chwilę włączają je rano, ale poza tym ogra-
niczają się do słuchania RMF w pracy.
W ogóle nie kupują prasy codziennej; kiedyś czytywali lokalny „Dziennik Polski”, wreszcie 
jednak uznali, że telewizja jako źródło informacji im wystarczy.
AK nie czyta żadnej prasy ilustrowanej, z wyjątkiem magazynów telewizyjnych. KK natomiast 
regularnie kupuje lekkie, rozrywkowe tygodniki kobiece i plotkarskie – „Panią Domu”, „Naj”, 
„Życie na Gorąco”. Plotki o celebrytach sprawiają jej dużą przyjemność, dzieli się nimi chętnie 
z mężem i ze znajomymi. Z zapałem ogląda i porównuje reklamy, czasem kupuje rzeczy do-
strzeżone w reklamach prasowych.
Czyta też romanse i powieści obyczajowe – ale nie kupuje ich, tylko wypożycza.
Bardzo rzadko chodzą do kina. Częściej oglądają fi lmy z odtwarzacza. Filmy przynosi im 
syn, który dobiera je według upodobań rodziców: to polskie komedie i pogodne fi lmy oby-
czajowe . Czasem zapraszają na oglądanie sąsiadów; niedawno wspólnie z sąsiadami oglądali 
Testosteron. Jeśli nowy fi lm im się nie podoba, wracają do starych, lubianych. Chłopaki nie 
płaczą znają już prawie na pamięć.
Nie używają w domu internetu. Posługują się komputerem w miejscu pracy i tylko do pracy; 
w domu nie widzą takiej potrzeby.

„A jak coś potrzebujemy, to idziemy do Krzysia (syna) i on nam znajduje – podsumowuje KK. 
– Ja mam komputer cały czas w pracy, bo tam na bieżąco wszystko trzeba wprowadzać, tak że 
nie ma co oczu dodatkowo męczyć”.
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Media są tu używane prywatnie, w obrębie gospodarstwa domowego. Służą do po-
twierdzania stałości rozkładu dnia i wspomagają trwałość więzi między domownikami, 
mają natomiast mniejszy (niż w modelu bogatym) wymiar towarzyski. Nowe technolo-
gie medialne są do domu wprowadzane pomału, nieufnie – i przede wszystkim z powo-
du zużycia starych odbiorników, a nie w związku z ciekawością nowego, modą, chęcią 
„nadążania za światem”, przymusem rozszerzania repertuaru kulturalnego itp.

Dzieci korzystają z mediów podobnie jak rodzice, przede wszystkim oglądając te-
lewizję. Używają komputera do gier i zabawy i zwykle mają w tej dziedzinie większą 
kompetencję od dorosłych. Same kształtują swój repertuar – niezainteresowani dorośli 
rzadko potrafi ą im w tym pomóc. 

W badanej grupie model korzystania z mediów wydaje się związany ze starszym 
wiekiem i niższym wykształceniem lub też z niższym statusem socjoekonomicznym 
użytkowników, nie sposób jednak na podstawie tej niewielkiej zbiorowości wyciągać 
wiarygodne wnioski statystyczne.

MODEL BOGATY

Nie kupują płyt, ale słuchają muzyki, którą nagra im syn – to lekka muzyka rozrywkowa, 
zazwyczaj krajowa. AK słucha tych płyt także w samochodzie, jego żona woli ciszę – nie ma 
nawet w samochodzie odtwarzacza.

KK: „W domu jak jestem, jak tak sprzątam, czy gotuję, oni już wyjadą do pracy i na uczelnię, 
to lubię, jak jest cicho. Owszem, słucham dźwięków różnych z zewnątrz, dochodzą do mnie 
różne odgłosy, ale żeby mi tak coś grało, to nie, nie chcę”.

Państwo K bardzo chętnie oglądaliby więcej telewizji, ale nie pozwala na to tryb życia: co-
dziennie kończą pracę wieczorem i na nic więcej nie starcza im już czasu.

DUŻE ZAKUPY, MAŁO CZASU

DM i MM, 36+, wykszt. wyższe; doradca fi nansowy i nauczyciel akademicki; ośmioletnie 
dziecko. Dom około 200 m kw., dwa samochody.
Korzystają z telewizji cyfrowej. Mają w domu dwa telewizory: nowoczesny, 24-calowy od-
biornik w salonie, w otoczeniu rozległego kąta wypoczynkowego, oraz niewielki telewizor 
przenośny na piętrze, w prywatnej części domu, w specjalnym pomieszczeniu stanowiącym 
bibliotekę, pokój do słuchania muzyki, zabaw dziecka itp. Do tego telewizora podłączona jest 
konsola do gier. W domu są dwa odtwarzacze VHS. Nie ma samodzielnego odtwarzacza DVD, 
w razie potrzeby używa się któregoś z dwóch odtwarzaczy w komputerach.
Dwa radioodbiorniki: przenośne radio monofoniczne w kuchni oraz wieża stereo – dość starego 
modelu, ponaddziesięcioletnia – z odtwarzaczem kaset i CD, w pomieszczeniu przeznaczonym 
do rozrywek. Kolekcja płyt – ponad 200 sztuk, głównie z muzyką klasyczną i jazzem, kilka ze 



116

starym rockiem, poezją śpiewaną, muzyką alternatywną, prócz tego spora kolekcja (ponad 500) 
płyt analogowych oraz gramofon analogowy, obecnie używany bardzo rzadko.
W obydwu samochodach – radioodbiorniki z odtwarzaczami CD i MP3.
Dwa komputery stacjonarne – do dyspozycji MM i dziecka. Drukarka i skaner. DM używa 
laptopa, głównie w pracy; okresowo laptop jest przynoszony do domu. Przynajmniej jeden 
komputer jest w domu włączony stale, przez całą dobę. Używają stałego łącza internetowego; 
byli jednymi z organizatorów sąsiedzkiej sieci internetowej.
Mają telefon analogowy i dwa telefony komórkowe – miesięczne rachunki telefoniczne sięgają 
kilkuset złotych. Używają także Skype’a i Gadu-Gadu. 
Nie mają kamery. Dużo fotografują; dysponują dwoma cyfrowymi aparatami fotografi cznymi.
Oboje stale czytają „Gazetę Wyborczą”, on – także „Rzeczpospolitą” i lokalny „Dziennik 
Polski”, kupowany do fi rmy. Regularnie kupują „Politykę”. Gazety codzienne i „Polityka” to 
wybór trwały, niezmieniony co najmniej od kilkunastu lat. Czytają także stale pisma branżo-
we i fachowe, związane z pracą. Dla dziecka prenumerują miesięczniki „Mój Pies” i „Scooby-
-Doo” (komercyjne pisemko rozrywkowo-edukacyjne). Zależnie od okoliczności kupują mu 
inne pisma ilustrowane, często – „National Geographic”, „Traveler” oraz miesięcznik kompu-
terowy „CD-Action”.
Biblioteka domowa składa się z około 4 tysięcy tomów. To głównie literatura piękna, popular-
nonaukowa i naukowa, a także duża kolekcja słowników, encyklopedii, leksykonów, albumów. 
Kupują 3–4 książki miesięcznie; często za pośrednictwem księgarń internetowych. Co miesiąc, 
z zasady, nabywają też przynajmniej jedną książkę dla dziecka. Pożyczają też książki od rodzi-
ny i znajomych. Oprócz książek regularnie kupują płyty (średnio jedną na dwa miesiące); od 
pewnego czasu – także gry komputerowe i do playstation dla dziecka. Sami jednak nie grają. 
Prasę kupują z fi lmami, płytami, dodatkami edukacyjnymi itp., niektóre z tytułów kolekcjo-
nują, ale mało konsekwentnie. W domu jest kilka kolekcji prasowych, żadna jednak nie jest 
kompletna. Wiele płyt i dodatków edukacyjnych zostało kiedyś kupione, ale nikt nie miał cza-
su, żeby się z nimi zapoznać. Zdarza się im kupić pismo ilustrowane spoza stałego repertuaru 
wyłącznie dla płyty lub książki, która jest do niego dołączona. Wówczas czytają to pismo, żeby 
się dowiedzieć, jaka jest jego zawartość.
Telewizję ogląda przede wszystkim on, bardzo często z dzieckiem. Telewizor jest w domu włą-
czany po południu (dziecko ogląda kreskówki i programy przyrodnicze) oraz wieczorem, kie-
dy rozpoczyna się serwis informacyjny (zwykle Fakty w TVN, potem Wiadomości w TVP1). 
DM i jego syn zappują: przerzucają za pomocą pilota kanały (zwykle fi lmowe, dokumental-
ne i przyrodnicze, ze stałymi powrotami do kanałów informacyjnych, zwłaszcza TVN24.) 
Jedynymi programami oglądanymi w całości i w skupieniu są mecze piłkarskie i kostiumowe 
angielskie kryminały. MM ogląda stosunkowo mniej – oprócz serwisów informacyjnych także 
wybrane fi lmy (nie częściej niż raz w tygodniu), dokumenty, niekiedy programy rozrywkowe 
lub teatr. 
Radio w domu gra zawsze, gdy ktoś jest obecny, zarówno rano, jak po południu. Zwykle nasta-
wione jest na Program 3 PR; często gra niezależnie od włączonego telewizora. Radioodbiorniki 
w samochodach ustawione są na Trójkę, Radio Bis, RMF Classic (ona) lub komercyjną stację 
muzyczną, np. RMF, Alfa, Złote Przeboje (on). 
Muzyka z płyt jest słuchana w samotności; towarzyszy też spotkaniom towarzyskim, świętom 
itp. Gospodarze słuchają też płyt w samochodzie, część kupują z myślą o tym, żeby nadawały 
się do słuchania podczas jazdy. W samochodzie słuchają też książek w formacie audio; dobie-
rają je tak, by mogło też ich słuchać dziecko.
Prasę codzienną studiuje się codziennie, dość dokładnie, on rano, ona wieczorem, zawsze pod-
czas oglądania serwisu informacyjnego. Jedyny regularnie kupowany tygodnik opinii leży za-
zwyczaj w pokoju dziennym lub sypialni i jest czytany wyrywkowo w ciągu całego tygodnia. 
Dorośli przeglądają, rzadziej czytają, także pisma kupowane dla dziecka. Przeczytana prasa 
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Bogaty model użytkowania mediów wiąże się z dużym nasyceniem środowiska 
domowego różnymi środkami komunikowania masowego. To tu przede wszystkim 
uwidacznia się rosnąca konwergencja w użytkowaniu mediów (�NOWE GATUNKI 
MEDIALNE A KULTURA KONWERGENCJI). Na co dzień niemal rutynowo korzysta 
się z różnych mediów jednocześnie: słucha radia lub muzyki z odtwarzacza, surfując 
w Sieci, czyta prasę, oglądając telewizję lub słuchając radia; porównuje treści prasowe 
z zawartością serwisów komputerowych; często korzysta się z kilku włączonych od-
biorników telewizyjnych lub radiowych w tym samym czasie. Reaguje się na zmiany 
technologiczne, chętnie i z ciekawością wypróbowując nowinki (� ORIENTACJA NA 
TREŚĆ I NA TECHNOLOGIĘ). Wymienia się odbiorniki na nowe nie w związku ze 
zużyciem starych, lecz z powodu ich (relatywnie) przestarzałej technologii. Obudowuje 
się odbiorniki peryferiami, gadżetami, rozszerzeniami funkcji itp., mimo iż potem nie 
zawsze się ich używa.

Media służą nie tylko prywatnemu, wewnątrzrodzinnemu oglądaniu, słuchaniu, czy-
taniu, komunikowaniu się, lecz także są czynnikiem wzbogacającym związki ze środo-
wiskiem, ubarwiającym życie towarzyskie, stanowiącym podstawę więzi sąsiedzkich 
i towarzyskich. Urządza się więc pokazy kina domowego dla znajomych i wspólne 
oglądania meczów, programów rozrywkowych itp. (w okresie gdy przygotowywałam 
ten rozdział, byłam u sąsiadów świadkiem planowego, wspólnego oglądania ostatnich 
edycji bardzo popularnego telewizyjnego konkursu Taniec z gwiazdami, które stało się 
pretekstem do spotkania towarzyskiego połączonego z konsumpcją alkoholu, kolacją 
itp.). Na przyjęciach i prywatkach gra się zestawy muzyczne własnego układu, z płyt 
lub z komputera. Impreza towarzyska może być połączona z projekcją własnoręcznie 
nakręconego fi lmu, pokazem slajdów z własnymi zdjęciami, często z osobiście dobraną 

jest magazynowana w specjalnym koszu; przeważnie leży tam około miesiąca, rzadko jednak 
się do niej wraca.
Komputery w domu służą do celów praktycznych, edukacyjnych i do rozrywki. Dziecko odda-
je się grom komputerowym, zwykle przeznaczonym dla nieco starszej grupy wiekowej. Oboje 
rodzice prowadzą rozległą korespondencję elektroniczną, prywatną i służbową; on część dzia-
łalności fi rmy prowadzi w internecie; używa własnej, fi rmowej strony internetowej. Komputer 
służy mu do pracy i do załatwiania bieżących spraw (bankowość, opłaty itp.); czyta serwisy 
ekonomiczne i prasę, przegląda strony związane z jego dziedziną, uczy się języka obcego. Ona 
czyta w komputerze prasę krajową i obcojęzyczną; ogląda fi lmy; sporadycznie ściąga muzykę. 
W internecie także kupuje się książki, płyty, szuka ofert wakacyjnych, planuje weekendowe 
wycieczki, sprawdza rozkłady jazdy i repertuar kin czy teatrów. 
Przy tak urozmaiconym i złożonym repertuarze medialnym oboje są wobec mediów bardzo 
krytyczni: zarzucają im przede wszystkim brak głębi, niekompetencję, a także infantylizm 
i wulgarność. Werbalizują ten krytycyzm łatwo i chętnie. Media często są tematem ich rozmów 
ze znajomymi, którzy najczęściej mają podobne, negatywne zdanie. Zdarza się, że podczas 
spotkań towarzyskich telewizor pozostaje włączony, z wyciszonym głosem – to, co w nim wi-
dać, staje się tematem rozmowy. Rozmawia się o programie lub o skojarzeniach, jakie nasuwa 
jego podglądanie. Wymienia się także zdanie o publikacjach prasowych i fi lmach.
Rodzice obawiają się, że media zajmują zbyt wiele czasu w życiu dziecka. Podejmują pew-
ne, dość chaotyczne i niekonsekwentne, próby ograniczenia roli telewizji i komputera w życiu 
syna, jednak bez trwałych efektów.
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muzyką i wmontowanymi efektami wizualnymi i dźwiękowymi, z zabawą karaoke albo 
z oglądaniem atrakcyjnego fi lmu, niedostępnego w popularnym obiegu. Jeśli dochodzi 
do tańców, muzyka jest albo puszczana z płyt, albo z kolekcji przygotowanej za po-
mocą internetu. W czasie kameralnych spotkań towarzyskich telewizora się nie wyłą-
cza, lecz nastawia na przykład na stację muzyczną z teledyskami lub jeden z kanałów 
lifestyle’owych.

Media odgrywają ważną rolę w edukowaniu dzieci i młodzieży. Odrabianie lekcji 
odbywa się przy udziale komputera. Kolekcjonuje się fi lmy, encyklopedie multimedial-
ne, CD-romy, a także edukacyjne dodatki do prasy (słowniki, kompendia, mapy) przede 
wszystkim z myślą o dzieciach (taka przynajmniej jest powszechnie podawana przyczy-
na). Kupuje się gry – dorośli (zwłaszcza mężczyźni) grają z dziećmi. Ciekawą prawid-
łowością, którą udało się zaobserwować, jest to, że o ile najmłodsze potomstwo chroni 
się przed dostępem do niektórych treści medialnych, to kupując pisma, gry, płyty dla 
dzieci starszych i nastolatków, rodzice pozwalają na odbiór treści przeznaczonych dla 
grupy wiekowej starszej, niż wskazywałby na to wiek ich dzieci. W wywiadach padają 
twierdzenia o ważnej roli, jaką odgrywają media w wykształceniu dzieci. Porównuje się 
możliwości edukacji przy zastosowaniu mediów, jakie mają dzisiejsze dzieci, z ogra-
niczonymi możliwościami własnego pokolenia. Edukowanie dzieci poprzez media – 
zwłaszcza komputer i telewizję – jest określane jako istotny atut współczesności, a także 
jako swoisty obowiązek rodzica.

Uderzająca jest duża rola zakupów przez internet. W Sieci kupuje się kosmetyki 
i paraleki, sprowadza się płyty, książki, sprzęt elektroniczny, kupuje narzędzia, elemen-
ty wyposażenia domu i upominki; zamawia się miejsce w hotelu i kupuje bilety, szu-
ka atrakcyjnych ofert turystycznych i wstępnie je rezerwuje. Ciekawe jest zastosowa-
nie Internetu do zakupów dla dzieci: drogie często gry towarzyskie, gry komputerowe, 
sprzęt sportowy, bardziej skomplikowane zabawki sprowadzane są poprzez Allegro i tym 
podobne portale zakupowe, w których można je, używane, nabyć nieco taniej. Badani 
dorośli użytkownicy mediów, nawet ci stosunkowo „najbogatsi” w swoim użytkowa-
niu mediów, rzadko natomiast używają komputera do autoekspresji czy komunikacji. 
Traktują takie działania jako coś raczej chyba dla młodzieży, deklarują, że nie mają na 
to czasu albo że nie widzą sensu. Chętnie natomiast korzystają z usługi VOIP, który po-
maga zredukować koszty połączeń telefonicznych – co ważne, ponieważ znaczna część 
badanej populacji stale lub okresowo pracuje zawodowo w domu.

Obszerność i wielokształtność osiągniętego w ten sposób dostępu do oferty medial-
nej przyczynia się do zmniejszenia lojalności w stosunku do konkretnych programów, 
formatów, stacji, tytułów. Obniża się też zależność pomiędzy użytkowaniem konkret-
nych mediów a rozkładem dnia. Wreszcie, last but not least, mniejsze jest zaangażowa-
nie w odbiór konkretnych treści medialnych. Poświęcając mediom sporo czasu, deklaru-
je się przekonanie o ich niewielkiej w gruncie rzeczy istotności. Wyjątkiem są serwisy, 
portale i kanały informacyjne (� DLA KOGO INFORMOWANIE JEST WAŻNE?, � 
INFORMACJA – GŁÓWNE ZADANIE MEDIÓW). Jak się bowiem wydaje, u podstaw 
bogatego nasycenia mediami leży potrzeba bycia poinformowanym, zorientowanym we 
współczesności, kompetentnym politycznie, kulturowo i technologicznie.

W badanej grupie model bogaty wiąże się przede wszystkim z przynależnością do 
klasy średniej. Grupa jest jednak zbyt mała, by wyciągać wnioski statystyczne, zwłasz-
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cza że zlokalizowano także rodziny do klasy średniej nienależące, żyjące w bardzo bo-
gatym medialnie środowisku domowym. Nasycenie mediami może bowiem generować 
bardzo różne repertuary kulturalne rodzin.

 

GĘSTO, NA MAŁEJ PRZESTRZENI

JW i GW, 46 +, wykszt. zasadnicze, ślusarz i pomoc kuchenna. Oprócz nich w gospodarstwie 
jest jeszcze syn (TW, 26+, wykszt. średnie, pracuje dorywczo). Do dyspozycji powierzchnia 
86 m kw. – trzy pokoje, spora kuchnia. Jeden samochód – jeździ nim syn. W tym samym domu 
mieszka dorosła córka z mężem i dwojgiem małych dzieci. Prowadzą osobne gospodarstwa, 
lecz część przestrzeni mieszkalnej użytkują wspólnie. GW pracuje zarobkowo co drugi dzień, 
a w wolne dni opiekuje się wnukami.
JW i GW są domatorami. Nie chodzą do kina ani teatru, nie uprawiają sportu, nie podróżują, 
nie korzystają z rozrywek poza domem. Najważniejszym źródłem rozrywki jest dla nich tele-
wizja.
W tym domu są cztery telewizory, w tym jedno kino domowe. W każdym pomieszczeniu miesz-
kalnym znajduje się telewizor. Trzy radioodbiorniki umieszczone są w kuchni i sypialniach. 
Ponadto znajdują się tu dwa odtwarzacze muzyki, dwa odtwarzacze fi lmów DVD, odtwarzacz 
VHS oraz komputer stacjonarny, ze stałym łączem internetowym. 
Państwo W mają telefon stacjonarny, posługują się też dwoma telefonami komórkowymi. 
Obydwoje codziennie czytają dwie gazety: „Dziennik Polski” (gazeta lokalna) i „Fakt”; mniej 
regularnie – „Super Express”. Od czasu do czasu, dla odmiany, sięgają po inny dziennik. 
Prenumerują gazetę telewizyjną „Teletydzień”. Często korzystają też z telegazety. Przeglądają 
„Playboya” i „CKM” (syn jest stałym czytelnikiem). Kupują różne magazyny kobiece, zwykle 
z tzw. dolnej półki, i pisma krzyżówkowe. Z myślą o wnukach kolekcjonują seryjne wydaw-
nictwa prasowe, głównie o tematyce przyrodniczej i historycznej. Płyty ich nie interesują, ale 
GW regularnie kupuje książki. Są to powieści sensacyjne, historyczne, obyczajowe. 

GW: Przez dzień to radio jest ważne, a wieczór to telewizja. Tak jak teraz, to sobota, to tak gra 
(telewizor) ciągle, ale jak tak w tygodniu to wieczór się włącza, na wiadomości się włącza. 
A tak to radio. To w kuchni, musi być. Pierwsze, co do domu przychodzę, to radio włączam.

Radio gra zawsze, gdy ktoś jest w domu. Umieszczone jest w kuchni, więc nie wyłącza się go 
nawet w czasie, gdy w pokojach grają telewizory. Nastawione jest zwykle na RMF lub inną 
dużą stację muzyczną, tak żeby przeplatały się serwisy i muzyka, ale domownicy nie są przy-
wiązani do żadnej stacji, więc często się je zmienia.
Telewizory w dni świąteczne grają przez cały dzień, w dni powszednie – wieczorem i w nocy. 
Gospodarze zawsze, gdy są w domu, oglądają razem wieczorne serwisy informacyjne. JW 
prócz tego śledzi transmisje sportowe. GW ogląda mnóstwo fi lmów: sensacyjnych, obyczajo-
wych. Lubi fi lmy lekkie, z wartką akcją. Ogląda całymi nocami, a jeśli jednocześnie nadawane 
są dwa ciekawe fi lmy, jeden z nich nagrywa do późniejszego obejrzenia. Oboje są kompeten-
tnymi i zaangażowanymi telewidzami, mają sporą orientację w repertuarze i są świadomi tele-
wizyjnych konwencji gatunkowych, choć nie zawsze potrafi ą to precyzyjnie zwerbalizować. 
Traktują telewizję krytycznie, jednak nie skłania ich to do rezygnacji z oglądania. Mają jednak 
wrażenie, że kiedyś telewizja była „ciekawsza”, teraz, powiada JW, „wszystko na jedno kopyto, 
czyli nic”. 
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MODEL ALTERNATYWNY – SAMOOGRANICZENIE

Pewną alternatywą dla opisanych modeli użytkowania mediów jest model samoograni-
czenia (lub model alternatywny). Przyjęcie samoograniczającej postawy w stosunku do 
użytkowania mediów wiąże się z celowym, świadomym odcięciem dostępu do części 
treści medialnych. Ten model zlokalizowano w badanej zbiorowości w trzech rodzinach 
– wszystkich złożonych ze specjalistów z wyższym wykształceniem. Ograniczenie ko-
rzystania z mediów było wynikiem świadomej decyzji. Znamienne, że decydujących się 
na to ludzi zarówno kompetencyjnie, jak i fi nansowo stać na model bogaty; wybierają 
jednak samoograniczenie w związku z krytycznym stosunkiem do treści lub do samego 

Gazetę lokalną czytali „od zawsze”; „Fakt” kupują, od kiedy jest wydawany (wcześniej woleli 
„Super Express”). Oboje czytają uważnie, starając się nie rozpraszać. 

GW: W domu czytamy. Gazetę się czyta wieczór. Zależy kto, albo jedno, albo drugie. Ja to 
lubię czytać, skupić się, jak czytam, mnie to rozprasza. Bo jak telewizor gra, to czytam i prze-
czytałam ,i muszę się wrócić, bo nie pamiętam.

Dla niego najważniejsze w prasie, podobnie jak w telewizji, są wiadomości sportowe, dla niej 
informacje, nie przepada natomiast za publicystyką.

JW.: ...dla mnie to gazeta to przede wszystkim ze względu na sport. Wiadomo, że to się prze-
gląda tak raczej pobieżnie. Raczej sport
GW: Telewizor dla niego, to w ogóle sport jest na pierwszym miejscu!
JW: Ja wiem? Dziennik cały się czyta, ale sport jest na pierwszym miejscu.
GW: A ja sportu właśnie nie czytam. Wszystko oprócz sportu. Różne, dajmy na to co się tam 
jakoś w Krakowie dzieje, jakieś tam polityczne, jakieś tam wypowiedzi, jakieś tego, to prze-
czytam, Kronikę (zestaw drobnych wiadomości lokalnych w „Dzienniku Polskim”) to prze-
czytam. A resztę to... no to jak mi się rzuci, to niektóre, jakiś artykuł tam, to przeczytam, ale to 
mnie nie interesuje.

GW jest namiętną czytelniczką. Pochłania co najmniej jedną–dwie książki tygodniowo. Mówi 
o swoich lekturach dużo i z zaangażowaniem. JW też kiedyś czytał mnóstwo; oboje z żalem 
zauważają, że teraz brak mu na to czasu. GW korzysta z księgarskich fi rm wysyłkowych. 
Domowa biblioteczka zawiera m.in. całe serie wydawnicze popularnych romansów i powieści 
sensacyjnych. 
Oboje potrafi ą obsługiwać komputer, ale internetu używa głównie syn. Ona zagląda do niego 
rzadko i nie potrafi  powiedzieć, do czego właściwie miałoby jej to być potrzebne. Jej mąż 
czasem czyta w internecie gazety, ale głównie szuka tam informacji sportowych, bogatszych 
i dokładniejszych niż w innych mediach. Dzieli tę pasję z synem i z mieszkającym w tym sa-
mym domu zięciem.

***
Ostatniego lata w ich dom uderzył piorun, niszcząc 3 telewizory (czwarty akurat nie był włą-
czony), odtwarzacze muzyki i fi lmów, komputer, antenę satelitarną. Straty materialne były bar-
dzo duże. Mimo wiążącego się z tym wysiłku fi nansowego, W od razu kupili nowy telewizor.
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medium albo z chęcią ograniczenia negatywnego, jak uważają, wpływu mediów na ży-
cie rodzinne i na wychowanie dzieci.

POSŁUCHAJ, NAS MEDIA NAPRAWDĘ NIE INTERESUJĄ!

JS, MS, 56+ i 46+, wykszt. wyższe, inżynier i lekarka. Z dwojga dzieci w domu mieszka jesz-
cze młodszy syn, student (SS, 19+). Dom o powierzchni 200 m kw., trzy samochody. Telefon 
stacjonarny, trzy telefony komórkowe.
Dom pełen rodzinnych pamiątek; na ścianach liczne stare fotografi e, wiele obrazów (głównie 
realistyczne i quasi-impresjonistyczne pejzaże; także prace pani domu, amatorsko zajmującej 
się malarstwem); trochę antycznych mebli, liczne bibeloty i ciekawostki. Bardzo wypielęg-
nowany, fachowo prowadzony ogród z przytulnym kątem wypoczynkowym. Na piętrze po-
kój wypoczynkowy/biblioteka, ponad 2 tysiące woluminów – głównie przewodniki, poradniki 
i literatura popularna. Tamże komputer stacjonarny syna. Laptop, używany dorywczo, w miarę 
potrzeby w różnych miejscach. Radio, proste, niezbyt nowoczesne, w kuchni; w sypialni małe 
radyjko z budzikiem; na piętrze trzecie radio, nigdy nieużywane. W kuchni także koszyk do 
składowania gazet; przetrzymywane są około miesiąca.
W tym domu są dwa telewizory. Główny odbiornik do rodzinnego użytku umieszczony jest 
w piwnicy, w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym. Sąsiaduje tam z urządzeniami gimna-
stycznymi. Jest to duży, nowoczesny odbiornik z płaskim ekranem, który mógłby stanowić 
część kina domowego, nie dołączono jednak do niego pozostałych koniecznych do tego urzą-
dzeń, połączono go natomiast z odtwarzaczem DVD. VHS nie jest tu już używany. Drugi tele-
wizor znajduje się w pokoju syna. Obyczaje medialne rodziców i syna są w zasadniczy sposób 
odmienne – syn korzysta z mediów bardzo intensywnie. Obie strony nie przeszkadzają sobie 
jednak, bo SS ogląda, słucha, surfuje tylko we własnym pokoju.
Podstawową decyzją określającą miejsce mediów w domu było wyniesienie telewizora do piw-
nicy. Była to decyzja w pełni świadoma, podjęta, gdy właściciele telewizora uznali, że wprowa-
dza on chaos i zgiełk w życie rodzinne. 

JS: W pewnym momencie się okazało, że to pomieszczenie jest za małe dla nas i telewizora. 
Ponieważ dzieci oglądały cały czas kreskówki, cały czas te same, głośno było, więc ja doszed-
łem do wniosku, że ja się chyba muszę wyprowadzić! Zniosłem telewizor na dół – i zrobiło się 
cudownie. I nie mam poczucia braku, żadnego, absolutnie.
MS: Życie rodzinne nabrało lepszych barw... Nie, no to chyba nie było tak, że postanowiliśmy 
nie oglądać telewizora. Wygasił się sam.

Usunięcie odbiornika do piwnicy sprawiło, że życiu rodzinnemu nie towarzyszy telewizja jako 
tło czy tapeta dźwiękowo-wizualna. Żeby coś obejrzeć, trzeba specjalnie zejść do podziemia. 
W związku z tym oboje oglądają mało i nie codziennie; włączają telewizor średnio trzy razy 
w tygodniu. Jednorazowy czas korzystania z telewizora rzadko przekracza godzinę. Łączą 
oglądanie z ćwiczeniami na rowerze stacjonarnym. Posiadając dostęp do kilkuset programów 
telewizji cyfrowej, wybierają zwykle serwis informacyjny w TVN lub TVN24, okresowo także 
CNN lub BBC. Oprócz tego czasem oglądają fi lmy (kino rozrywkowe, sensacyjne) lub progra-
my przyrodnicze czy podróżnicze. Nie są przywiązani do żadnej stacji ani żadnego programu. 
Nie zappują. Pilota używają mało, w czasie reklam, przemieszczając się między stale tymi 
samymi stacjami.

MS: Nie, dzisiaj telewizor jeszcze nie był włączony... Wczoraj zaczęłam fi lm oglądać, ale obej-
rzałam pół godziny i mnie znudziło.(...) Aaa, nawet nie pamiętam...(...) Nie, fi lm był włączony 
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Mimo wszystko, media nadal są tu jednym z czynników strukturujących życie co-
dzienne – ich udział i wpływ są jednak o wiele słabsze niż w dwóch pozostałych mode-
lach. Robi się wiele rzeczy odwracających uwagę od mediów; turystyka, sport, hobby, 
lektury, prace ogrodowe, korzystanie z kultury poza domem służą m.in. temu, żeby nie 
siedzieć przed telewizorem czy komputerem.

Ograniczeniu podlega przede wszystkim telewizja i rozrywkowa prasa ilustrowana. 
Komputer jest używany do komunikacji i do pracy, nie używa się go natomiast do gier 
czy zabawy. Sieć może być tutaj traktowana jako alternatywa dla negatywnie ocenianej 
telewizji i prasy, zastępuje się np. wiadomości telewizyjne informacyjnymi portalami 
internetowymi. Gospodarstwa „samoograniczające” korzystanie z mediów posiadają też 
duże (ponad tysiąc woluminów) księgozbiory domowe. Liczba gospodarstw domowych 
użytkujących media w taki sposób była w badanej populacji niewielka, jednakże z ich 
obecności można wnioskować, że w pewnej niewielkiej proporcji występują one w całej 

przypadkowo, o, zobaczymy sobie, co jest na Canal+ – akurat to było, to można popatrzeć, 
może coś się da, ale tematyka nie bardzo mnie wciągnęła.

Jedno radio służy jako budzik, drugie włącza się podczas pracy w kuchni. Nastawione jest 
na RMF lub Radio Kraków. MS słucha serwisów informacyjnych i rozmów, ścisza w czasie 
muzyki. 

MS: Ja lubię w ogóle gadanie w radiu, nie lubię muzyki. Muzyka to jest w kółko taka sama, 
to mnie wkurza. Natomiast gadanie lubię, bardzo, tak przerzucam, RMF, w Radiu Zet Weissa 
(program Janusza Weissa), Radio Kraków. Trójki czasem słucham też, jak wieczorem wracam, 
w samochodzie, ale jak gadają.

Czytają gazety codzienne: ona kupuje „Dziennik Polski” (gazetę lokalną), on „Rzeczpospolitą”. 
MS przez jakiś czas kupowała też „Twój Styl” (luksusowe pismo dla kobiet), ale przestała. 
Przeglądają „Reader’s Digest”, który dostają od rodziny. Czytają prasę branżową i fachową. 
Czas lektury gazet codziennych waha się od 10 minut do pół godziny i zależy od tego, ile akurat 
mają czasu. 
Komputera używają do poszukiwania informacji potrzebnych w pracy. Płacą za jego pomocą 
rachunki i ZUS. Niekiedy służy im jako encyklopedia. Używają poczty elektronicznej, głównie 
służbowo, czasem też prywatnie. Czasem kupują coś przez Internet, np. odbiornik telewizyjny 
znaleźli w Sieci.
Telefonują bardzo mało, tylko w razie konieczności.
Chodzą do kina, głównie na fi lmy rozrywkowe: sensacyjne i komedie. Lubią polskie fi lmy. 
Wybierają to, co doradzą im syn lub córka. Czytają książki, wybierając zwłaszcza literaturę 
popularną, „ale na dobrym poziomie”. Kupują 2–3 książki miesięcznie. Płyt zasadniczo nie 
kupują – żeby kolekcjonować płyty, uważają, trzeba się na tym znać; nie czują się dostatecznie 
kompetentni.
Sporo podróżują, co najmniej dwa razy w roku wyjeżdżają za granicę. Jeżdżą na rowerze i nar-
tach, chodzą na piesze wycieczki, spacerują z dwoma psami.
Są bardzo krytyczni w stosunku do mediów, a także w stosunku do ludzi, którzy mediom po-
święcają zbyt dużo, ich zdaniem, czasu. Chętnie podkreślają własny brak zainteresowania me-
diami, zwłaszcza rozrywkowymi; z pewnym naciskiem wskazują, że są alternatywy dla me-
diów i że człowiek kulturalnie kompetentny może z tych alternatyw korzystać.
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populacji. Ciekawe, że kilkoro respondentów wyrażało indywidualnie chęć użytkowania 
mediów w taki sposób, jedynie nacisk otoczenia zmusił ich do zrezygnowania z zamie-
rzeń. 

CZY BOGATY ODBIORCA TO DOBRY ODBIORCA? 

Wydawałoby się, że model bogaty powinien być skorelowany z opisywaną przez Marylę 
Hopfi nger (2003: 59–61; � ODBIÓR ROZUMIEJĄCY I MOZAIKOWY) komplekso-
wą, samoświadomą, analityczną percepcją rozumiejącą treści w tych mediach pomiesz-
czonych, model ubogi natomiast – z bierną, mało krytyczną percepcją mozaikową od-
biorcy podatnego na manipulację i łatwowiernego. Ta zależność jednakże jest zapewne 
bardziej złożona. Rzeczywiście, jak już wspomnieliśmy, model ubogi wydaje się mocniej 
niż bogaty związany ze starszym wiekiem, niższym statusem socjoekonomicznym oraz 
mniejszym kapitałem kulturowym użytkowników, co może się przekładać na słabszą 
kompetencję tych użytkowników do recepcji treści medialnych. W badanej zbiorowości 
zaobserwowano jednak gospodarstwa domowe obfi cie wyposażone w środki komunika-
cji masowej oraz intensywnie ich używające, ale korzystające z nich do odbioru mało 
samoświadomego, mało krytycznego, nastawionego przede wszystkim na rozrywkę. 
Z drugiej strony, w gospodarstwach domowych o ubogim modelu korzystania z mediów 
zidentyfi kowano wielu użytkowników korzystających z treści medialnych w sposób za-
angażowany, głęboki, nastawiony na rozumienie treści i budowanie wokół niej własnych 
dyskursów. 

ORIENTACJA NA TREŚĆ I NA TECHNOLOGIĘ

Jednocześnie bowiem z obserwacją bogactwa/ubóstwa/ograniczenia nasycenia media-
mi, trzeba rozróżnić pomiędzy ich użytkowaniami zorientowanymi na treść – i na 
media jako narzędzia technologiczne. Telewizji, prasy, radia, Sieci używa się jako 
dostarczycieli określonych treści (a więc – zgodnie z teorią użytkowań i korzyści – do 
zdobywania informacji, budowania poczucia własnej tożsamości, wchodzenia w inter-
akcje społeczne i rozrywki – McQuail 1984: 73). Jednak niemal równie istotne w bada-
nej zbiorowości wydają się ich zastosowania abstrahujące od treści. Istotą użytkowania 
mediów i jego sensem staje się sposób, w jaki ludzie wykorzystują same technologiczne 
narzędzia komunikowania do rozmaitych celów – prywatnych i publicznych. Warto przy 
tym zaznaczyć, że ze znacznym trudem i tylko niekiedy da się wyraźnie rozgraniczyć 
użytkowania zorientowane na treść od użytkowań technologii medialnych. Zazwyczaj 
jedno z drugim jest mocno splecione, nie na tyle jednak, by nie dało się zaobserwować 
różnic.

Możliwe jest połączenie bogatego modelu nasycenia mediami z ich użytkowaniem 
zorientowanym przede wszystkim na recepcję treści. Także w części gospodarstw 
o niskim, ubogim nasyceniu technologiami medialnymi niektórzy odbiorcy korzysta-
ją z mediów przede wszystkim z powodu zainteresowania treściami, jakie one niosą. 
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Rozmaitym informacyjnym, edukacyjnym, ludycznym i integracyjnym użytkowaniom 
niektórych treści medialnych i płynącym z tego korzyściom (oraz stratom) przyjrzymy 
się uważniej w II części tej pracy, poświęconej niektórym obecnym w mediach para-
dygmatom gatunkowym. Zarówno jednak w bogatym, jak w ubogim czy alternatywnym 
modelu występują także takie użytkowania mediów, które całkowicie lub do pewnego 
stopnia abstrahują od zawartości – dotyczą samych instrumentów, narzędzi, technologii 
i protokołów.

W badanej zbiorowości zaobserwowano między innymi, że technologiczne środki 
komunikowania masowego:

• służą użytkownikom do budowania, prezentacji i podkreślania statusu socjoeko-
nomicznego;

• stanowią narzędzia sprawowania władzy i/lub kontroli nad otoczeniem domo-
wym i zewnętrznym;

• służą do budowania więzi i izolowania się wewnątrz środowiska domowego;
• pomagają w budowaniu więzi z otoczeniem społecznym oraz w symbolicznym 

wydzielaniu się z tego otoczenia (inkluzji/ekskluzji);
• są używane do ekspresji estetycznej;
• mają liczne zastosowania zabawowe niezależnie od treści jaką prezentują; do za-

bawy, eskapizmu, rozrywki może służy sama technologia, niezależnie od treści, 
jakie niesie.

KINO DOMOWE I SUKCES

TG i DG, 46+, wykszt. średnie; właściciele sporego przedsiębiorstwa rodzinnego. Dom o po-
wierzchni 160 m kw.
Ten stary, parterowy dom został w ostatnich latach gruntownie wyremontowany i rozbudowa-
ny. Wysokie ogrodzenie z kamienia i kutego metalu; za ogrodzeniem – obszerny, niezwykle 
wypielęgnowany ogród; wiele kwitnących krzewów, róże, egzotyczne rośliny; oczko wodne 
z małym wodotryskiem, miniaturowy wiatrak, malowane fi gurki krasnoludków i zwierząt, grill 
na wolnym powietrzu. Wejście na teren posesji przez zdalnie sterowaną bramę; cała posesja 
elektronicznie monitorowana.
W kuchni radio i mały telewizor. W salonie – wielki, kosztowny zestaw kina domowego i no-
woczesny zestaw stereo. Telewizor na poddaszu, w pomieszczeniach gościnnych. Duży tele-
wizor i radio w sypialni. Dostęp do programów telewizyjnych przez antenę satelitarną i przez 
pakiet cyfrowy; możliwość oglądania kilkuset kanałów. Dom wyposażony w wejście telefo-
niczne i internetowe w każdym pokoju, jednak komputera nie ma. Właściciele w razie potrzeby 
posługują się komputerem tylko w fi rmie, i tylko o tyle, o ile potrzebują go do pracy; zresztą 
od tego są pracownicy.
„My nie oglądamy telewizji, nie mamy czasu” – deklaruje G. Firma pochłania praktycznie cały 
ich czas, oboje wracają do domu późnym wieczorem. Rano, przed wyjściem, włączają radio 
w kuchni, nastawione na stację lokalną, ale nie przywiązują większej wagi do tego, co się tam 
nadaje. (Z telewizora w kuchni korzystają raczej dzieci, jeśli są w gościnie, wnuki przy śniada-
niu oglądają kreskówki). W telewizji wieczorem popatrzą na serwis informacyjny, czasem na 
kawałek jakiegoś fi lmu, zwłaszcza zimą, w sypialni, przed zaśnięciem, ale nie mają ulubionych 
programów, a telewizja w zasadzie ich nudzi. „Wszysto głupoty – kwitują. – Skaczą, krzyczą, 
wrzeszczą, strzelają, gonią się, gadają bez sensu, szkoda czasu na to”. Będąc w domu, nie czy-
tają także prasy. Gazety (dwie lokalne i „Rzeczpospolitą”) prenumerują w fi rmie i tam je prze-
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glądają; to konieczne, jeśli się prowadzi przedsiębiorstwo silnie związane z lokalnym rynkiem. 
Biblioteczka domowa zawiera kilka słowników, encyklopedię, poradniki dotyczące zakładania 
i uprawy ogrodów. Książki? Było tego trochę, głównie lektury szkolne, ale zabrał je syn. Firma 
naprawdę pochłania im cały czas, nie mają czasu na czytanie; na dłuższym urlopie byli chyba 
z 10 lat temu; od czasu do czasu, co 2–3 lata, na zmianę wyjeżdżają się podkurować do sana-
torium. „Ale najlepsze sanatorium to ja mam tu” – deklaruje pan G. Jest zawołanym ogrodni-
kiem, prenumeruje pisma ogrodnicze i każdą wolną chwilę, jeśli ją ma, poświęca ogrodowi.

Nasycenie gospodarstwa mediami elektronicznymi, zwłaszcza telewizją, uważają za 
oczywiste: remontując dom, wyposażyli go najlepiej, jak można było. Syn dobrał sprzęt. 
Odpowiednio za niego zapłacili (pamiętają kwoty). A że korzystają z niego tak mało? Może 
kiedyś będą więcej, kiedy już się wycofają z fi rmy.

DG: U mnie zawsze tak było, że w domu wszystko musi być, co trzeba. 

TECHNOLOGIA JEST FUN

TCz i MCz, 26+, wykszt. średnie i niepełne wyższe; rodzinna fi rma – produkcja tekstyliów. 
Dwoje dzieci, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dom o powierzchni 360 m kw., 3 samo-
chody.
Letnie przyjęcie ogrodowe; około 40 dorosłych osób i kilkoro dzieci. Mniej więcej połowa 
uczestników to sąsiedzi z tej samej ulicy. 
Zabawa rozpoczyna się około godz. 19, ostatni goście wyjdą przed drugą nad ranem. Impreza 
odbywa się w ogrodzie, na rozległym, wypielęgnowanym trawniku na tyłach domu. Część 
ogrodu od frontu jest zdecydowanie reprezentacyjna, z owalnym gazonem i okolonym pochod-
niami podjazdem z kamienia, dekoracyjnym oczkiem wodnym i wielkimi sukulentami w doni-
cach przy wejściu; część tylna ma natomiast charakter prywatny, pełni jednak także funkcje re-
prezentacyjne i rozrywkowe. Jest tu zatem niewielki basen z leżakami, kolorowym parasolem, 
prysznicem pod gołym niebem; nieopodal umieszczone są huśtawki i urządzenia sportowe dla 
dzieci. Jest także drugie oczko wodne, otoczone egzotycznymi roślinami, ze spektakularnym, 
podświetlanym na kolorowo wodospadem. Między domem a tą częścią ogrodu jest także prze-
szklony ogród zimowy. Jest wreszcie niewielki budynek przeznaczony do organizacji zabaw 
i przyjęć na powietrzu: w nim sauna, łazienka, zaplecze kuchenne, półotwarte pomieszczenie 
z wielkim, kamiennym kominkiem, grillem i ciężkimi, drewnianymi stołami i ławami. Na po-
trzeby przyjęcia stoły i ławy ustawiono również na trawniku. Całość otacza i skutecznie izoluje 
od otoczenia wysoki na ponad dwa metry, kamienny mur i gęsty rząd posadzonych jedna przy 
drugiej tui.
Gości przybywających na przyjęcie wita muzyka; płynie ona z systemu audio zamontowanego 
w salonie domu, szeroko otwartym na ogród. Niewielkie kolumny głośnikowe są także pod-
wieszone pod sufi tem domku kominkowego. Zestaw utworów pochodzi częściowo z płytote-
ki gospodarzy, częściowo zaś został przez pana domu osobiście zmontowany z fragmentów 
ściągniętych z internetu, o czym gospodarz mimochodem informuje gości. To trochę modnego 
smooth jazzu, nieco przebojów z lat 80. i trochę muzyki taneczno-klubowej. Niektórzy goście 
przynieśli też własne płyty. Muzyka jest miła i ładna, pozbawiona dużego napięcia emocjonal-
nego. Słychać ją przez większość wieczoru; odbywają się przy niej tańce. W zasięgu wzroku 
są trzy ekrany telewizyjne. Jeden to duży ekran kina domowego, widoczny przez otwarte na 
ogród przeszklone drzwi salonu. Telewizor ten pozostanie włączony przez większość imprezy, 



126

Na użytkowania mediów zorientowane na technologię nakłada się jeszcze jeden, 
czytelny podział: mają one dla ludzi zastosowania prywatne, jednostkowe, osobiste, do-
mowe – i są używane na forum publicznym, w kontaktach pozadomowych, w relacjach 
z szerszym otoczeniem społecznym. To istotne, jak już bowiem wspominaliśmy (� 
PRYWATNE I PUBLICZNE), badana zbiorowość funkcjonuje – nawet w swej organi-
zacji przestrzennej – w ramach dialektyki pomiędzy tym, co prywatne i co publiczne, co 
„moje własne” i co „niczyje”, co wewnętrzne i uwewnętrznione, a co zewnętrzne i przy-
ciągające stosunkowo niewiele uwagi. Medialne narzędzia komunikowania pomagają 
integrować to, co wewnątrz, ale też wytwarzają płaszczyznę kontaktu z tym, co w tym 
dychotomicznie podzielonym świecie znajduje się za płotem prywatnych posesji.

przy ściszonym dźwięku. Wczesnym wieczorem gromadzą się przy nim dzieci, potem ktoś 
przełączy na TVN24 – na krótko będą tu wchodzić niewielkie grupki gości, nie po to jednak, 
żeby oglądać, tylko żeby porozmawiać w spokojniejszych okolicznościach. Drugi, 24-calowy 
telewizor zajmuje miejsce na podwyższeniu w domku kominkowym. Na co dzień gospodarz 
urządza tu męskie spotkania przy grillu, piwie i meczu piłkarskim; urządzenie służy też do 
oglądania fi lmów oraz jako tło mniejszych imprez. Późnym wieczorem ktoś włączy w nim 
stację muzyczną z teledyskami. Muzyka z telewizora nie przeszkadza w rozmowach; na obraz 
też mało kto zwraca uwagę; telewizor jest tłem toczącej się imprezy towarzyskiej. Rozmowa 
będzie się toczyła m.in. o widocznym w ogrodzie sprzęcie audiowizualnym i o zastosowanych 
przez gospodarzy rozwiązaniach technicznych; w pewnym momencie kilka osób oderwie się 
od grupy i zniknie na blisko godzinę w pokoju komputerowym. Goście mają przy sobie tele-
fony komórkowe i nie wyłączają ich, choć pozostają one wyciszone; od czasu do czasu ktoś 
odłącza się i przeprowadza prywatną rozmowę nad basenem.
Wreszcie trzeci ekran, na skraju otwartego na oścież ogrodu zimowego. Budzi pewne zdziwie-
nie gości, którzy w większości znają stan posiadania gospodarzy, pytają więc o zakup nowego 
telewizora. Gospodarze wypożyczyli ten telewizor na jeden wieczór razem z zestawem do ka-
raoke. Konkurs karaoke to jeden z głównych punktów wieczoru, gdy już goście zjedzą dania 
z grilla, potańczą i porozmawiają.

KINO DOMOWE I UDOMOWIONE

JS i RS, 36+, wykszt. wyższe i średnie, on – menedżer średniego szczebla, ona zajmuje się 
domem. Córka studentka, syn licealista. Dom o powierzchni 300 m kw., trzy samochody. 
Rozległy, wypielęgnowany ogród.
Projekcja fi lmu dla sąsiadów odbywa się w ciepły, lipcowy wieczór. Obecnych jest kilkanaście 
osób, dorosłych i dzieci. Przyszli całymi rodzinami. To bez wyjątku rodziny z klasy średniej. 
Organizując projekcje dla sąsiadów, S budują z nimi przyjazne więzi towarzyskie i określają 
zasięg swoich kontaktów społecznych na ulicy, zapraszając podobnych sobie. Goście zostali 
zaproszeni kilka dni wcześniej. Przyszli z własnymi kocami (noc może być chłodna) i krzeseł-
kami. Przynieśli przekąski.
Film jest wyświetlany na ekranie olbrzymiego zestawu kina domowego, wystawionego do 
ogrodu. JS pokazuje Spartakusa – brutalne, bardzo widowiskowe kostiumowe kino historycz-
ne. Ten fi lm dopiero pojawił się w zapowiedziach repertuarowych i pewnie zostanie przebojem 
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Opisana sytuacja przypomina trochę wspomnienia z lat 30. XX wieku – z począt-
ków radia – lub z przełomu lat 50. i 60., gdy w Peerelu zaczynała się telewizja (Halawa 
2006: 42–48). Wtedy też sąsiedzi przychodzili do jedynych w okolicy posiadaczy od-
biornika na słuchanie (radia) albo oglądanie (telewizji). Jest to jednak podobieństwo 
dość powierzchowne. Ludzie uczestniczą w imprezach takich jak opisane wyżej, bo tego 
chcą, a nie z braku własnego telewizora czy radia albo niedostępności kina. Sami też 
organizują podobne imprezy. Używają wówczas technologii medialnych do zabawienia 
przyjaciół, prezentacji statusu, popisania się nowoczesnością i kompetencją techniczną, 
ekspresji własnych upodobań estetycznych. Potrafi ą fachowo ocenić kompetencję i styl 
podobnych zachowań u znajomych. 

Jeśli nawet użytkowania mediów zorientowane nie na treści, ale na narzędzie nie są 
w środowisku semiotycznym współczesnego Polaka zupełnie nowe, to w każdym ra-
zie na pewno nie występowały w takim natężeniu w epoce komunistycznych mediów 
ubogich. Zapóźnienia technologiczne, ograniczenia dostępu i słabe nasycenie mediami 

kin (świadectwo kompetencji technologicznej i/lub zdolności organizacyjnych JS, któremu 
udało się zdobyć fi lm niebędący jeszcze w powszechnym obiegu). 
Projekcja zaczyna się po zapadnięciu zmroku – wcześniej przybyli rozmawiali, chodzili po 
ogrodzie, bawili się z psami. Grała muzyka z płyt. W czasie projekcji w domu okna i drzwi 
ogrodowe są szeroko otwarte, w głębi widać słabo oświetloną kuchnię. Nie wszyscy goście 
przez cały czas w skupieniu śledzą fi lm. Niektórzy wstają, rozmawiają w głębi ogrodu – cicho, 
żeby nie przeszkadzać patrzącym. Nikt natomiast nie wchodzi do domu: zasięg ekranu zakre-
śla przestrzeń, w której odbywa się przyjęcie; goście zostali zaproszeni do ogrodu i szanują 
tę milczącą umowę, dyskretnie zaakcentowaną wygaszeniem większości świateł we wnętrzu. 
Dopiero po projekcji niektóre sąsiadki wejdą za RS do kuchni, żeby jej pomóc, a przy okazji 
przez chwilę zajmą się tam plotkami. 
W czasie pokazu wzdłuż płotu przechodzi kilkoro sąsiadów. Przez chwilę zatrzymują się i pa-
trzą (wysokość płotu pozwala na to, ale z pewnym trudem), oddalają się w milczeniu. 
Gospodarz obsługuje grill. Podaje widzom talerzyki z jedzeniem i drinki. Gospodyni puszcza 
w obieg przekąski, miski z czipsami i popkornem podawane są z rąk do rąk. Warunki do sku-
pionego odbioru są tu więc gorsze niż w kinie, ale swoboda – większa. W kinie niemożliwe 
byłyby prywatne rozmowy, zabawa z psem, jedzenie i alkohol w czasie projekcji. S i ich go-
ście oglądają fi lm na własnych warunkach, a nie na warunkach, które obowiązują masę ludzką 
w kinie. Może pozbywają się części magii towarzyszącej odbiorowi w sali kinowej, ale za to 
zwiększają komfort oraz przede wszystkim – własną kontrolę nad sytuacją odbioru (por. Giza 
2007). Komfort i kontrola, dodajmy, dotyczą przede wszystkim sytuacji społecznej; sam fi lm 
staje się stosunkowo mniej ważny. Gdyby chodziło o treść fi lmu, nie zaś o sytuację, wybierali-
by skupiony odbiór w milczeniu, w zaciemnionej sali, bez zakłóceń i dodatkowych, towarzy-
skich obowiązków.
Zakończenie projekcji JS punktuje odpaleniem kilkunastu fajerwerków i zaraz potem część go-
ści się żegna: muszą zaprowadzić do domu senne, zmęczone dzieci. Inni zostają jeszcze przez 
około pół godziny; jedzą, popijają niewielką ilość alkoholu, rozmawiają, żartują. Przez chwilę 
po fi lmie na ekranie widać było reklamy i serwis informacyjny, ale został on wyłączony i teraz 
znowu cicho gra muzyka; obecność olbrzymiego ekranu, na który nikt już uważnie nie patrzył, 
była chyba zbyt natarczywa. Rozmowa przez krótką chwilę dotyczy fi lmu, ale wymiana opinii 
nie trwa dłużej niż po wyjściu z kina, fi lm był bowiem raczej pretekstem do spotkania niż celem 
samym w sobie.
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zniechęcały do świadomego, jawnego ich użytkowania do komunikacji jednostki z oto-
czeniem społecznym. Niezbyt na to pozwalała także bardzo ograniczona i jednorodna 
struktura oferty medialnej; repertuar stylów, zachowań, wyborów estetycznych, poglą-
dów, jaki oferowały media, był mało atrakcyjny i bardzo ograniczony. W niewielkim 
stopniu zachęcał ludzi do używania mediów jako narzędzi autoekspresji. Niewielki też 
mogły one mieć udział w defi niowaniu stylów życia – chyba, że za styl życia uznać gre-
mialne zasiadanie przed telewizorem w porze szklanej pogody. 
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SZEROKIE PARADYGMATY 
MEDIALNE I ICH 
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7. GATUNKI MEDIALNE

Telewizja była najważniejszym medium masowym XX wieku. Mimo rosnącej roli cy-
berkultury, w wieku XXI końca jej władzy nie widać.

SEGMENTACJA I STRUMIEŃ OBRAZÓW

Jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia Fiske i Hartley pisali o kontraście między struk-
turą mediów pisanych i telewizji. „Telewizja jest efemeryczna – twierdzili – epizodycz-
na, specyfi czna, konkretna i dramatyczna w swoim sposobie działania. Osiąga swoje 
znaczenia poprzez kontrasty i zestawienia pozornie sprzecznych znaków, a jej «logi-
ka» jest oralna i wizualna” (Fiske, Hartley 1978: 15). Dziś ten kontrast przeszedł do 
historii. Media w ogóle są efemeryczne i epizodyczne, pełne są kontrastów i pozornych 
sprzeczności; starają się być konkretne i dramatyczne w swoim sposobie działania, a ich 
odbiór jest ufundowany nie na doświadczeniu czytania, lecz na doświadczeniu ogląda-
nia, a także na pewnego rodzaju powrocie do praktyk kultury oralnej (ciekawie, choć 
w sposób prowokująco jednostronny pisze o tym Neil Postman w swojej antytelewizyj-
nej diatrybie Zabawić się na śmierć, 2000). Dominujący współcześnie strumieniowy 
model oglądania i czytania także zrodził się z telewizji; obecnie w sposób niewątpliwy 
determinuje odbiór różnych mediów. Raymond Williams (1974), bodaj pierwszy ana-
lizujący telewizję jako strumień przekazów, fl ow, sytuuje narodziny odbioru strumie-
niowego w rozwiniętych społeczeństwach Zachodu już w latach 60. ubiegłego stulecia. 
Wskazuje co prawda, iż wówczas strumień przekazów był raczej generowany przez 
nadawcę, niż powodowany sposobem odbioru i zapośredniczony pilotem. Powstawał 
dzięki starannemu planowaniu programu w taki sposób, by stworzyć najlepszy kontekst 
dla komunikatów reklamowych. Niemniej w ten właśnie sposób powstały warunki do 
treningu odbioru strumieniowego. Jeszcze w latach 80. brytyjski producent telewizyjny 
John Ellis (1992: 24–25) podkreślał w swojej ważnej książce o relacjach między telewi-
zją a kinem, iż strukturę przekazu telewizyjnego określa raczej segmentacja i seryjność 
niż strumień. Wykazywano także (Feuer 1997: 131 nn.), że w telewizyjnym strumieniu 
jest mimo wszystko logika pewnej regularności, przewidywalnej powtarzalności niektó-
rych segmentów. Dziś przekaz telewizyjny jest w rzeczy samej segmentowany i oparty 
na seriach, ale praktyka odbioru rozwinęła się w kierunku opisywanym przez Williamsa. 
Odbiór mediów ma charakter ciągu bez czytelnego zamknięcia. Widzowie włączają się 
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w strumień przekazów i dowolnie go kształtują. Jeśli można tu mówić o segmentacji, to 
wypływa ona raczej z cykliczności i segmentacji życia pojedynczego odbiorcy. Przeważa 
praktyka zappingu (� ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA). Przeszliśmy w ten sposób 
jako odbiorcy od modelu paleotelewizyjnego (opartego na wyraźnie określonych, za-
mkniętych programach – całościach, oglądanych celowo i we względnym skupieniu) do 
neotelewizji – strumieniowej, amorfi cznej w treści i hybrydycznej w formie, odbieranej 
rytualnie i/lub odruchowo. Co jednak istotniejsze, to doświadczenie nie ogranicza się do 
odbioru telewizyjnego. Życie w epistemologii neotelewizyjnej kształtuje także protoko-
ły i sposób odbioru innych mediów, swoistą kulturę patrzenia (Lembo 2000: 18). Także 
prasę przeglądamy, przerzucamy, czytamy wyrywkowo, nieuważnie, traktując gazetę 
czy magazyn ilustrowany jako strumień obrazków i oderwanych fragmentów tekstu. 
Swoistym zappingiem posługujemy się, żeglując swobodnie w internecie. Zappujemy 
nawet radio. „Zapper deprogramuje telewizję” – pisze francuski teoretyk (Chateau 
1997: 161). Zappujący odbiorca deprogramuje także radio i gazety, wywraca na nice 
strategie specjalistów od ramówki i od layoutu prasowego. Telewizja m.in. oduczyła nas 
skupionej lektury. Za sprawą zappingu staliśmy się odbiorcami mediów powierzchow-
nymi i nieuważnymi, choć jednocześnie względnie autonomicznymi i niepodległymi 
w swoich wyborach (� ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA, � ZAPPING I TAPETA 
DŹWIĘKOWA). 

ZAPPING I ROZRÓŻNIENIA GATUNKOWE

Czy praktyka skakania po stacjach i kanałach oznacza, że należy unieważnić rozróż-
nienia gatunkowe w mediach? Nie – nie odrzucają ich przecież nawet najgorliwiej 
zappujący odbiorcy. To właśnie doskonała, właściwie intuicyjna (Uszyński 2004: 24) 
znajomość konwencji gatunkowych jest jednym z tych elementów, które umożliwiają 
i przyspieszają nawigację w rwącym strumieniu obrazów, dźwięków i słów; wystarczy 
jedno spojrzenie lub przeczytanie kilku zdań, żeby odbiorca podjął decyzję, czy ma do 
czynienia z gatunkiem, który go interesuje (a zatem czy pozostanie przynajmniej na mo-
ment na wybranym kanale lub przy wybranym tekście), czy też („nigdy nie oglądam 
oper mydlanych”; „fi lmy dokumentalne są nudne”; „denerwują mnie wiadomości po-
lityczne”) od razu nacisnął pilota lub przerzucił stronę. Pamięć o rozróżnieniach ga-
tunkowych jest też konieczna do zrozumienia, jak media działają w swoim kontekście 
kulturalnym. Strumieniowość polega wszak nie na zawieszeniu defi nicji gatunkowych, 
lecz na czymś, co jeszcze Williams (2004) nazwał jednością odczuwania, emocjonalną 
„urawniłowką”, każącą przyznawać wszystkim elementom strumienia jednakową waż-
ność i jednakowy status emocjonalny. Jest to przede wszystkim status rozrywki; gatunki 
medialne mają być przez czytelnika poddawane ocenie w pierwszym rzędzie z punktu 
widzenia ich funkcji rozrywkowej, a dopiero potem informacyjnej, publicystycznej 
czy estetycznej (zaznaczmy od razu, że badania przeprowadzone dla potrzeb niniejszej 
książki nie w pełni to potwierdzają). 
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JAK DEFINIOWAĆ I BADAĆ GATUNKI?

Pojawia się oczywiście pytanie, o co nam chodzi, gdy używamy słowa gatunek lub gdy 
mówimy o paradygmacie gatunkowym. Nie jest konieczne wdawanie się tutaj w roz-
ległe rozważania terminologiczne – wystarczy podkreślić, że odnosząc się do gatun-
ków, myślimy o tym, co Tomasz Goban-Klas nazywa gatunkami medialnymi (1999: 
197–200) na tle zarysowanych we wprowadzeniu do tej pracy szerokich paradygmatów 
medialnych (� GATUNKI I SZEROKIE PARADYGMATY MEDIALNE). Krótko mó-
wiąc, rozważania zawarte w tej książce są bardziej związane z instytucją, odbiorcami 
i reprezentacją, niż z podziałem na gatunki opartym na wyznacznikach strukturalnych, 
pragmatycznych i stylistycznych, typowym dla analiz mających za podstawę teorię li-
teratury, czy też z analizami narracji/ikonografi i, charakterystycznymi dla fi lmoznaw-
stwa, ale wywodzącymi się wprost od podejścia literaturoznawczego. To, co za gatunki 
uważa teoria literatury, w niewielkim tylko stopniu stanowi przedmiot naszego zain-
teresowania. Gdy stosujemy do gatunków dziennikarskich kryteria literaturoznawcze 
(jak w: Wojtak 2004, Furman, Kaliszewski, Wolny-Zmorzyński 2006), to wywiedzione 
z literatury gatunki pisane stają się ramą odniesienia dla gatunków w mediach elektro-
nicznych, zbudowanych na zupełnie od nich odmiennych zasadach. Umyka uwadze nie-
zmiernie ważna w dzisiejszym świecie mediów cecha gatunków medialnych: ich zwią-
zek z założeniami ekonomicznymi instytucji nadawczych, funkcjonalność w stosunku 
do uwarunkowań ekonomicznych prasy, radia, telewizji, a także relacja do technologii. 
Znika też zazwyczaj z pola widzenia ważna cecha gatunków medialnych, jaką jest zdol-
ność do wywoływania i zaspokajania określonych oczekiwań publiczności, jej aktywne-
go uczestnictwa w odbiorze. „Wyobraź sobie badanie budowy mechanicznej i struktury 
silnika samochodowego: możesz odkryć, dlaczego samochód jedzie, ale nie znajdziesz 
w taki sposób żadnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tak lubią go prowadzić” 
(Mittell 2004: 3). 

Analizujemy zatem użytkowanie nowych paradygmatów gatunkowych w polskich 
mediach, pamiętając, iż o ile można mówić o względnie jednoznacznych, trwałych tak-
sonomiach w obszarze badań literaturoznawczych i fi lmoznawczych, o tyle teoria me-
diów takich taksonomii się nie dopracowała. Tam, gdzie pojawiają się takie próby, ry-
chło powstaje terminologiczne zamieszanie. Wiele klasyfi kacji w tej pracy, dotyczących 
gatunków medialnych, może być uznanych za niepełne, nierozłączne lub nieadekwatne. 
Przywołujemy je jednak, ponieważ mogą być funkcjonalne, gdy trzeba opisywać zróż-
nicowaną i amorfi czną treść środków masowego komunikowania. Gatunki medialne 
mają płynne granice – mieszają się i nakładają. Jest wiele znanych i opisanych gatun-
ków medialnych, ale są i takie, które nie funkcjonują pod określoną nazwą. Są mało 
trwałe i podatne na zmiany, gdyż funkcjonują w obrębie przemysłu kulturalnego, który 
musi reagować na szybko zmieniające się mody i upodobania publiczności. Dlatego też 
obok gatunku mówimy niekiedy o formule gatunkowej, gdy chcemy zaznaczyć, że cho-
dzi o szerszy zestaw kodów i konwencji, niekiedy zaś o formacie (Turner 2001) – gdy 
realizacja tekstu określonego gatunku wymaga bardzo ścisłego odwzorowania pierwo-
wzoru.

Istnieje, rzecz jasna, wiele paradygmatów poznawczych umożliwiających analizę 
gatunków w mediach z różnych punktów widzenia. Obok literaturoznawczego, coraz 
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mniej użytecznego lub zgoła już bezużytecznego poznawczo, gdy chodzi o gatunki me-
dialne (por. Godzic 2004: 20–21), także podejście psychologiczne, strukturalistyczne, 
historyczne itp. Jak wskazują teoretycy (Mittell 2001), w większości analiz czynionych 
z różnych pozycji badawczych dominuje jednak założenie tekstualistyczne, a także opar-
cie rozróżnienia na kategoriach formalnych i estetycznych. Kategoria gatunku odnosi-
łaby się więc w pierwszym rzędzie do tekstu. Gatunki medialne tymczasem są czymś 
więcej, mianowicie są kategorią kulturalną. 

Drugie, obok formalno-tekstualistycznego, rozumienie gatunków w mediach wyra-
ża się w takich analizach, które skupiają się na procesach dekodowania i interpretacji. 
Uwaga badaczy koncentruje się na procesach identyfi kowania gatunków, ich rozumie-
nia, nadawania im sensu i negocjowania różnych ich znaczeń. W obrębie takiego podej-
ścia rozwinęło się wiele wariantów – strukturalny, ideologiczny, rytualny, psychoanali-
tyczny. Każdy z tych wariantów prowadzi do propozycji nadania gatunkom medialnym 
jednego, zasadniczego znaczenia. Oznacza to zignorowanie z jednej strony otwartej, po-
lisemicznej natury tych tekstów, a z drugiej – ich rozległych uwikłań organizacyjnych, 
rynkowych, produkcyjnych itp. Jednym z najszerzej cytowanych studiów nad gatunkami 
medialnymi (zwłaszcza w telewizji) jest praca Jane Feuer (1999). W swej metaanalizie 
badań nad gatunkami wskazuje ona na dominację trzech podejść: estetycznego (gatunki 
jako systemy pozwalające na artystyczną ekspresję – i to, jak gatunki na tę ekspresję 
pozwalają lub, przeciwnie, ją ograniczają); rytualnego (gatunek jako narzędzie kultural-
ne, za pomocą którego wyrażają się zbiorowe wartości danego społeczeństwa, a także 
pozwalające na budowę i podtrzymywanie więzi społecznych); ideologicznego (gatun-
ki jako narzędzia reprodukowania i umacniania ideologii kapitalistycznej oraz – co za 
tym idzie – jako instrumenty kontroli społecznej). Feuer, analizując gatunki, rozróżnia 
między aspektami wewnętrznymi (forma, treść) i zewnętrznymi (zmiany technologicz-
ne, społeczne, kulturowe). To wygodne, ale zaciemnia fakt, że dzisiaj trudno rozróżnić 
między tym, co wewnętrzne, i tym, co zewnętrzne. Choć takie badania mogą prowadzić 
do bardzo ciekawych interpretacji, nie dają najczęściej odpowiedzi na pytania, co ludzie 
z gatunkami medialnymi robią i jak to się zmienia w czasie. 

Reasumując: większość analiz gatunków medialnych łączy wspólnota założeń o za-
sięgu gatunku (konieczność zadawania pytania, czy danemu tekstowi można przypi-
sać etykietkę gatunkową – i którą); normatywizm (oparcie zaliczenia danego tekstu do 
gatunku na podstawie wcześniej opisanych kryteriów); monolityczność (założenie, iż 
każdy tekst należy do jednej, konkretnej kategorii gatunkowej) i biologizm (gatunek 
jest postrzegany jako rodzaj bytu obdarzonego własnym cyklem życiowym, mającego 
okres wzrostu, dojrzałości i śmierci). Uwidacznia się też pewien rozziew między bada-
niami telewizji i badaniami innych mediów. Analizy gatunków telewizyjnych już się 
w pewnym sensie wyzwoliły z ograniczeń tekstualistycznych i strukturalnych; coraz 
częściej też bada się je wraz z niezbędnym kontekstem medialnym i w szerszym kontek-
ście kulturowym. Gatunki prasowe natomiast, tak jakby we współczesnych mediach nic 
się w ostatnim półwieczu nie zmieniło, opisywane są i analizowane przede wszystkim 
z punktu widzenia relacji formy do treści oraz pod kątem realizacji wymogów formal-
nych – wciąż znać tu silny nacisk perspektywy fi lologicznej.
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A może „zamiast pytać, co oznacza gatunek (...), powinniśmy zapytać, co ten gatunek 
znaczy dla specyfi cznych grup w określonych okolicznościach kulturowych?” (Mittell 
2004: 5).

GATUNEK MEDIALNY JAKO KOD

Być może sposobem na uniknięcie opisanych wyżej uproszczeń jest zdefi niowanie ga-
tunków medialnych przy użyciu paradygmatu semiologicznego: potraktowanie gatunku 
jako zestawu kodów – reprezentacyjnych i prezentacyjnych, technicznych, ideolo-
gicznych, wspólnych dla producentów poszczególnych tekstów w mediach i grup 
odbiorców. W sensie technicznym kod składa się z zestawu elementów oraz reguł ich 
łączenia i użytkowania. Żeby zaistniał gatunek medialny jako kod, potrzebna jest zatem 
nie tylko grupa charakterystycznych tekstów zbudowanych według wspólnych za-
łożeń formalnych i treściowych, lecz także swoiste systemy reguł, oczekiwań i zało-
żeń, które do procesu odbiorczego wnoszą czytelnicy czy widzowie i które wchodzą 
w interakcje z tekstami medialnymi podczas odbioru (Neale 1997) oraz w trakcie 
przepracowywania, reinterpretowania, dyskutowania, użytkowania tekstów me-
dialnych po odbiorze. Te oczekiwania i hipotezy oparte są, rzecz jasna, na dotychczas 
przyswojonej przez widzów wiedzy i kompetencji gatunkowej; m.in. na „różnych reżi-
mach prawdopodobieństwa, różnych systemach wiarygodności, motywacji, uzasadnień 
i przekonań” (ibidem: 460–461). Dotyczą one zarówno prawdopodobieństwa gatunko-
wego (co, biorąc pod uwagę cechy gatunku, jest możliwe w danym tekście?), jak praw-
dopodobieństwa społecznego i kulturowego (co jest w tym tekście życiowo i społecznie 
prawdopodobne?). Reguły gatunkowe mogą zakładać ignorowanie, omijanie lub prze-
kraczanie tego, co widzowie postrzegają jako prawdopodobne, i różne gatunki są do 
tego bardziej lub mniej uprawnione. Znajomość reguł jest jednak niezbędna, żeby ga-
tunek mógł funkcjonować jako taki. Recepcja różnych gatunków w mediach stanowi 
więc rodzaj „wspólnictwa pomiędzy producentami i audytorium” (Abercombie 1996: 
43), opartego na tekście i charakterystycznej dla audytorium tego tekstu negocjacji, ak-
tywowanej przez oczekiwania widzów (Turner 2001: 6). 

Trzeba jednocześnie spojrzeć na gatunki/kody medialne jako na element rozległej 
semiosfery (� ANEKS: SEMIOSFERA I ZMIANA KULTUROWA); niezbędne jest 
przypomnienie, iż każdy z gatunków medialnych stanowi element szerszego kodu 
mediów, a dodatkowo operuje w ramach szerokich paradygmatów medialnych 
– niezmiernie ważnych dla współczesnych mediów, szerokich, wspólnych zestawów 
treści, założeń i reguł, organizujących operowanie dzisiejszych środków masowe-
go komunikowania (�GATUNKI I SZEROKIE PARADYGMATY MEDIALNE). 
Dlatego analizowane w tej pracy gatunki medialne nazywamy tak jak w terminologii 
produkcyjnej (opera mydlana, reportaż, tabloid itp.); w praktyce, w rozmowach z odbior-
cami, okazało się, iż bynajmniej nie jest to terminologia powszechnie znana i poprawnie 
używana. Mówimy jednak także o szerokich paradygmatach medialnych, w obrębie 
których te konkretne gatunki operują, w tym sensie np. tabloid można analizować jako 
jeden z kodów/subkodów tworzących paradygmat tabloidyzacji, w którym znajdzie się 
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także tzw. trash tv, niektóre odmiany poważnej prasy informacyjnej, talk shows, prasa 
plotkarska, konstrukcja medialnych celebrities, prace paparazzich itp.)

Konkretny tekst w mediach zaliczymy do jakiegoś gatunku, kiedy ma wspólne 
z innymi tekstami należącymi do tej samej grupy: rodzaj zawartości (tematykę, zestaw 
wartości, przesłanie ideologiczne) oraz elementy formalne (strukturę, styl itp.) w takim 
stopniu, że możliwe jest zidentyfi kowanie go przez odbiorców jako należący do danego 
paradygmatu gatunkowego – co skutkuje odbiorem i interpretacją opartą na wspólnych 
konwencjach, przyswojonych we wcześniejszym kontakcie z podobnymi tekstami.

Odbiorcy (czytelnicy, konsumenci) tekstu odgrywają tu fundamentalną rolę. Próba 
skatalogowania elementów koniecznych i wystarczających, by zaliczyć tekst do jednego 
paradygmatu gatunkowego, musi bowiem skutkować wątpliwościami i niejasnościami. 
Tym natomiast, co w znacznej części konstytuuje kod, jest jego użytkowanie. Odbiorcy 
nie zaliczają tekstu medialnego do takiego czy innego gatunku w drodze szczegółowej 
analizy formalnej i treściowej. Nie muszą się zastanawiać ani nad cechami dystynk-
tywnymi gatunku, ani nad przynależnością gatunkową tekstów medialnych, a jednak 
zazwyczaj nie mają wątpliwości, z jakiego rodzaju tekstem mają do czynienia, nawet 
jeśli nie zawsze znają odpowiedni fachowy termin. Zasadniczą rolę przy rozróżnieniach 
gatunkowych odgrywa pamięć o dotychczasowych doświadczeniach kulturalnych. 
Identyfi kacja gatunkowa tekstu opiera się na przypomnieniu znanych reguł i na antycy-
pacji ich przestrzegania (lub łamania, ale nie w stopniu, który uniemożliwiałby związa-
nie tekstu z określonym paradygmatem gatunkowym).

Natychmiastowa identyfi kowalność jest niezbędna do funkcjonowania gatunków 
medialnych, stanowi wręcz warunek ich istnienia. Jak przypomina często cytowany 
McQuail, „gatunek może być uważany za praktyczne narzędzie, pomagające każdemu 
medium masowemu produkować konsekwentnie i skutecznie oraz odnieść swoją pro-
dukcję do oczekiwań klientów. Ponieważ jest to także praktyczne narzędzie umożli-
wiające indywidualnym użytkownikom mediów zaplanowanie swoich wyborów, może 
być uznany za mechanizm porządkujący stosunki pomiędzy dwiema głównymi stronami 
w komunikowaniu masowym” (McQuail 1984: 200). Gatunki medialne są ściśle zwią-
zane z pragmatyką funkcjonowania rynku mediów i całego rynku kultury popularnej. 
Ta ich właściwość pozwala nam rozważać ich funkcjonowanie w „nowej semiosferze” 
Polaków jako elementu wprowadzającego i stymulującego zmiany.

Kod, czy też zestaw kodów konstytuujących gatunek medialny, ma charakter kumu-
latywny (za: Tudor 1974: 225–226; uwagi Tudora odnoszą się do gatunków fi lmowych, 
bez żadnych zastrzeżeń jednak można je odnieść i do gatunków w innych mediach). 
Gatunek rozwija się raczej w drodze dodawania kolejnych innowacji niż wymiany re-
dundantnych elementów na inne. Kod ten jest konserwatywny, innowacje dopasowywa-
ne są do tego, co już jest, nie mają na celu wywrócenia zastanego stanu rzeczy. Zmiany 
prowadzą jednak do wyodrębniania się subgatunków i nowych gatunków – kod generuje 
nowe kody i subkody, których odczytywanie uwarunkowane jest jednak znajomością 
kodu pierwotnego.

Gatunki medialne nie występują w izolacji. Jako kody uwikłane są w pojemniejszą 
strukturę kodów medium, w którym występują, i jeszcze szerzej – kodu mediów maso-
wych, ten zaś stanowi integralną część kodów kultury popularnej. W procesie odbioru 
gatunków medialnych mamy ponadto do czynienia ze specyfi ką korzystania ze współ-
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czesnych mediów, polegającą na zappingu i odbiorze czy to programów w mediach 
elektronicznych, czy prasy, jako strumienia tekstów. I tu także istotna jest natychmiasto-
wa rozróżnialność gatunkowa; zappowanie polega m.in. na błyskawicznej identyfi kacji 
i rozpoznaniu charakteru kolejnych cząsteczek generowanego za pomocą pilota strumie-
nia (o czym była już mowa wyżej).

W dalszych częściach tej pracy przywołujemy zatem także historię gatunków medial-
nych i ich szczególnie wyraziste, kanoniczne realizacje. Tym jednak, co nas naprawdę 
interesuje, nie jest stosunek funkcjonujących w polskich mediach konwencji gatunko-
wych do (nieistniejącego przecież) wzorca sevrskiego opery mydlanej czy tabloidu, lecz 
wspólnota interpretacji i doświadczeń ludzi związanych z różnymi kodami. Gatunek me-
dialny występuje tu jako określone doświadczenie kulturowe oraz jako element szersze-
go doświadczenia świata zmediatyzowanego, współczesnej kultury mediów (Bird 2003: 
5). Rozmowy z użytkownikami mediów, ankiety, obserwacje dotyczą na przykład serwi-
sów informacyjnych jako elementu szerszego doświadczenia infotainment; magazynów 
ilustrowanych dla mężczyzn i kobiet jako fragmentu szerszego doświadczenia gender-
based media; reklamy jako wycinka szerszego doświadczenia życia w społeczeństwie 
konsumującym itp. (� ANEKS: UŻYTKOWANIA I KORZYŚCI – TAK, ALE..., � 
ANEKS: WSPÓLNOTY INTERPRETACYJNE). 

 Rozważamy więc funkcjonowanie gatunków jako kodów usytuowanych w kontek-
ście szerokich paradygmatów medialnych. 
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8. ADAPTOWANIE, HYBRYDYZACJA,
NOWE GATUNKI MEDIALNE

Nowe gatunki i szerokie paradygmaty medialne weszły do naszej rzeczywistości me-
dialnej (a raczej wlały się do niej szerokim strumieniem) po 1989 roku. Niektóre były 
wcześniej, rzecz jasna, obecne w systemie mediów i w świadomości odbiorców (� 
POLACY NA SEMIOTYCZNYM POLIGONIE). Jednak ich pełne oswojenie – włą-
czenie w strukturę rynku mediów i wprowadzenie do świadomości, kompetencji, za-
sobu skojarzeniowego, upodobań i idiosynkrazji odbiorców – nastąpiło wówczas, gdy 
przestały funkcjonować jako rarytasy, osobliwości czy piętnowane przez władze wzory 
negatywne, stały się natomiast częścią codzienności. Ich obecność, a także praktyki im-
portowania programów, adaptowania formuł gatunkowych, realizacji tekstów przysto-
sowanych do lokalnych warunków stały się przezroczyste w tym sensie, że uważane są 
przez nadawców i odbiorców za oczywiste, naturalne, same przez się zrozumiałe (� 
ANEKS: SEMIOSFERA I ZMIANA KULTUROWA). 

WOLNY RYNEK I ERA NASYCENIA

Napływ nowych gatunków i ugruntowanie się szerokich paradygmatów gatunkowych 
zapoczątkowane w latach 90. XX wieku odbywały się za sprawą importowania z Ame-
ryki Północnej i Europy Zachodniej fi lmów i programów telewizyjnych, udostępnienia 
(dość ograniczonego z powodów fi nansowych) prasy zagranicznej, stworzenia warun-
ków dostępu do zagranicznych telewizji. Krótko mówiąc, wiązało się to z radykalnym 
poszerzeniem dostępności tekstów medialnych wyprodukowanych w krajach rozwinię-
tego kapitalizmu. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku nie była to w polskich mediach 
praktyka całkiem nowa, przybrała tylko z niczym dotychczas nieporównywalne rozmia-
ry. Nową natomiast praktyką stało się dopasowywanie do potrzeb polskiego odbiorcy 
gatunków charakterystycznych dla mediów na Zachodzie oraz kupowanie i dostosowy-
wanie specyfi cznych formuł realizacji paradygmatu gatunkowego – tzw. formatów. 

Media po przełomie ustrojowym przechodzą proces adaptacji do nowych warun-
ków. Polega ona m.in. na dostosowywaniu do stosunków wolnorynkowych – z reklamą 
w centrum jako głównym tekstem i głównym źródłem fi nansowania – oraz na budo-
wie w związku z tym nowej relacji pomiędzy mediami i odbiorcą (� MIĘDZY PRL 
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A WOLNYM RYNKIEM). Od 1989 roku media kupują programy i licencje, a także 
przyswajają, przetwarzają, dostosowują do lokalnych potrzeb gatunki powstałe w wa-
runkach systemu wolnorynkowego. Sporadycznie próbują też na ich podłożu budować 
gatunki nowe, własne. Obok własnościowej, musiała także powstać nowa struktura ga-
tunkowa i treściowa mediów. Proces ten nie jest zamknięty. (Kupowanie formatów jest 
jedną z dróg, którymi świadomość gatunkowa i popularność różnych konwencji me-
dialnych rozprzestrzenia się wśród polskich odbiorców). Jego efektem jest przejście od 
systemu mediów i ograniczonego rynku idei, który wspominany już wyżej John Ellis 
(2000) nazywa modelem ubogim (scarcity), do modelu dostępności (avalaibility) oraz 
nasycenia (plenty) – z wszelkimi tego konsekwencjami kulturalnymi i politycznymi. 

Jakie jest długofalowe, kulturalne znaczenie tego procesu? (� CZY ŻYJEMY JUŻ 
W KULTURZE MEDIÓW?) Można nań naturalnie spojrzeć z obawą przed amerykani-
zacją lub nowymi formami imperializmów kulturowych, wynikającymi nie tyle z ame-
rykańskiej dominacji, ile z całej architektury globalnego systemu mediów (Mattelart 
2004). Można też oskarżyć media po roku 1989 o zmarnowanie szansy, zaprzepasz-
czenie naszej odrębności kulturowej, promowanie wartości konsumpcyjnych kosztem 
tradycyjnych wartości kultury narodowej itp. Ten wątek przewija się u nas intensywnie 
w publicystyce na temat mediów i kultury popularnej oraz stanowi jedną z głównych 
ram pojęciowych dyskusji o globalizacji mediów (Rek 2002). Alternatywą jest opisy-
wanie transferu form i treści medialnych w kategoriach podróży (ibidem), postępującej 
deterytorializacji i oderwania treści medialnych od bezpośredniego zakorzenienia kul-
turowego ludzi – jednak i takie spojrzenie pociąga za sobą zazwyczaj nieprzychylne 
komentarze, prowadzące z powrotem do tez o morderczym wpływie globalizacji na toż-
samość kulturową Polaków. Można także pomyśleć o tym procesie zasadniczo pozytyw-
nie, w kategoriach kulturowego populizmu, i uznać, że oto media wreszcie odpowiadają 
na prawdziwe ludzkie potrzeby, że włączamy się tym sposobem w obieg światowej kul-
tury, czyli że – jak chętnie powtarzano u nas w latach 90. – „nareszcie jest normalnie”. 
Znacznie istotniejsze od skrajnych, choć doraźnych ocen wydaje się jednak przeanali-
zowanie semantyki procesów nasycania mediami z uwzględnieniem także materialnego 
i technologicznego aspektu zachodzących przystosowań i adaptacji (Moran 1998).

ADAPTOWANIE OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Adaptacje i przetworzenia gatunków medialnych mogą mieć różne zakresy. Praktycy 
mówią niekiedy o klonowaniu, rozwijaniu i kolażowaniu (cloning, developing, colla-
ging; Keane 2004). Pierwsza spośród tych strategii polega na ścisłym naśladowaniu 
oryginału – tzw. formatu (w wyniku plagiatu lub w rezultacie zakupu licencji od fi rmy, 
która oryginał wyprodukowała). Druga odnosi się do sytuacji, gdy wzór, oryginał jest 
pierwowzorem dla nowego programu czy tekstu (powstaje niekiedy nowy format, który 
z kolei może być naśladowany przez inne media). Trzeci typ adaptacji prowadzi do po-
wstania hybrydy: z połączenia elementów kilku pierwowzorów powstaje całkiem nowa, 
pograniczna formuła gatunkowa. Mamy więc możliwość z jednej strony ścisłej adapta-
cji formatu, która zwykle obwarowana jest licznymi zastrzeżeniami, niepozwalający-
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mi na zbyt daleko idące odejście od oryginału (lub w istocie wymuszająca stworzenie 
jego niemal dokładnej kopii); z drugiej – własnej produkcji, opartej na przyswojonych 
(i przebudowanych na potrzeby nowych warunków) regułach gatunkowych (Moran 
1998: 9). Możliwa jest także adaptacja „zapominająca o oryginale” – powstają gatunki 
hybrydyczne, zmącone, czerpiące z różnych dostępnych paradygmatów gatunkowych 
po to, żeby umieścić w nich lokalne treści. Albert Moran używa tu pojęcia adaptacji 
otwartej i zamkniętej (ibidem). Adaptacja otwarta to przeniesienie ogólnych reguł gatun-
kowych, podstawowych założeń, niekiedy konstrukcji postaci itp., przy dużej swobodzie 
w stosunku do oryginału. Zamknięta (najczęściej związana z nabyciem praw autorskich 
do jakiegoś formatu, gdy idzie o telewizję lub radio, do wykorzystania layoutu i dużej 
części treści – w wypadku prasy) prowadzi do ścisłego naśladowania pierwowzoru, 
z takimi tylko dostosowaniami, które mogą się przyczynić do lepszej akceptacji tekstu 
medialnego przez jego nową publiczność. Pomiędzy dwiema skrajnościami – całkowi-
cie otwartym, lokalnym wariantem realizacji paradygmatu gatunkowego oraz ścisłym 
naśladowaniem pierwowzoru – leży rozległe continuum, zawierające w sobie teksty 
medialne o różnym stopniu kreatywności oraz o rozmaitych proporcjach treści lokal-
nych, zagranicznych i globalnych. Niektóre gatunki, formaty, formuły programowe czy 
realizacje mogą być zatem prezentowane odbiorcy in extenso, bez przystosowań, inne 
wymagają przystosowań niewielkich, niejako uaktualniających je w nowym kontekście, 
jeszcze inne podlegają adaptacjom tak rozległym i złożonym, że powstaje właściwie 
nowa formuła gatunkowa. „Jaki mógłby być lepszy dowód na homogenizację biznesu 
(medialnego – mlm) i zawartości, niż popularność formatów? Tuzin przedsiębiorstw me-
dialnych jest w stanie prowadzić ogólnoświatowy biznes, sprzedając te same pomysły, 
i wydaje się, że audytoria oglądają narodowe odmiany tego samego programu” (Vaisbord 
2002). W miarę jak przeniesione w nowe warunki propozycje gatunkowe są przekształ-
cane i dostosowywane do potrzeb lokalnego odbiorcy, do mediów wchodzi związany 
z nimi zestaw estetyk i wartości; zmienia się semiosfera. Transfer i adaptacja odbywa-
ją się wraz z przeniesieniem szerszego paradygmatu poznawczego i systemu wartości, 
którego przyswojenie jest niezbędne odbiorcy do rozumienia i czerpania przyjemności 
z tekstu. Rzadko przybiera to postać explicite sformułowanej wiedzy, chodzi raczej o 
odruchowe przystosowywanie się do warunków zmieniającej się semiosfery. Przepływ 
nie jest jednak jednostronny; odbiór nowych treści podlega negocjacjom, podczas któ-
rych dochodzą do głosu doświadczenie kulturalne, polityczne, historyczne, stan wiedzy, 
przekonania odbiorców oraz istniejący kontekst medialny. „Na głębszym poziomie (...) 
funkcjonowanie formatów potwierdza fakt, że telewizja wciąż pozostaje przywiązana do 
kultur lokalnych i narodowych” (ibidem). To twierdzenie o telewizji uczestnika wielkiej 
międzynarodowej konferencji medioznawczej (przewijające się zresztą konsekwentnie 
w całych materiałach konferencyjnych; MiT2 2002) jest równie, a może nawet bardziej 
prawdziwe w odniesieniu do radia czy mediów drukowanych. Pomimo teoretycznej 
możliwości, że istnieje już w sposób empirycznie sprawdzalny coś, co by się dało na-
zwać audytoriami ponadnarodowymi czy audytorium globalnym (Saranovitz 2002), od-
biorcy są ciągle związani z własnym kontekstem kulturalnym i medialnym. Audytoria 
są lokalne właśnie, a nie globalne, przywiązane do swojego miejsca i czasu – co, jak się 
wydaje, dość wyraźnie pokaże prezentowany w tej książce rekonesans wśród polskich 
widzów, słuchaczy, czytelników.
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W kontakcie z nieznanymi sobie gatunkami i formatami odbiorcy odbierają rodzaj 
„lekcji nowego języka” (Moran 1998: 170) o kodach i konwencjach, przy użyciu któ-
rych jest budowany tekst w danym gatunku. Przy okazji przyswajają wartości i idee, 
które ten gatunek reprezentuje; uczą się – bezwiednie, implicytnie – o zasadach rzą-
dzących paradygmatem gatunkowym, ale i o regułach rządzących światem, w którym 
taki gatunek i jego konkretna realizacja są możliwe. Uczą się także odbioru mediów 
ponowoczesnych. Hybrydyczne i ponadnarodowe gatunki, formaty, realizacje są zwią-
zane z coraz bardziej pofragmentowanym i coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem 
(Baltruschat 2002), odzwierciedlającym fragmentaryczną, nieciągłą, niekonsekwentną 
naturę rzeczywistości ponowoczesnej (� KULTURA PŁYNNYCH DEFINICJI). Taka 
natura tej rzeczywistości wynika zaś między innymi z wejścia w erę nasycenia treściami 
medialnymi (interesująca dyskusja na temat tych współzależności – por. Richardson, 
Meinhof 1999; Scannell 1996).

TRANSFER TECHNOLOGICZNY

Pamiętajmy też o materialnym, fi zycznym wymiarze tego procesu. Przenoszenie i ad-
aptowanie tekstów medialnych, czy to w mediach elektronicznych, czy drukowanych, 
wymaga pewnego minimum (a lepiej jeszcze, żeby było to więcej niż minimum) środ-
ków materialnych, umiejętności logistycznych, know-how. Wymaga też określonego 
poziomu kultury pracy oraz możliwości technologicznych. Znamienne, że na przykład 
pierwsza polska opera mydlana W labiryncie (� OPERA MYDLANA PO POLSKU) 
nie była emitowana codziennie, jak zachodnie soap opery, gdyż dla polskiej telewizji na 
tamtym etapie nie do przeskoczenia był problem ciągłości produkcji odcinków. Kręcono 
więc zaledwie jeden półgodzinny odcinek tygodniowo, produkcja zatrzymała się na stu 
dwudziestu (FilmPolski.pl, 2006). Dodajmy, iż transfer gatunkowy stawia też wyma-
gania technologiczne przed widzami – inaczej mówiąc, żeby w pełni korzystać z me-
diów, trzeba dysponować środowiskiem domowym wyposażonym w środki techniczne, 
a także mieć umiejętność, potrzebę, nawyk pełnego wykorzystywania możliwości, ja-
kie one dają. Analizując procesy przyswajania nowych paradygmatów gatunkowych, 
nie można zatem pominąć kwestii fi zycznego dostępu ludzi do mediów, częstotliwości 
i intensywności używania, miejsca tych mediów w strukturze codziennego życia, kom-
petencji do korzystania z nich (� UBOGIE I BOGATE KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
I MOŻLIWA ALTERNATYWA).

W świetle teorii transferu technologicznego (Moran 1998: 174) można wręcz mówić 
o swoistych, narodowych czy regionalnych systemach technologicznych. Na technolo-
giczny system mediów wpływają warunki społeczne, ekonomiczne, polityka, doświad-
czenia historyczne, poziom innowacyjności i otwartości danej kultury.

Istotne są przynajmniej trzy aspekty technologicznego systemu mediów, pozosta-
jących w różnym stosunku do specyfi ki ekonomicznej, politycznej, a także kultury 
i pamięci historycznej danej społeczności (Luke 1997). Te trzy aspekty systemu tech-
nologicznego to przedmioty materialne, praktyki społeczne i wiedza (Wajcman 1991: 
14 nn.). Tak więc na system technologiczny mediów składa się, po pierwsze, po prostu 
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baza materialna – materialne warunki produkcji przekazów medialnych i ich dystrybucji 
oraz odbiorniki różnego rodzaju wypełniające otoczenie ludzi – wszystko to jako pro-
dukt określonej społecznej i ekonomicznej działalności ludzkiej (Wajcman 1994). Drugi 
aspekt to działania indywidualne i zbiorowe ludzi, wynikające z obecności mediów 
i możliwości ich używania w otoczeniu osobistym i społecznym oraz kształtujące to 
otoczenie w kierunku nasycenia go dostępnymi środkami komunikacji masowej. Aspekt 
trzeci to wiedza i kompetencje do tworzenia przekazów, ich dystrybucji, użytkowania 
mediów oraz działań społecznych tymi mediami zapośredniczonych. Na system tech-
nologiczny mediów składają się badania nad mediami, badania marketingowe, edukacja 
medialna, badania społeczne, nieformalna wymiana wiedzy między użytkownikami, po-
pularyzacja wiedzy i instytucje, które się wytwarzaniem i dystrybucją wiedzy zajmują. 

Reasumując, przenoszenie paradygmatów gatunkowych oznacza ich przystosowanie 
do warunków m.in. społecznych, kulturalnych, politycznych, edukacyjnych, prawnych, 
w jakich mają funkcjonować, ale też wymusza zmiany, które prowadzą do zmiany sy-
tuacji ekonomicznej i otoczenia technologicznego ludzi. Technologia tymczasem jest 
wynikiem specyfi cznego otoczenia komunikacyjnego i kulturowego, określonego syste-
mu społecznego – i jest z nim wzajemnie uzależniona (o czym zajmująco pisze Barry 
Levinson (2006) w swojej znanej książce o zależnościach mediów, komunikowania 
i rozwoju kultury).

Ekonomia, technologia i kultura są zatem wzajemnie splecione i uzależnione. 
Dyfuzja technologii medialnych w sferze społecznej zachodzi, dodajmy, nierówno-
miernie i z niejednakową prędkością; dostęp do technologii, a zatem także kompetencja 
medialna i zdolność do absorbowania i przetwarzania oraz negocjowania nowych teks-
tów są ograniczane i warunkowane czynnikami demografi cznymi i socjologicznymi. Są 
zatem uwikłane w relacje władzy, społecznego uprzywilejowania i podporządkowania 
(por. Wajcman 1994). Bardzo wyraźnie widać to w ekonomicznie i społecznie spolary-
zowanym społeczeństwie Polski ery transformacji ustrojowej.

OD ADAPTOWANIA DO SERIALIZACJI

Mamy zatem do czynienia z adaptacjami, transferami, tłumaczeniami, przeróbkami, tra-
westacjami, pastiszami i parodiami, kolażami gatunkowymi, recyklingiem obejmującym 
narrację, stylistykę lub inne aspekty treści, a na to wszystko nakładają się jeszcze pro-
cesy tzw. serializacji (Keane, Moran 2005), określanej też angielskim terminem marke-
tingowym spin-off. Spin-off to kompleks rozmaitych działań producentów w celu prze-
dłużenia cyklu życiowego poszczególnych realizacji medialnych poprzez adaptowanie o 
różnym stopniu otwartości i przenoszenie elementów szczególnie popularnych realizacji 
gatunkowych nie tylko ponad granicami językowymi i kulturowymi, lecz także pomię-
dzy mediami. Sukces serialu telewizyjnego na przykład może pociągać za sobą nie tylko 
eksport tego serialu za granicę oraz jego sprzedaż jako formatu. W konsekwencji suk-
cesu może powstać fi lm kinowy, rozrywkowe widowiska telewizyjne, musicale i sztuki 
teatralne, słuchowiska, fi lmy dokumentalne, kampanie reklamowe, happeningi, wyda-
rzenia plenerowe i festyny. Odcinki serialu i dodatkowe materiały z jego realizacji zo-
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stają wydane w wersji VHS oraz w wersji DVD. Wydaje się periodyki ilustrowane dla 
miłośników serialu oraz książki o nim lub z jego scenariuszem, powieści na jego pod-
stawie, komiksy i fotokomiksy, albumy z fotografi ami. Zakłada się stronę internetową, 
tworzy blogi poszczególnych postaci i sieciowe fanziny, otwiera się fora dyskusyjne, 
styka się internautów z aktorami/bohaterami serialu w chatroomach, kreuje gry kompu-
terowe, zachęca do ściągania z Sieci tapet, wygaszaczy i e-kartek. Obudowuje się serial 
merchandisingiem – sprzedaje się fi gurki, zabawki, plakaty, kalendarze i pocztówki, pły-
ty z muzyką, dzwonki telefoniczne, gry towarzyskie (z tzw. triviami – mało istotnymi, 
bardzo szczegółowymi pytaniami dotyczącymi serialu), specjalne produkty występujące 
w serialu, odzież, kubki, gadżety itp. Zakłada się stowarzyszenia fanów i organizuje dla 
nich quizy i konkursy telewizyjne, prasowe, sieciowe, telefoniczne. Nakłania się fanów 
do tworzenia własnych postaci i narracji, proponowania alternatywnych rozwiązań nar-
racyjnych. Organizuje się zjazdy miłośników danego produktu medialnego, konkursy na 
sobowtórów, jubileusze i koncerty. Wykorzystuje się produkt do tworzenia reklam. Rzecz 
jasna, w tym wirze przetworzeń i dostosowań idea czystości gatunkowej i autorstwa ma-
teriału w mediach całkowicie traci znaczenie. Szeroki paradygmat medialny natomiast 
pozostaje w mocy, a nawet nabiera jeszcze większego znaczenia, serializowane teksty 
medialne mogą bowiem należeć do różnych gatunków, zazwyczaj natomiast należą do 
tego samego szerokiego paradygmatu i wspólnie wyrażają jego założenia i wartości (� 
GATUNKI I SZEROKIE PARADYGMATY MEDIALNE).

NOWE GATUNKI MEDIALNE A KULTURA KONWERGENCJI

Zjawisko kształtowania się szerokich paradygmatów medialnych to wynik i korelat kul-
tury konwergencji (Jenkins 2007): swoistej, charakterystycznej dla przełomu stuleci, 
zmiany wewnętrznych założeń i mechanizmów działania całej zmediatyzowanej kultu-
ry globalnej. Wielokrotnie już w tej pracy przywoływana konwergencja dotyczy roz-
maitych dyskursów medialnych, rozrywki, reklamy i postaw odbiorców/konsumentów. 
Wyraża się w transmedialności, kulturze uczestnictwa, zbiorowym wytwarzaniu wiedzy. 
Zdążyła już wytworzyć swoiste dla siebie odmiany marketingu (MIT 2007) – marketing 
doświadczeniowy, guerilla marketing, ambient marketing i inne (� CZY ISTNIEJE 
SZEROKI PARADYGMAT REKLAMOWANIA?). Termin transmedialność opisuje 
przepływ tekstów, obrazów, narracji, informacji, opinii, ideologii pomiędzy rozmaitymi 
mediami, kultura uczestnictwa zaś to sposób, w jaki odbiorcy/konsumenci mediów stają 
się ich współtwórcami, otrzymując za pośrednictwem nowych technologii komunika-
cyjnych narzędzia do realnego lub pozornego wpływania na treści i formy przekazów 
medialnych, modyfi kowania i kształtowania ich przepływów, a także do autoekspresji 
i komunikacji z innymi konsumentami (� FORMATY PLEBISCYTOWE I ZWROT 
DEMOTYCZNY W MEDIACH). Transmedialność i uczestnictwo konsumentów w kul-
turze medialnej zachodzą w środowisku zdeterminowanym zasadniczo imperatywami 
marketingowymi; współczesne media są przede wszystkim nośnikami treści reklamo-
wych lub korzystnym dla nich kontekstem. Transmedialnosć i uczestnictwo umożliwiają 
zatem odbiór przesłań marketingowych w powiązaniu z postawami i obrazem świata, 
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jaki generują determinowane reklamą media. Zachęcanie do konsumpcji zostaje oparte 
nie na wyizolowanym, rozróżnialnym kontakcie konsumenta z komunikatem jawnie re-
klamowym, lecz na całościowym doznaniu estetycznym, emocjonalnym, społecznym, 
związanym z uczestnictwem w konsumpcyjnej kulturze medialnej (� CZY ISTNIEJE 
SZEROKI PARADYGMAT REKLAMOWANIA?) Doznanie to ma prowadzić do wy-
tworzenia rodzaju ekonomii afektywnej (ibidem) – kompleksu osobistych relacji pomię-
dzy konsumentem i światem dóbr konsumpcyjnych. Media mają te relacje budować 
i zapośredniczać. W Polsce stan ten, oczywisty dla wolnorynkowej kultury medialnej, 
stanowi jednak zasadnicze novum w stosunku do założeń, na jakich oparte było funk-
cjonowanie mediów w poprzednim systemie (�MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD 
STRONY NADAWCY).
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9. SERWISY INFORMACYJNE I INFOTAINMENT

Amerykański fi lozof technologii Albert Borgmann analizuje rozwój informacji i jej 
funkcji w społecznym i osobistym życiu ludzi począwszy od Platona aż do czasów 
współczesnych (Borgmann 2000). Wskazuje na trzy typy informacji: naturalną, kultu-
rową i technologiczną (ibidem: 1–2). Dla Borgmanna informacja to przede wszystkim 
rodzaj relacji między człowiekiem a rzeczywistością. Każdy typ informacji prowadzi do 
odmiennego kształtowania tej relacji. Według Borgmanna informacją naturalną jest in-
formacja o rzeczywistości; składające się na nią znaki naturalne (oznaki, indeksy, symp-
tomy) mówią nam coś o świecie, w którym żyjemy; informacja naturalna czyni ten świat 
możliwym do zrozumienia i opanowania. Informacja kulturowa to taka, która składa się 
ze znaków umownych (na przykład liter); Borgmann określa ją jako informację dla rze-
czywistości, bo nie tylko opisuje i wyjaśnia rzeczywistość, lecz też pozwala ją zmieniać. 
Informacja dla rzeczywistości jest rodzajem instrukcji – może pomagać człowiekowi 
w poprawianiu otoczenia, kształtowaniu warunków życia. Jej nadmiar jednak wprowa-
dza zamieszanie i oddala od świata, zamiast go przybliżać. 

Informacja naturalna i kulturowa tworzą podstawę tego, co Borgmann nazywa infor-
macją technologiczną. To informacja, która ani nie pozwala dotknąć materialnego świa-
ta, ani nie stanowi jego „instrukcji obsługi”. Tworzy ona świat sam w sobie. Informacja 
na płycie kompaktowej ani nie ma charakteru naturalnego (nie jesteśmy obecni przy wy-
konaniu koncertu), ani kulturowego (informacją kulturową byłyby nuty pozwalające za-
grać koncert albo recenzja, która pomogłaby nam w ocenie jego wykonania). Słuchając 
płyty, odbieramy muzykę jako rzeczywistość. Gdy oglądamy w telewizji wiadomość 
o jakimś odległym wydarzeniu, także nie ma ona charakteru naturalnego i tylko niekie-
dy, do pewnego stopnia, może mieć charakter informacji dla rzeczywistości. Telewizyjne 
informacje o świecie to świat sam w sobie, stworzony i ustrukturowany za pomocą tech-
nologii. Według Borgmanna technologiczna informacja jest tak żywa, bogata, atrakcyj-
na, że staje się światem samym w sobie: zamiast donosić o rzeczywistości, zastępuje ją. 
Informacja technologiczna to informacja zamiast rzeczywistości.



148

TELEWIZYJNY SERWIS INFORMACYJNY
– WYZNACZNIKI GATUNKOWE

Współczesny telewizyjny serwis informacyjny (zwany w Polsce potocznie dziennikiem 
telewizyjnym) rozwinął się jako telewizyjna forma wiadomości prasowych czy radio-
wych (Hartley 2001). Bardzo wcześnie w rozwoju telewizji, już w latach 50.–60. XX 
wieku, wyodrębnił się jako swoisty gatunek telewizyjny. Mimo późniejszych modyfi -
kacji i zmian proporcji niektórych elementów (o czym niżej), podstawowe wyznaczniki 
gatunkowe nie zmieniły się w ciągu następnego półwiecza. Oglądając serwis informa-
cyjny mamy więc do czynienia ze 

1) zbiorem prawdziwych wiadomości,
2) sformułowanych w języku konkretnym, zwięzłym, rzeczowym, pozbawionym 

sformułowań ocennych lub silnie nacechowanych emocjonalnie,
3) odczytywanych przez prezentera lub prezenterów (albo prezenterki – kobiety za-

częły występować w tej roli dopiero w latach 70. i 80.),
4) w możliwie beznamiętny, bezosobowy sposób,
5) prezenter lub prezenterzy usytuowani są w studio telewizyjnym, 
6) umiejscowieni frontem do widza (najczęściej w planie amerykańskim),
7) nawiązują z widzem kontakt wzrokowy i zwracają się do niego bezpośrednio (tzw. 

direct address).
8) Informacje odczytywane w studio pojawiają się na zmianę z informacjami wizual-

nymi, w postaci krótkich fi lmów dokumentalnych z komentarzem czytanym z offu bądź 
z komentarzem wygłaszanym przez dziennikarza pojawiającego się krótko na wizji na 
tle fi lmowanego miejsca.

9) Informacje pogrupowane są tematycznie (polityka, ekonomia, kultura, sport itp.) 
oraz

10) przedstawiane w porządku od najważniejszych do najmniej istotnych.
11) Istotność niektórych informacji podkreślana jest werbalnie przez prezentera lub 

wizualnie – przez zastosowanie dodatkowych znaków, zwłaszcza fotografi i.
12) Formuła może być wzbogacana o krótkie wywiady z osobami istotnymi z punktu 

widzenia informacji przekazywanych w serwisie; wywiady przeprowadzane są w studio 
lub wmontowane w fi lmy nakręcone poza studiem. 

13) Wiadomości te mogą być niekiedy krótko komentowane,
14) komentarz wygłaszany jest w sposób nieco bardziej emocjonalny, podkreślający 

rozdzielenie sfery wiadomości od interpretacji.
Proste? Wydawałoby się, że proste. Ta prosta forma związana jest ściśle z treścią, 

którą ma przekazywać, i odzwierciedla wartości profesjonalne, wokół których zbudowa-
ny jest serwis: prawdziwość i rzetelność; obiektywizm, zrównoważenie i bezstronność; 
aktualność. Czyni to serwis wiarygodnym i godnym zaufania. Pozwala też ukryć nie-
konsekwencje i napięcia między programem a jego kontekstem politycznym, społecz-
nym, kulturalnym. 
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Prawdziwość i rzetelność, czyli pakt faktografi czny

Dziennikarskie gatunki informacyjne ufundowane są na tzw. pakcie faktografi cznym 
(Bauer 1996) – milczącym założeniu, wspólnym dla nadawców i odbiorców, że to, co 
jest pokazywane (fotografowane, fi lmowane) bądź opisywane, jest prawdziwe, oparte na 
rzetelnie sprawdzonych faktach i uczciwie – na miarę możliwości autorów – oddzielone 
od komentarza i osobistej autorskiej interpretacji.

Badacze kultury newsów piszą o rozmaitych strategiach faktyczności (Allan 2006: 
77–78), mających na celu z jednej strony upewnić samych dziennikarzy, że piszą i mówią 
o wydarzeniach prawdziwych (najważniejszym elementem tych strategii wydaje się skru-
pulatne oddzielenie informacji od komentarza), z drugiej – przekonać o tym odbiorców.

Podkreśleniu prawdziwości i podtrzymaniu paktu służy wiele elementów paradyg-
matu gatunkowego serwisu informacyjnego w telewizji. Po pierwsze, sam fakt odczyty-
wania wiadomości. Coś, co jest czytane, a więc wcześniej przygotowane, opracowane, 
ma w naszej logocentrycznej kulturze wartość większą i postrzegane jest jako bardziej 
wiarygodne niż to, co wypowiedziane spontanicznie i bez odpowiedniego przygotowa-
nia. Kiedyś akt czytania był uwidaczniany. Prezenter z konieczności miał przed sobą 
plik kartek z wiadomościami. Dziś zwykle czyta z telepromptera, niewidocznego dla wi-
dzów. Poddawany jest specjalnemu treningowi, żeby to czytanie było dyskretne. Jednak 
budowa tekstu, który odczytuje – składnia, dobór słownictwa itp. – jest z doświadczenia 
znana widzom jako charakterystyczna dla tekstu pisanego. Jednocześnie język wiado-
mości stara się być możliwie przystępny i komunikatywny, pisana zatem natura tekstu 
niekiedy uchodzi uwadze widzów. Wiedzą oni, że mają do czynienia z tekstem uprzed-
nio napisanym, ale zapominają o tym w trakcie odbioru. Zachowanie prezentera wyma-
ga więc subtelnego wyważenia pomiędzy stwarzaniem wrażenia, że „mówi z głowy” (= 
bliskość, bezpośredni kontakt z widzem), a dyskretnym podkreślaniem, że jednak tekst 
jest przygotowany, nie produkowany ad hoc (= prestiż słowa pisanego, staranne przygo-
towanie profesjonalne, praca wielu ludzi nad najpełniejszym poinformowaniem widza). 
Prezenter zatem, wygłaszając tekst, w możliwie dużym stopniu stara się podtrzymywać 
iluzję mówienia, ale jednocześnie istnienie przygotowanego tekstu nie powinno stano-
wić dla widzów tajemnicy. Co więcej, pomimo telepromptera, prezenter nadal miewa 
przed sobą kartki z notatkami, których nie ukrywa (choć ich nie pokazuje w sposób ma-
nifestacyjny) lub też ustawia się przed nim otwarty laptop. Pozwala mu się niekiedy 
czytać z laptopa – teleprompter staje się wówczas (pozornie) niepotrzebny. 

Prawdziwość serwisu podkreślana jest przez używanie krótkich fi lmów „z terenu”. 
Zobaczyć to uwierzyć; pokazanie czegoś zamiast opisywania buduje u widza przekonanie, 
że ma do czynienia z prawdą (bo gdyby tego nie było, nie dałoby się tego sfi lmować...).

Wiarygodność informacji wzmacnia częste używanie w serwisach opinii osób okre-
ślanych jako specjaliści i eksperci; zgodnie z koncepcją hierarchii wiarygodności, im 
wyżej (społecznie i w sensie administracyjnym) umiejscowione źródło informacji, tym 
bardziej wiarygodna jest wiedza, która to źródło prezentuje; „kompetencja źródła ma 
gwarantować wiarygodność” (Allan 2006: 68). W polskich warunkach, gdy wiarygod-
ność polityków i urzędników jest przez obywateli uważana za bardzo niską, szczególną 
rolę w uwiarygodnianiu informacji odgrywają naukowcy i osoby o społecznie wiary-
godnej wysokiej kompetencji profesjonalnej: socjologowie, politolodzy, medioznawcy, 
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psychologowie, prawnicy, lekarze, fi nansiści itp. Wyraźna jest zatem dbałość w serwi-
sach o skrupulatną identyfi kację tytułów naukowych, zatrudnienia w instytucjach nauko-
wych i eksperckich itp. Wrażenie wiarygodności ekspertów wzmacniają używane przy 
ich fi lmowaniu konwencjonalne kody reprezentacyjne – proste, ale bardzo ekonomiczne 
i skuteczne: naukowców pokazuje się na tle regałów z książkami, lekarzy – w białych 
fartuchach, w otoczeniu szpitalnych korytarzy lub gabinetów, prawników – w togach 
i z plikami dokumentów pod pachą, doradcy bankowi i fi nansowi występują zawsze 
w ciemnych garniturach, ujmowani są na wielkomiejskiej ulicy lub przed budynkami 
instytucji fi nansowych, mają przy sobie aktówki i laptopy, itp. 

Nie bez wpływu na odczucie prawdziwości i wiarygodności serwisu pozostaje dobór 
osób odczytujących informacje w studio lub donoszących z terenu. Przez wiele dzie-
sięcioleci uważało się za wskazane, żeby prezenterem w studio był mężczyzna, z racji 
bardzo trwałych i mocno ugruntowanych społecznych stereotypów postrzegany jako 
bardziej kompetentny i wiarygodny (Reeves, Nass 2000; Allan 2006: 125 nn.). Prezenter 
nie mógł też być zbyt młody, gdyż w kwestiach wiedzy o polityce, ekonomii, kulturze 
widzowie mają większe zaufanie do kogoś starszego i doświadczonego, co nie znaczy, 
że wyraźnie podeszłego w latach; najlepszy jest wiek średni, ponieważ społeczne ste-
reotypy na temat wieku i ogólny ton kultury popularnej, gloryfi kującej młodość, każą 
przypisywać większą wartość energii niż doświadczeniu. Dzisiaj w serwisach występu-
ją także kobiety. Kobiety jako prezenterki na wizji pojawiają się zwłaszcza tam, gdzie 
stacja chce podkreślić swój nowoczesny, otwarty charakter. Ich obecność w roli pre-
zenterek odczytujących wiadomości podlega jednak dodatkowym warunkom. Z jednej 
strony, dobiera się je niewątpliwie z powodu urody, pełnią bowiem po prostu funkcję 
dekoracyjną (Godzic 1999: 96). Z drugiej strony, ich obecność nie może obniżać powagi 
i wiarygodności całego serwisu. „Poprawia się” więc wiarygodność prezenterki przez 
nadanie jej raczej surowego, „męskiego” wyglądu. Najczęściej ubierana jest w kostium 
– kobiecy wariant męskiego garnituru – bądź w bluzkę o kroju zbliżonym do męskiej 
koszuli; biżuteria jest dyskretna, fryzura mało spektakularna (włosy ostrzyżone krótko 
lub zebrane z tyłu), dekolt zasłonięty, makijaż naturalny, uśmiech opanowany.

Jeśli kobieta prezenterka pojawia się na wizji w parze z mężczyzną, to jest zazwy-
czaj wyraźnie od niego młodsza. Przypada jej wówczas w udziale przede wszystkim 
odczytywanie wiadomości „lżejszych” – na temat kultury, życia społecznego itp. Jeśli 
program prowadzą dwie prezenterki, ich wzajemne relacje na wizji odsyłają do relacji 
znanej z duetu prezenterów różnej płci: jedna jest wystylizowana na „starszą”, „bar-
dziej męską”; druga, bardziej „kobieca”, zajmuje się przede wszystkim wiadomościami 
o mniejszym ciężarze gatunkowym.

Prawdziwość i wiarygodność serwisu ma wzmacniać zachowanie dziennikarzy na 
wizji. Podkreślają oni wiarygodność wygłaszanych zdań za pomocą dyskretnej gesty-
kulacji, ale przede wszystkim patrzą widzowi w oczy (to znaczy prosto w kamerę). Tak 
zwane bezpośrednie zaadresowanie, z powodów biologiczno-ewolucyjnych, lecz także 
z racji długotrwałych nawyków społecznych ludzi, konotuje szczerość i otwartość, jed-
nak ma także w sobie element władzy. Patrzy więc ten, kto ma do tego prawo; inicjuje 
kontakt wzrokowy ten, kto występuje z pozycji nadrzędnej. „W programach telewizyj-
nych bezpośredni sposób zaadresowania jest w znacznej mierze ograniczony do prezen-
terów wiadomości, zapowiadaczy pogody, prezenterów i dziennikarzy przeprowadzają-
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cych wywiady. (...) Ludziom spoza telewizji rzadko pozwala się bezpośrednio zwracać 
się do nas przez telewizję. Głowa państwa lub lider partyjny znajdują się wśród tych nie-
wielu osób z zewnątrz, które mogą to robić. Bezpośrednie zaadresowanie odzwierciedla 
władzę nadawcy, a użycie tego znaku zazwyczaj konotuje «władzę»” (Chandler 1994). 
Wiarygodność prezentera telewizyjnego, gwarantująca wiarygodność serwisu, wypływa 
z jego pozycji władzy; to ktoś, kto ma prawo mówić nam, jaka jest prawda. 

Wreszcie tło; najczęściej mamy tu do czynienia ze studiem redakcyjnym jako naji-
stotniejszym elementem scenografi i. Obserwujemy zatem, jak „pracują” dla nas dzien-
nikarze w redakcji, od których wprawdzie oczekuje się, że będą się w czasie emisji 
zachowywali w sposób nierozpraszający uwagi widza, jednocześnie jednak wykonują 
dyskretnie czynności sugerujące zaaferowanie pracą i skrupulatne dokumentowanie 
wiadomości: obsługują komputery, podają sobie kartki z dokumentami itp.

Wrażenie wiarygodności i rzetelności wzmacnia wewnętrzna organizacja narracji 
poszczególnych newsów; ten sposób opowiadania odzwierciedla się także w budowie 
całego serwisu. Winna to być narracja o jasno zdefi niowanym temacie, oszczędna, po-
zbawiona dygresji, wewnętrznie zhierarchizowana, o wyraźnie sygnalizowanej chrono-
logii, eksponująca związki przyczynowo-skutkowe. Tak zwany męski sposób narracji 
jest w naszej kulturze znaturalizowany i uważany za najbardziej wiarygodny (Chandler 
1994; por. Allan 2006: 129). O prawdziwości ma też zaświadczać język, jakim posługują 
się prezenterzy i dziennikarze w serwisie – pełen nazw własnych, danych statystycz-
nych, liczb, szczegółów.

Obiektywizm, bezstronność, zrównoważenie

Wiadomo nie od dziś, iż o doborze treści w mediach decydują wewnętrzne i zewnętrzne 
mechanizmy regulacyjne (Kunczik, Zipfel 2000: 112 nn.) oraz tzw. news values – cechy 
informacji atrakcyjne z punktu widzenia zainteresowań i potrzeb publiczności oraz po-
trzeb komercyjnych wydawcy (Galtung, Ruge 1965, za: Kunczik, Zipfel 2000: 117 nn.). 
Z katalogu news values można jednak wybierać na różne sposoby. W tym wyborze odbija 
się jeden z ważniejszych wewnętrznych konfl iktów profesjonalnych dziennikarstwa in-
formacyjnego: między zrównoważeniem a obiektywizmem w doborze treści.

Postawa obiektywizmu (Street 2001: 19) dziennikarskiego opiera się na założeniu, iż 
o doborze informacji w mediach decyduje ich atrakcyjność i istotność dla odbiorców; 
w wypadku zaś tekstów o celach innych niż informacyjne – konieczna jest odpowiedź na 
(domniemane) zapotrzebowanie publiczności na materiały dostarczające rozrywki i sen-
sacji. Obiektywizm czy bezstronność nie pozwalają usuwać z pola widzenia informacji 
o określonej, wysokiej news value bez względu na ich polityczną, społeczną czy kul-
turalną wymowę. Każą też przedstawiać te informacje wielostronnie, z unikaniem ocen 
i wartościowania (Piekot 2006: 86 nn.). Jednocześnie jednak implikują ignorowanie, mar-
ginalizację, spychanie w cień tych informacji, które z punktu widzenia wartości informa-
cyjnej wydają się mało atrakcyjne dla widza – nawet wówczas, gdy są skądinąd istotne ze 
społecznego, politycznego, ekonomicznego czy kulturalnego punktu widzenia.

Jednocześnie wspomniany wyżej pakt faktografi czny opiera się na założeniu, iż 
w serwisie informacyjnym mamy do czynienia ze zrównoważonym obrazem rzeczy-
wistości, odzwierciedlającym to, co naprawdę ważne (cokolwiek to „ważne” znaczy) 
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ze społecznego punktu widzenia. Zrównoważenie opiera się na założeniu, że wszystkie 
problemy, istotne tematy, grupy społeczne, ideologie, opinie, w przypadku zaś konfl ik-
tów i kontrowersji – wszystkie zainteresowane strony winny być w mediach traktowane 
jednakowo i otrzymywać równy udział w uwadze dziennikarza (i publiczności) nieza-
leżnie od tego, jaką mają wartość jako news czy atrakcja dla odbiorcy.

Konfl ikt pomiędzy obiektywizmem i zrównoważeniem wydaje się nierozstrzygnię-
ty; ciekawym przedsięwzięciem badawczym jest natomiast próba sprawdzenia, która 
z tych dwóch strategii rządzi badanym przez nas tekstem informacyjnym. Analiza wska-
zuje najczęściej, iż kryteria obowiązujące przy doborze i prezentacji informacji są ra-
czej kryteriami zobiektywizowanej za pomocą badań atrakcyjności niż zrównoważenia 
– i to bez względu na to, czy mamy do czynienia z telewizją komercyjną, której niejako 
z defi nicji przyznajemy prawo do posługiwania się w konstruowaniu programu kryte-
riami atrakcyjności dla widza, czy z publiczną, od której odruchowo oczekujemy właś-
nie zrównoważonego obrazu rzeczywistości (por. Mrozowski 2001: 250–252). Warunki 
funkcjonowania telewizji na polskim rynku mediów sprawiają bowiem, że media pub-
liczne i prywatne konkurują ze sobą na niemal jednakowych warunkach, widzowie zaś 
nie widzą między nimi większej różnicy. Jak pisze wybitny fi lmoznawca – i popiera tę 
tezę szczegółową analizą jakościową – „różnica między nimi dotyczy zaledwie stopnia 
natężenia, a nie jakości” (Godzic 2004: 79). 

News values rządzą zarówno paradygmatycznym wyborem informacji, jak i kolejnoś-
cią elementów wewnątrz serwisów, jak wreszcie składnią każdej pojedynczej informacji.

Wybiera się więc to, co „najatrakcyjniejsze” dla widza w świetle kilkunastu wymie-
nionych przez badaczy problemu (Galtung, Ruge 1965; także: Garlicki 1981) news va-
lues, kierując się zwłaszcza bezpośrednią aktualnością, zaskoczeniem lub maksymalną 
przewidywalnością, możliwością przekazania informacji w spersonalizowany sposób, 
przede wszystkim zaś – ich negatywnym charakterem.

W dzienniku telewizyjnym kolejność prezentacji newsów ma przede wszystkim słu-
żyć utrzymaniu zainteresowania widza, nie zaś zaprezentowaniu mu spójnej, całościo-
wej i zrównoważonej informacji o świecie. O doborze decydują względy dramaturgicz-
ne. Napięcie powinno rosnąć w miarę rozwijania się serwisu. Skoro nie sposób jednak, 
mimo wszystko, uciec od nadrzędności informacji ważnych nad mniej ważnymi, a te 
stosunkowo najważniejsze danego dnia nie muszą być akurat najbardziej pasjonujące, 
optymalny układ przewiduje przeplatanie wiadomości „nudniejszych” – tymi bardziej 
emocjonującymi, a także wplatanie w serwis zapowiedzi tych newsów, które w jego 
późniejszym przebiegu będą stanowiły haczyki przyciągające uwagę publiczności.

Wiadomości „nudne” są zresztą poddane takiemu formatowaniu, żeby sprawiały 
wrażenie jak najbardziej interesujących. Wewnętrzna budowa każdej informacji rządzi 
się takimi samymi zasadami news values, jak budowa całego serwisu: eksponowane są 
elementy nie tyle obiektywnie najistotniejsze, ile stanowiące największą atrakcję dla 
odbiorcy.

Jednocześnie sygnały językowe włączane w sam tekst (zapewnienia, że oglądamy 
obraz prawdziwy; podkreślanie ważności przedstawianych wiadomości), jak i znakowa 
działalność w obrębie tego, co telewidz ogląda, mają stworzyć wrażenie, iż mamy oto do 
czynienia właśnie ze zrównoważonym obrazem rzeczywistości, zrównoważenie to zaś 
oparte jest na naturalnych, oczywistych kryteriach (Allan 2006: 63) i ma zdroworozsąd-
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kowy (ibidem: 84) charakter, nie jest natomiast zależne od nacisków politycznych czy 
ekonomicznych (ibidem: 77). Ma nas do tego przekonywać także zewnętrzna w stosun-
ku do samego serwisu działalność promocyjna i autopromocyjna stacji telewizyjnych 
i samych dziennikarzy, zapewniających w reklamach, w prasie branżowej i w licznych 
wywiadach udzielanych bardziej popularnym mediom, że są zarówno obiektywni, jak 
i rzetelni, i nie ulegają naciskom; że w swojej pracy prezentują w miarę możliwości naj-
bardziej prawdziwy obraz świata. 

Aktualność 

Ostra konkurencja między stacjami telewizyjnymi, a także konieczność konkurowania 
z innymi mediami nakazują podkreślać także najwyższą aktualność wiedzy przekazywa-
nej za pośrednictwem serwisu informacyjnego. Pierwsze wskaźniki aktualności tkwią 
już w organizacji studia i scenografi i: zegary, często pokazujące czas w kilku miejscach 
na świecie, sugerują tu i teraz obejmujące całą kulę ziemską; zegar mierzący czas lo-
kalny pokazywany jest zwykle w taki sposób, żeby widać było nie tylko upływ godzin 
i minut, lecz także sekund. Dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w wygłasza-
nym tekście, mogą się przewijać w formie ciągłego tekstu u dołu ekranu – wyraźne jest 
przesłanie, że stacja stara się dostarczyć informacji tak szybko, jak to tylko możliwe, 
a zdobyte przez nią dla widzów wiadomości nie mogą czekać. Często eksponowana za 
plecami prezentera ściana monitorów wskazuje na jednoczesność i aktualność dziania 
się we wszystkich częściach świata i na związek stacji z całym ogólnokrajowym i ogól-
noświatowym obiegiem informacji. Widoczne niekiedy w tle studio mieści w sobie lu-
dzi, którzy w sposób widoczny pracują dla widza cały czas; niekiedy aktualność pod-
kreślona jest dodatkowo przez pojawienie się na wizji kogoś podającego prezenterowi 
kartkę z zupełnie nową informacją (jakby nie można mu było przesłać tej informacji 
wprost do laptopa). Niekiedy prezenter łączy się telefonicznie ze źródłem informacji. 
Kiedy można donieść coś live – z pola walki, z miejsca ważnego wydarzenia itp. – robi 
się to, żeby podkreślić kompresję, jakiej za sprawą serwisu informacyjnego ma dla nas 
ulegać czas (i odległość przy okazji). I tutaj także poczucie natychmiastowości osiągane 
jest poprzez odwołanie się do prostych konwencji nadawczo-odbiorczych. Jedna z tych 
konwencji zakłada, że jeśli dziennikarz nadaje na żywo, to donosi o czymś nadzwy-
czaj aktualnym. Nawet jeśli akurat nadaje on live z miejsca, gdzie wydarzenia już się 
skończyły, z komentarzem: „to tu właśnie, proszę państwa, jeszcze wczoraj rano...”. Jak 
zauważyła już w latach 80. ubiegłego stulecia Jane Feuer – a opisywana przez nią ten-
dencja jeszcze się od tego czasu nasiliła – o ile telewizja w coraz mniejszym stopniu jest 
medium bezpośrednim – to znaczy takim, w którym czas wydarzenia i czas transmisji są 
tożsame – o tyle kładzie coraz większy nacisk na ideologię przekazu na żywo, natych-
miastowości, bezpośredniości, spontaniczności i realności (Feuer 1997: 130).

Do aktualności i natychmiastowości odsyła też kolorystyka studia i oprawy gra-
fi cznej oraz ich kompozycja. Barwy są najczęściej czyste i nasycone, zwykle z prze-
wagą niebieskiego, srebrnego, szarostalowego. Liczne elementy połyskują metalicznie; 
oświetlenie eksponuje gładkość i połysk. Meble (biurko, krzesła) to dzieła nowoczes-
nego, minimalistycznego designu. Oprawa grafi czna bywa popisem sprawności grafi ki 
komputerowej – nie ukrywa się zresztą, iż jej źródłem jest komputer. W jaki sposób to 



154

wszystko miałoby konotować aktualność? Chodzi, jak się zdaje, o stworzenie ikono-
grafi i wyrażającej nowoczesność, przez skojarzenie z nowoczesnymi maszynami (np. 
luksusowymi samochodami, samolotami, designem przemysłowym itp.). Wykreowany 
obraz jest sztuczny, techniczny, miejski; w dychotomii natura–kultura wiadomości mają 
być wyraźnie i bez żadnych wątpliwości usytuowane po stronie tej drugiej. Są wynikiem 
działalności człowieka i rezultatem jego dominacji nad światem zjawisk naturalnych. 

„Naturalna” hierarchia ważności

Problem obiektywizmu i zrównoważenia jest ściśle związany z pytaniem o hierarchię 
ważności prezentowanych w serwisie informacyjnym wiadomości. Nie ma obiektywi-
zmu czy bezstronności dziennikarskiej całkowicie naturalnych czy neutralnych. Zależnie 
od celów nadawcy, kryteria selekcji i układu wiadomości mogą być ujawniane i defi nio-
wane wprost albo ukryte. Przez dziennikarzy są stosowane świadomie lub odruchowo, 
jako skutek długiego obcowania z pragmatyką zawodu i założeniami własnej instytucji 
nadawczej. Wiadomości w mediach są kategoryzowane i porządkowane co do swojego 
(implikowanego) ciężaru gatunkowego oraz pod względem nowości i aktualności – dzieli 
się je na hard news, soft news, a wśród tych odmiennie formułuje się i eksponuje wiado-
mości nagłe (sudden news), rozwojowe (developing news) oraz stanowiące element serii 
(sequence news) (Tuchman 1978). Kryteria ważności informacji w telewizyjnym serwisie 
są zapewne wypadkową news values i chęci – mimo wszystko, zwłaszcza w indywidu-
alnych profesjonalnych wyborach dziennikarzy i wydawców – zachowania równowa-
gi w przedstawianym obrazie świata; wyłaniają się one na styku indywidualnych etyk 
dziennikarskich i kryteriów rządzących stacją telewizyjną i zespołem przygotowującym 
serwis informacyjny. Kryteria te muszą stawiać komercyjny i polityczny interes stacji po-
nad osobistymi ambicjami i przekonaniami dziennikarzy. Na dobór i uhierarchizowanie 
wiadomości wpływają też atmosfera kulturalna i obyczajowość. Niezmiernie ważne są 
naciski polityczne i poczynania konkurencji. Rozważenie mechanizmów porządkowania 
newsów w serwisach różnych stacji wymagałoby zapewne za każdym razem wnikliwej 
analizy i niewątpliwie będzie jeszcze stanowić przedmiot niejednej ciekawej pracy na-
ukowej. Dla nas ważny jest jednak inny aspekt tego zagadnienia. Otóż, niezależnie od 
różnic, serwisy informacyjne układa się w taki sposób, aby i kolejność wiadomości, i we-
wnętrzna budowa poszczególnych informacji były przez widzów odbierane jako maksy-
malnie przezroczyste, oczywiste, naturalne (Allan 2006: 63). 

Struktura serwisu jest zatem podporządkowana ogólnej regule gatunkowej, konwen-
cji, której widzowie uczą się z mediów, lecz która nawiązuje oczywiście do codziennych 
praktyk komunikacyjnych, a mianowicie że to kolejność informacji wskazuje na ich 
istotność. Czyli że na początek daje się wiadomości najważniejsze i najbardziej aktu-
alne. A może raczej – że pewne wiadomości są widocznie najważniejsze i najnowsze, 
skoro to od nich zaczyna się serwis... Konwencja zakłada, że to, co nowsze, bardziej 
krótkotrwałe, jest ważniejsze od tego, co zdarzyło się jakiś czas temu. Przy okazji pod-
powiada ona widzom, które sfery życia są najważniejsze; podstawowa kolejność wiado-
mości w serwisie każe przechodzić od informacji politycznych do ekonomicznych, po-
przez problematykę społeczną aż po, zazwyczaj na końcu, kulturę i sport. Kolejność ta 
jest tak dalece znaturalizowana, iż wyemitowanie informacji kulturalnej czy sportowej 
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jako pierwszej (z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, jak otrzymanie przez Polaka 
Nagrody Nobla czy zdobycie przez rodzimą reprezentację mistrzostwa świata w futbolu) 
musiałoby być przez widzów odbierane jako naruszenie oczywistej hierarchii ważności 
wydarzeń, znaczące z powodów politycznych („o co im może chodzić, że dali to na po-
czątek?”) albo jako brak profesjonalizmu ze strony osób produkujących serwis. Warto 
jednak zauważyć, że w ten sposób ustala się (teorię ustalania porządku dziennego wbija 
się do głowy studentom dziennikarstwa już na pierwszym roku studiów) hierarchia waż-
ności zjawisk i tematów, nie naturalna przecież, lecz tylko znaturalizowana – i to tak 
dalece, że i dla samych dziennikarzy wydaje się ona nie podlegać dyskusji. 

Podtrzymywaniu iluzji naturalnej hierarchii ważności spraw sprzyjają też zabiegi 
językowe. Kiedy na przykład prezenter mówi: „najważniejszą wiadomością dnia jest 
dzisiaj...”, powinniśmy mu wierzyć z racji samego tego stwierdzenia. „A teraz przejdź-
my do...” sygnalizuje temat o nieco mniejszej ważności. Hierarchię ważności wzmacnia 
i naturalizuje język ciała prezentera: poważna mina, minimalna gestykulacja, bezoso-
bowy ton w wypadku informacji „ważniejszych”, nieco zaś swobodniejsza postawa, 
uśmiech, wymiana spojrzeń i żartobliwych zdań z partnerami na wizji jako sygnał, że 
tym razem mamy do czynienia z czymś mniej istotnym. Podpowiedzią jest także podział 
czytanych wiadomości między prezenterami; jak się już rzekło, te ważniejsze, tzw. hard 
news, powierzane są mężczyźnie, osobie starszej, dziennikarzowi bardziej doświadczo-
nemu; soft news w większej mierze należą do kobiet i nowicjuszy. 

Władza i obowiązujący stan wiedzy

Wszystko to razem czyni z serwisu informacyjnego tekst o wiedzy, władzy i porządku. 
Informacje telewizyjne mają na celu „ograniczenie anarchii polisemii rzeczywistości” 
(Godzic 2004: 82). „Muszą one operować «pakietami świadomości» i konstruktami 
ideologicznymi, które pozwalają z rozsypanych okruchów rzeczywistości stworzyć 
przekaz skierowany do grup społecznych i narodowych” (ibidem). 

Na pierwszy rzut oka serwis informacyjny to tekst o demokracji – oto wolność wy-
powiedzi i prawo do informacji ucieleśnione przed naszymi oczyma: dostajemy praw-
dziwy, pełny, obiektywny, zrównoważony, w dodatku sensownie uorganizowany obraz 
świata. Obraz ten jest na tyle atrakcyjny, żeby chciało się nam poświęcić mu czas, 
a jednocześnie poważny, a zatem wiarygodny (nawet jeżeli – niestety, niestety! – nud-
niejszy od ostatniego sitcomu czy najmodniejszej opery mydlanej). Oglądając serwisy 
informacyjne, nie bawimy się wszakże ani nie zaspokajamy wrodzonej skłonności do 
voyeryzmu, lecz realizujemy pewien obowiązek obywatela w demokracji; zwiększamy 
swoją wiedzę o świecie, staramy się go zrozumieć itp. Nic dziwnego, że w szkołach 
na lekcjach propedeutyki nauki o społeczeństwie (za moich czasów nazywało się to 
prościej wychowaniem obywatelskim) wymaga się od młodzieży, by na bieżąco śle-
dziła wiadomości oraz potrafi ła najważniejsze omawiane w nich zdarzenia polityczne, 
problemy ekonomiczne i ustrojowe zrelacjonować i objaśnić. Są wprawdzie podręczniki 
wiedzy o społeczeństwie, ale głównym źródłem wiedzy muszą być oczywiście media 
masowe, gdyż to one dają dostęp do najbardziej aktualnych zagadnień. Telewizja jako 
dostarczycielka wiadomości ma pozycję uprzywilejowaną – przynajmniej w polskich 
warunkach. Co prawda wiadomo nie od dziś, że jest ona „najsłabiej legitymizowaną 
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społecznie formą medialną” (Godzic 2004: 24), żyjemy jednak w kraju, gdzie nie ma 
bezstronnej gazety codziennej. Przy braku legitymizacji telewizji, czerpanie wiedzy 
z serwisów informacyjnych w prasie zawsze może się spotkać z zarzutem o stronniczo-
ści redakcji i dziennikarzy. Telewizja, z racji swojego ogromnego zasięgu, może być 
traktowana jako medium bardziej bezstronne, bo zwracające się do wszystkich, a także 
bardziej obiektywne – bo operujące „prawdziwym” obrazem, a nie tylko trudno weryfi -
kowalnymi słowami. Niuanse zdradzające stronniczość lub ideologiczne odchylenia na-
dawców mogą umykać uwadze widza za sprawą samej specyfi ki obrazu telewizyjnego, 
niesprzyjającego, jak wiadomo, koncentracji.

Tymczasem, jak już powiedzieliśmy, ani język, ani obraz, ani dobór informacji, ani 
też ich struktura nie mają całkowicie naturalnego charakteru, nie wynikają też jedynie 
z bieżących potrzeb rynku i warunków politycznych. Na głębszym poziomie pozostają 
w stałej współzależności z kulturą, na tle której są produkowane.

Neil Postman w swym prowokacyjnym szkicu Zabawić się na śmierć (2002) anali-
zuje, jak pod wpływem częstego obcowania z telewizją zmienia się epistemologia zbio-
rowa i indywidualne strategie epistemologiczne służące opisowi i organizacji wiedzy 
o świecie. (Wtóruje mu Giovanni Sartori (2005) w swoim Homo Videns, głośnym eseju 
o tym, jak obcowanie z telewizją pogarsza czy wręcz psuje zdolności poznawcze czło-
wieka). Postman pokazuje, jak umysł telewizyjny wypiera epistemologię ery typografi i, 
czyli strategie poznawcze i sposoby opisu świata wypracowane przez pokolenia ludzi 
wychowujących się w kulturze słowa drukowanego. Teza amerykańskiego profesora 
o śmierci umysłu typografi cznego jest z pewnością nieco przesadzona. Wciąż jeszcze, 
za sprawą edukacji szkolnej i domowej oraz szerokiej praktyki społecznej, epistemo-
logia typografi czna cieszy się większym szacunkiem i wiąże się z wyższym prestiżem 
niż telewizyjna – nawet wśród tych, którzy czytają już tylko gazetę telewizyjną i swoje 
comiesięczne rachunki. Wiadomości telewizyjne zatem, owszem, odwołują się do te-
lewizyjnego sposobu myślenia – z jego, jak wskazuje Postman, emocjonalnością, wy-
mieszaniem ważnego z nieistotnym, nastawieniem na doznanie zmysłowe, dążeniem do 
syntezy i uproszczenia, brakiem wyraźnej defi nicji prawdy. Te cechy serwisów infor-
macyjnych wynikają z samego charakteru przekazu telewizyjnego. Jednocześnie jednak 
serwisy wciąż jeszcze zbudowane są w taki sposób, żeby odwoływały się do pamięci 
widzów – nawet tych najbardziej telewizyjnych – o powadze i prestiżu wiążącymi się 
z drukiem, pismem, czytaniem itp. 

Ustala się w nich kolejność wiadomości od najważniejszych do nieistotnych i po-
rządkuje się je pod względem tematyki, stopnia ogólności, usytuowania geografi cznego, 
grupuje się je i dzieli serwis na segmenty. Na początku każdego z segmentów umiesz-
czony zostaje rodzaj katalogu czy spisu treści – w postaci zestawu skrótów informacji, 
odczytywanych przez prezentera (i często powiązanych z krótkimi migawkami fi lmowy-
mi). Takie porządkowanie, grupowanie, hierarchizowanie, spisy treści i katalogi zagad-
nień jako elementy serwisu także odwołują się do nawyków ukształtowanych w procesie 
czytania i słuchania. 

Wewnętrzna struktura każdego z newsów poddana jest presji ładu podobnego do 
ładu panującego w tekście pisanym. Co prawda, jak słusznie zauważa amerykański ana-
lityk Lewis (1984), struktura wiadomości telewizyjnej musi odbiegać od typowej dla 
informacji agencyjnych budowy odwróconej piramidy (Pisarek 2002: 243), w której 
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najważniejsze elementy informacyjne wraz z podstawową defi nicją tematu pojawiają 
się w lidzie (pierwszym akapicie), w następnych wprowadzane są elementy o malejącej 
istotności, na końcu zaś może (ale nie musi) się pojawić komentarz odautorski lub odre-
dakcyjny, starannie oddzielony od części informacyjnej. Taka budowa informacji telewi-
zyjnych byłaby niefunkcjonalna, ponieważ w pierwszym momencie, gdy tylko zaczyna 
się pierwszy akapit newsa, widz jest zwykle jeszcze zaabsorbowany treścią poprzedniej 
wiadomości; czas na zmianę zainteresowania na nowy news jest zaledwie parosekun-
dowy. Informacja telewizyjna ma zatem kształt okręgu: w pierwszym akapicie pojawia 
się zarysowanie tematu, zapowiedź głównej treści i istoty opisywanego wydarzenia 
lub zagadnienia; następuje po nim względnie spójna relacja na temat najważniejszych 
aspektów opisywanego wydarzenia (przebieg, przyczyny, następstwa, charakter, znacze-
nie); wreszcie, w akapicie zamykającym wiadomość – podsumowanie, ponownie zwra-
cające uwagę na główny sens odczytywanej/pokazywanej informacji. Trudno jednak nie 
zauważyć, że taka budowa newsa bliska jest budowie typowego, poprawnego akapitu 
w tekście drukowanym o charakterze funkcjonalnym (jak artykuł, list, przemówienie, 
tekst w podręczniku, wypracowanie szkolne itp.), a nawet tradycyjnego, realistycznego 
tekstu literackiego (np. powieści popularnej). Akapit taki zazwyczaj składa się bowiem 
ze zdania wprowadzającego, zawierającego główne przesłanie, właściwej treści i pod-
sumowania, bądź też ze zdania nawiązującego do tego, czego czytelnik powinien się 
spodziewać w następnym akapicie. Budowa serwisu telewizyjnego odwołuje się zatem 
w gruncie rzeczy do przyzwyczajeń nabytych pod wpływem lektury (por. Piekot 2006: 
152), i to nie tylko lektury prasy informacyjnej, lecz całego wszechświata tekstów pisa-
nych i drukowanych, z którym odbiorca ma nolens volens styczność co najmniej od po-
czątku edukacji szkolnej – i które, czego wprost i nie wprost uczy go praktyka społeczna 
– mają sens, znaczenie i powagę. Wciąż jeszcze przecież żyjemy w kulturze, w której to, 
co wydrukowane, uważa się za poważniejsze od tego, co pokazane na ekranie, a matki 
napominają dzieci: „poczytałbyś coś, zamiast się gapić w telewizor”. 

Dodajmy, iż telewizyjne wiadomości są niemal zawsze formułowane i odczytywane 
w literackiej odmianie języka narodowego, bez wyraźnego akcentu regionalnego, z po-
minięciem kolokwializmów i wyrażeń zaczerpniętych z dialektów regionalnych; jest to 
(domniemany) język ludzi wykształconych, posiadających kompetencje, wykształcenie 
i władzę, stosunkowo wysoko usytuowanych w hierarchii społecznej.

Legitymizujący charakter serwisu

Telewizyjny serwis informacyjny jest zatem tekstem o władzy. Mimo dążenia mediów 
do rozrywki, lekkości, atrakcyjności (o czym będzie jeszcze mowa niżej), przekonuje się 
tu widza, iż oto jest mu dostarczana poważna i istotna wersja wiedzy o świecie. Ma tego 
dowodzić budowa serwisu, wybór osoby, która go odczytuje, okoliczności, w jakich to 
czytanie się odbywa, oraz odpowiednio dobrany język. Pomaga odwoływanie się do spe-
cjalistów, ekspertów i wysokich urzędników, którzy działają jako (jak nazwał to gdzieś 
Stuart Hall) prymarne źródło defi nicji rzeczywistości. Sposób przekazywania wiedzy 
(hierarchia, porządek, pierwszeństwo politycznego przed kulturalnym itp.) ma być uzna-
ny za akceptowalny, godny zaufania, ważny i powszechnie obowiązujący.
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Ludzie rzeczywiście używają serwisów jako (między innymi) źródła wiedzy o waż-
nych wydarzeniach. Wiele wysiłku wkłada się więc w to, żeby uwierzyli w obiektywizm 
i prawdziwość przekazywanych im informacji. Dzięki tym zabiegom newsy istotnie są 
społecznie uważane za właściwą formę artykułowania problemów dotyczących zbioro-
wości globalnej i zbiorowości lokalnych, w których żyją odbiorcy, oraz za źródło wiedzy 
na temat tych zbiorowości. Telewizja ustala zakres tej wiedzy i podpowiada możliwości 
zmian. W ten sposób telewizyjny tekst informacyjny zawsze legitymizuje określoną wi-
zję świata. W opisaną formę wtłoczone bowiem zostają konkretne wiadomości i opinie 
– a nie jest obojętne, które z tych wiadomości za pomocą opisanych zabiegów formal-
nych zostają zdefi niowane jako ważniejsze od innych, bardziej warte zastanowienia itp. 

Skoro serwisy informacyjne pełnią funkcję legitymizującą, to musi się nasunąć py-
tanie co jest legitymizowane? Odpowiedź nie jest prosta, zwłaszcza jeżeli próbujemy 
wskazać ogólną prawidłowość, nie zaś skupiać się na chwilowych uwarunkowaniach 
politycznych czy kulturalnych. Spróbujmy tak: informacja telewizyjna obejmuje trzy 
sfery rzeczywistości (Hallin 1986, za: Allan 2006: 69–71). Można je przedstawić w po-
staci trzech koncentrycznych kół, choć trzeba zaznaczyć, że granice tych kół są nieostre 
i że zależnie od sytuacji i kontekstu niektóre wiadomości mogą zmieniać usytuowanie 
– znajdować się bliżej wewnętrznej lub zewnętrznej granicy koła17.

Sfera centralna, nazwana tutaj umownie sferą konsensusu, zawiera te informacje, 
których dziennikarze nawet nie próbują przedstawiać jako podlegających różnym inter-
pretacjom czy niejednoznacznie ocenianych. Zakłada się bowiem milcząco, że ich ocena 
i interpretacja jest oczywista. Dziennikarze występują tutaj jako promotorzy pewnego 
systemu wartości – bezwzględnego, oczywistego, niepoddawanego dyskusji. W sferze 

17 Na dołączonym diagramie rysunek, zamieszczony w pracy Allana, został nieco zmodyfi kowany. Na 
diagramie w Kulturze newsów (Allan 2006: 69) sfera dewiacji pozostaje poza sferą konsensusu i kontrower-
sji, nie jest jednak ściśle odgraniczona z zewnątrz. Sugerowałoby to, że sfera dewiacji pozostawia pewne 
zjawiska po prostu poza zasięgiem dyskursu medialnego. W rzeczywistości jest inaczej: wyróżniamy sferę 
dewiacji, w obrębie której różne zjawiska przedstawia się jako dewiacyjne i zasługujące na ośmieszenie lub 
potępienie – oraz sferę takich informacji, których w serwisach informacyjnych nie pokazuje się w ogóle. Te 
informacje pozostają nawet poza sferą dewiacji.

4. sfera przemilczenia
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drugiej, zwanej sferą kontrowersji, dziennikarze starają się (ponieważ zdają sobie spra-
wę, że tego od nich wymagają standardy profesjonalne) stosować zasadę obiektywizmu 
i/lub zrównoważenia oraz słuchania i dawania głosu wszystkim poglądom i stanowiskom 
(audiatur et altera pars). Sferę trzecią, bardzo umownie określaną tu jako sfera dewiacji, 
stanowią informacje, przy których konstruowaniu i dystrybucji dziennikarz wyciąga na 
światło dzienne, potępia bądź wyklucza (symbolicznie i dosłownie) z publicznej agendy 
osoby, grupy, organizacje podważające lub łamiące te zasady i reguły, które stanowią 
zawartość strefy konsensusu.

Legitymizująca funkcja serwisu informacyjnego polega zatem w niemałym stopniu 
na wskazywaniu odbiorcom, które i jakie wartości, zasady, reguły organizacji życia spo-
łecznego, postawy, opinie, osoby, style życia nie podlegają ocenie lub dyskusji, a które 
natomiast należy uznać za dewiacyjne. Legitymizowane jest prawo do wypowiedzi róż-
nych grup i jednostek oraz prawo do mówienia o niektórych tematach w taki, a nie inny 
sposób, jak również legitymizowany jest sam zakres uprawnień do dyskusji, kontrower-
sji, artykulacji różnych ocen i poglądów. 

Tymczasem analizy zawartości serwisów wykazują, iż zawartość ta nawet w wymia-
rze statystycznym daleka jest od zrównoważenia, wiadomości zaś, przedstawiane w le-
gitymizujący sposób, często są w gruncie rzeczy relacjami z tzw. pseudowydarzeń czy, 
jak je określa potoczna polszczyzna, wydarzeń medialnych, które tylko po to się orga-
nizuje, żeby przyciągnąć uwagę mediów, albo które same media rozbudowują i wzmac-
niają w jednym tylko celu, a mianowicie by mieć atrakcyjny materiał. Nie wiadomo, 
czy w polskiej rzeczywistości aktualne są często przywoływane, ale dość już dawne, 
ustalenia Roberta Smitha (1979), że ponad 60% relacji telewizyjnych stanowią właśnie 
pseudozdarzenia, ale już sam fakt wejścia do potocznej polszczyzny terminu wydarzenie 
medialne wydaje się dosyć wymowny; ludzie zapewne uświadamiają sobie, że przynaj-
mniej część prezentowanych im – i legitymizowanych przez media – wiadomości ma 
taki właśnie charakter. (Nie bez znaczenia jest zapewne pamięć o nieufności względem 
pełnych pseudowydarzeń dzienników telewizyjnych w PRL).

Informacje zostają wtłoczone w jeden z trzech modeli narracyjnych: podejmowanie 
decyzji, cierpienie i łapanie złoczyńców lub łączą elementy tych trzech modeli. Trudno 
sprawdzić (problem ten powinien stanowić przedmiot odrębnego projektu badawczego), 
czy rzeczywiście także w polskich serwisach blisko 80% newsów telewizyjnych zbudo-
wanych jest według któregoś z tych trzech modeli. Wystarczy jednak przez jakiś czas 
uważnie oglądać telewizję, żeby się przekonać, iż na pewno stanowią one większość. 
Niezależnie też od szczegółowych wyliczeń procentowych, także w stosunku do pol-
skich serwisów informacyjnych sprawdzają się ustalenia (por. Mrozowski 2001: 315) 
o nadreprezentacji w serwisach mężczyzn; o tym, że mężczyźni, zajmujący najważ-
niejsze stanowiska w centralnej władzy politycznej oraz należący do elit politycznych, 
stanowią i przedmiot, i podmiot działań częściej niż jakakolwiek inna grupa społeczna. 
Pierwszoplanowi mężczyźni są pokazywani przede wszystkim, gdy podejmują decyzje 
lub przeżywają różnego rodzaju dyskomfort, niekiedy zaś – łapią złodzieja (dosłownie 
lub symbolicznie). Obok postaci znanych, identyfi kowalnych – pokazywane są w ne-
wsach także postacie nieznane, lecz najczęściej jako elementy amorfi cznej zbiorowo-
ści (strajkującej, demonstrującej itp.) albo jako ofi ary i sprawcy przemocy, przestępstw 
i wykroczeń. Przemoc zresztą jest w serwisach jedną z głównych atrakcji i eksponowa-
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na jest w stopniu nieproporcjonalnym do świata realnego; jeśli wydarzenie ma kompo-
nent przemocy, to właśnie ona staje się najważniejszym tematem informacji (Jazdon 
2001).W serwisach informacyjnych pokazuje się mało kobiet – są one traktowane albo 
przedmiotowo, albo stanowią tło działań mężczyzn; są „ignorowane, trywializowane 
lub deprecjonowane” (Curran, Renzetti 2005: 204). (Wyraziste postacie kilku działa-
czek społecznych, systematycznie pokazywane przez polskie telewizje, nie zmieniają tej 
statystyki, tym bardziej że są one często prezentowane na granicy sfery kontrowersji). 
Wreszcie, działania jednostek lub grup ujmowane są w telewizyjnych wiadomościach 
w kategoriach naruszenia stanu społecznego porządku, równowagi, ładu (którego nie 
defi niuje się szczegółowo, jego defi nicja bowiem znajduje się w sferze konsensusu) 
i wysiłków w kierunku przywrócenia tego ładu. 

Serwisy informacyjne poświęcają przy tym zdecydowanie więcej uwagi konkurencji 
i próbie sił niż współpracy między ludźmi; przedstawiają wydarzenia w formie walki 
lub sporu antagonistycznych podmiotów, w dodatku o czytelnym wartościowaniu ak-
sjologicznym. Pozytywnie wartościowany jest ten (lub to), kto zmierza do przywrócenia 
lub utrzymania porządku, negatywnie zaś ten (lub to), kto ten porządek narusza lub mu 
zagraża. Wiadomości telewizyjne – twierdzą niektórzy – tworzą w ten sposób obraz spo-
łeczeństwa ukształtowany na podobieństwo mitów (Silverstone 1988; także Mrozowski 
2001: 317). Mityczny obraz życia społecznego jest jednak legitymizowany za sprawą 
tych wszystkich operacji formalnych i sposobów kształtowania treści, o których mówi-
liśmy wyżej; wiadomości telewizyjne mamy traktować nie jak formułę mityczną, tylko 
jako metonimię indeksującą lub wręcz analogon rzeczywistości „takiej jaka jest”.

INFOTAINMENT 

Na taką budowę i takie funkcje dzisiejszego serwisu informacyjnego nakładają się szyb-
ko postępujące w dziennikarstwie informacyjnym zmiany (por. Krzysztofek 1997). Dwie 
najważniejsze polegają na ewolucji informacji w mediach w kierunku tzw. infotainment, 
czyli wiadomości w przebraniu rozrywki bądź też rozrywki udającej informację; oraz na 
zastąpieniu dziennikarstwa – mechaniką mediów (jak to nazywają amerykańscy krytycy 
mediów David Altheide i Robert Snow 1991: 51). 

Infotainment sprowadza się do tego, że informacyjne formaty i formuły gatun-
kowe w mediach w większym lub mniejszym stopniu zaczynają być podporząd-
kowane potrzebom rozrywki. Zakłada się, iż w warunkach ostrej konkurencji na 
rynku mediów tylko zaspokojenie potrzeby rozrywki i pobudzenia emocjonalnego 
zapewnia dostatecznie wysoką oglądalność, słuchalność, czytelnictwo, czyli czyni 
opłacalnym to wszystko, co się robi. Formuje się więc szeroki paradygmat gatunko-
wy infotainment, w który włączane są różne gatunki informacji medialnej, do niedawna 
jeszcze bezdyskusyjnie „poważne” i podporządkowane paktowi faktografi cznemu: in-
formacje prasowe, radiowe, telewizyjne; relacje reporterskie; wywiady; polityczne dys-
kusje publicystyczne; programy i publikacje historyczne; fi lmy dokumentalne. Gatunki 
informacyjne tracą trzy podstawowe cechy, które stanowiły o ich odrębności od innych 
gatunków w mediach: wiarygodność ufundowaną na zrównoważeniu, powadze, rzetel-
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nym informowaniu o świecie; wyraziste oddzielenie sfery publicznej od prywatnej (por. 
Piekot 2006: 210 nn.) oraz wyraźny kontrast do świata medialnej rozrywki, oparty na 
celowym unikaniu elementów powierzchownie atrakcyjnych czy spektakularnych.

Formaty informacyjne ewoluują zatem w kierunku formatów rozrywkowych (w uję-
ciu historycznym o przejściu od formuły poważnej informacji do infotainment cieka-
wie piszą u nas Kazimierz Krzysztofek (1997) oraz Wiesław Godzic (2004: 30 nn.). 
W czym się ta ewolucja wyraża? Gdy chodzi o serwis informacyjny, uwidacznia się ona 
w doborze informacji; w strukturze tej informacji; w porzuceniu analitycznej budowy 
newsów i serwisów na rzecz konstrukcji narracyjnej; w doborze środków językowych 
i używaniu stylistyki melodoksyjnej; w zabiegach estetyzacyjnych; w zmianie statusu 
dziennikarza i prezentera.

Infotainment a dobór informacji

Dobór informacji uwzględnia zapotrzebowanie widzów na rozrywkę i stymulację emo-
cjonalną (� TABLOIDY I TABLOIDYZACJA; � MELODRAMAT I MELODRA-
MATYZACJA). Nawet w bardzo poważnych serwisach koniecznym elementem są dziś 
ciekawostki, informacje o rekordach, zwariowanych wyczynach, plotki z życia celebri-
ties itp. z jednej strony, z drugiej zaś – dosłowne, grafi czne obrazy zbrodni i katastrof. 
Kryteria news value, rządzące w mniejszym lub większym stopniu doborem informa-
cji i ich konstruowaniem, nie są ani absolutne, ani jednolite dla wszystkich stacji we 
wszystkich systemach medialnych, nie da się ich też stosować wszystkich naraz. Jak się 
wydaje, większy zwrot w kierunku infotainment polega na wybieraniu spośród kryteriów 
wartości informacji przede wszystkim tych, które odsyłają do rozrywkowych i hedoni-
stycznych potrzeb publiczności. Może nie wyłącznie, ale w coraz większym stopniu. 

Infotainment a wewnętrzna struktura newsów

Budowa informacji ewoluuje w kierunku uczynienia z nich tekstów dostarczających 
także rozrywki. Założenia paktu faktografi cznego wymagałyby, żeby eksponować prze-
de wszystkim najistotniejszy element wiadomości. W przypadku serwisu telewizyjnego 
nie sprawdza się – jak już wspomnieliśmy – budowa odwróconej piramidy; newsy mają 
raczej kształt koła, bo to lepiej odpowiada warunkom percepcji programu telewizyjnego. 
Jednak struktura ta coraz częściej budowana jest nie wokół elementu najważniejszego, 
lecz wokół najbardziej skutecznego z punktu widzenia zainteresowania publiczności. 
Dobrze, jeśli element najważniejszy z punktu widzenia paktu faktografi cznego jest rów-
nież tym najbardziej atrakcyjnym. Jeśli jednak tak nie jest, górę bierze atrakcyjność. 
Zbliża to wewnętrzną pragmatykę dziennikarstwa informacyjnego do praktyk rządzą-
cych mediami tabloidowymi (� Sensacyjne treści w narracyjnej formie).

Infotainment i tryb narracyjny

Ofi cjalnym celem dziennikarstwa informacyjnego jest donoszenie o wydarzeniach 
w świecie bliskim i dalekim. Ponieważ ambicją jego jest wyjaśnianie wydarzeń i zja-
wisk, sprawianie, że są bardziej zrozumiałe, więc tradycyjny model komunikowania się 
z widzem serwisu informacyjnego był modelem analitycznym. „Relacja (telewizyjna) 
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tworzy spójną i zamkniętą całość” – sumuje Maciej Mrozowski w swoim kompendium 
wiedzy o mediach – „wtedy, kiedy (...) odpowiada na pięć podstawowych pytań: o przy-
czyny, przebieg, charakter, następstwa i wagę opisywanych wydarzeń” (Mrozowski 
2001: 313). Krzyżują się tutaj trzy osie konstrukcyjne informacji: wprowadzenie–rozwi-
nięcie, przyczyny–skutki, fakty–opinie.

Najczęściej używane (choć nie jedyne) formuły wiadomości w serwisach (Epstein 
1973, także Mrozowski 2001: 314) to: formuła protokolarna (możliwie beznamiętny, 
sprawozdawczy opis wydarzenia); formuła akcji (nacisk na dzianie się, działania; prze-
bieg wydarzeń, z ich punktami zwrotnymi i przesileniami); dialektyczna (konfl ikt lub 
kontrowersja prezentowane z przeciwstawnych punktów widzenia, zgodnie z zasadą 
audiatur et altera pars); programowo jednostronna (dziennikarz z założenia prezentuje 
tylko jeden punkt widzenia, dając przy okazji do zrozumienia, że mamy do czynienia ze 
sferą społecznego konsensusu); ironiczna (żartobliwe przedstawienie informacji, której 
dziennikarz nie chce lub nie może ująć w formułę dialektyczną, chce jednak uniknąć jed-
nostronności); opakowania narodowego (zestawienie podobnych wydarzeń lub zjawisk 
w celu wskazania ogólnonarodowej lub zbiorowej tendencji); nostalgiczna (porównanie 
przeszłości i teraźniejszości w celu wskazania zmian).

Nietrudno zauważyć, że większość tych formuł opiera się w taki czy inny sposób na 
myśleniu (i reprezentowaniu rzeczywistości) w sposób analityczny. Analityczne myśle-
nie jednak wymaga wysiłku; z punktu widzenia odbiorcy jest też mało atrakcyjne w po-
równaniu do trybu narracyjnego, do którego przyzwyczaiła go kultura masowa, pełna 
osobistych opowieści (jak w talk shows i operach mydlanych), wielo- i jednowątkowych 
narracji zamkniętych (fi lmy, powieści popularne, spoty reklamowe) i otwartych (seria-
le). Toteż nowoczesny serwis telewizyjny, zgodnie z mechaniką mediów (o której niżej) 
i z zapotrzebowaniem publiczności na rozrywkę, gdy tylko jest to możliwe, porzuca 
tryb analityczny na rzecz narracyjnego. Coraz więcej newsów ubranych jest w formułę 
akcji. „Opowiadanie historyjek (storytelling) jest głównym ogniwem łączącym dzien-
nikarstwo i kulturę popularną” (Dahlgren 1995: 14). Nawet tzw. hard news, dotyczące 
najważniejszych procesów oraz decyzji politycznych i ekonomicznych, są „budowane 
według kilku formatów narracyjnych” (ibidem: 15). W narracjach tych pojawiają się 
tradycyjne elementy obecne w innych dyskursach kultury popularnej – mity (Silverstone 
1988), personalizacja procesów i zjawisk (pokazywanie ich raczej jako wyników dzia-
łania jednostek niż w kategoriach procesów wyższego rzędu), stereotypy i etykiety ję-
zykowe, uproszczenia aksjologiczne z wyrazistą dychotomią dobry–zły, powodowana 
przez te uproszczenia emocjonalizacja.

Infotainment i orientacja melodoksyjna

Hedonistyczne zapotrzebowania publiczności prowadzą też do przemian w obrębie języ-
ka serwisów informacyjnych. Tradycyjny dyskurs poważnego dziennikarstwa informa-
cyjnego charakteryzował się (Fras 1999; Pisarek 2002; Piekot 2006) dominacją wyrażeń 
nienasyconych emocjami; brakiem zwrotów odautorskich skierowanych bezpośrednio 
do odbiorcy; nasyceniem tekstu elementami niezależnymi od autora (nazwami włas-
nymi, nazwami geografi cznymi, jednostek miar i czasu, terminami technicznymi itp.); 
dużą liczbą rzeczowników, wyrazów abstrakcyjnych, czasowników w czasie przeszłym 
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i w osobie trzeciej. Wyrażony zaś był w zdaniach złożonych lub pojedynczych, ale dość 
długich, rozwiniętych. Dyskurs taki odzwierciedlał zazwyczaj to, co wiadomo na pod-
stawie wiedzy fachowej, specjalistycznej lub na podstawie metodycznego, analitycz-
nego oglądu rzeczywistości. W dyskursie mediów popularnych natomiast (Mrozowski 
2001: 309–310) odbija się wiedza potoczna oparta na tzw. zdrowym rozsądku oraz jed-
nostkowych, codziennych doświadczeniach ludzi (Piekot 2006). Upraszcza się tu opis 
świata i podpowiada jego interpretacje. Buduje się zdania krótkie (podmiot – orzecze-
nie – dopełnienie); nie używa się „trudnych słów” i terminologii specjalistycznej; uni-
ka wieloznaczności i ambiwalencji; stosuje wiele określników i wyrażeń o silnym za-
barwieniu emocjonalnym (� JĘZYK JAK PUZZLE, � JĘZYK TABLOIDYZACJI). 
Współczesny serwis telewizyjny lawiruje pomiędzy tymi dwiema estetykami, jednak 
w coraz większym stopniu przechyla się w kierunku tej drugiej – chodzi bowiem o to, 
by nie stawiać przed odbiorcą barier poznawczych i aby... „nie odstręczać go nudą” 
(Mrozowski 2001: 232). W serwisach telewizyjnych (a także w innych mediach) po-
jawia się zatem styl charakterystyczny dla tzw. orientacji melodoksyjnej (ibidem: 232). 
To połączenie poetyki i stylistyki charakterystycznej dla popkulturowego melodrama-
tu i dla politycznego bądź reklamowego sloganu: silne emocje; uproszczona i stereo-
typowa charakterystyka postaci; wartka narracja opatrzona czytelnymi rozróżnieniami 
aksjologicznymi i wyrazistym morałem; mocno zemocjonalizowany język, operujący 
uproszczeniami, etykietami i stereotypami; pozorna, podkreślana doborem środków 
językowych jednoznaczność (� MELODRAMATYZACJA). Serwisy różnych nadaw-
ców mogą się różnić co do poziomu melodoksyjności. O ile jednak dobór tej stylistyki 
może być logiczny w zorientowanych na zabawienie najszerszych rzesz publiczności 
telewizjach komercyjnych, o tyle okazuje się przy bliższym oglądzie, że taki sposób 
językowego ujmowania rzeczywistości (i w ogóle sterowanie w kierunku infotainment) 
jest także obecny w polskiej telewizji publicznej.

Infotainment i estetyzacja

Współczesne studio informacyjne z jego wyposażeniem, a także towarzysząca emisjom 
oprawa grafi czna muszą być maksymalnie funkcjonalne; budowa i dobór elementów wy-
magają dość skomplikowanej wiedzy fachowej. To jednak, co wreszcie oglądamy, poka-
zywane nam jest nie z powodu funkcjonalności, lecz ze względu na dekoracyjność czy 
też atrakcyjność wizualną. W tradycyjnym programie informacyjnym scenografi a miała 
przede wszystkim nie odwracać uwagi od treści wiadomości, a przez swoją oszczędność 
i pewną surowość podkreślała wiarygodność i powagę przekazu. Dzisiejsza scenografi a 
musi się jeszcze zalecać ładnością, a często też zaciekawiać nowoczesnością, zastosowa-
niem nowych tricków technicznych itp. Starannie dobiera się kolorystykę; umeblowanie 
przybiera designerskie formy; oświetlenie i montaż eksponują urodę i bogactwo studia. 
Coraz ważniejszy jest sygnał wizualny i dźwiękowy identyfi kujący serwis. Dochodzi 
nawet pod tym względem do swoistej konkurencji. Upubliczniane są informacje o tym, 
kto skomponował muzykę i projektował oprawę wizualną serwisu. Nowy wygląd studia 
i elementy identyfi kacji wizualnej umieszcza się w reklamach stacji. Zwraca się widzom 
uwagę na wprowadzane zmiany. 
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Zabiegom estetyzacyjnym poddani są także ludzie. Niezmiernie ważna jest uroda, 
timbre głosu i strój występujących w studio dziennikarzy. Dziennikarstwo współczes-
nych serwisów to „dziennikarstwo Kena i Barbie” (Allan 2006: 97): ludzie dostarczający 
wiadomości mają być atrakcyjni wizualnie i reprezentować standardowy, „doskonały” 
typ urody. Tak zwana telegeniczność, umiejętność podobania się widzom, jest więc wa-
runkiem sine qua non dopuszczenia dziennikarza na wizję. Prezenterom robi się staran-
ny makijaż, ich stroje pochodzą z kolekcji dobrych projektantów lub ze sklepów z luksu-
sowymi markami (informacja o tym jest eksponowana w napisach końcowych). Z wizji 
znikają prezenterzy i dziennikarze wprawdzie kompetentni i biegli w swej profesji, ale 
też „za starzy”, „zbyt grubi” itp. Sama zresztą publiczność domaga się, jak się zdaje, 
żeby na wizji pokazywać jej ludzi „ładnych” (wystarczy poczytać, co w internetowych 
czatach i forach pisze się o urodzie prezenterów i prezenterek). Dopuszczenie kobiet do 
czytania serwisów można interpretować jako wyraz równouprawnienia, niewątpliwie 
jednak wynikało także z chęci, by program był bardziej dekoracyjny. 

Infotainment, czyli zmiana statusu dziennikarza

Dziennikarz informacyjny musi być showmanem. Dobierany jest nie tylko na podsta-
wie swoich kompetencji zawodowych (których zresztą często w ogóle nie bierze się pod 
uwagę), lecz na podstawie kryteriów telegeniczności. Kryteria te w mniejszym stopniu 
dotyczą dziennikarzy pracujących w terenie, w większym – tych pokazujących się w stu-
diu, lecz musi je spełniać każdy, kogo widownia ma okazję zobaczyć. Prezenter na wizji 
zresztą nie musi być profesjonalnym dziennikarzem. Często jest to aktor, który jednak 
funkcjonuje w tym wypadku jako reprezentant profesji dziennikarskiej i jako ktoś, kto 
– reprezentując instytucję medialną, nadawcę – ma prawo do prezentowania wiadomości 
w określonej kolejności (legitymizując ich ważność), a także do wygłaszania na ich temat 
komentarza. Jednocześnie w doniesieniach prasowych czy telewizyjnych „zza kulis” te-
lewizji podkreśla się osobiste uczestniczenie tzw. prezenterów w przygotowaniu serwisu, 
ich dziennikarską kompetencję i sprawność, odpowiedzialność za przekazywane treści.

Dziennikarz informacyjny, jeśli jest dostatecznie telegeniczny i osiąga pożądaną 
popularność, staje się gwiazdą swojej stacji czy redakcji. Praca nad serwisem infor-
macyjnym ma charakter zespołowy, jednak gwiazda nadaje informacjom swój własny, 
spersonalizowany (ale starannie wyreżyserowany) wymiar. Prasa plotkarska i tabloidy 
(� ODMIANY TABLOIDÓW) karmią następnie publiczność ciekawostkami z życia 
gwiazdy i doniesieniami o jej osobistych dramatach, pasjach, życiu prywatnym itp., po-
ważniejsze tytuły – doniesieniami o przejściach ze stacji do stacji, zmianach lojalności, 
oferowanych gwiazdom stawkach, lukratywnych kontraktach reklamowych itp. Rzecz 
jasna, usiłuje się nas jednocześnie przekonać, iż mamy do czynienia z dziennikarstwem 
najwyższej próby.

Infotainment: rozszerzanie paradygmatu

Rzecz jasna, nie tylko w telewizyjnych serwisach dąży się do przemiany informacji 
w rozrywkę. W rozszerzaniu paradygmatu infotainment serwis informacyjny ma jednak 
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bardzo duże znaczenie, ponieważ funkcjonuje – wciąż jeszcze – jako gatunek szczegól-
nie poważany, wpływowy i istotny dla widzów. Nie był on może pierwszym gatunkiem 
medialnym, w którym dążenie do infotainment się manifestowało, jest jednak tym, który 
to dążenie uwiarygadnia i legitymizuje. W szerokim paradygmacie infotainment oprócz 
informacji telewizyjnych funkcjonują więc dziś także serwisy radiowe i informacyjne 
portale internetowe; prasa informacyjna i magazyny opinii; znaczna część telewizyjnych 
programów dokumentalnych i całe dokumentalno-edukacyjne stacje telewizyjne.

MECHANIKA MEDIÓW

To, co odbieramy jako rzetelne, „naturalne” informacje, nie jest naturalne, tylko jest wy-
nikiem skrupulatnego, fachowego konstruowania. Konstrukcja serwisów musi brać pod 
uwagę organizacyjne wymogi instytucji medialnej, interesy ekonomiczne tej instytucji, 
system wartości i ideologię fi nansowego lub politycznego mocodawcy, ograniczenia 
wynikające ze znanych publiczności formatów i formuł gatunkowych, jednoczesną dzia-
łalność konkurencji. „News is made, not just reported” (Dahlgren 1992, w: Dahlgren, 
Sparks 1992: 10).

Informowanie w mediach (szczególnie wyraziście widać to w telewizji) zostało wtło-
czone w ramy gatunkowe, poddane formatowaniu. To nic dziwnego – rozumienie me-
diów opiera się na kompetencji gatunkowej widzów oraz na formalnej przewidywalno-
ści tego, co jest ludziom pokazywane lub mówione. We współczesnych mediach jednak 
format serwisu nie stanowi jedynie poręcznej ramy konstrukcyjnej. System przygotowy-
wania i dystrybucji informacji musi być efektywny z ekonomicznego punktu widzenia: 
minimum środków – maksimum (przewidywalnych) rezultatów. Można powiedzieć bez 
dużej przesady, iż format serwisu zaczął rządzić informacjami; logika formatu góruje 
nad rzeczywistą (z punktu widzenia wartości zewnętrznych do instytucji medialnych) 
wartością i ważnością dziejących się spraw. A zatem informacje są dobierane pod ką-
tem możliwości ich adaptacji do wymogów formatu; sprawy i wydarzenia natomiast, 
których nie da się dostatecznie atrakcyjnie i w sposób przewidywalny zbudować oraz 
sprawnie i szybko sprzedać, muszą pozostać poza obrębem serwisu. Jest to też atrak-
cyjne dla odbiorcy, gdyż ułatwia odbiór, a zdobywana w ten sposób wiedza nie narusza 
poczucia bezpieczeństwa poznawczego i nie wymaga umysłowego wysiłku. To samo 
można z całą pewnością powiedzieć zarówno o serwisach radiowych, jak o informa-
cjach prasowych. Są one raczej skanowane, niż czytane, dobre dostosowanie do znanych 
czytelnikom formuł gatunkowych jest więc w nich bardzo ważne, jeżeli w ogóle czytel-
nicy mają z serwisu cokolwiek zrozumieć lub zapamiętać. Choć jednak system ten jest 
skuteczny i zyskowny z punktu widzenia produkcji mediów i dystrybucji treści, sprawia 
on, że dzisiejsze „przedsięwzięcie dziennikarskie, zwłaszcza wiadomości telewizyjne, 
zasadniczo donoszą o sobie samych” (Altheide, Snow 1991: 51). Wydarzenia i zjawiska 
wtłacza się bowiem w formaty i formuły gatunkowe opracowane specjalnie w tym celu 
oraz podaje się je wewnątrz określonej, medialnej ramy konceptualnej – zamiast pró-
bować opisywać i tłumaczyć wydarzenia w ich własnej formie, a potem przedstawiać 
świat w jego złożoności i niejednoznaczności. Informacja – przypomnijmy tu przywo-
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łane na początku tego szkicu tezy Borgmanna – staje się informacją technologiczną, 
nie „o rzeczywistości czy dla rzeczywistości – lecz zamiast rzeczywistości”. Trzeba do 
tego dodać kolektywną i stadną naturę pracy współczesnych dziennikarzy, która pro-
wadzi do wzajemnego cytowania się mediów, cyrkularnego obiegu informacji i opinii, 
a w konsekwencji – do homogenizacji treści oraz do tego, że media donoszą w taki czy 
inny sposób nie tyle o świecie zewnętrznym, ile o innych mediach (o czym przekonują-
co pisał Bourdieu w swoich pracach na temat telewizji – 1998).

Tej medialnej logiki nie należy lekceważyć, gdyż media są źródłem wiedzy o świecie, 
a w warunkach transformacji często jedynym, które przekazuje tę informację w możliwie 
zrozumiały sposób. W dodatku logika infotainment jest zaraźliwa – organizuje dziś sym-
boliczną reprezentację świata przez inne instytucje – politykę, religię, sport, rozrywkę 
itp. „Media masowe mają zasadnicze znaczenie społeczne (ibidem: 241), ponieważ ich 
logika i ich formaty zostały włączone w obręb logiki instytucji społecznych”. „Logika 
mediów i formaty, które wykreowała, są istotne, ponieważ są monodyskursywne i brane 
za oczywiste” (Abercombie 1996: 26–29) oraz przezroczyste. Podczas gdy organizują 
one komunikację społeczną w wielu jej formach, ich stosowność w dostarczaniu wiedzy 
o świecie rzadko jest podawana w wątpliwość czy dyskutowana. Problem wszakże pole-
ga na tym, że mechanika mediów jest jednocześnie mechaniką zabawiania. 

Musi się tu pojawić pytanie o wiarygodność serwisów informacyjnych i tego, co 
moglibyśmy może nazwać ich metonimiczną naturą. Przeciętny serwis informacyjny 
jest w mediach sytuowany jako metonimia rzeczywistości – ma reprezentować całość 
i dawać nam o tej całości wyobrażenie. Nie ma wszak metonimii całkowicie niewin-
nych; dobór zdradza ukryte założenia i interpretacje. Tymczasem widz dobrze skonstru-
owanego serwisu powinien uważać, że to właśnie sam serwis jest metonimią dążącą do 
analogonu: możliwie wiernego, opartego na relacji 1:1 obrazu tego, co rzeczywiście 
w danym momencie istotne, ciekawe, warte poznania. Nie powinien sobie uświadamiać 
lub przypominać, iż porządek i struktura informacji w mediach służą przede wszystkim 
ideologicznym, kulturalnym i ekonomicznym interesom instytucji, które je produkują 
– środków komunikowania masowego.

Teoria krytyczna oraz wyrastające z niej nowsze stanowiska szkoły birminghamskiej 
i jej kontynuatorów kazały patrzeć na media jak na narzędzia walki o hegemonię, o do-
minację tego obrazu rzeczywistości i tych poglądów, które służyłyby interesom uprzy-
wilejowanych klas i grup społecznych. To jednak myślenie z czasów, gdy media odgry-
wały w stosunku do tych klas rolę służebną. Obecnie media same uczestniczą w walce 
o hegemonię i realizują własne, głównie ekonomiczne, interesy. Opieranie budowy in-
formacji na zasadach infotainment, a także poddanie wiadomości samozwrotnej logi-
ce formatu medialnego służą przede wszystkim interesom samych mediów. Okresowe 
ambicje różnych ekip politycznych, by podporządkować sobie media informacyjne, są 
raczej naiwne; mogą być przez te media brane pod uwagę o tyle, o ile pozwalają im na 
realizację własnego interesu. „Media informacyjne stały się częścią tego systemu wła-
dzy i ekonomii, o którym miały nam donosić. Zamiast utrzymywać dystans w stosun-
ku do wydarzeń i próbować dostarczyć nam akuratnej relacji (…) jest to jeszcze jeden 
z graczy, manipulujący informacją dla swych własnych celów” (Sanes 1997).
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Postdziennikarstwo

Dochodzimy w ten sposób do tezy o śmierci dziennikarstwa i/lub o narodzinach post-
dziennikarstwa. Teza ta dotyczy przebudowy roli i funkcji dziennikarza w ogóle, ale 
szczególnie istotna się staje właśnie w przypadku aspirującego wszak do roli politycznej 
i edukacyjnej dziennikarstwa informacyjnego. Skutek włączania się gatunków infor-
macyjnych do szerokiego paradygmatu infotainment jest taki, że – jak zauważał Peter 
Dahlgren (1992) jeszcze w końcu ubiegłego stulecia – rozmywa się lub zgoła zanika 
granica między fi kcyjną zawartością mediów, uważaną od dawna za część kultury po-
pularnej, a treściami niefi kcyjnymi, które tradycyjnie miały być od kultury popularnej 
oddzielone. Dziennikarstwo informacyjne było zwykle przedstawiane jako forma ko-
munikacji oparta na zestawie rygorystycznie przestrzeganych praktyk profesjonalnych 
bądź jako forma komunikacji politycznej lub też jako poważny przedmiot badań teorii 
nad komunikowaniem. Do dziś zresztą w taki sposób mówią i piszą o sobie dziennikarze 
mediów informacyjnych (Mocek 2006: 118–132; praca ta jest zapisem wywiadów z kil-
kudziesięcioma dziennikarzami polskimi, w których to wywiadach mieli oni określać 
m.in. swój stosunek do norm profesjonalnych i defi niować własną rolę społeczną). Tak 
też regulują pracę dziennikarza podręczniki dla studentów dziennikarstwa oraz prasa 
branżowa. Dziennikarz jest tu postrzegany jako „heroiczna postać (...) broniąca prawdy 
przeciw licznym smokom ciemności w nowoczesnym świecie” (Dahlgren 1992: 1), zaś 
„wymienianie jednym tchem dziennikarstwa i popkultury może być w pewnych kręgach 
uważane za poważny afront” (ibidem: 4). Zachowanie takiego jej charakteru jest przed-
miotem troski i dyskusji wśród luminarzy profesji (Kontrapunkt 2001). Dodajmy, że 
w Polsce dla 80% odbiorców dziennikarstwo ma status zawodu zaufania publicznego 
(dane CBOS, za: Mocek 2006). 

Uwidacznia się jednak „rosnąca różnica między rzeczywistością dziennikarstwa i je-
go ofi cjalną samoprezentacją” (Dahlgren 1992: 10). Przyjmowanie logiki infotainment 
sprawia, iż współczesne dziennikarstwo informacyjne staje się częścią kultury masowej. 
Może nie jest na razie tylko popkulturą, ale jest coraz więcej powodów, by na nie patrzeć 
właśnie w taki sposób. 

Co na to ludzie? Badania nad recepcją informacji telewizyjnych

Większość badań nad odbiorem, rozumieniem i interpretacją serwisów informacyjnych 
(Morley 1980; Hartley 1982, 1999; Lewis 1985; Jensen 1986; Manoff, Schudson 1986; 
Graber 2002; Allan 2006 i wiele innych) zawiera następujące ustalenia.

Oglądanie serwisów nie może być w żaden sposób uznane za doświadczenie jed-
nolite, konsekwentne, hegemoniczne. Różne są poziomy zaangażowania (nawet u tego 
samego widza), poziom uwagi, motywacja do rozumienia. W procesie odbioru biorą 
udział sprzeczne ludzkie potrzeby, obawy, pragnienia, uprzedzenia itp.

Doświadczenie wiadomości telewizyjnych jest integralnie związane z doświadcze-
niem telewizji w ogóle; podobnie więc jak inne programy, serwisy są wplecione w tele-
wizyjny strumień przekazów; są odbierane nieuważnie, raczej podglądane niż oglądane; 
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ludzie rozumieją z nich niewiele, zapamiętują – jeszcze mniej. Pomimo opisanych wyżej 
wysiłków w kierunku uatrakcyjnienia informacji telewizyjnych, ich odbiór może być 
nawet mniej uważny i zaangażowany niż odbiór innych programów (Lewis 2001: 110; 
Mindich 2005). Telewizja w ogóle się nie nadaje do skutecznego, zrozumiałego przeka-
zywania rozwiniętych, skomplikowanych informacji. 

Nieuważny, zappujący model odbioru informacji przeniesiony zostaje na media infor-
macyjne w ogóle; nieuważnie i bez zrozumienia odbierane są dziś także serwisy radiowe 
i prasowe. Serwisy internetowe w ogóle nie mają ambicji przekazywania skomplikowa-
nych informacji; logika skrótu i uproszczenia odpowiada, jak się wydaje, naturze odbio-
ru informacji we współczesnych mediach.

Jednak pomimo zappingu i nieuwagi recepcja polega na aktywnym tworzeniu zna-
czenia po stronie odbiorcy, tyle tylko, że proces ten jest spleciony z trybem odbioru 
telewizyjnego. Odbiorcy mają więc być aktywni i do pewnego stopnia krytyczni. Do 
rozumienia i interpretacji newsów używają wiedzy potocznej i doświadczeń z własnego 
życia, z najbliższego otoczenia. Serwisy tworzą więc rodzaj ogniwa łączącego najbliż-
sze otoczenie człowieka (dom, życie rodzinne, pracę, przyjaźń itp.) z publiczną sferą 
wydarzeń i tzw. wielkiej polityki; jest to o tyle paradoksalne, iż, jak się wydaje, ludzie 
niewiele z nich rozumieją, a zapamiętują jeszcze mniej. Wyniki empirycznych badań 
nad możliwościami czerpania zrozumiałej i istotnej informacji z serwisów informacyj-
nych są dla telewizji wręcz druzgocące (por. bardzo interesujące polskie badania Piotra 
Francuza 2002). W żaden sposób nie jest ona dobrym narzędziem do przekazywania 
informacji, a jej częste oglądanie wręcz pogarsza umiejętność zapamiętywania, rozu-
mienia i interpretacji wiedzy o świecie.

Użytkowania serwisów informacyjnych mogą mieć kilka wymiarów (Jensen 1995). 
Ludzie używają ich w celach informacyjnych (jako konsumenci, pracownicy, obywa-
tele, wyborcy itp.). Serwisy informacyjne służą do tego, żeby dać odbiorcom poczucie 
pewnej kontroli nad skądinąd odległym i niepoddającym się ich woli światem. Uważane 
są też za właściwą formę artykułowania spraw dotyczących zbiorowości i za źródło wie-
dzy na temat tej zbiorowości. Ustalają zakres tej wiedzy i podpowiadają możliwości 
zmian. Pełnią zatem funkcję legitymizacyjną – w jaki sposób to czynią, opisaliśmy już 
wyżej. Wreszcie funkcja rozrywkowa: serwisy służą do rozrywki, zabawy, przyjemności 
związanej głównie z ich aspektem wizualnym. Odbiór informacji w mediach nie jest ko-
niecznie zgodny z celami nadawcy. Ludzie robią z informacji różny użytek emocjonalny 
i poznawczy, nie zawsze zgodny z założeniami nadawców. Szczególnie częste wydaje 
się pomieszanie użytkowań poznawczych z rozrywkowymi. Telewidzowie zdają sobie 
sprawę z tego, że oglądają poważne wiadomości, ale wybierają z nich to, co atrakcyjne 
i co rozrywkowo podane.

Pomimo dominującego w branży medialnej i w świecie polityków przekonania 
o ogromnej istotności „dzienników telewizyjnych”, nie jest w istocie jasne, ile wpływu 
na ludzkie postawy, przekonania czy stan wiedzy mają informacje telewizyjne (i w ogóle 
serwisy informacyjne w mediach). Odpowiedź bardzo często zależy od założonej per-
spektywy socjologicznej i psychologicznej lub od przyjętej hipotezy dotyczącej general-
nie rodzaju, sposobu i zakresu oddziaływania mediów na jednostki. Jednak w obecnych 
warunkach oddzielenie wpływu informacji od oddziaływania innych źródeł po prostu 
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nie jest możliwe. Wiemy już dość dużo o procesie oglądania (słuchania, czytania) new-
sów; o konsekwencjach tego procesu nie jesteśmy w stanie orzekać z całą pewnością.

Serwis po polsku: nowy gatunek?

Gdy już podsumowaliśmy z grubsza, o co chodzi w serwisach, dlaczego są takie, ja-
kie są, i w jaki sposób zmierzają w kierunku formy rozrywkowej, należy zadać pytanie, 
w jaki sposób to wszystko funkcjonuje w polskich warunkach. Dlaczego w ogóle ser-
wis informacyjny można analizować jako nowy dla Polaków paradygmat gatunkowy? 
Owszem, nie mieliśmy tabloidów, sitcomów czy oper mydlanych, ale przecież telewi-
zyjny serwis informacyjny nie tylko istniał przed rokiem 1989, ale odgrywał w życiu 
społecznym niebagatelną rolę.

Mimo powierzchownych podobieństw to, co znamy obecnie jako telewizyjne serwi-
sy informacyjne, ma bardzo niewiele wspólnego z dziennikami telewizyjnymi sprzed 
transformacji ustrojowej. 

SERWISY INFORMACYJNE W TELEWIZJI PRL

Serwis informacyjny w polskiej telewizji zaczął się pojawiać w 1956 roku jako 
Wiadomości Dnia (Pokorna-Ignatowicz 2003: 48); jako Dziennik Telewizyjny nadawano 
go od 1 stycznia 1958 roku; w latach 70. zmieniono tytuł na Wieczór z Dziennikiem, 
lecz ludzie i tak mieli już zawsze używać nazwy dziennik telewizyjny (lub skrótu de-te-
fał. ) 18 listopada 1989 roku przemianowano go na Wiadomości, nie zmieniając jednak 
pory nadawania, do której polska publiczność przyzwyczajała się od kilkudziesięciu lat. 
W owym okresie funkcjonowały już także dwa alternatywne (co do formatu, nie co do 
treści) programy ogólnoinformacyjne w TVP: popołudniowy Teleekspress i wieczorna 
Panorama w II Programie TVP. DTV (czy Wieczór z Dziennikiem) miał jeszcze skróco-
ne wydania poranne, popołudniowe i wieczorne. Najistotniejsze i cieszące się najwięk-
szą (w istocie – olbrzymią) oglądalnością było jednak wydanie wieczorne. Głęboko za-
korzenione było, zarówno po stronie decydentów, jak i wśród publiczności, przekonanie, 
iż jest on najważniejszym kanałem informacyjno-propagandowym władzy (Goban-Klas 
2004: 199–221; Pokorna-Ignatowicz 2003: 150).

W sensie podstawowych wyznaczników paradygmatu gatunkowego komunistyczny 
dziennik telewizyjny nie różnił się zasadniczo od tego, po czym i dzisiaj rozpoznajemy 
serwis informacyjny. I tutaj, jak na Zachodzie i w USA, mieliśmy zbiór wiadomości, 
pogrupowanych tematycznie i według ważności, odczytywanych przez prezentera lub 
prezenterów w beznamiętny sposób i krótko komentowanych; prezenter lub prezenterzy 
usytuowani byli w studio telewizyjnym, umiejscowieni frontem do widza; informacje 
odczytywano w studio, pojawiały się na zmianę z informacjami wizualnymi w postaci 
krótkich fi lmów dokumentalnych z komentarzem czytanym z offu. Za tym powierz-
chownym podobieństwem kryły się jednak zupełnie odmienne mechanizmy doboru 
i kształtowania treści, inne cele i inne założenia co do relacji z odbiorcami. Piłka do 
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koszykówki i dynia są pomarańczowe, mają kulisty kształt i chropawą powierzchnię, ale 
nie znaczy to, że można je zamienić czy choćby używać w podobny sposób...

Serwisy informacyjne w systemach demokratycznych muszą uwzględniać potrzeby 
i upodobania publiczności, gdyż to od wielkości audytorium zależy sukces komercyjny 
stacji telewizyjnej. Funkcjonują jednak w warunkach większego lub mniejszego plura-
lizmu opinii i ideologii. System mediów pozwala niekiedy na realizację założenia, że 
rzetelność, prawdziwość i zrównoważenie obrazu świata są nadrzędne wobec rozryw-
kowych upodobań publiczności – w telewizjach publicznych misja społeczna, obywa-
telska, kulturotwórcza jest ważniejsza od wyników oglądalności, a media publiczne za 
wierność tej misji dostają pieniądze. Nawet wtedy jednak muszą walczyć o widza. Nie 
chodzi przecież o to, żeby misja spełniana była w odbiorczej próżni, tylko o to, żeby 
przekonać do siebie maksymalną liczbę widzów i słuchaczy. Publiczne serwisy infor-
macyjne tak samo konkurują o widza jak prywatne. Stąd właśnie szereg opisywanych 
wyżej zabiegów formalnych, które mają na celu przekonanie widza, iż ma do czynienia 
z informacjami aktualnymi, prawdziwymi, obiektywnymi, zrównoważonymi, sensow-
nie uporządkowanymi, opartymi na wiedzy i na jednoznacznych standardach profesjo-
nalnych – i w dodatku pasjonującymi. 

W polskiej telewizji przed Okrągłym Stołem dziennik telewizyjny miał praktyczny 
monopol na informowanie. Warunki jego funkcjonowania nie przewidywały konkuren-
cyjnej walki z innymi serwisami (tzw. drugie wydanie DTV, emitowane w późniejszych 
godzinach wieczornych, było tylko skróconym wariantem wydania głównego; miało 
wzmacniać jego przesłanie, a nie konkurować z nim). Nie zakładały też konieczności 
wysiłku w celu zjednania sobie widzów. Dziennik telewizyjny mówił do ludzi z pozycji 
władzy i monopolu na opinię. Nie przewidywało się tu, że znudzony lub rozdrażniony 
widz kliknie pilotem i przeskoczy do serwisu konkurencyjnej stacji. Dokumenty telewi-
zyjne z epoki (Pokorna-Ignatowicz 2003) pokazują, że od początku władza postrzegała 
telewizję jako narzędzie pomagające w „kształtowaniu życia politycznego społeczno-
ści” (ibidem: 55), w latach 70. zaś – skądinąd okresie rozkwitu TVP – już wprost mó-
wiono o przewadze funkcji propagandowej telewizji i o nadrzędnej roli dziennika w tym 
aspekcie (ibidem: 103, 110–115 nn.). Budową i treścią dziennika władza sterowała więc 
ręcznie; treść serwisu podlegała bardzo ścisłej, szczegółowej kontroli (więcej na ten 
temat por. Maziarski b.r.). Badania nad recepcją wiadomości telewizyjnych, choć po raz 
pierwszy przeprowadzone już w 1966 roku, nigdy nie cieszyły się rzeczywistym zain-
teresowaniem władzy. Ich wyniki zresztą, tak z powodu braku wiarygodnej, jednolitej 
metodologii, jak z powodu zamówienia politycznego, na jakie miały odpowiadać, nigdy 
nie miały większego wpływu na formę i dobór treści serwisów. Ten brak dbałości o sa-
tysfakcję publiczności dowodzi zresztą, jak ograniczeni w swoim myśleniu byli twórcy 
polityki informacyjnej partii i rządu PRL, i to wszyscy, włącznie z najbardziej otwartym 
na nowoczesność i najlepiej rozumiejącym wymogi współczesnych mediów Maciejem 
Szczepańskim. Gdyby dziennik telewizyjny dbał o widza, jego propagandowa skutecz-
ność byłaby o wiele wyższa. Chyba że chodziło o co innego: tak naprawdę DTV mówił 
dość arogancko o autorytaryzmie i braku zainteresowania władzy opiniami ludzi. Jego 
funkcja propagandowa nie polegała ani na informowaniu, ani na przekonywaniu – tyl-
ko na prezentacji siły. Arogancja ta była zresztą tak duża, że w procesie transformacji 
ustrojowej wieczorne wydanie wiadomości zmieniało się najwolniej i z największym 
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oporem; „gdy w gazetach poszerzał się margines wolności (...) na Placu Powstańców nic 
się nie zmieniło” (Nowe Państwo: 42).

Brak zatem w peerelowskim odpowiedniku serwisu informacyjnego nacisku (także 
w rozwiązaniach formalnych) na prawdziwość informacji. Pakt faktografi czny nie funk-
cjonuje, bo autorów serwisu nie interesuje opinia widzów na temat prawdziwości poka-
zywanych im informacji. Zakłada się (krótkowzrocznie zresztą), że innych informacji 
po prostu nie ma: widz może tylko przyjąć to, co mu zostaje pokazane. Nie ma w takiej 
sytuacji dbałości o oddzielenie faktów od komentarza. DTV w istocie nie tyle informuje, 
ile narzuca obraz rzeczywistości. Każdy news jest jednocześnie komentarzem. Wyraża 
się to zresztą i w języku – nasyconym ocenami, etykietami i stereotypami oraz używają-
cym licznych wyrażeń rytualnych. Język ten nie stara się być przystępnym czy komuni-
katywnym. To mowa władzy i dominacji; władzy nie bardzo zależy na tym, by ludzie ją 
rozumieli, jak długo są posłuszni. 

Akt odczytywania wiadomości nie służy tu ich uwiarygodnieniu, tylko legitymizacji: 
lektor czyta serwis jak obowiązujący nakaz lub zarządzenie. Dlatego zresztą zachowuje się 
bardzo sztywno: niemal nie gestykuluje, zachowuje kamienną twarz, jeżeli w studio jest 
drugi prezenter – niemal nie nawiązuje z nim kontaktu. Nie sygnalizuje też chęci nawią-
zania osobistej relacji z widzem. Wzrok spikera wędruje naprzemiennie pomiędzy odczy-
tywanymi materiałami a kamerą, do której mówi. Jest to raczej mechaniczne podkreślenie 
odczytywanej natury tekstu niż próba bezpośredniego zaadresowania. W tej sytuacji nie 
jest też zbyt ważna telegeniczność lektora: nikt nie wymaga urody od megafonu.

Tło, scenografi a dziennika przez większość czasu jego istnienia są maksymalnie neu-
tralne. Nie pokazuje się nam tutaj studia, pracujących ludzi itp. Za spikerem widnie-
je jednolite tło, w późniejszych latach w lewym górnym rogu wyświetlane są zdjęcia 
i tytuły wiadomości. DTV mówi z pozycji arcana imperii, tajemnicy rządzenia, jakby 
pamiętając tezę Macchiavellego, że władzę najskuteczniej sprawuje się, gdy jest ukryta 
przed oczyma rządzonych.

Czołówka serwisu natomiast jest bardzo wyrazista. Mamy tu – w różnych wariantach 
– nadajnik, antenę, urządzenie do emisji. Podkreśla się nie jednoczesność, aktualność, 
wielostronność, lecz jednokierunkowy przepływ wiadomości (w obowiązującej w tej epo-
ce terminologii używa się zresztą nie sformułowania środki komunikowania masowego 
– lecz środki masowego przekazu). Sygnał dźwiękowy to rodzaj militarnej fanfary, tryum-
falny, mobilizujący i dyscyplinujący. W latach 70., wraz z telewizją kolorową, pojawia się 
logo biało-czerwone; narodowe kolory mają dodatkowo uprawomocnić treść dziennika. 

Język, którym posługuje się taki niby-serwis informacyjny, ani nie odzwierciedla dą-
żenia do bezstronności lub obiektywizmu, ani nie liczy się z potrzebami lub możliwoś-
ciami poznawczymi widza. Stanowi odmianę nazwaną przez językoznawcę (Głowiński 
1990: 28) mową perswazyjno-propagandową – jedną z trzech, obok biurokratycznej oraz 
kiczowato-ludowej odmian polszczyzny obecnych w ówczesnych mediach. Mowa ta „od-
zwierciedla skłonność do takiego mówienia, które w sposób wyraźny różniłoby się od 
mowy potocznej, odczuwanej powszechnie jako mowa zwykła czy naturalna”; władza 
nie stara się mówić ani zrozumiale, ani przyjaźnie, ani naturalnie. Mówi swoim językiem. 
Język ten nie ma tworzyć więzi z ludem, lecz podkreślać hierarchiczne zróżnicowanie.

O doborze tak sformatowanych treści nie decydują ani atrakcyjne dla widzów i ważne 
dla reklamodawcy news values, ani potrzeba bezstronności i przekazania zrównoważo-
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nego obrazu rzeczywistości. Nikt się też tutaj nie troszczy nawet o udawanie, że tak jest. 
O doborze i kolejności materiałów decyduje ideologia (por. Godzic 2006: 12 nn.) oraz 
hierarchia władzy politycznej. Kolejność newsów zależy od tego, kto „z najwyższej pół-
ki” brał udział w wydarzeniu: najważniejsi są przywódcy PZPR, najpierw na szczeblu 
centralnym, potem wojewódzkim, lokalnym itp.; oraz jakiego kraju dotyczy wiadomość 
– z oczywistą preferencją dla Związku Radzieckiego i tzw. bratnich krajów. Kolejność 
jest nienaruszalna i poddana ścisłej kontroli. Również wewnętrzna budowa pojedyncze-
go newsa poddana jest kontroli co do kolejności wymienianych tam osób, krajów itp. 
Generalną zasadą rządzącą doborem i ukształtowaniem wiadomości jest dychotomiczny 
podział świata na swoich i obcych oraz konieczność dyskredytacji przeciwnika równo-
cześnie z pochwałą własnego obozu.

Wiadomości nie muszą być nowe. Dziennik może donosić o czymś, co się zdarzy-
ło już parę dni wcześniej (na drugi dzień rano jest zresztą reemitowany; nie jest waż-
ne, żeby informacje były aktualne, tylko żeby były słuszne). Gdyby użyć przywołanej 
wcześniej analizy Hallina, należałoby wskazać, że w DTV, w przeciwieństwie do serwi-
sów informacyjnych w krajach demokracji wolnorynkowej, schemat podziału na sfery 
konsensusu, kontrowersji oraz dewiacji wygląda następująco:

bardzo rozległa sfera konsensusu, szeroki margines tego, co wykluczane, nieakcepto-
wane – i niewielka sfera kontrowersji, w której zresztą znajdują się przede wszystkim 
sprawy „nieistotne”, jak moda, sport, upodobania kulinarne ludzi, niektóre nowinki za-
chodniej kultury popularnej itp. 

Efektem takiego usytuowania serwisu informacyjnego i takiej jego relacji do widza 
jest swoista schizofrenia. Z jednej strony, jest on głównym punktem kulminacyjnym 
w codziennej ramówce telewizyjnej (por. Godzic 2006: 13–16) i najważniejszym, sze-
roko oglądanym programem informacyjnym. Z drugiej – w gruncie rzeczy tylko przez 
stosunkowo niewielką część odbiorców jest traktowany jako źródło informacji artyku-
łowanej wprost. Jeśli większość poszukuje w nim informacji, to czyni to nie w tekście 

4. sfera przemilczenia
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odczytywanym na wizji. Zamiast tego rozwija się coś, co wybitny polski literaturoznaw-
ca nazwał swego czasu czytaniem oznakowym (Głowiński 1990: 7), w którego procesie 
odbiorca skupia się nie tyle na tym, co bezpośrednio dane jako informacja, ile na tym, 
co presuponowane. Nie tylko uczy się czytać między wierszami, lecz także wyciąga 
wnioski z samego faktu, że pewne tematy, osoby, opinie się pojawiają, a inne znikają; 
że używa się pewnych określonych, zrytualizowanych sformułowań, a innych przestaje 
się używać; że zmienia się kolejność przedstawianych tematów i ilość poświęcanego im 
czasu.

INFORMACJA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ

Od kilkunastu lat mamy w dziedzinie informowania w polskich mediach względny plu-
ralizm. Po długim okresie monopolu dziennika telewizyjnego serwisy telewizyjne zo-
stały uwolnione zarówno w sensie organizacyjnym, technologicznym, jak i treściowym. 
W doborze treści i rozwiązaniach formalnych starają się one upodabniać do szybkich, 
dynamicznych serwisów amerykańskich; pewien wzorzec adaptacji formuły stanowią 
emitowane od 1997 roku w TVN Fakty (Guzik 2006) – jest to adaptacja otwarta na za-
sadzie rozwijania, o stosunkowo jednak zamkniętym charakterze (� ADAPTOWANIE 
OTWARTE I ZAMKNIĘTE). Serwisy mogą być nadawane przez rozmaite podmioty, 
i nie tylko publiczne, lecz także prywatne; widzowie mogą swobodnie odbierać serwisy 
zagraniczne; napłynęły pieniądze na unowocześnienie przekazywania wiadomości i spo-
sobu jej prezentacji (� TRANSFER TECHNOLOGICZNY); nie ma cenzury i przy-
najmniej teoretycznie w serwisach telewizyjnych może się pojawić każda informacja. 
Nic też dziwnego, że uwolnienie informacji w mediach zostało swego czasu powitane 
przez ludzi jako oznaka demokratyzacji, czy – jak się u nas zwykło to ujmować w języku 
potocznym – znormalnienia polskiej rzeczywistości. Wystarczy przypomnieć, z jakim 
entuzjazmem polska publiczność oglądała pierwsze Teleexpressy (emitowane w TVP1 
od 1986 roku). Nie chodziło tu tylko o to, że „teraz już można”, lecz także o to, że 
Teleexpress jako pierwszy serwis informacyjny wykazywał dbałość o satysfakcję widza; 
używał też bodaj wszystkich opisywanych wyżej sztuczek formalnych i treściowych, 
żeby potwierdzić prawdziwość, aktualność i obiektywizm swoich wiadomości. Dzisiaj 
profesjonalnie przygotowany serwis informacyjny jest jednym z atrakcyjniejszych pro-
gramów w polskiej telewizji, zwłaszcza dla kogoś, kto pamięta życie na głodowej i nie-
zdrowej diecie informacyjnej dziennika telewizyjnego i „Trybuny Ludu”. 

Perspektywę badań nad recepcją informacji telewizyjnych w Polsce zmienia jednak 
fakt, że „uwolnienie” serwisów informacyjnych przypadło właśnie na okres, gdy na świe-
cie wchodzą one w epokę postdziennikarstwa i infotainment. Tak podkreślana w dobie 
transformacji potrzeba rzetelnej, zrównoważonej informacji zbiega się z okresem, gdy 
w światowych mediach informacyjnych następuje wyraźny odwrót od tego zrównowa-
żenia i rzetelności. Właśnie teraz, gdy informacja dla rzeczywistości, pomagająca na tę 
rzeczywistość wpływać i ją kształtować, byłaby bardzo potrzebna, media dostarczają 
coraz atrakcyjniejszej, coraz doskonalszej technicznie, coraz bogatszej i coraz przyjem-
niejszej informacji zamiast rzeczywistości.
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* * *
Dla kogo informowanie jest ważne?

Przypatrzmy się zatem, jak funkcjonują telewizyjne wiadomości – ten staro-nowy pa-
radygmat gatunkowy, pozornie kontynuowany, lecz o zupełnie innych dzisiaj celach 
i znaczeniu w zbiorowości badanej dla potrzeb niniejszej pracy. Podejmując z respon-
dentami dialog na temat telewizyjnych serwisów informacyjnych, można było liczyć 
także na to, że rozmowa ta naświetli stosunek przeciętnego polskiego użytkownika me-
diów do infotainment jako do sposobu informowania zagarniającego coraz szersze sfery 
rzeczywistości medialnej. Ciekawe było nie tylko to, czy badani w ogóle zdają sobie 
sprawę z przemiany, jakiej podlegają informacje, lecz także, jak proces ten jest ocenia-
ny i jakie przypisywane mu są znaczenia. Jak szeroko sięga wspólnota interpretacyjna 
wokół zjawiska „urozrywkowienia informacji”. Niewielki rozmiar badanej zbiorowo-
ści nie pozwalał oczywiście na wyciąganie wniosków na temat całej populacji, dawał 
jednak szanse na nieco głębszy wgląd w społeczne interpretacje zjawiska infotainment 
i ich uwarunkowania. Szczególnie interesujące wydawało się w tym kontekście, jak in-
terpretuje sens i rolę serwisów ta część badanej zbiorowości, którą uznaliśmy za repre-
zentatywną dla powstającej w naszym kraju polskiej klasy średniej. Wydaje się bowiem, 
że jest to ta grupa odbiorców, dla której informacja o rzeczywistości i dla rzeczywistości 
musi mieć duże znaczenie; jej umiejętne wykorzystanie przekłada się na realizację ambi-
cji ekonomicznych i umiejętności/możliwości poprawy własnej sytuacji życiowej. 

Informacja – główne zadanie mediów

Co do jednego wszyscy respondenci byli, jak się wydaje, zgodni: to nie rozrywka, lecz 
informowanie jest najważniejszym zadaniem mediów. Podkreślali to zarówno ci, których 
sposób korzystania z mediów wskazywał na zainteresowania przede wszystkim informa-
cją i edukacją, jak i ci, którzy skądinąd używali mediów w celach przede wszystkim lub 
wyłącznie rozrywkowych. Zgoda co do informowania (a nie rozrywki) jako nadrzędnej, 
podstawowej funkcji mediów panowała zarówno wśród respondentów zamieszkałych 
w środowisku mocno, jak słabo nasyconym środkami komunikacji masowej; łączyła 
– przy najwyżej odmiennym sposobie werbalizowania poglądów – odbiorców wyso-
ce i mniej kulturowo kompetentnych. Charakterystyczne przy tym, że nawet nieliczne 
osoby w badanej zbiorowości reprezentujące alternatywny model nasycenia środowiska 
domowego mediami i krytyczny stosunek do komunikacji masowej uznawały, że jeśli 
w ogóle jakaś część oferty medialnej zasługuje na uwagę, to właśnie ta, która realizuje 
cele i zadania informacyjne (bardziej niejednoznaczny był stosunek do wiarygodności 
informacji medialnej – o czym niżej).
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Kto ogląda, słucha, czyta?

Z 66 dorosłych badanych osób 56 wymieniło serwisy informacyjne jako najważniejsze, 
najbardziej ulubione, najregularniej oglądane programy w telewizji. Wśród tych 56 osób 
było 30 mężczyzn i 26 kobiet. Wiek nie ma dużego związku ze stosunkiem do informa-
cji telewizyjnej; staje się ona po prostu ważna w chwili osiągnięcia pewnej społecznej 
i życiowej dojrzałości czy samodzielności. Najmłodsi respondenci nie wybierali zatem 
serwisów jako najważniejszych programów (żadne z siedmiorga respondentów z naj-
młodszej grupy wiekowej nie wskazało serwisów jako ważnych/lubianych/koniecznych 
w swoim telewizyjnym repertuarze); 19 osób przekroczyło 19. rok życia, 45 osób repre-
zentowało środkowe przedziały wiekowe (26–35, 36–45, 46–65), 3 miały ponad 65 lat.

Pomimo stosunkowo równej proporcji zwolenników i zwolenniczek telewizyjnych 
serwisów informacyjnych, nie można chyba powiedzieć, że stosunek do telewizyjnej in-
formacji w ogóle nie wiąże się z płcią. Wśród 17 osób, które nie zadeklarowały sponta-
nicznie, że serwisy informacyjne są dla nich ważne i lubiane, było aż 13 kobiet! Oprócz 
najmłodszych respondentek, znalazły się wśród nich trzy studentki, kosmetyczka, fryzjer-
ka, sprzedawczyni sklepowa oraz urzędniczka. Prawdopodobnie stosunek do serwisów 
informacyjnych jest nie tyle kwestią płci jako takiej, ile skojarzenia płci oraz poziomu 
zamożności i wykształcenia, z którym wiąże się określony kulturowy trening. Dlatego 
być może wśród 56 osób deklarujących ważność serwisów informacyjnych znalazło się 
25 z wyższym wykształceniem, 19 ze średnim wyższym, 11 z zawodowym i mniej niż 
zawodowym; poziom zainteresowania serwisami zdaje się rosnąć wraz z wykształce-
niem. Dla reprezentantów klasy średniej serwisy informacyjne i w ogóle informacyjny 
wymiar mediów okazał się zdecydowanie ważniejszy niż dla osób o niższym statusie 
fi nansowym i niższym wykształceniu (� MEDIA NA CO DZIEŃ: TELEWIZJA).

Uważni pożeracze serwisów

Wśród 56 osób deklarujących ważność/akceptację serwisów informacyjnych udało 
się zlokalizować co najmniej 27 takich, które codzienne, stale, regularnie oglądają co 
najmniej jeden serwis informacyjny, deklarując lojalność w stosunku do konkretnego, 
wybranego, stałego ich repertuaru. Wśród tych 27 znalazło się 14 mężczyzn i 13 kobiet; 
23 osoby z trzech środkowych przedziałów wiekowych, 18 z wyższym wykształceniem, 
7 ze średnim. Wywiady i obserwacja uczestnicząca pokazały, że ludzie ci najczęściej 
oglądają więcej niż jeden serwis; w istocie wyodrębniła się wśród badanych pewna gru-
pa ludzi – złożona głównie, choć nie tylko, z mężczyzn w wieku średnim – oglądających 
kilka serwisów dziennie lub oglądających w telewizji wyłącznie serwisy.
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Bliższy ogląd pozwolił wyróżnić wśród tych 27 lojalnych widzów co najmniej 13 
oglądających bardzo uważnie, czyli pozostających przed telewizorem mniej więcej 
przez cały serwis (aczkolwiek przy różnym natężeniu uwagi) i po jego zakończeniu bę-
dących w stanie przywołać/odtworzyć najważniejsze wchodzące w jego skład wiado-
mości. Nawet jednak dla gospodarstw domowych, w których serwisy ogląda się mało 
uważnie, stanowią one główny punkt repertuaru medialnego i, jak się wydaje, jedyny 
punkt pozwalający z całą pewnością potwierdzić powszechność używania przez ludzi 
mediów jako regulatorów rytmu życia codziennego.

NIE WIERZĘ JEDNEJ STACJI

MW, 36+, wykszt. średnie ogólne, złotnik, obrót samochodami używanymi.
Zaczyna oglądanie od godz. 17, od Teleexpressu – jeżeli tylko jest w domu. Jeśli wraca później, 
włącza dowolny serwis informacyjny, który jest w danym momencie nadawany. Żona ogląda 
z nim Fakty w TVN, potem, jeżeli interesuje ją inny program, przenosi się do innego odbior-
nika. MW do końca wieczoru przerzuca się z jednego serwisu na inny. Patrzy i słucha dość 
uważnie. To, co pomiędzy serwisami – fi lmy, programy dokumentalne – ogląda wyrywkowo 
i krótko. Częściej zappuje, poszukując następnych informacji.
Oglądając, cały czas głośno komentuje, wymienia opinie z obecną nieopodal żoną; jego ko-
mentarze to głównie bardzo emocjonalna krytyka.
Oglądanie kilku serwisów uważa za warunek dobrego poinformowania: 
MW: ... trzeba wiedzieć, co się dzieje. Tylko jak oglądam jeden serwis, to oglądam i inne, bo 
nie można wierzyć jednej stacji, nie można wierzyć jednemu dziennikarzowi; przecież trzeba 
mieć z różnych punktów ujęcia, a nie tylko z jednego.

MAMY MANIĘ DZIENNIKÓW

LK, 46+, wykszt. średnie techniczne, fi rma handlowo-usługowa – sprzęt elektroniczny; MK, 
36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa.
Telewizję u nich w domu włącza się późnym popołudniem. Idą po kolei: Wydarzenia w Pol-
sacie, Fakty w TVN o godz. 19, potem Wiadomości. Oglądają je razem: ona dość uważnie, 
w miarę możliwości bez przerw, on – pracując na komputerze, wychodząc do ogrodu, telefo-
nując itp. Potem przenoszą się na TVN24, żeby wysłuchać podsumowujących dzień rozmów 
z politykami. Przez resztę wieczoru zappują miedzy urywkami różnych programów telewizyj-
nych a informacjami. Jeśli dzieje się cos ciekawego, LK zagląda jeszcze do portali informacyj-
nych w internecie, żeby potwierdzić informacje lub dowiedzieć się więcej.
LK: Mamy manię oglądania wszystkich dzienników, taką przypadłość mamy. Wiem, że to bez-
sensowne, ale człowiek się pompuje tym, zamiast coś pooglądać. 
MK: Po to, żeby wiedzieć. Na Jedynce nie mówią wszystkiego...
LK: ... albo mówią inaczej. To widać, ewidentnie, że trzeba wysłuchać wszystkiego, żeby sobie 
wyrobić zdanie.
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Respondenci przypisują funkcję dostarczycieli informacji przede wszystkim telewizji 
oraz gazetom. Internet odgrywa jeszcze rolę medium dodatkowego, choć w ciągu trzech 
lat badań jego znaczenie jako źródła informacji zdecydowanie wzrosło – zwłaszcza dla 
dobrze wykształconych przedstawicieli klasy średniej (�CZYTELNICY MIGRUJĄ 
DO INTERNETU). W roku 2007, gdy zamykamy opisywane badania, informacje w In-
ternecie czyta co najmniej pięciokrotnie więcej osób niż w 2003 roku. W 1/4 domów 
zdecydowano się w ostatnich latach zmniejszyć ilość prasy papierowej lub w ogóle za-
przestać kupowania gazet codziennych – na rzecz czytania informacji w Sieci. Radio 
jako źródło informacji codziennej w ogóle jest spontanicznie wymieniane rzadko, choć 
zapytani respondenci przyznają, że słuchają serwisów radiowych. Ponad połowa respon-
dentów z klasy średniej to ludzie spędzający większość dnia w samochodzie i w miejscu 
pracy. Serwisy radiowe mają im dawać poczucie poinformowania, zanim włączą się do 
„głównego serwisu dziennego” – tego w telewizji.

Wśród 27 lojalnych odbiorców stałego serwisu informacyjnego 11 to jednocześnie 
stali czytelnicy prasy codziennej (8 mężczyzn, 9 osób z wyższym wykształceniem); 16 
deklaruje lekturę prasy informacyjnej nieregularną (mniej niż 4 egzemplarze w tygo-
dniu), ale jednak przy raczej konsekwentnym wyborze zawsze tego samego tytułu. Nie 
ma wśród stałych widzów serwisów nikogo, kto by w ogóle nie czytał prasy codziennej. 
Powszechne jest natomiast łączenie popołudniowych i wieczornych serwisów – i poran-
nej lektury internetowych portali informacyjnych.

Przypomnijmy (� OGLĄDANIE TELEWIZJI JAKO PRAKTYKA KULTU-
RALNA): dla 3/4 respondentów w telewizji najważniejsza jest jej funkcja informa-
cyjna, a najważniejsze programy – to serwisy informacyjne. Blisko 60% uważa, że 
w prasie (� PO CO NAM PRASA?) najważniejsze są informacje krajowe, ponad 45% 
podkreśla też ważność doniesień z zagranicy. Wiadomości polityczne (ale nie publi-
cystyka) mają wśród tematów poszukiwanych w prasie zdecydowaną przewagę nad 
jakimkolwiek innym tematem; informacje prasowe są najważniejszym gatunkiem pra-
sowym spośród wszystkich wymienianych lub przywoływanych pośrednio. Rośnie 
informacyjne wykorzystanie Sieci. Klasa średnia najmocniej podkreśla informacyjne 
wymiary telewizji, prasy, internetu. Dlaczego jednak informacja jest tak ważna – i co ta 
ważność naprawdę oznacza?

PO DZIENNIKU, PO DOBRANOCCE

W Polsce mnóstwo ludzi używa potocznego sformułowania po dzienniku. Wywodzi się ono 
zapewne od tytułu niegdysiejszego głównego serwisu informacyjnego TVP – Dziennika 
Telewizyjnego. Pora po dzienniku to wieczór po godz. 20, gdy (mniej więcej) kończył się DTV 
i gdy do dziś kończy się główny serwis informacyjny w I programie telewizji publicznej. 
Sformułowanie jest tak popularne, że nikt nie pyta, ani po którym dzienniku, ani o jaką porę 
może chodzić. Młodsze dzieci chodzą spać po dobranocce, starsze – po dzienniku. Po dzienni-
ku emitowany jest najważniejszy fi lm wieczoru; już po dzienniku może też oznaczać żartobliwe 
określenie późnej pory.
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Praktyczne zastosowania informacji

Głębsza eksploracja użytkowań i uzasadnień odbioru serwisów w telewizji i w poważnej 
prasie informacyjnej wskazuje na kilka ich wyraźnych zastosowań. Po pierwsze zatem, 
stosunek do informacji w mediach – przynajmniej tej artykułowanej explicite, w postaci 
serwisów – ma bardzo pragmatyczny charakter. Wbrew temu, co niekiedy donoszą te-
oretycy współczesności o „ekstazie komunikacyjnej” i potrzebie poinformowania jako 
takiego, informacje polityczne, ekonomiczne, niekiedy też kulturalne, mają – w przeko-
naniu odbiorców – mieć charakter informacji dla rzeczywistości. Potrzebne są z powodu 
pracy, z powodu podejmowania ważnych decyzji ekonomicznych (prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, podatki, nieruchomości, ubezpieczenia, podróże, edukacja dzie-
ci, inwestowanie pieniędzy, przepisy prawne itp.). Informacja dla rzeczywistości jest 
głównym priorytetem przedstawiciela polskiej klasy średniej w wieku średnim. Jeśli 
jednak jest ona informacją zamiast rzeczywistości, to rzadko jest jako taka identyfi ko-
wana i interpretowana; tak czy inaczej poszukuje się w niej sensu, prawdy, wymiaru 
praktycznego i jej relacji do realiów. Serwisy informacyjne są natomiast krytykowane 
– właśnie z powodu swego oderwania od codziennej rzeczywistości zwykłego obywate-
la i niemożności ich spożytkowania w kontekście życia codziennego (� REPERTUAR 
PRASOWY I LEKTURA W PRACY).

Wśród pragmatycznych przesłanek wymuszających stały odbiór serwisów informa-
cyjnych w mediach jest także możliwość ich użycia w sposób relacyjny, do nawiązywa-
nia i podtrzymywania związków międzyludzkich. Informacje są przedmiotem dysku-
sji i wymiany. O ile wymiana ta ma charakter stosunkowo bezinteresowny, gdy ludzie 
rozmawiają o serialach, pismach ilustrowanych itp. (�TEMAT DO KONWERSACJI), 
o tyle wymiana opinii i wiedzy zaczerpniętej z serwisów ma wyraźnie użytkowy cha-
rakter. Pomaga doprecyzować to, co nie do końca zrozumiane, lub poszerzyć wiedzę, 
może być zużytkowana w kontaktach zawodowych itp. (choć najczęstszym tematem 
przywoływanym w rozmowach, jaki udało się zaobserwować, była... prognoza pogody); 
pozwala też budować między rozmówcami wzajemną sympatię, poczucie wspólnoty 
przekonań i interpretacji rzeczywistości, użyteczne, gdy trzeba negocjować lub dobijać 
interesu. 

Jeżeli chodzi o mnie, to ja na przykład śledzę w kraju życie polityczne, to mnie interesuje, in-
teresują mnie różnego rodzaju informacje gospodarcze, to ma przełożenie dla mnie praktyczne. 
Powiedzmy, że tak poza tym w pracy ja rozmawiam z ludźmi na różne tematy – taka ogólna orien-
tacja w różnych sprawach się przydaje, czyli że to się przydaje jako temat do rozmowy w takich 
handlowych, biznesowych kontaktach różnych. Spędza się z klientem 5–6 godzin, to się do tego 
nawiązuje, podtrzymuje się konwersację. (PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

Po pierwsze, zawodowo te informacje są mi potrzebne. Dlatego, że mój biznes jest na przykład op-
arty na kursie dolara i euro i w zależności od tego, co się dzieje, czy tanieją, czy drożeją, to na przy-
kład zmniejszam albo zwiększam swoją konkurencyjność, a to nie do końca jest ode mnie zależne. 
Również mam spore kontakty z zewnętrznym światem. Więc jest to interesujące, że na przykład za 
miesiąc pojadę, powiedzmy, do Niemiec i będę wiedział, że tam się wyśmiali z prezydenta na przy-
kład w jakiejś gazecie. Oni to są ludzie raczej sympatyczni i normalni, więc oni się często śmieją 
dokładnie tak samo ze swoich, z Merkel i tak dalej, tam to jest normalne. (...) I wtedy jest dobrze 
wiedzieć, o czym oni mówią, a nie udawać, że się po prostu nie wie. W kontaktach zewnętrznych 
jest mi to potrzebne. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)
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Informacja a status: społeczny przymus bycia
poinformowanym 

Wreszcie, bycie poinformowanym jest przez respondentów defi niowane również jako 
rodzaj kulturalnego obowiązku, zwłaszcza dla człowieka o określonym statusie zawo-
dowym i wykształceniu. 

Po co ludzie oglądają serwisy informacyjne?

Po to, żeby nie żyć w niewiedzy. Żeby po prostu na bieżąco jakoś tak być zorientowanym, co się 
dzieje w kraju czy w świecie. Trzeba być zorientowanym po prostu. Ale natomiast nic takiego, żeby 
tak się znowu emocjonować tym specjalnie czy podniecać. (ZC, 46+, wykszt. wyższe, inżynier, na 
emeryturze) 

Ale przecież to z tych wiadomości się dowiadujemy, co się na świecie dzieje. Więc to – żeby być 
na bieżąco. Może do samego życia tak na bieżąco mi to nie jest potrzebne (śmiech). Ale... no nie 
wiem, mnie to na przykład interesowało, to powinno interesować, co to się dzieje. (KK, 36+, wy-
kszt. wyższe, ajencja bankowa)

My rozmawiamy czasem o tym! I z dziećmi oglądamy. Zachęcamy dzieci, żeby oglądały. Oglądają 
wiadomości, i radio mam włączone. Mati (syn) słucha i wyciąga wnioski, od razu gotowym wnio-
skiem strzela (...). On dobrze słucha. Wercia (córka) sobie ogląda Fakty i czasem sobie tak siądę 
przy niej, oglądamy razem, rozmawiamy. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem)

My oboje mamy fi oła na punkcie informacji. To nas martwi nawet, że młodzi się tym nie interesują, 
mówię im: wy w waszym wieku, z waszym wykształceniem i pracą powinniście być na bieżąco. 
(HZ, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem)

Uwidacznia się tu rola mediów nie tylko jako dostarczycieli wiadomości i rozrywki, 
lecz także wskaźników statusu ekonomicznego i kulturalnego, oraz sposobu na oddzie-
lenie własnej grupy odniesienia od innych grup. Znamienne, że to przede wszystkim ta 
część respondentów z klasy średniej, która dysponuje nieco skromniejszym kapitałem 
kulturowym, defi niuje korzystanie z informacji medialnej jako kulturalny obowiązek 
i wskaźnik społecznej kompetencji. Im lepsze wykształcenie, wyższa kompetencja, bo-
gatsze kontakty społeczne, tym wyższy krytycyzm w stosunku do informacji medial-
nych i tym mocniejszy nacisk na inne źródła wiedzy i aktualności.

O ile oglądanie telewizji jako takie nie jest przez badanych defi niowane jako ważna 
działalność kulturalna (niemal równa liczba respondentów – ponad 35% – utożsamia 
orientację w programach telewizyjnych z byciem człowiekiem kulturalnym i zaprzecza 
takiemu jej kulturalnemu usytuowaniu; niewiele więcej dostrzega w niej walory este-
tyczne), o tyle informacyjna funkcja telewizji stanowi coś w rodzaju alibi. Podtrzymując 
twierdzenia, że „w sumie telewizja to nic ważnego”, „właściwie czytanie jest o wiele 
ważniejsze”, „w telewizji jest wiele głupstw i wulgarności”, respondenci podkreślają 
jednak, że to z telewizji dowiadują się o ważnych wydarzeniach bliskich i dalekich oraz 
otrzymują informacje ważne dla pracy, nauki itp. (� OGLĄDANIE TELEWIZJI JAKO 
PRAKTYKA KULTURALNA). Często stwierdzenia o niskim statusie i wulgarności 
telewizji i jednocześnie o jej istotnej informacyjnej funkcji pojawiają się w tej samej 
wypowiedzi. Jest to skądinąd spójne z generalnie użytkowym i pragmatycznym sto-
sunkiem do mediów znacznej części respondentów, identyfi kowanych jako członkowie 
klasy średniej. Istotne jest jednak pytanie, jakie kryteria decydują o wyborze i ocenie 
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takiej lub innej stacji telewizyjnej – w szczególności zaś, czy kompetentni i obeznani 
z zasadami informowania w mediach widzowie wybierają i oceniają serwisy informa-
cyjne wyłącznie na podstawie kryteriów tradycyjnej rzetelności dziennikarskiej, czy też 
kryteria te są związane także z potencjałem rozrywkowym informacji telewizyjnej i z jej 
uatrakcyjnianiem za pomocą zabiegów z repertuaru infotainment.

Odbiorcy są kompetentni 

Respondenci – zwłaszcza ci z grupy identyfi kowanej tutaj jako klasa średnia – wyka-
zują dużą kompetencję co do założeń gatunkowych informacji telewizyjnej i prasowej, 
koniecznych elementów konwencji, warunków profesjonalizmu itp. Zdają sobie także 
sprawę z konstruowanej natury wiadomości w mediach.

No bo za co się ceni dziennikarza? (...) może, że ma takie spojrzenie na rzeczywistość podobne do 
naszego. I że widać było, że jakoś nie... no nie tak, że przytakują tylko, że tak realnie patrzą na tę 
rzeczywistość w Polsce. No, to oni zawodowo, profesjonalnie tak się muszą zachowywać. (KK, 
36+, wykszt. wyższe, ajencja bankowa)

Na przykład mieliśmy (...) wypadek, samochód przejechał na gazie, koń się spłoszył, wpadł na 
drzewo, przetrącił nogę tej naszej trenerce, samochód rozwalony... No i potem zeznawaliśmy na 
policji, byliśmy razem przecież, to jakeśmy potem o tym rozmawiali, to czas dla każdego z nas 
inaczej płynął, co innegośmy pamiętali. Więc wiadomo, jak się zrobi coś i parę osób ma coś powie-
dzieć na ten temat, to prawda jest trudna do uchwycenia. (MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

Wydaje mi się, że w takim serwisie informacyjnym to tak jest, że… oczywiście można nim mani-
pulować, podać każdą informację w jakiś taki sposób, że ten, który ją przedstawia, może osiągnąć 
jakieś swoje cele, zasugeruje interpretacje (...). Natomiast sama wiarygodność serwisów… no cóż, 
na pewno nie powiedzą czegoś, co się w ogóle nie wydarzyło. Pewnie, trzeba to zinterpretować, 
ale wiadomo, każda interpretacja jest mniej lub bardziej subiektywna i zależy od decydentow pro-
gramu, ich nastawienia.

Trzeba wiedzieć, co się zdarzyło. A sądzę, że ja jestem wystarczająco przenikliwy, żeby to ocenić 
samemu. (JJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik wyższej uczelni)

O ile odwołania do szczegółowych rozwiązań formalnych wzmacniających wrażenie 
rzetelności, wiarygodności i zrównoważenia rzadko pojawiają się w dyskusjach i wy-
wiadach spontanicznie, bez pytania, o tyle w procesie wspólnego oglądania okazuje się, 
iż widzowie zdają sobie z nich sprawę; mówiąc najprościej, jeśli ich zapytać, potrafi ą 
sensownie wyjaśnić, dlaczego mężczyzna prezenter ma większą wiarygodność na wi-
zji albo czemu służy pokazywanie w tle studia z pracującymi dziennikarzami, zegarów, 
ekranów; wiadomo, że kolejność, długość i struktura newsów wskazują na ich hierarchię; 
metaznaki podpowiadające istotność i powagę wiadomości są rozumiane i przyjmowane 
za dobrą monetę. 

No cóż tam widać za tym biurkiem, tylko twarz, i jeszcze wiadomo, że ona tak jest specjalnie 
ubrana, żeby właśnie nie absorbować swoim wyglądem i przekazywać to, co mają do przekazania. 
Ale z drugiej strony, to jakby tam jakiś kaszalot siedział, toby człowiek bardziej zwracał uwagę, 
nie? Bo to by bardziej drażniło, niż jak siedzi tam ładna jakaś osoba. (KK, 36+ wykszt. wyższe, 
ajencja bankowa)
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Odbiorcy potrafi ą też wskazać, dlaczego niektórych dziennikarzy i prezenterów 
uważają za bardziej wiarygodnych – odwołują się w tym (m.in.) do kryteriów dzien-
nikarskiego profesjonalizmu. A jednak, mimo dużej liczby metaznaków indeksujących 
w serwisach przestrzeganie paktu faktografi cznego, widzowie „nie dają się nabrać” – 
oglądane serwisy są interpretowane jako nieobiektywne, stronnicze, ukrywające ważną 
część rzeczywistości. W tym stosunku do informacji telewizyjnej nie różni ludzi ani 
zamożność, ani poziom kulturalnej kompetencji. Różnice tkwią w sposobie werbaliza-
cji zastrzeżeń co do wiarygodności serwisów, ale nie w meritum. Najwięcej przy tej 
okazji obrywa się telewizji publicznej (także dlatego, że widzowie wiążą z nią wyższe 
oczekiwania), stosunkowo mniej – serwisom w mediach prywatnych; jednak i te nie są 
uważane za całkowicie rzetelne. Znamienne, że o ile respondenci (zwłaszcza mężczyź-
ni) wyrażają przekonanie o politycznym odchyleniu wiadomości telewizyjnych18, o tyle 
jednak żaden z nich nie uważa, że właśnie jego konkretnie udało się oszukać... 

TCz: My Jedynki i Dwójki nie uważamy, ani że to jest telewizja publiczna, ani obiektywna, 
w związku z tym bojkotujemy.
MCz: Nie oglądamy.
TCz: Ja oglądam TVN i TVN24.
MCz: Serwisu Fakty nie, bo wtedy nie mamy czasu jeszcze. Zwykle zaczynamy dopiero gdzieś 
koło 9–10.
TCz: Staramy się na pewno raz dziennie przynajmniej obejrzeć sobie, co się dzieje na świecie, więc 
Fakty jakieś, TVN24 i tak dalej – chodzi mi generalnie o serwis informacyjny. Dla mnie regułą jest 
stałe czytywanie internetu, wiadomości na Onecie. Ni mniej, ni więcej, to chyba takie pełne wiado-
mości czy informacje to oglądamy na TVN24; o 23 to jest pod tytułem Dzień po dniu. I wtedy mam 
tak dosyć szeroko, przekrojowo.
MCz: Szkło oglądamy (chodzi o Szkło kontaktowe w TVN24).
TCz: Serwisy bojkotujemy, od kiedy telewizja przestała być publiczna. No może też nie od począt-
ku, bo od początku to się tak nie zapowiadało, że tak będzie, ale tak z półtora roku to na pewno.
(...)
MCz: Jak wiesz na przykład, kto za kim jest, tak jak było w telewizji publicznej, jak PiS trzymał 
władzę – to dlatego się bojkotuje.
TCz: Tak jak uważam, że Jedynka i Dwójka jest propisowska, co nawet OBWE zauważył, tak 
Polsat (Polsatu bardzo mało oglądamy, ale mówię o byłym programie Lisa Co z tą Polską) czy 
Fakty, czy informacyjne newsy w TVN-ie ja nie uważam za telewizję propisowską, nie, ja uważam 
ją za telewizję obiektywną i na pewno teraz, jak PO dojdzie do władzy, to też będzie wytykała błę-
dy. To nie chodzi o to, że oni są przeciwko PiS. Tylko jak Jedynkę czy Dwójkę oglądasz, to wiesz, 
za kim oni są. A jak TVN, to nie wiesz, nie wiesz, że są przeciwko, ale nie wiesz też, nie zachowują 
się tak, że są za, że są po czyjejś stronie.
(TCz i MCz, 26+, wykszt. średnie i niepełne wyższe, rodzinna fi rma – produkcja tekstyliów)

Jedynka i Dwójka kłamie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dwa serwisy telewizji polskiej 
przekłamują fakty i nie mówią o rzeczach ważnych, zamiast mówić, co jest ważne, no to po pro-
stu mówią o pierdołach. Natomiast wszystkie stacje niezależne – no, to sympatyzujące z rządem 
– mają trochę inne informacje, niesympatyzujące jeszcze inne, takie jest moje odczucie.
(...) to są tylko moje odczucia, wydaje mi się, że TVN jest wiarygodnym źródłem informacji, acz-
kolwiek też wydawało mi się parę razy, że to nie jest tak do końca. Ale tak mi się wydaje, że ten 
TVN jakoś najbardziej wiarygodne informacje podaje, bez jakichś przejaskrawień, no tak z sensem 
jest to wszystko zrobione. Nie że jak się uwieszą jakiegoś tematu, to będą klepać to na okrągło, 

18 Najwięcej i najbardziej radykalnych zastrzeżeń tego typu wypowiadano w 2007 roku, w drugim roku 
rządów Prawa i Sprawiedliwości; dotyczyły one uzależnienia mediów informacyjnych od PiS. Jednak wiary-
godność serwisów informacyjnych w mediach była kwestionowana przez cały okres badań.
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poświęcać siedem minut z dziesięciominutowego serwisu wiadomości. Na przykład największe 
nieszczęście, jakie spotkało nasze państwo, to był wypadek, pielgrzymka do Francji. Trzeba było 
aż trzy dni żałoby, a w tym okresie zginęło trzy razy tyle ludzi na polskich drogach. Absurd totalny, 
rzesza purpuratów, coś koszmarnego. (MW, 36+, wykszt. średnie ogólne, złotnik, handel samocho-
dami używanymi)

... sama nie dojdziesz, jak jest naprawdę, to media są powierzchowne, to nie jest dogłębna wiedza. 
Więc nie ma co tego tak traktować, czytać po kolei.
(...) więc jak tak czasem posłuchasz, to wiadomo, że to jest bzdura, po prostu bzdura. My staramy 
się racjonalnie podchodzić do informacji i wszystkie te informacje cedzimy i nie traktujemy ich 
tak poważnie, bez hurraoptymizmu. To jest zbyt mało wiarygodne, żeby to można było traktować 
poważnie (JS, 46+, wykszt. wyższe, inżynier)

Być może z wiekiem, ale może też i z doświadczeniem przychodzi taka refl eksja, że manipulacja 
w informacjach jest ogromna! Tak jak od dwóch lat ciągle słyszeliśmy dziennikarzy podniecają-
cych się hossą na rynku budowlanym. A popatrzmy choćby na górce naszej: ileż to domów tu przy-
było nowych? Albo po naszych znajomych: ilu kupiło mieszkania? Pewnie paru się znajdzie, ale 
czy to jest jakaś hossa, żeby krzyczeć, że och, nie wiadomo co? I teraz widzimy, że to się zaczyna 
sypać. Nakręcali rynek dla deweloperów szczególnie, a teraz chyba przegięcie jest w drugą stronę, 
gdzie nie ma tak naprawdę przesłanek, żeby mówić, że jest dramat, kryzys się zaczyna – a tu nie-
którzy już dziennikarze podają takie wiadomości. (...) Jak patrzę na zachowania tych dziennikarzy, 
to jestem zdumiony. Bo po pierwsze, takie nakręcanie takiej sensacji za wszelką cenę, nie patrząc 
na konsekwencje tego... To nie jest dobre. Z drugiej strony, bardzo powierzchowne traktowanie 
tematów przez dziennikarzy, którym się wydaje, że są fachowcami, wiesz. A wpadki zdarzają się 
wszystkim. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

JW: Fakty są niezależne. Jedynka jest zależna. Według mnie. Od rządu.
GW: ... od partii od rządu, od tego.
JW:... no ja powiem szczerze, że no w Wiadomościach nie ma nic, te Wiadomości... wszystko ogól-
nie podane, no a więcej w Faktach jest rozszerzone. Ale (...) to wszystko jest tajemnica, co się 
dzieje w rządzie. Nic się pani nie dowie...
GW: ... nic się pani nie dowie dokładnie. Zależy kogo się słucha!
JW: No tak, ale tak to oglądamy, a to wszystko jest utajnione.
(JW i GW, 46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz i pomoc kuchenna)

Prawdziwe fakty przede wszystkim

W osiemnastym roku funkcjonowania w Polsce pluralistycznych, wolnych mediów od-
biorcy są całkowicie świadomi, że podstawą społecznej wiarygodności serwisów po-
winien być pakt faktografi czny – choć oczywiście nikt nie używa tu wprost tego te-
oretycznego terminu. Założenia paktu faktografi cznego rządzą interpretacją serwisów 
informacyjnych zarówno wśród młodszych odbiorców, niepamiętających już manipu-
lowanych peerelowskich dzienników telewizyjnych, jak i wśród nieco starszych, któ-
rzy te dzienniki pamiętają i odnoszą się do nich właśnie jak do negatywnego przykładu 
niewiarygodnego dziennikarstwa informacyjnego. Najmocniejsze krytyki stronniczości, 
niewiarygodności, niskiego profesjonalizmu serwisów w dzisiejszych polskich mediach 
odwołują się do podobieństwa tych serwisów do informacji w PRL.
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Jako wiarygodne tego nigdy nie traktuję – zawsze sceptycyzm, zawsze to z dystansem traktuję. 
Tylko że trochę życia znamy, to próbujemy wyciągnąć jakiś podtekst... trochę tak jak w Peerelu, 
tak jest. (LK, 36+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-usługowa) 

Wiadomości według nas już nie są wiadomościami. Są już nie-praw-dzi-we, rozumiesz? Są bez 
treści, po prostu szukają tematów zastępczych, byle nie mówić o rzeczach ważnych, poważnych. 
(...) Dla mnie jak w telewizji komunistycznej przekłamywali wiadomości, to było więcej tych wia-
domości w wiadomościach niż dzisiaj. (JS, 56+, wykszt. wyższe, inżynier)

Informacja jest coraz mniej wiarygodna. Telewizja publiczna to jest w tej chwili propaganda. My 
nie oglądamy Wiadomości w tej chwili, ale włączyliśmy ostatnio i o małośmy nie spadli z krzeseł, 
bo jak w propagandzie, kobiety na traktory, dosłownie, takie tendencyjne, jak w powieściach Prusa 
albo w telewizji w Peerelu. (BZ, 26+, wykszt. wyższe, prawniczka)

Oceniając różne serwisy i uzasadniając, dlaczego wybierają te, a nie inne, responden-
ci z klasy średniej wskazują przede wszystkim na różnice w wiarygodności, bezstronno-
ści, rzetelności. Istnieje także domniemanie, że wiarygodność serwisu jest indeksowana 
przez jego zrównoważenie oraz brak nadmiernej sensacyjności i spektakularnych efek-
tów. Wyraźna jest świadomość, że informacja w polskich mediach miesza się z komen-
tarzem – i jest to traktowane jako błąd profesjonalny.

Jak są jakieś wydarzenia, to się ogląda, się czyta te gazety, oczywiście, bo inaczej to nic by się nie 
wiedziało, natomiast komentarze w tych gazetach są nieistotne w gruncie rzeczy. (JS, 56+, wykszt. 
wyższe, inżynier)

HW: Wydaje nam się, że właśnie TVN24 to jest jeszcze najbardziej wiarygodne. Dlatego że tam 
nie widać...
ZW: jest prostsze to, nie widać... no zakręcania takiego, mówią to, co jest, to, co widać.
HW: Mi się wydaje, że prowadzący dziennikarze tam są obiektywni, bo nie są ukierunkowani. 
Dziennikarz, który zadaje pytanie czy rozmawia z politykiem, to nie widać u niego, z kim sympa-
tyzuje. Tylko jest obiektywny.
ZW: Bo przecież wiadomo, że każdy ma jakieś swoje przekonania, ale ci go przynajmniej nie 
pokazują.
(ZW, 46+, wykszt. średnie techniczne, sklep spożywczy; HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarzą-
dza sklepem)

Jeśli podają fakt, to to jest fakt, przyjmuję to do wiadomości. Natomiast komentarz do tego, to jest 
ich sprawa. To mnie nie interesuje, ja tego nie biorę pod uwagę. Dlatego niby powinno się słuchać 
różnych serwisów, więcej niż jednego. Ale to mnie też aż tak nie interesuje. Nie sądzę, żebym 
mógł coś istotnego w ten sposób stracić. (JJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik wyższej 
uczelni)

Potępiane jest także używanie w serwisach spektakularnych efektów wizualnych 
i emocjonalnego języka oraz nadmierne – zdaniem respondentów – przywiązanie do sen-
sacji i negatywizm (� TABLOID I TABLOIDYZACJA). Tylko najmniej wykształcone 
osoby spośród kilkudziesięciu badanych, a także najmłodsze i reprezentujące w ogóle 
najbardziej rozrywkowe nastawienie do mediów nie wskazują ewentualnych elemen-
tów tabloidyzacji serwisów jako tej ich cechy, która przeszkadza, trywializuje, obniża 
wiarygodność. Dla respondentów z klasy średniej sensacja i widowiskowość obniżają 
wiarygodność serwisu; nie są interpretowane jako atrakcja, tylko jako pogorszenie stan-
dardów.
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Informacja w mediach a wiedza o świecie

Praktycznie wszystkie, uzyskane w ankietach, dyskusjach panelowych, wywiadach, wy-
powiedzi osób z klasy średniej wskazują na niewiarygodność serwisów informacyjnych 
jako na główny problem informacji w polskich mediach. Z serwisów informacyjnych 
w telewizji, a także z zawartości prasy informacyjnej najbardziej niezadowoleni są naj-
bardziej kompetentni i najzasobniejsi członkowie badanej zbiorowości – oraz jej człon-
kowie o najniższym wykształceniu i statusie fi nansowym. 

Dzieje się tak z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, do interpretacji serwi-
sów widzowie włączają wiedzę kontekstową. W wypadku klasy średniej ta wiedza jest 
stosunkowo wysoka; możliwości i zdolność do jej nabywania rosną wraz z wykształ-
ceniem, kompetencją kulturową i fi nansową dostępnością rozmaitych, zróżnicowanych 
źródeł informacji, a także możliwościami nabywania innych doświadczeń (podróże, 
urozmaicone życie towarzyskie, liczne kontakty zawodowe itp.). Dlatego, jak się wy-
daje, zainteresowanie rzetelną informacją w mediach oraz krytycyzm w stosunku do tej 
przedstawionej rośnie wraz z poziomem wykształcenia oraz ze statusem ekonomicznym 
i możliwościami życiowymi. Z drugiej strony, w proces odbioru i interpretacji wiado-
mości włącza się wiedzę o własnych warunkach ekonomicznych, statusie życiowym, 
usytuowaniu społecznym itp. Frustracja związana z zawartością informacji w mediach 
jest więc bardzo wysoka u tych widzów, którzy własne usytuowanie postrzegają jako 
niekorzystne i/lub niestabilne, nie mają natomiast kompetencji kulturowych ani zaso-
bów materialnych, żeby się przed niebezpieczną i mało zrozumiałą rzeczywistością 
bronić. Nie widzą w takiej sytuacji praktycznego zastosowania dla informacji medial-
nej. W skrajnych wypadkach prowadzi to do odrzucenia informacji z mediów (bo „to 
wszystko kłamstwo” i bo „co oni mogą mieć do powiedzenia”) lub do poszukiwania 
takiej informacji, która lepiej będzie odpowiadała własnemu poczuciu frustracji i wyklu-
czenia; kształtuje się żyzne podłoże dla tabloidów i tabloidyzacji (�TABLOIDYZACJA 
A KLASA SPOŁECZNA I RODZAJ, � POWAŻNY ODBIÓR TABLOIDYZACJI).

KC: ... żeby tak o polityce, to nie. To naprawdę jest ostatnia rzecz, która by mnie zainteresowała.
AC: Raczej go denerwuje!
KC: Mój teściu, on też się tak właśnie tak denerwuje. No, my jesteśmy na bieżąco, bo teściu nasz 
się interesuje, i on tak na okrągło...
AC: TVN24 se włączy i będzie siedział, przez całe dwadzieścia cztery...
KC: Omijam ten program! Za granicą czasami oglądałem, ale tam jak było na temat polityki, to 
przełączałem. Jak były inne wiadomości jakieś, czy coś, coś jak się stało. Ale tak jak mają jakieś te 
tam... jakieś te swoje... nie, no w ogóle mnie nie interesują! Jak dla mnie, to jakbym mógł, bym ich 
zebrał wszystkich do kupy na tej wyspie. Nie chodzę na wybory, nie chodzę!
Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ja pójdę do wyborów, czy nie, bo i tak największa ofi arę wybio-
rą! Dla mnie to, czy ja pójdę do wyborów, to czy to zmieni coś? Ja będę w pracy w pracy więcej 
zarabiał czy coś? To po co mi ta cała polityka? 
(AC i KC, 26+, wykszt. zasadnicze i średnie techniczne, fryzjerka i magazynier)

Mi to jest do niczego, bo ja się polityką nie zajmuję, ale trza wiedzieć, co się dzieje (śmiech), po 
prostu. Ale użytek z tego raczej nie, w życiu to się nie przydaje. (JW, 46+, wykszt. zasadnicze, 
ślusarz)
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Respondenci – i to zapewne należy uznać za swoisty paradoks – wciąż traktują serwi-
sy jako przekaz, który ma odzwierciedlać rzeczywistość w całościowy, spójny logicznie 
i czytelnie uhierarchizowany sposób. Zarzuty nie dotyczą więc jedynie drobnych prze-
kłamań (choć respondenci chętnie i z pewną złośliwą przyjemnością punktują drobne 
oszustwa, przekłamania, niekonsekwencje w treściach i budowie serwisów). W okresie 
gdy przeprowadzano badania, widzowie, zwłaszcza ci najbardziej kompetentni i/albo 
najbardziej zaangażowani w odbiór informacji telewizyjnej, składali wyraźne zażalenia 
na strukturę tematyczną informacji, ich zakres i możliwości wykorzystania w życiu co-
dziennym.

HW: Kiedyś to bardziej nas interesowały tematy gospodarcze, jakie tam ustawy nowe weszły, a te-
raz to w telewizji polityka jest najważniejsza.
ZW: No i właśnie o to chodzi, że tego nie ma! Tej gospodarki. Żeby na przykład powiedzieli kon-
kretnie, na przykład z czym kto idzie do wyborów, żeby mnie było lepiej. Nie ma tego, wszystko 
takie jest ogólnikowe, co oni by chcieli zrobić, ale nikt się nie spyta na jakiej podstawie, jakie są 
podstawy prawne, czy to jest do wdrożenia. To jest puste gadanie...
HW: ...teraz właśnie by było ciekawe, wybory będą, by trzeba było się tym zająć, a oni się tym nie 
zajmują, tylko takie ogólniki same.
ZW: Mówię o mediach pod tym kątem, że są politycy, którzy się wypowiadają w mediach, są za-
praszani. I nic nie przedstawiają konkretnego! Ja też bym mógł powiedzieć, co ja bym chciał, póź-
niej niech ktoś mnie wybierze, a ja powiem – no ja bym chciał, ale nie mogę... A ci dziennikarze się 
powinni o to konkretnie zapytać i nie potrafi ą się o to zapytać.
(ZW, 46+, wykszt. średnie techn., supermarket osiedlowy; HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, za-
rządza sklepem)

Jest strasznie dużo wiadomości, które nie są wiadomościami pierwszej wagi albo są pierwszej wagi 
tylko dla nielicznych. (...)
Mnie co bardzo denerwuje... pamiętasz, jak coś się stanie, na przykład gaz tam wybuchł w domu 
czy coś tam się niedobrego wydarzyło, coś się zapaliło. To przedtem było poinformowanie, że coś 
się takiego wydarzyło. A teraz: wywiady z tymi ludźmi, ja w tym momencie wyłączam od razu 
wszystko, bo już nie mogę tego słuchać, pytają przypadkowych ludzi, świadków, oni to opisują, 
co się zdarzyło, jeden, drugi... Następne wiadomości się otwiera, człowiek czeka, co się dzieje na 
świecie, a oni znowu od nowa to wszystko... no ja nie wiem, do kogo to jest adresowane. To jest 
bez sensu. 
(A może to jest to, czego widzowie chcą?)
Może ludzie, którzy szukają wszędzie sensacji, ale to nie jest dla mnie. (AJ, 46+, wykszt. wyższe, 
planistka)

Nie ma świata w ogóle. Wcale nie ma świata, tylko jakieś rzeczy z Polski są pokazywane.
To CNN oglądamy czasem albo BBC, bo nic się z polskiej telewizji nie dowiesz. (MS, 46+, wykszt. 
wyższe, lekarka)

... na przykład wiadomości ekonomiczne, które mnie bardzo interesują, czyli giełda – chociaż 
nie gram, ale chcę wiedzieć – czy jakieś tam, wiesz, no nie wiem, porozumienia Polski z Rosją 
czy z kimś tam, kursy walut, takie rzeczy mnie interesują, i to głęboko. Wsłuchuję się dokładnie 
w szczegóły. Chcę mieć tych szczegółów jak najwięcej. No, a są takie wiadomości, które są ... które 
mnie coraz bardziej irytują, tu szczególnie w tym celuje telewizja publiczna, lubuje się w tym: jak 
się zaczyna na przykład kampania wyborcza czy coś, to wszędzie mamy te gadające głowy i tego 
jest po prostu o każdej porze, i tego jest tak dużo, że po prostu nie mogę tego znieść. (JS, 36+, 
wykszt. wyższe, menedżer)
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Dlaczego w TVN24 jest gospodarka, polityka, ale nie ma nic o kulturze. Może tam i są jakieś pro-
gramy, ale ja nie wiem, nie zauważyłam, kiedy to jest. (MCz, 26+, wykszt. niepełne wyższe, fi rma 
rodzinna – produkcja tekstyliów)

Przede wszystkim jednak nawet ci, którzy uważali, że media informują istotnie o naj-
ważniejszych tematach i problemach, podawali w wątpliwość zasadniczy rozkład sfer 
konsensusu/kontrowersji/dewiacji w informacjach telewizyjnych i prasowych. Zjawisko 
to wystąpiło ze szczególnym nasileniem pod koniec badań, co w oczywisty sposób było 
związane z zamieszaniem politycznym, skandalami, wyraźnym obniżaniem się stan-
dardów życia politycznego w ciągu badanego okresu. Kwestionowana była w szcze-
gólności granica między dewiacją a sferą tematów i wartości możliwych do dyskusji. 
Respondenci (im wyżej wykształceni i bardziej kompetentni kulturowo, tym mocniej 
i wyraźniej) wskazywali, że – ich zdaniem – w sferze dyskusji, lub nawet konsensu-
su, znajdują się w serwisach informacyjnych te wartości, wybory etyczne, zachowania, 
które powinny być defi niowane jako dewiacyjne i jako takie nie mogą być poddawane 
pod dyskusję. Nie kwestionowali przy tym tego, kto ma prawo do artykulacji poglądów 
i obrony własnych interesów, ani też nie podawali w wątpliwość zasad i reguł organiza-
cji życia społecznego, jaką prezentują media. Pomimo tez o konserwatyzmie obycza-
jowym polskiego społeczeństwa, wypowiedzi te nie dotyczyły też podziałów między 
sferami dyskusji/dewiacji w dziedzinie obyczajowości, prywatności, czy to w aspekcie 
seksualnym czy kulturowym; odnosiły się niemal wyłącznie do reguł życia politycznego 
i prezentowania przez media informacyjne funkcjonowania mechanizmów demokracji 
w polskiej rzeczywistości społecznej. 

Tak się jakoś porobiło, że już nie ma rzeczy, które są czarne i białe, tylko wszystko jest szare. 
Wszystko można rozmyć, zrelatywizować. Dyskutuje się i dyskutuje nad rzeczami, które nie są do 
dyskusji, które są oczywiste. A nad pewnymi rzeczami dyskusji po prostu nie ma, po prostu one są 
czarne albo białe. Złodziej to jest złodziej, czy kapuś, czy donosiciel, czy kłamca – jak kłamie, to 
kłamie. Ale nie, będą dyskutować, rozmywać wszystko. Ludzi się uczy, że wszystko może być roz-
myte, wszystko można uznać za dopuszczalne, bo wszystko jest szare. (DM, 36+, wykszt. wyższe, 
doradca inwestycyjny) 

Trudno oczekiwać od dziennikarzy informacyjnych interpretacji moralnej opisywa-
nych wydarzeń; respondenci zresztą wyraźnie żądają od mediów oddzielenia informacji 
od komentarza. Tak więc jeżeli akt usytuowania różnych zagadnień i ludzkich zachowań 
w sferze dewiacji lub dyskusji jest aktem o charakterze etycznym, to takiego właśnie 
zachowania oczekiwali odbiorcy od dziennikarzy informacyjnych.

Dobrze też dostrzegali, że o ile wiadomości w polskich serwisach informacyjnych 
w sposób oczywisty dotyczą przede wszystkim naruszeń ładu, równowagi, łamania 
norm, zaburzenia porządku społecznego, konfl iktu, o tyle nie są zrównoważone infor-
macjami pozytywnymi.

... tylko bardzo dużo jest złych wiadomości, mało jest dobrych wiadomości, tylko zawsze jakieś 
katastrofy, zawsze coś mówią strasznego albo zawsze jest jakaś afera. To jest bez sensu, bo ja bym 
posłuchała jakieś fajne rzeczy, a jak się odbył jakiś koncert fajny kiedyś, to są dwa słowa i już 
wszystko. (BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, właścicielka zakładu fryzjerskiego)

Na pewno dziennikarze prześcigają się w wychwytywaniu jakichś tam takich tragedii. No to już nie 
ulega wątpliwości. Jak się już słucha tych wszystkich dzienników, to jakby same tam nieszczęścia 
się dzieją, a nic przyjemnego na tym świecie się nie dzieje. No dla mnie to jest na przykład wku-
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rzające, bo mogliby to tak ważyć, po równo, nie? Trochę nieszczęść, ale też wychwytywać i fajne 
rzeczy, które się w tym czasie w Polsce wydarzyły. A oni jednak prześcigają się w przekazywaniu 
takich złych wiadomości, więc na pewno tego jest za dużo. Poza tym to to jużeśmy wszyscy stwier-
dzili, tośmy już wszyscy byli zgodni w domu: jak wtedy ten samolot rozbił się z tymi lotnikami tam 
i ogłoszono żałobę narodową. I wszystkie programy, które tam miały być, zostały wycofane i same 
jakieś tam horrory, takie, co tu dużo gadać, koszmarne rzeczy nam puszczali, nic takiego, żeby czło-
wiek mógł siąść i popatrzeć spokojnie, tylko wręcz straszył ten telewizor. No więc ja na przykład 
byłam oburzona tym wszystkim, bo ile ludzkich tragedii się tak naprawdę dzieje i co – przecież 
nie z powodu każdego nieszczęścia się ogłasza od razu żałobę narodową, nie? Zagrożenie było, że 
studniówki się nie odbędą! To już naprawdę było przegięcie! Dwadzieścia osób to w wypadkach 
samochodowych co dzień ginie i znowuż się żałoby nie ogłasza z tego powodu. Syn stwierdził, no 
oni nam już mówią, kiedy mamy się śmiać, a kiedy mamy płakać.
(...) A na przykład dzisiaj nic chyba takiego się nie działo – i to było najważniejsze.
Jeżeli się nic nie dzieje, jeżeli tam nic takiego nie było, się nie wydarzyło, że człowiekowi utkwi 
w pamięci, to znaczy, że był fajny dzień – bo nic złego się nie działo. (KK, 36+, wykszt. wyższe, 
ajencja bankowa)

Czemu ja się muszę denerwować, że jakiś pies pogryzł jakieś dziecko. To jest smutne, ale czemu ja 
się muszę tak ciągle denerwować! Na świecie jest wiele smutnych spraw, ludzie kiedyś o tym nie 
wiedzieli i się nie denerwowali. Ja świata nie zmienię, a moje zdenerwowanie nikomu niczego nie 
da. (MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarz)

RS: I powinno być mniej tragedii ludzkich. Dramaty ludzkie pokazują, ale tak, że rzucą hasło, ale 
nie pokażą, ile tam jest w tym ludzkiej tragedii, ile tam dramatu, i nie pokażą dlaczego tak się stało, 
skąd się to wzięło, nie wytłumaczą. I nigdy nie pokażą, jak się to skończyło, tylko tak rzucają... 
Uważam, że tego w ogóle (w informacjach) nie powinno być. Powinny być osobne na to programy, 
i ludzie jak chcą, niech sobie to oglądają. A jak się zabierają za ludzką tragedię, to powinni ją poka-
zać do końca. Wydaje mi się, że tak, że telewizja zbliża się już do poziomu brukowca. 
(...)
JS: Zgodnie z zasadą „dobra wiadomość to zła wiadomość”, to normalne...
(Czy się z tym godzisz?)
JS: Wiesz co, irytuje mnie, jeśli jest tego zbyt wiele. Bo dochodzimy na przykład do takich paranoi, 
że na przykład co roku odnawiamy przestępstwo, które miało ileś tam lat temu miejsce. Na przy-
kład kiedyś sobie jechałem z Warszawy i była taka sytuacja w RMF-ie, tam co pół godziny newsy 
lecą, no nie? I przyjechałem tam do Krakowa totalnie zdenerwowany, bardzo zdenerwowany, roz-
trzęsiony wręcz, odnośnie bezpieczeństwa – że tak bardzo źle się dzieje w Polsce, że tak bardzo jest 
niebezpiecznie. A tu się okazuje, że to była bodaj druga czy trzecia rocznica zamordowania jakiejś 
tam dziewczynki, gdzieś tam gdzieś, w Polsce, przez jakiegoś wujka czy kogoś tam... Natomiast 
w związku z tym, że to co pół godziny, ta sama informacja, która dotyczy faktu sprzed trzech lat czy 
czterech – nie wiem, to gdzieś tam było wcześniej – to ciągle było wiesz, podawane, i czy chcesz, 
czy nie chcesz, podświadomie kierujesz tym samochodem i przyjmujesz tę informację. I wreszcie 
w końcu siadam i mówię: zaraz, zaraz, czym ja się tak zdenerwowałem, no tą sytuacją, która miała 
miejsce cztery lata temu? To ja wiedziałem o tym cztery lata temu! Ale to wiesz, czasami w tym 
pędzie szybko, szybko, to jest takie wyjęte z kontekstu, żeby się zastanowić, czy naprawdę ta daw-
ka informacji podana z telewizji czy z radia, to czy ona jest adekwatna do stanu, który rzeczywiście 
miał miejsce.
To jest pytanie, dokąd zmierzamy, nie? Bo to już od wojny w Wietnamie pierwszy raz pokazano 
wojnę na żywo, gdzie Amerykanie mogli oglądać, co się dzieje na pierwszej linii frontu. To od tego 
czasu już tylko jest gorzej. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem; JS, 36+, wykszt. 
wyższe, menedżer)

Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, jak oni ten świat pokazują. Nie mam wyboru, ale mnie to 
męczy. (...) Ta polityka mnie męczy, politycy, durna, głupia, i cały czas to epatowanie różnymi 
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tam problemami, które są rozgrzebywane. To widać dla kogoś, kto patrzy wprawnym okiem, że to 
cały czas jest taka kłamliwa gra i pozory. (...) Brakuje takich wiadomości, że jest dobrze; przekaz 
jakiegoś takiego spokoju, że przecież jest w sumie stabilizacja... ale to chyba nie jest do polityków 
pretensja, polityk robi wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę, a to jest problem dziennikarzy, 
w pogoni za sensacją, za wszelką cenę, to chyba tylko to. Politycy robią jakieś bzdury, puszczają 
jakieś przecieki, bawią się, a dziennikarze to biorą. (LK, 36+, wykszt. średnie techn., 
fi rma handlowo-usługowa – sprzęt elektroniczny)

Infotainment jest przezroczysty 

Trudno nie przypomnieć w tym momencie o katastrofalnych prognozach Meyrowitza, 
Postmana i samego Karla Poppera co do zagrożeń dla demokracji, które miałaby nieść 
telewizyjna informacja; jeśli się przyjrzeć sposobowi, w jaki badani przedstawiciele kla-
sy średniej użytkują informacje, widać wyraźne poszukiwanie przejrzystych kryteriów, 
jednoznacznego oddzielenia wiadomości od komentarza, wiarygodnej wiedzy w sensow-
nym kontekście. Telewizja im tej wiedzy nie dostarcza – trudno jednak by było uznać, że 
w związku z tym pozwalają się oni jej ogłupić czy pozbawić władzy sądzenia.

Znamienne jest, że postulat wiarygodności jest stawiany otwarcie i bezpośrednio. 
Paradoks polega natomiast na tym, że respondenci, zapytani o powody wyboru danego 
serwisu informacyjnego, twierdzą, że wybierają serwisy najrzetelniejsze lub najpoważ-
niejsze, a jednocześnie odwołują się także, często wręcz przede wszystkim, do kryte-
riów atrakcyjności rozrywkowej: urody, telegeniczności i sympatyczności prezenterów 
(która jest implicite utożsamiana z ich wiarygodnością), wizualnej atrakcyjności studia, 
interesującego doboru tematów („to, co ludzi naprawdę interesuje”), dobrego układu 
treści (tzn. ciekawego, eksponującego najatrakcyjniejsze elementy), obecności także in-
formacji lżejszych, ciekawostek, humoru, „czegoś pozytywniejszego, nie tylko nudnej 
polityki”.

O ile łatwo jest powiedzieć, co nie jest w serwisach wiarygodne, o tyle wskazanie 
tego, co by oznaczała w tej konkretnej sytuacji wiarygodność, nastręcza niejakich trud-
ności. Pojawia się niekiedy założenie, że nie chodzi o manipulowanie polityczne wiado-
mościami, o mówienie „tego, co interesuje ludzi, a nie tego co ważne dla dziennikarzy”, 
o podawanie wiadomości „naprawdę ważnych” – szybko jednak respondenci, dyskutu-
jąc o jakości serwisów, zbaczają w kierunku kryteriów charakterystycznych dla modelu 
infotainment. (Kryteria te częściej i w bardziej zróżnicowany sposób są przywoływane 
w wypowiedziach kobiet niż mężczyzn). 

PZ: No, i staramy się regularnie oglądać Fakty w TVN. To jest najważniejszy serwis. I też wydaje 
nam się atrakcyjniejszy od Jedynki.
(Dlaczego?)
Jest atrakcyjnie podany. Wydaje nam się też...
MZ: ... bardziej obiektywny.
PZ: Tak, bardziej obiektywny, bardziej, że tak powiem, no przynajmniej dla mnie jest bardzo waż-
ne, ważne są osobowości. Kamila Durczoka lubię, lubię też Pohanke. 
... moim zdaniem, nie wiem, czy Małgosia (żona) się zgodzi, ale uważam, że są błyskotliwi jak 
chodzi o szybki komentarz, o szybką reakcję, tworzą też klimat, który mi bardziej odpowiada.
MZ: My się do pewnego stopnia utożsamiamy z prowadzącymi w Faktach.
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(PZ, MZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer i specjalistka ds. marketingu)

MK: TVN jest taki dynamiczny, wiadomości krótsze, konkretne, kobiety, mężczyźni, wiesz, jakiś 
mają wygląd, nie są jacyś tam... wczoraj spikerka w Wiadomościach była okropna, miała tak zaciś-
nięte usta, że bałam się, że jej się coś stanie.
LK:. No tak, atrakcyjność fi zyczna jest ważna. Lubię, ale to nie ma jakiegoś znaczenia... jak jest 
ładny spiker, to tak, jak nie, to przechodzimy do porządku dziennego, ale jak jest ktoś ładny, przy-
stojny, to momentalnie zauważamy.
MK: Czytają szybciej, nie mylą się, w porównaniu do wiadomości na Krakowie (w serwisie lokal-
nym), to niebo a ziemia, tamto oglądałam trochę, bardzo takie amatorskie.
(...)
Ja widzę też różnicę między TVN a Jedynką, właśnie w tym podaniu wiadomości, w czytaniu, 
nawet w ubraniu.
LK: Wydaje nam się, że to jest bardziej profesjonalne, sama oprawa tego serwisu, to wszystko, to 
studio ładne...
(MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa; LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo- 
usługowa – sprzęt elektroniczny)

Po pierwsze, dynamizm musi być, żebym nie usnął. Bo jeśli jest coś niedynamiczne, to przełączę 
kanał – i potem nie interesuje mnie, co się tam dzieje, bo tego nie oglądam po prostu. (JS, 36+, 
wykszt. wyższe, menedżer)

MCz: Dla mnie to jest ważne. Że na przykład, jak patrzę na Wiadomości i patrzę na Fakty, na 
sprawozdawców, na cały sposób przeprowadzenia rozmowy, pokazane jakieś wydarzenia, to jest 
to dla mnie o wiele bardziej profesjonalne w Faktach, w TVN24, o wiele lepiej przygotowane, 
spuentowane jakoś.
TCz: Profesjonalnie zrobione.
MCz: No, naturalnie. O wiele lepiej się ogląda tamto niż Wiadomości.
TCz: Już nie mówiąc o nazwiskach. Nazwisko niesie ze sobą właśnie to: profesjonalizm.
(...)
MCz: ... no i przede wszystkim patrzysz na ludzi, którzy przedstawiają to. Patrzysz na ich sposób 
wysławiania się i generalnie całą swoją osobą i nie wiem, jak ktoś zacina się, mówi powiedzmy 
powoli, a ktoś raz-dwa-trzy, kompetentny, wie, odpowiada. (...) generalnie wyczuwasz, jak ktoś 
prowadzi program, jeżeli chodzi o inteligencję, o sposób wysławiania się.
TCz: Na pewno w podświadomości masz i to, kto ci to przedstawia. Znasz tę osobę, to więcej jej 
wierzysz. 
MCz: Ale na przykład patrzę na Jedynkę, Dwójkę – tam nie znam tych twarzy! Tam, chcąc nie 
chcąc, to już się z nich śmieję przez to, że są nowi, że nie mają doświadczenia, że ich nie znam. To 
jakbym sobie włączyła jakąś Al Dżazirę! Albo Telewizję Trwam! (TCz i MCz, 26+, wykszt. średnie 
i niepełne wyższe, rodzinna fi rma – produkcja tekstyliów)

Trudno to wykazać w badaniach ilościowych, preferencja dla infotainment niełatwo 
bowiem poddaje się kategoryzacji, zwłaszcza że trudno czasem oddzielić infotainment 
od po prostu atrakcyjnego podawania wiadomości. Intuicję, że infotainment jest istot-
nym elementem, rzutującym na poczucie rzetelności dziennikarskiej, potwierdza analiza 
przebiegu konwersacji z badanymi o oglądanych przez nich serwisach: jeżeli pozwolić 
ludziom mówić samodzielnie o tym, dlaczego wybierają taki, a nie inny serwis informa-
cyjny, ich wypowiedzi są w sumie dłuższe, bogatsze, bardziej zniuansowane i bardziej 
emocjonalne w tej części, która dotyczy atrakcyjności serwisu, niż gdy jest mowa o je-
go rzetelności i solidności. Może to oczywiście oznaczać, że o atrakcyjności po prostu 
łatwiej jest mówić; jest to temat prostszy, ciekawszy, łatwiej podlegający werbalizacji 
i ocenie. Jeśli jednak tak właśnie jest, to chyba widać tu efekty kilkunastoletniego trenin-
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gu do oceny mediów przede wszystkim pod kątem ich atrakcyjności rozrywkowej. Może 
też wchodzić w grę inny czynnik: dla nieco starszych respondentów serwis telewizyj-
ny oszczędny w wyrazie, poważny i solenny byłby zbyt podobny do niewiarygodnego, 
kłamliwego i – śmiertelnie nudnego dziennika telewizyjnego z „czasów komuny”. 

Zainteresowanie elementami infotainment nie znaczy, że nie ma wśród widzów 
świadomości zbaczania informacji w stronę rozrywki – pojawiają się głosy krytyczne, 
obejmujące nawet całość zjawiska (mówią o tym głównie osoby z wyższym wykształce-
niem, o wysokim statusie zawodowym, raczej mężczyźni niż kobiety). W użytkowaniu 
mediów na co dzień jednak infotainment jest przyjmowany jako naturalna praktyka. 
Dobry serwis to nie tylko wiarygodny serwis – to atrakcyjny serwis. Atrakcyjnemu ser-
wisowi łatwiej jest uwierzyć! Niepokojące jest to, że status informacji dla rzeczywistości 
i takież jej użytkowanie nadaje się w ten sposób, często bezwiednie, informacji zamiast 
rzeczywistości; także dlatego, że za sprawą technik infotainment granice między jedną 
a drugą mogą być trudne do czytelnego wykreślenia.

Infotainment ma przyszłość

Reasumując: dorośli respondenci z klasy średniej szukają w mediach informacji z sen-
sem – rzetelnej, wiarygodnej, zrównoważonej, umieszczonej w zrozumiałym kontekście 
i możliwej do praktycznego zastosowania. Są kompetentnymi i dobrze wytrenowanymi 
odbiorcami gatunku telewizyjnego, prasowego, internetowego, jakim jest serwis infor-
macyjny. Jednak oceniając wiarygodność serwisu, odwołują się w znacznej mierze do 
kryteriów atrakcyjności i dostępności poznawczej. Odrzucają zbyt wyraziste przejawy 
tabloidyzacji serwisów, ale nie infotainment. Oswojenie się z tym paradygmatem i uzna-
nie jego praktyk za oczywiste i przezroczyste następuje szybko, niemal z dnia na dzień, 
tym bardziej że starszym respondentom pozwala on korzystnie odróżnić obecne infor-
macje telewizyjne i prasowe od wiadomości w mediach „za komuny”, które z całą pew-
nością rozrywkowe nie były. Dla kompetentnego i pragmatycznie nastawionego odbior-
cy z klasy średniej ideałem byłoby zapewne, gdyby informacje mogły być jednocześnie 
zarówno pełne, obiektywne i zrównoważone, jak atrakcyjne, wciągające, zabawne, sen-
sacyjne, pasjonujące. Przy całej kompetencji odbiorczej nie ma chyba na razie wśród 
polskich telewidzów, czytelników, słuchaczy świadomości, że w takim postulacie tkwi 
wewnętrzna, nierozwiązywalna sprzeczność.  



10. TABLOIDY I TABLOIDYZACJA

W 1990 roku pierwszy raz w życiu stanęłam w kolejce do kasy w amerykańskim super-
markecie. W Polsce gazety sprzedawano wówczas w kioskach, w Stanach Zjednoczonych 
dzienniki przywożono pod próg albo trzeba było je było wydobywać z ulicznego auto-
matu z szybką. Na newspaper racks koło kasy w supermarkecie leżały pisma w błysz-
czących okładkach i gazetki na podłym, szarawym papierze, pełne obrazków i wielkich 
tytułów. Jedna z nich kazała mi na moment zapomnieć, po co tu stoję. Czarno-biała 
okładka przedstawiała główkę niemowlęcia z szeroko rozwartą buzią i lśniącym w dol-
nej szczęce zębem, tytuł głosił: Noworodek ze złotym zębem. Wydrukowany obok arty-
kulik podawał, gdzie urodziło się dziecko (małe miasteczko w Oregonie) i personalia 
– wiek, imiona i nazwiska, nawet zawody rodziców. Matka zapewniała, że jest bardzo 
szczęśliwa, ale że kochałaby dziecko tak czy inaczej, lekarz (imię i nazwisko, nazwa 
szpitala) oceniał zdrowotne skutki usunięcia zęba. Ekspert od kosztowności wyceniał 
ząb na podstawie jego prawdopodobnej wagi. W świetle tej informacji zupełnie nie-
winne musiały się wydać doniesienia o zoperowanym biuście jakiejś gwiazdy country 
i plotki o zdradach narzeczonego innej artystki (sąsiednie okładki nie szczędziły foto-
grafi cznych detali). Wrażenie było onieśmielające. Czy to w ogóle możliwe, że ktoś coś 
takiego napisał? Dziennikarz? Prawdziwy? Że ktoś to wydrukował? Co za ludzie czytają 
takie rzeczy, i po co? I kto pozwala na drukowanie czegoś takiego? Nikt nie kontroluje 
tego, co pisze prasa? Przecież w gazetach powinno się pisać prawdę? A może... skoro to 
napisali, to może to jednak prawdziwe? Pismo miało w końcu poważny tytuł: „Weekly 
World News. World’s Only Reliable Newspaper”.

PRASA POPOŁUDNIOWA W PRL I FOLKLOR MIEJSKI

W Polsce czegoś takiego nie mieliśmy. Wiadomo było, że prasa może kłamać i często 
to robi, ale kłamstwa peerelowskiej prasy były starannie kamufl owane, dotyczyły spraw 
nudnych – przede wszystkim polityki, i starały się wyglądać tak poważnie, jak to tylko 
było możliwe. To, co nazywano prasą sensacyjną lub popołudniową, miało zaledwie 
nieco lżejszą formę, ale w treści i przesłaniu nie różniło się zbytnio od prasy porannej. 
Zawierało najwyżej więcej doniesień z życia codziennego, sportu, ciekawostek, dow-
cipów i rozrywek umysłowych. Nie było dziennika w całości poświęconego radośnie 
bezczelnym kłamstwom podawanym w atrakcyjnej, sensacyjnej formie. Jeśli natomiast 
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ktoś przywoził z Zachodu prasę, to raczej starał się, żeby to były pisma poważne i wia-
rygodne albo też przemycał „świerszczyki” i żurnale.

Jeśli się jednak dobrze zastanowić, to zapotrzebowanie na opowieści o niemowlę-
tach ze złotym zębem i złotych cadillacach artystek zawsze u nas istniało, i w taki czy 
inny sposób było zaspokajane. Ofi cjalna prasa przedrukowywała sensacyjki i plotki 
z zachodnich pism. Starannie selekcjonowane, były cennym uatrakcyjnieniem pism dla 
pań i dla młodzieży, a niekiedy wręcz główną przyczyną ich popularności. Wszystkie 
kobiety w mojej rodzinie zaczynały lekturę „Kobiety i Życia” od działu Plotki o pa-
niach i panach; w „Przekroju” czytało się Mieszankę fi rmową – zbiór wiadomostek, od 
długości włosów popularnego angielskiego piosenkarza, poprzez konsumpcyjny eks-
ces w postaci hoteli dla psów, a kończąc na mordercy-ludożercy i modzie na papierowe 
suknie ślubne... Rzeczy dziwaczne, absurdalne, oburzające i niewiarygodne zdarzały się 
zasadniczo na tak zwanym zgniłym Zachodzie, ale i my w Peerelu mieliśmy borowi-
ka wielkości ludzkiej głowy (pokazywał to Wicherek w wieczornej prognozie pogody) 
i szeptane doniesienia o peruce Jerzego Połomskiego czy romansie Maryli Rodowicz 
z synem premiera Jaroszewicza. 

No właśnie, doniesienia były szeptane, ponieważ domeną, w której realizowała się 
potrzeba dziwaczności lub wiedzy o wielkich tego świata, była wieść gminna. Plotki 
i tak zwane urban tales, baśnie miejskie, które już wówczas były na Zachodzie przed-
miotem badań etnologów, socjologów i literaturoznawców, zastępowały u nas doniesie-
nia tabloidów. (Teoretycy wskazują zresztą, że i kapitalistyczny tabloid wyrósł właśnie 
na podłożu folkloru miejskiego). Polskie bajki miejskie miewały zresztą często wymiar 
polityczny – jak bodaj najbardziej konsekwentna i popularna wieść gminna lat 70. i 80. 
o czarnej Wołdze, krążącej po wsiach i miasteczkach i porywającej dzieci. Oczywiste 
tu były nawiązania historyczno-polityczne (czarna wołga była nowym wcieleniem ra-
dzieckiego czornogo worona, zabierającego ludzi z domów w czasach stalinowskich 
czystek) i polityczno-współczesne (wieść gminna niosła, że dzieci są porywane, gdyż 
stojący nad grobem Leonid Breżniew potrzebuje transfuzji młodej krwi). Miejski folk-
lor często budował swoje narracje wokół polityków. Syn premiera Jaroszewicza pro-
wadził hulaszczy tryb życia, żona I sekretarza Gierka miała latać do fryzjera do Paryża 
specjalnym samolotem; różnym prominentom okresowo przypisywało się uczestnictwo 
w orgiach lub to, że ich pieski jedzą na złotych talerzach. W 1980 roku opinię publiczną 
wzburzyła pogłoska, że w domach komunistycznych ofi cjeli znaleziono specjalny, spro-
wadzony z Zachodu piasek do sikania dla psów i kotów; wielu było jednak sceptyków, 
którzy uważali, że coś takiego jest chyba jednak niemożliwe... Obok plotek o podłożu 
politycznym krążyło wiele opowieści o czysto fantastycznym charakterze – o cudow-
nych objawieniach, tajemniczych przepowiedniach, proroczych snach i handlu ludzkimi 
narządami.

Nie było zatem w Peerelu prasy rzeczywiście sensacyjnej czy bulwarowej, było nato-
miast zapotrzebowanie na typowe dla niej treści i sposób opisu rzeczywistości. 



193

WYZNACZNIKI GATUNKOWE TABLOIDU

Przejdźmy jednak ab ovo. Najstarszym przodkiem współczesnych tabloidów były sie-
demnasto- i osiemnastowieczne pamfl ety, sensacyjne druki ulotne, kalendarze i nowi-
narze, wypełnione – obok porad praktycznych – także opowieściami fantastycznymi 
oraz doniesieniami z życia władców i dworów (Bird 1992: 9–10). Prasa tabloidowa 
narodziła się w ostatnich dekadach XIX wieku, w pewnym sensie niezależnie w USA 
i w krajach europejskich (stąd odrębności gatunkowe, o których niżej). W USA pierw-
sze tytuły tzw. penny press wydawane były już w latach 30. XIX wieku (Sloan 2001: 
18–19 nn.). Ostateczna formuła, niewiele do dziś zmieniona, ustaliła się w latach 80. 
XIX wieku w postaci tak zwanej żółtej prasy. W Europie prasę tabloidową zaczęto wy-
dawać w latach 60. i 70. XIX wieku; w Polsce – w dwudziestoleciu międzywojennym 
(Władyka 1982).

Tabloid to termin techniczny: oznacza niewielki format gazetowy (597 x 375 mm), 
w odróżnieniu od prasy wielkoformatowej (określanej angielskim terminem broadsheet) 
oraz formatu średniego (tak zwanego berlinera). Ponieważ niewielki format gazety 
wymusza zwięzłość i prostotę tekstów, słowo tabloid zaczęło z czasem oznaczać spe-
cyfi czny rodzaj dziennikarstwa, cechujący się uproszczeniami, sensacyjnością, zamy-
kaniem tekstów w łatwo przyswajalne formuły niewymagające od czytelnika wysiłku 
umysłowego. Samo słowo zresztą pochodzi od dziewiętnastowiecznego angielskiego 
terminu farmaceutycznego tablet-like, którym określano lek skondensowany i łatwy do 
przełknięcia. Obecnie format tabloidowy przyjmują też poważne, wysokiej klasy gazety 
informacyjne (z brytyjskim Timesem włącznie), bo jest on wygodniejszy do czytania 
w metrze, kawiarni itp.; mając jednak na uwadze, że słowo tabloid nabrało w ciągu XX 
wieku negatywnych konotacji, wolą nazywać swój format kompaktowym. 

W języku potocznym słowo tabloid rzadko jest używane jako określenie technicz-
ne; oznacza najczęściej specyfi czny rodzaj prasy i dziennikarstwo z tą prasą związane. 
Odnosi się głównie do pewnego typu gazet codziennych oraz takich, które ukazują się 
dwa, trzy razy w tygodniu – choć o tabloidowym dziennikarstwie (o czym niżej) można 
mówić także przy okazji wielu magazynów ilustrowanych.

Sensacyjne treści w narracynej formie

Najważniejsze tematy tabloidów to życie gwiazd i celebrities, sensacyjne szczegóły 
z życia polityków, zbrodnie, przestępstwa i katastrofy, sport oraz niezwykłe wydarzenia 
z życia tzw. zwykłych ludzi. Oznacza to, że właściwie niewiele różnią się one w doborze 
tematyki od quality press, zwłaszcza od kiedy doborem informacji w dziennikarstwie 
zaczyna rządzić paradygmat infotainment (� INFOTAINMENT A DOBÓR INFOR-
MACJI). Tematyka ta jest jednak przedstawiana w inny sposób i inne aspekty opisywa-
nych osób oraz wydarzeń są eksponowane. Amerykański specjalista od projektowania 
prasy doradza: „Siedem C, które pomagają wyrobić (u czytelnika) nawyk czytania gaze-
ty: Columnists – Crosswords – Classifi ed – Comics – Celebrity – Channels (TV listings) 
– Colour (Felietoniści – Krzyżówki – Ogłoszenia – Komiksy – Sławy – Program tele-
wizyjny – Kolory) (Montgomery 2005). Najważniejszym celem tabloidu nie ma więc 
być przyniesienie czytelnikowi rzetelnych informacji, lecz dostarczenie mu rozmaitych 
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przyjemności. Te przyjemności zależą nie tylko od doboru treści, lecz także od sposobu 
jej uporządkowania i shierarchizowania.

Teksty tabloidowe mają zazwyczaj formę narracyjną; nie analizuje się tu, nie wyjaś-
nia, lecz opowiada się historie (� INFOTAINMENT I TRYB NARRACYJNY).

Za pierwowzór tabloidowych narracji można zapewne uznać plotki, podania i opo-
wieści ludowe, a zwłaszcza tzw. urban tales (Brunvand 1981; Langer 1992) lub urban 
myths, rzekomo prawdziwe i aktualne (współczesne opowiadającemu) historie stanowią-
ce treść folkloru miejskiego. W tych niesłychanie żywotnych i trwałych opowieściach 
(por. AFU 1991–2006; Snopes 2006) powtarzają się stałe wątki, tematy, konstrukcje nar-
racyjne, zwykle z ostrzegawczym przesłaniem (tzw. cautionary tales). Są to najczęściej 
opowieści o skorumpowanej lub zbrodniczej elicie, zaginionych osobach, skrzywdzo-
nej niewinności, tragicznych konsekwencjach dziecięcego nieposłuszeństwa, przestęp-
stwach, chorobach, dewiacjach, zatrutej żywności i lekach, niebezpiecznych zwierzę-
tach i owadach, duchach i zjawiskach paranormalnych. O ile treści tabloidów czerpią 
z bajek i mitologii miejskiej, o tyle konstrukcja i estetyka ich tekstów najbliższa jest, jak 
dowodzą badacze (Grisprud 1992), estetyce melodramatu, rozwiniętej w kulturze popu-
larnej w XIX wieku i ogromnie popularnej do dzisiaj (� MELODRAMATYZACJA). 
Z melodramatem tabloidowe narracje łączy też ekspresjonistyczna estetyka, upodobanie 
do gwałtownych emocji i spektakularnych efektów, z bajką natomiast – rodzaj fatalizmu 
oraz cel dydaktyczny.

Prosta aksjologia i „misja społeczna” tabloidu

Tak więc zbudowane są one według prostych kryteriów aksjologicznych i zawierają jasne 
rozróżnienia między dobrem i złem. Zło i dobro są tu zazwyczaj personifi kowane, uosa-
biane przez konkretne postaci (Connell 1992; MacDonald 1998). Świat przedstawia się 
jako mocno spolaryzowany; żądzą nim uniwersalne, proste prawa moralne. Główna linia 
podziału tego świata przebiega między czytelnikiem (zwykłym człowiekiem) a możnymi 
i elitami tego świata – bohaterami opisywanych wydarzeń. Podział na „my” i „oni” musi 
być czytelny i jednoznaczny. Teksty dziennikarskie skonstruowane są zatem zawsze na 
bazie antagonistycznych relacji pomiędzy potężnymi elitami a „nami”, zwykłymi ludź-
mi, którzy jesteśmy adresatami (niekiedy też bohaterami) tych historii. Do elit zalicza-
ją się w ujęciu tabloidów przede wszystkim politycy oraz gwiazdy i celebrities kultury 
popularnej (por. Godzic 2007c). Polski paparazzo Przemysław Stoppa ujmuje to prosto 
i cynicznie: „Zdjęcie ma mieć przekaz. Mówić: taki chcesz być fajny, a taki z ciebie sk...
n” (Gietka 2006: 5). „Ludzie lubią czytać o tym, że ktoś w serialu jest super, a nagle 
okazuje się, że w życiu taka świnia” (ibidem). Bardzo często tematem jest więc jakieś 
nadużycie władzy czy przywilejów przez członków tych elit lub „cudowne” nabycie 
tych przywilejów przez zwykłych ludzi. Lapidarnie i obrazowo pisze o tym dziennikarz 
amerykańskiego „National Enquirera”, po dwudziestu latach pracy wycofujący się na 
drugą stronę barykady i analizujący logikę działania tabloidów w książce historyczno-
medioznawczej (Sloan 2001): „Każdy z głównych tabloidów sprzedawanych w super-
marketach miał stałą kategorię historii, zbudowanych z grubsza na schemacie: rządowe 
marnotrawstwo/głupota/korupcja/ukrywanie prawdy i starał się je wstawić do każdego 
numeru. Jeśli historia miała już znaczną wartość szokową, dodawanie do niej negatyw-
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nego wydźwięku jeszcze bardziej angażowało emocjonalnie czytelnika. «AirForce wie, 
że UFO istnieje» to już dostatecznie atrakcyjny tytuł, ale dodanie zdania «... a rząd nic 
w tej sprawie nie robi» dodaje mu jeszcze więcej mocy” (ibidem: 21). 

Jako trzecia strona w konfl ikcie między zwykłym człowiekiem a elitami występują 
narratorzy tych historii (dziennikarze, gazeta jako instytucja), którzy mają dostęp do elit, 
ale reprezentują interesy czytelnika/zwykłego człowieka (Connell 1992). To ich usytu-
owanie jest zresztą głównym argumentem prasy rewolwerowej przeciwko oskarżeniom 
o niski poziom i prymitywizm tabloidowych tekstów: pracownicy tego typu gazety lubią 
się sami prezentować jako jedyni, którzy mówią „prawdziwą prawdę”, podkreślać, że 
za nic mają „układy” oraz polityczną poprawność, uzasadniać działania dziennikarzy 
(często brutalne, nieetyczne, nawet bezprawne) rzeczywistymi potrzebami i zaintereso-
waniami czytelników, których nie zaspokaja prasa głównego nurtu. „Z tabloidowych hi-
storii o zamęcie, gwałcie i morderstwach – chwali prasę bulwarową przychylny jej ame-
rykański komentator – dowiadujemy się jasno, kto komu dokładnie co zrobił. Znaczy 
to, że jesteśmy świadkami prawdziwej kroniki społeczeństwa, którą prestiżowa prasa 
próbuje ukrywać albo zasłaniać swoją świętoszkowatością” (Shaw 1993). „Fakt” (jeden 
z dwóch głównych polskich tabloidów) „stosuje wyraźny podział na my i oni, nieuf-
nie patrzy na ręce władzy” – podsumowuje aprobująco polski medioznawca Zbigniew 
Bajka (Wyszyńska 2006).

Język jak puzzle

Tekstom tabloidowym nadaje się sensacyjne tytuły i opatruje je obfi tym materiałem 
ilustracyjnym, stąd niekiedy ironiczne określenie tego typu dzienników jako prasy dla 
ludzi, którzy nie umieją czytać. Język prasy tabloidowej stosunkowo – spośród wszyst-
kich mediów pisanych – najbliższy jest mowie potocznej, nie jest z nią jednak tożsa-
my. Dobitnie wyraża orientację melodoksyjną (� INFOTAINMENT I ORIENTACJA 
MELODOKSYJNA) – jest emocjonalny, operuje dużą liczbą określników, wykrzykni-
ków; zdania o prostej budowie służą tu przede wszystkim do oceny świata, nie do opisu 
jego złożoności. Trzeba jednak przyznać, iż jest to jednocześnie język mocno związany 
z życiem codziennym czytelnika i otaczającą go kulturą popularną. Można chyba zary-
zykować stwierdzenie, iż stanowi on rodzaj swoistego, odrębnego dialektu, w którym 
potocznie używane stałe związki frazeologiczne, najczęściej te o wysokim nasyceniu 
emocjami, wymieszane są z popularnymi cytatami, powiedzonkami i przysłowiami, 
wierszykami i piosenkami, tytułami fi lmów, programów telewizyjnych, gier komputero-
wych, sloganami reklamowymi, sformułowaniami zapożyczonymi z żargonu politycz-
nego, języka sprawozdawców sportowych, gwary więziennej itp. Teoretycy porównu-
ją ten język niekiedy do puzzli lub do anonimowych donosów czy listów z żądaniami 
okupu (Waterhouse 1989: 38), w których każde słowo wycięte jest z innej publikacji 
– i słowa te, wydrukowane różnymi czcionkami, rozmaitej wielkości i koloru, tłoczą się 
bezładnie, naklejone na czystą kartkę... Niewątpliwie nie jest to piękna polszczyzna, ale 
dla badacza języka potocznego za sto i więcej lat będzie ona ciekawym źródłem słowni-
ka dzisiejszej polskiej ulicy.
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Przewaga obrazów nad słowami

Słowo nie jest jednak w tabloidzie najważniejsze; charakterystyczna jest dlań zdecydo-
wana przewaga znaczenia materiału ilustracyjnego nad tekstowym. Poradniki dla wy-
dawców i specjaliści od projektowania prasy (Montgomery 2005) zaznaczają wprost, 
że przygotowanie tabloidowej story zaczyna się od organizacji materiału wizualnego. 
Kolejność działań jest następująca: ilustracje – chwytliwe tytuły – tekst. „Nigdy ża-
den czytelnik się nie skarżył, że tekst jest za krótki” (ibidem). Dominuje fotografi a. 
Oczywiście, jest ona istotna także w poważnej prasie informacyjnej, o ile jednak tam jest 
ona zazwyczaj albo marginalizowana i służy jako dodatek, komentarz, wypełniacz, albo 
ma funkcje artystyczne i estetyczne, o tyle w tabloidach jest po prostu zasadniczą treścią, 
najważniejszą częścią produktu dziennikarskiego (Becker 1992). Fotodziennikarstwo to 
dzisiaj rodzaj sztuki, jednocześnie popularnej i docenianej – ale nie w prasie tabloido-
weej. Tutaj cele estetyczne i artystyczne nie mają znaczenia. Fotografi a jest traktowana 
ściśle instrumentalnie. Jej funkcje czerpią z różnych tradycji reprezentacyjnych, podpo-
rządkowane są jednak przede wszystkim dwóm celom: uproszczeniu odbioru treści i je-
go emocjonalizacji. Ponieważ treść musi być łatwa do przyswojenia, fotografi e opatruje 
się wyrazistymi, emocjonalnymi, często tautologicznymi podpisami. Komputerowa ob-
róbka zdjęć umożliwia dodawanie i usuwanie elementów, zamazywanie lub wyostrzanie 
szczegółów, tworzenie kolaży, fotomontaży, fotografi i rzeczy i osób nigdy nie istnieją-
cych. W ostatnich dziesięcioleciach uzupełnia je obfi ta infografi ka – generowane kom-
puterowo tabele, mapy, plany, wykresy, a także obfi te użycie kolorowych tint, wyrazi-
stych znaków grafi cznych, z przewagą czerwieni i żółci.

Bez paktu faktografi cznego

Gatunki dziennikarskie występujące w tabloidach pozornie nie różnią się od gatunków 
w prasie informacyjnej głównego nurtu; można tu najwyżej zaobserwować większą niż 
w tej drugiej ilościową przewagę tekstów informacyjnych nad publicystyką. Są więc 
informacje, relacje, reportaże, wywiady. Różnica jednak istnieje, a wyraża się w odrzu-
ceniu przez tabloidy paktu faktografi cznego. Nie tylko nie zakłada się tu podawania 
wyłącznie informacji sprawdzonych, lecz buduje się informacje z domysłów, spekulacji, 
sprowokowanych zachowań i wypowiedzi. Nie oddziela się też informacji od komenta-
rza, zasadą jest właśnie natychmiastowe, jednoczesne z informowaniem komentowanie 
i ocena. Taka budowa i sposób doboru materiału w prasie bulwarowej powodują zrozu-
miałą krytykę części środowiska dziennikarskiego, zwłaszcza tej związanej z poważ-
nymi mediami informacyjnymi i hołdującej zasadom rzetelności, prawdziwości i od-
dzielenia informacji od komentarza jako podstawowym zasadom profesji. Rada Etyki 
Mediów uznała za konieczne wyrażenie swego zaniepokojenia działaniami tabloidów 
już w 1999 r., zanim jeszcze na polskim rynku prasowym pojawił się „Fakt”, który nota 
bene trzykrotnie (czyli co roku od czasu swego powstania w końcu 2003) otrzymywał 
od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich tytuł Hieny Roku, przyznawany za szczegól-
ną nierzetelność i lekceważenie zasad etyki dziennikarskiej (Hiena 2006). To zaniepo-
kojenie powracało w wielu późniejszych dokumentach Rady i w licznych dyskusjach 
środowiskowych. „Tzw. dziennikarstwo drapieżne – zwraca uwagę Rada – agresywne, 
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owocujące tekstami i wypowiedziami bulwersującymi opinię publiczną jakże często bez 
pokrycia w faktach i bez dostatecznych ku temu powodów, nie powinno być głównym 
sposobem informowania społeczeństwa i uprawiania publicystyki. Przesłaniem naszego 
zawodu jest przede wszystkim dobro odbiorcy, zaś pierwszym kryterium, zapisanym 
w Karcie Etycznej Mediów, jest taki sposób przekazywania treści i komentowania in-
formacji, aby pomagał odbiorcy rozumieć otaczającą go rzeczywistość i rozpoznać, co 
w niej najważniejsze, a co drugorzędne” (Rada Etyki Mediów 1999). „Obawiamy się, 
że styl dominujący obecnie nie służy najlepiej kształtowaniu państwa jako wspólnego, 
nadrzędnego dobra oraz świadomych tego postaw obywatelskich” (ibidem).

Krytyka Rady jest słuszna, ale w przypadku tabloidów – chyba niewłaściwie zaadre-
sowana. Mamy tu do czynienia z mediami masowymi, tabloidy, owszem, są prasą – ale 
pisanie do tabloidu po prostu nie jest dziennikarstwem. Od dziennikarstwa w sposób 
zasadniczy różni je stosunek do prawdy. O ile poważne dziennikarstwo informacyjne 
z zasady polega na pisaniu o wydarzeniach prawdziwych, o tyle w pisarstwie tabloido-
wym najistotniejsza jest nie prawdziwość, lecz atrakcyjność. Toteż mieszają się tu opisy 
prawdziwych wydarzeń z historiami nieprawdziwymi, wymyślonymi (Hogshire 1997). 
Ilość tych zmyśleń i ich forma mogą się różnić – od zaledwie koloryzowania, przesady, 
spekulowania „co by było, gdyby”, do historii całkowicie wymyślonych. Tabloidy do-
pracowały się własnych, charakterystycznych gatunków, jak fi kcyjny reportaż, „biały” 
wywiad, inscenizowany fotoreportaż, fotostory itp. (�GATUNEK MEDIALNY JAKO 
KOD). Nie należą już one do dziennikarstwa, lecz do szeroko rozumianej popkultury 
i powinny być analizowane jako gatunki o odrębnej konstrukcji, poetyce, stylistyce itd. 
(Connell 1998). 

ODMIANY TABLOIDÓW

Podobnie jak inne gatunki w mediach, pisma brukowe można podzielić na podgatunki, 
typy i formaty, różniące się doborem tematów, proporcjami prawdy i zmyślenia, pozio-
mem emocji, językiem i rozwiązaniami grafi cznymi. Najważniejsze różnice formalne 
i treściowe pozwalają na odróżnianie supermarket tabloids i tabloidów typu brytyjskie-
go. Te pierwsze, charakterystyczne zwłaszcza dla amerykańskiego rynku prasowego, 
interesują się przede wszystkim życiem celebrytów i sensacyjnymi historiami „z życia 
wziętymi”. To one właśnie bez skrępowania informują na pierwszej stronie o szczegółach 
pożycia małżeńskiego Britney Spears, ale również że Elvis Presley żyje i że w miastecz-
ku Everyville rybacy wyłowili z kanalizacji syrenę. Znaczna część materiału jest tu po 
prostu zmyślona; wymyślone bywają najczęściej także teksty o skądinąd prawdziwych 
osobach – aktorach, politykach, sportowcach, których (domniemane) życie erotyczne 
i rodzinne żywo interesuje publiczność. W Europie ten typ prasy występuje stosunkowo 
rzadko. Bliższa mu od prasy codziennej jest – właściwie stanowiąca tutejszą odmianę 
supermarket tabloids – prasa tęczowa lub plotkarska (używa się niekiedy staroświe-
ckiego już określenia bulwarowa), zajmująca się doniesieniami, plotkami i zmyśleniami 
z życia osób sławnych i znanych, ale jednak oszczędnie dozująca historie całkowicie 
nieprawdopodobne, w rodzaju lądowania kosmitów.
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W naszej części świata bardziej rozpowszechniona jest prasa tabloidowa typu 
brytyjskiego, zwana tam także Newsstand Tabloid Press (Sparks, Tulloch 2000: 15). 
Szczególnie bogato reprezentowana w Wielkiej Brytanii, lecz obecna praktycznie we 
wszystkich kapitalistycznych krajach europejskich, pisze głównie o polityce i życiu 
społecznym, nie zaniedbując jednak plotek i ciekawostek z życia gwiazd. Występuje tu 
melodoksyjna stylistyka, przewaga ilustracji, upodobanie do krzyczących tytułów i wy-
razistych uproszczeń, język – prymitywny, żargonowy i barwny, jednak prasa tego typu 
akcentuje swój dziennikarski, nie zaś bajkowy charakter. Podkreśla się w niej prawdzi-
wość opisywanych wydarzeń (nawet jeżeli nie są prawdziwe), akcentuje się – społeczną 
rolę tabloidów jako jedynego miejsca w skorumpowanym świecie mediów, gdzie czło-
wiek może się dowiedzieć prawdy (por. ibidem: 6 nn.). 

Swój dziennikarski rodowód i posłannictwo starają się też podkreślać charakterystycz-
ne dla krajów Ameryki Środkowej i Południowej dzienniki popularne. W przystępnej 
a sensacyjnej formie informują one zaledwie umiejących czytać odbiorców o wiado-
mościach z życia politycznego i społecznego i starają się im pomagać w życiu codzien-
nym. Jak dotąd, nie udała się bodaj żadna próba zaszczepienia takiego modelu dziennika 
w krajach europejskich.

POLSKA PRASA TABLOIDOWA I JEJ CZYTELNICY

W Polsce tabloidy pojawiły się wkrótce po uwolnieniu prasy; podobnie stało się w in-
nych krajach postkomunistycznych, gdzie od razu zaczęły się cieszyć popularnością 
i gdzie w ciągu ostatniej dekady XX wieku szybko doszło do (istniejącej również w Eu-
ropie Zachodniej) polaryzacji rynku, jego podziału na prasę poważną i tabloidową. Po 
upadku komunizmu w niektórych krajach – jak Czechy i Słowacja – tabloidy zdomino-
wały rynek, w innych – na przykład na Węgrzech i w Polsce – quality papers wytrzy-
mują konkurencję z tabloidami, a nawet okresowo miewają wyższe od nich czytelni-
ctwo i większe udziały w rynku reklamowym (Gulyas 1998; Wiśniewski 2007). Dwa 
największe polskie brukowce – „Super Express” (ukazujący się od 1991 r.) i „Fakt” 
(od 2003 r.) – zajmują czołowe miejsca w rankingach czytelnictwa: w 2006 r., według 
Polskich Badań Czytelnictwa, F był pierwszy, SE – trzeci; drugie miejsce zajmowa-
ła „Gazeta Wyborcza” (MMP 2006). Czytelnicy obydwu tabloidów są bardzo podobni 
(dane za: Polskie Badania Czytelnictwa, Wyszyńska 2005). Czyta je nieco więcej (o kil-
ka punktów procentowych) mężczyzn niż kobiet, o bardzo równo rozłożonym profi lu 
wiekowym (mniej więcej po 20% w grupie 15–24, 25–34, 35–44, 45–54 i powyżej 54 
lat, z niewielką przewagą grupy najmłodszej i dwóch najstarszych). 45–50% czytel-
ników ma wykształcenie podstawowe i zawodowe, około 35% – średnie. Oba tytuły 
mają wysoki współczynnik tak zwanego współczytelnictwa: około 40% czytelników SE 
kupuje też F, jedna piąta czytelników F sięga także po SE (dane za: Polskie Badania 
Czytelnictwa, Wyszyńska 2005). Oba dzienniki zamieszczają sporo reklam, lecz utrzy-
mują się głównie ze sprzedaży nakładu, wspieranej agresywnym marketingiem, konkur-
sami dla czytelników, loteriami, nagrodami, akcjami lojalnościowymi. Duża sprzedaż 
wskazuje, że dopracowały się rzeszy stałych, lojalnych czytelników.
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Zaliczenie któregokolwiek z polskich tabloidów do jednego z opisywanych wyżej 
typów wydaje się problematyczne. Na naszym stosunkowo ubogim rynku prasowym 
jeden tytuł musi spełniać kilka funkcji, w SE i F nastąpiło więc wymieszanie formu-
ły amerykańskiego tabloidu fantastycznego, donoszącego o kosmitach i niezwykłych 
wydarzeniach, z elementami prasy plotkarskiej, tzw. tęczowej, z dodatkiem poradni-
ka domowego oraz z formułą niemieckiej i brytyjskiej prasy tabloidowej, zajmującej 
się przede wszystkim sensacyjną informacją polityczną i skandalami wśród polityków 
i artystów. Informacje o wielorybie w Wiśle, spotkaniach z kosmitami i maseczkach 
kosmetycznych ze spermy (por. Wyszyńska 2006) mieszają się tu z krwawymi opisa-
mi zbrodni, doniesieniami o skandalach politycznych, plotkami o życiu prywatnym 
popularnych aktorek, poradami, jak sobie radzić z biurokracją oraz rodzajem bardzo 
uproszczonego dziennikarstwa quasi-społecznego. 60% czytelników F nigdy wcześniej 
nie czytało żadnego dziennika. Widocznie więc pismo to wypełnia jakąś lukę na rynku 
– zaspokaja potrzeby ludzi, którzy nie mieli dotąd gazety, która by odpowiadała ich po-
ziomowi intelektualnemu, upodobaniom i oglądowi świata. Główny konkurent F, star-
szy odeń SE, pragnąc zachować resztki wiarygodności dziennikarskiej, próbował odciąć 
się od agresywnej stylistyki F, przekształcając formułę w kierunku (podobnego nieco 
do tabloidów południowoamerykańskich) dziennika popularnego, informującego, wy-
jaśniającego i pomagającego w życiu codziennym. Żeby sprostać konkurencji, musiał 
jednak szybko powrócić do krwi i sensacji, choć ubranej w układ typografi czny nieco 
bardziej wyważony, spokojniejszy niż u konkurenta.

Sukces F był w pewnym sensie nieunikniony. Nie tylko wypełnił on lukę na rynku, 
lecz wpisał się w ogólną logikę zjawiska, dla którego medioznawcy mają już fachowy 
termin. 

TABLOIDYZACJA

Proces zwany tabloidyzacją mediów polega na zbliżaniu się formy, języka, obrazu 
świata w mediach głównego nurtu do treści, formy, języka i obrazu świata prasy 
tabloidowej (por. Sparks, Tulloch 2000). W trosce o utrzymanie poziomu czytelnictwa, 
tak zwanej oglądalności czy liczby słuchaczy, także media dotychczas uważane za po-
ważne zaczynają się odwoływać do tego, co było dotychczas źródłem popularności tab-
loidów. „To zdjęcia sprzedają gazety, nie artykuły” – doradza, choć nie bez nutki ironii, 
specjalista z branżowego pisma marketingowego (Brief 2005); „prezydent Kwaśniewski 
ujawnił swój PIT? W takim razie należy wydrukować skan formularza oraz zdjęcie gło-
wy państwa, najlepiej w niezbyt szlachetnej pozie. Przy takiej ilustracji tekst jest w za-
sadzie już zbędny. Czytelnik szuka doznań i chce, żeby nim wstrząsnąć; tytuł Zadał 
matce 111 ciosów mówi sam za siebie. Ludzi ciekawią inni ludzie, a nie polityka czy 
kultura; Krzysztof Oliwa niekoniecznie jest na tyle dobrym hokeistą, aby opisywać jego 
osiągnięcia na tafl i, za to jego romanse to historia warta przynajmniej czterech kolumn. 
Pogłoska i plotka to taka sama informacja, jak każda inna; prawdopodobnie to na tej 
zasadzie opiera się popularność jasnowidza z Człuchowa, który «wie, gdzie szukać cia-
ła». Liczą się źródła, a nie ich wiarygodność; to nic, że żaden z informatorów nie chce 
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podać nazwiska, ważne, że Niemczyk będzie sypał. Jaki czytelnik, taka gazeta; pijany 
kierowca doprowadził do kolizji z policyjnym pojazdem? Skądże znowu, to „narąbany 
walnął w radiowóz». A przede wszystkim należy pisać zwięźle, prosto i zanim to zrobi 
konkurencja”. I komentuje: „Tabloidyzacja jest przede wszystkim pomysłem na odwró-
cenie niekorzystnych tendencji sprzedażowych (...) może być (...) dobrym rozwiązaniem 
tam, gdzie tytuł nie jest wąsko sprofi lowany, jego audytorium się starzeje, czytelnicy od-
chodzą do konkurencji, a fi nanse pozwalają na wsparcie zmian promocją i reklamą...”. 
Media zatem, odwracając te „niekorzystne tendencje”, rozpowszechniają plotki; donoszą 
o zbrodniach i skandalach; wykazują zainteresowanie celebrytami i życiem prywatnym 
postaci publicznych. Tytuły materiałów dziennikarskich stają coraz bardziej sensacyj-
ne, język uproszczony i emocjonalny, ilustracje zajmują coraz większą powierzchnię, 
kurczą się natomiast teksty. Odpowiada się w ten sposób na zapotrzebowania czytel-
nika zainteresowanego nie analizą i wyjaśnianiem świata, tylko rozrywką i skandalem. 
Czytelnik dotychczas tym niezainteresowany, zostaje poddany swoistemu treningowi 
do poszukiwania właśnie sensacyjnych, skandalicznych treści. Tabloidyzacja nie dotyka 
jedynie dzienników informacyjnych. Szeroki paradygmat tabloidyzacji obejmuje także 
niektóre tygodniki opinii i magazyny ilustrowane; pisma dla kobiet, dla mężczyzn (� 
MEDIA RODZAJOWE); tak zwaną prasę people lub tęczową (czyli poświęconą ży-
ciu gwiazd i stylowi życia ludzi zamożnych) i tygodniki telewizyjne; prasę sportową. 
Z tabloidowej estetyki i wizji świata korzystają stacje tzw. talk radio; znaczna część 
gatunków telewizyjnych ewoluuje w tym kierunku. Jeżeli poniekąd naturalnym proce-
sem może się wydawać tabloidyzowanie się telewizyjnych talk shows, reality shows (� 
PODGLĄDACTWO I DEMOCRATAINMENT), programów rozrywkowych, niektó-
rych quizów i teleturniejów (� EDUTAINMENT), to już mniej oczywiste, a jednak ob-
serwowalne jest wykorzystywanie tabloidowej stylistyki w programach dokumentalnych 
i dyskusjach publicystycznych. Co może najbardziej znamienne i niepokojące, to fakt, 
iż można ten proces zaobserwować także w treściach i strukturze serwisów informacyj-
nych. Wpisuje się on w logikę zamiany informacji w rozrywkę (� INFOTAINMENT 
– ROZSZERZANIE PARADYGMATU). 

SUPERSTACJA: TABLOIDYZACJA NA (PRAWIE) POWAŻNIE

Znamiennym objawem tabloidyzacji jest informacyjna stacja telewizyjna w całości poświę-
cona tematyce charakterystycznej dla brukowców, która ma mówić do ludzi „ich językiem” 
i wywoływać silne emocje. Z enuncjacji kierownictwa wynika, że projektowany rozkład war-
tości i ocen oraz stosunek do odbiorcy mają tu być takie same, jak w tabloidach – możemy 
się spodziewać spolaryzowanego obrazu świata, prostych opozycji my/oni, dowartościowania 
czytelnika mało wnikliwego, o mało zniuansowanym obrazie świata, za to zniechęconego zbyt 
wysokim poziomem mainstreamowej telewizji.
„U nas będzie dużo sensacji, dużo emocji – zapowiadał w przededniu otwarcia wydawca wia-
domości w Superstacji. – Chcemy wzbudzać w widzach złość, gniew. Chcemy, żeby widz 
w małym miasteczku, sącząc piwo, miał się na co pogapić. Damy ludziom to, co ich interesuje: 
nie losy danej ustawy, bo to podają inne stacje, ale to, że w czasie upałów Ryszard Kalisz był 
spocony jak hipopotam. – Widz będzie miał fun!” (Łupak 2006). „Superstacja wypełniła ważną 
lukę na polskim rynku medialnym i telewizyjnym” – głosi deklaracja programowa na ofi cjalnej 
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Termin tabloidyzacja zrobił w ostatnich latach swoistą karierę. Posługują się nim inte-
lektualiści narzekający na poziom mediów oraz politycy, którzy oskarżenia o tabloidyza-
cję przywołują zwykle, gdy media mówią o nich samych nieprzychylnie. Wyszukiwarka 
internetowa pomaga stwierdzić, że narzekań na tabloidyzację jest mnóstwo także wśród 
zwykłych czytelników i widzów – temat jest wszechobecny na czatach, forach, w dzien-
nikach internetowych itp. Jednak powszechne, potoczne rozumienie tego terminu od-
syła, zdaje się, po prostu do zainteresowania mediów skandalem oraz ich uproszczo-
nego i brutalnego języka. Gdyby naprawdę tylko o to chodziło, trzeba by powiedzieć, 
że tabloidyzacja w większym lub mniejszym stopniu była w mediach zawsze. W końcu 
skandale zawsze stanowiły magnes przyciągający czytelnika; zwykle też pisano o nich 
prosto i dosadnie. Jednak tabloidyzacja to nie tylko nastawienie na sensację. Chodzi 
o coś więcej: o postępującą, obserwowalną zmianę tonu, języka i sposobu opisywania 
świata. Tabloidyzacja wyraża się nie tyle w tym, że media donoszą w pierwszej kolej-
ności o sensacyjnych wydarzeniach i skandalach, ile w tym, iż prawdziwa lub sfabry-
kowana sensacja i skandal stają się najważniejszymi lub jedynymi wręcz tematami. 
Dobór materiału w mediach nie opiera się na kryteriach ważności, czy nawet na innych 
kryteriach z całego katalogu news value, lecz wyłącznie na możliwości przedstawienia 
danej osoby, wydarzenia, zjawiska w kategoriach sensacji lub skandalu. To, czego nie 
da się w ten sposób zobrazować, albo znika z pola zainteresowania mediów, albo zostaje 
tak sformatowane i wzmocnione, żeby pasowało do tabloidowej formuły gatunkowej. 
Z braku wydarzeń skandalicznych lub sensacyjnych wydarzenia takie i zjawiska prasa 
wymyśla (klasyczne tabloidy) lub sama kreuje (nie tylko tabloidy, lecz także poważniej-
sze tytuły). W logikę tabloidyzacji wpisuje się zatem to, co w polszczyźnie potocznej 
zyskało już półironiczną nazwę „faktu medialnego”: wydarzenia, które media najpierw 

stronie internetowej stacji (Superstacja 2006). „Brakowało na nim stacji, która o wszystkim 
będzie mówiła prostym językiem, zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Wyróżnikiem Superstacji 
jest nowy styl dziennikarstwa telewizyjnego, nowy sposób rozmowy z widzem. Sensacja, 
zbrodnia, prawda, rozrywka, skandale. Nie jesteśmy i nie chcemy być obiektywni! Dla nas nie 
ma bulwersujących tematów, kontrowersyjnych lub drastycznych ujęć. Nazywamy rzeczy po 
imieniu. Nigdy nie będziemy poprawni ani obojętni! Poruszamy wszystkie bulwersujące tema-
ty. Pokazujemy rzeczy bolesne i wstrząsające. Próbujemy ustalić ich przyczyny i napiętnować 
winnych. Na własną rękę podejmujemy śledztwa, interweniujemy w sprawach osób prześlado-
wanych i pokrzywdzonych. Superstacja nie relacjonuje bieżących wydarzeń politycznych ze 
śmiertelną powagą. Tak jak nasi widzowie, chcemy mieć do polityki należny jej dystans. Polska 
polityka nie zasługuje na powagę. Nie wstydzimy się, tak zwanej, taniej sensacji”.
W ten sposób w polskim pejzażu medialnym pojawiła się stacja telewizyjna, dla której zasady 
działania tzw. trash tv, telewizji opartej na przemocy, obsceniczności, erotyzmie mają stano-
wić świadomie przyjętą zasadę działania. Podobnie jak SE i F, łączy ona formułę fantastyczną 
à la amerykańskie tabloidy supermarketowe z rewolwerowym dziennikarstwem politycznym 
i czymś w rodzaju dziennikarstwa interwencyjnego. Co jednak istotne i znamienne – i dobrze 
widoczne w przytoczonej wyżej deklaracji programowej – „śmieciowa” stacja telewizyjna 
działa pod auspicjami służby społeczeństwu i dziennikarskiego zaangażowania. Na początku 
była wprawdzie lekceważona, ale już w kilka miesięcy po uruchomieniu media głównego nurtu 
zaczęły przytaczać jej materiały na takich samych prawach, jak innych mediów informacyj-
nych.
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same wywołują (np. prowokując osoby publiczne do gwałtownych wypowiedzi lub za-
chowań; lista możliwości jest jednak znacznie dłuższa), a potem opisują jako sensacyjne 
i/lub skandaliczne. Powstały opis odpowiada zapotrzebowaniu publiczności na bajkę 
miejską, melodramat i uproszczony moralitet.

Tabloidyzacja a pakt faktografi czny

Oczywiście, nadmierne zainteresowanie sensacją i skandalem musi stanowić zagroże-
nie dla staroświeckich kryteriów prawdy, bezstronności, obiektywizmu, profesjonalnej 
rzetelności. Tabloidyzacja wyraża się w znaczącym przewartościowaniu w dziedzinie 
tych kryteriów. Nie chodzi tylko o sytuacje, gdy media kłamią, wyolbrzymiają fakty, 
naciągają je do założeń i dostosowują do oczekiwań publiczności. Pogoń za sensacją 
i dwuznaczny stosunek do prawdy zarzucano im, od kiedy tylko się pojawiły. Pierwsza 
polska analiza zawartości prasy z 1889 roku miała wszak tytuł O zarazie moralnej... 19

W tabloidyzacji chodzi o znamienne przesunięcie wartości sprawiające, że kryteria sen-
sacyjności i dopasowania do domniemanych upodobań publiczności wyprzedzają albo 
zastępują kryterium prawdy. Media informacyjne mówiły zwykle odbiorcy: „ta wiado-
mość jest prawdziwa, a w dodatku sensacyjna”, a wiadomości prawdziwe i za mało sen-
sacyjne drukowały nonparelem na dalszych stronach albo emitowały w gorszym czasie 
ekranowym. Media stabloidyzowane mówią: ta „wiadomość jest sensacyjna, a może też 
prawdziwa – albo chociaż prawdopodobna, zważywszy na to, co i my, i ty, odbiorco, 
wiemy o tym świecie”. 

Język tabloidyzacji

Takie przesunięcie wymusza zmianę języka. Nie chodzi tylko o hiperbolizację, nad-
miar określników, używanie zemocjonalizowanego i przesyconego stereotypami języ-
ka. Popularnym mediom masowym zarzucano to zawsze. Są skądinąd takie sytuacje, 
wydarzenia, zjawiska, poglądy, osoby, okoliczności, o których pisanie w takiej stylisty-
ce jest usprawiedliwione, a nawet nie ma dla niego sensownej alternatywy. W procesie 
tablo-idyzacji język opisujący świat ewoluuje w taki sposób, że sensacyjną, emocjo-
nalną i silnie wartościującą poetykę stosuje się wszędzie, nie tylko do opisu sytuacji, 
w których byłaby ona może uzasadniona albo możliwa do obrony. W świecie mediów 
stabloidyzowanych lub dążących do tabloidyzacji nawet zjawiska, osoby, wydarzenia 
słabo nadające się do opisu w kategoriach sensacji i skandalu, ujmuje się w taki sposób, 
żeby użyte środki językowe (a także kompozycja wizualna materiału dziennikarskiego) 
tę sensację sugerowały, podpowiadały skandalizującą interpretację. Mowa tabloidowa, 
jej stylistyka i retoryka, są łatwe do zrozumienia, a na dodatek dostarczają czytelnikom 
gratyfi kacji emocjonalnych. Jeśli konsekwentnie się jej używa, inne sposoby mówienia 
o świecie zaczynają się wkrótce wydawać mdłe, sztywne, nudne, hermetyczne. Toteż 
staje się ona dla mediów językiem dominującym albo wręcz jedynym, a jeśli będzie 
używana dostatecznie długo i powszechnie, trudno będzie sobie nawet wyobrazić dla 
niej alternatywę.

19 Autorem był pedagog i reformator społeczny Jan Władysław Dawid.
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Za takim ukształtowaniem językowym treści mediów idzie spektakularna rehabilita-
cja i dowartościowanie mowy kolokwialnej (por. Piekot 2006) w jej odmianie charakte-
rystycznej dla niższych, słabo wykształconych warstw społeczeństwa miejskiego; poja-
wiają się też liczne zapożyczenia z żargonu ulicznego, języka młodzieżowego, dialektów 
subkultur, gwary więziennej. Następuje ekspansja do mediów tego, co Basil Bernstein 
(2003) opisywał (nie wartościując zresztą) jako „kod ograniczony”.

Opisywany przez Bernsteina20 kod ograniczony posługuje się krótkimi, prostymi 
zdaniami, o ubogiej, uproszczonej składni; wiele tu form rozkazujących, mało natomiast 
określników. Nadawca posługujący się kodem ograniczonym używa wielu konstrukcji 
oznajmująco-pytających. Stosowanie licznych zaimków osobowych pozwala odnosić 
się do konkretnych, namacalnych doświadczeń w materialnym świecie; odbywa się to 
z pominięciem takich form językowych, które by umożliwiały abstrahowanie czy wyra-
żanie złożonych zależności logicznych między zjawiskami. Jak zauważają językoznaw-
cy, „jest to język znaczenia ukrytego, znaczenia implicite; wypowiedzi są na niskim 
stopniu ogólności, używa się raczej symboli konkretnych, rzec by można, namacalnych, 
niż określeń zależności logicznych. Ocena indywidualna nadawcy jest także ukryta, cały 
czas maksymalizuje się niejako solidarność grupową kosztem logicznej struktury ko-
munikacji i specyfi czności czy zindywidualizowania doznań” (Bokszański, Piotrowski, 
Ziółkowski 1977: 113). 

Jak już wspomnieliśmy, język tabloidów jest, przy swojej uproszczonej strukturze 
i ograniczeniu środków językowych, na swój sposób barwny i bogaty; niewątpliwie bły-
skawicznie reaguje na pojawiające się w potocznej polszczyźnie nowości słowotwórcze 
i wchodzące do niej żarty, powiedzonka, przysłowia, cytaty z kultury popularnej. Nie 
byłoby rzeczą mądrą ani go bezwarunkowo potępiać, ani walczyć z jego obecnością 
w mediach. Konsekwencją tabloidyzacji jest jednak rozszerzenie zasięgu tego języka na 
większość tematów i coraz częstsze używanie go w środkach komunikowania masowego. 
Przestaje on dziwić już nie tylko w prasie ilustrowanej – choć odkrycie go w „Przekroju” 
czy we „Wprost” może powodować u czytelnika wysokie uniesienie brwi. Stał się także 
poniekąd naturalny w debatach i dyskusjach telewizyjnych oraz w całej sferze telewi-
zyjnej rozrywki, jest niemal obowiązującym stylem reklamy wielu rodzajów produk-
tów, coraz bardziej obecny jest też w intelektualnej i politycznej debacie publicznej. Ci, 
którzy go nie używają, być muszą skazani na wąskie grono słuchaczy i narażają się 
na oskarżenia o elitaryzm, staroświeckość albo brak kontaktu z rzeczywistością. Często 
są to zresztą oskarżenia uzasadnione; w polskich mediach trudno o sensowną językową 
alternatywę dla kodu ograniczonego. Odbiorca ma do wyboru mowę tabloidową w jej 
odmianach populistycznej, knajacko-luzackiej lub bogoojczyźniano-narodowej. Nie 
jest to może mowa wyrafi nowana, ale dla ludzi o niskiej kompetencji językowej (por. 
CBOS 1998) przynajmniej rozumiała. Alternatywą są hermetyczne wypowiedzi polity-
ków, ekspertów i intelektualistów, pełne słów takich, jak „optymalizacja”, „konsensus” 
i „demoliberalny”. Język ten konotuje władzę i przewagę mówiącego, ale dla wielu od-
biorców jest niezrozumiały, a nawet wrogi. Tymczasem liczne obszary życia społecznego 
wymagają dziś od obywateli posługiwania się kodem rozwiniętym, a najlepiej – umie-

20 Teorie brytyjskiego językoznawcy są dziś nieco zapomniane, należałoby je jednak przypominać – 
w transformacji ustrojowej kompetencje komunikacyjne społeczeństwa i możliwości ich kształtowania mają 
fundamentalne znaczenie dla rozwoju demokracji. 
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jętności swobodnego przerzucania się pomiędzy rozwiniętym i ograniczonym. Jeżeli 
kod ograniczony opanowuje coraz większe pole w komunikacji medialnej, pogarszają 
się warunki nabywania i kształtowania przez obywateli kompetencji komunikacyjnej. 
Teksty sformułowane w kodzie rozwiniętym, już teraz dla wielu za trudne, stają się nie 
tylko coraz mniej atrakcyjne, lecz także coraz bardziej niezrozumiałe. Nie należy lekce-
ważyć edukacji językowej poprzez media – dla wielu obywateli jest to jedyna dostępna 
edukacja, a język mediów pełni rolę wzorca poprawności językowej i stylu. Dominacja 
mowy tabloidowej w mediach nie tylko ogranicza możliwość wyrażania przez nie bar-
dziej skomplikowanych prawd o świecie i podejmowania istotnych dyskusji; prowadzi 
także do wykluczenia części odbiorców z wielu dziedzin życia. 

Tabloidyzacja – obrazy i oceny

Ludzie czerpią wiedzę o świecie między innymi z mediów masowych. Uczą się z nich, 
co jest ciekawe, a co nudne, a także przyzwyczajają się do tego, jaki obraz świata należy 
uznać za zrozumiały i naturalny. Tabloidyzacja wyraża się także w organizacji opisu rze-
czywistości. Można o niej mówić wszędzie tam, gdzie konieczne byłyby analizy i wy-
jaśnianie złożonych zjawisk, a zamiast tego pojawia się prosty opis lub fabularyzowana 
narracja połączone z prostą, radykalną oceną. Media, rzecz jasna, zawsze opowiadały 
historie i ferowały proste oceny. (Niektóre zresztą, np. telewizja, słabo się nadają do 
analizowania i objaśniania trudnych spraw). Problem z tabloidyzacją pojawia się wów-
czas, gdy uproszczony i wartościujący opis staje się podstawowym, a niekiedy jedynym 
dopuszczalnym sposobem mówienia o świecie. Media stabloidyzowane odzwyczajają 
odbiorców od wysiłku rozumienia i naturalizują dychotomiczny, uproszczony i emocjo-
nalny sposób mówienia o rzeczywistości.

TABLOIDYZACJA – ROZSZERZANIE PARADYGMATU

Zjawiskiem wartym opisu i zastanowienia jest nie tylko tabloidyzacja poszczególnych 
tytułów prasowych, a nawet nie tylko pojawianie się nowych, tabloidowych formatów, 
wszak dotyka ona nawet tytułów otaczanych dotąd społecznym szacunkiem i zaufaniem. 
Nawet jeżeli niektóre z nich (dość samobójczo) się przed tym bronią, ogólny trend w se-
miotyce i estetyce mediów jest właśnie trendem w stronę semiotyki i estetyki tabloi-
du. Chodzi jednak przede wszystkim o to, iż media odgrywają istotną rolę w różnych 
dziedzinach życia społecznego – i w związku z tym logice tabloidyzacji poddane zo-
stają rozmaite zjawiska społeczne mniej lub bardziej związane z komunikacją maso-
wą. Ewolucja mediów w kierunku tabloidyzacji musi pociągnąć za sobą dostosowujące 
zmiany w sferze polityki, edukacji, religii, sportu, kształtowania opinii publicznej itp. 
Już teraz możemy mówić o symptomach tabloidyzacji debaty publicznej, z myślą bo-
wiem o tej logice projektuje się i przeprowadza kampanie wyborcze oraz uprawia po-
litykę pomiędzy kampaniami. Tabloidyzacja rządzi organizacją wydarzeń sportowych, 
promocją kultury, nawet, do pewnego stopnia, życiem religijnym. Publiczne wystąpienia 
i wydarzenia organizuje się w taki sposób, żeby z jednej strony „nie dać żeru mediom”, 
z drugiej – eksponować te elementy, które poszukującym atrakcji mediom najbardziej 
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się podobają: silne emocje, spektakularne efekty, dwubiegunowy podział świata, moż-
liwość opisu i defi niowania w sposób krótki i uproszczony, umożliwiający proste war-
tościowanie. 

CO NA TO LUDZIE? BADANIA NAD CZYTELNIKAMI 
TABLOIDÓW

Dla mediów tabloidyzacja to nic innego, jak wyciągnięcie wniosków ze zmian na rynku. 
Rynek mediów jest coraz bardziej nasycony, rynek reklamy – coraz bardziej konkuren-
cyjny, więc wojna o zyski musi być coraz bardziej zawzięta. Żeby mieć zyski, trzeba się 
podobać czytelnikom. Nie da się budować wskaźników oglądalności i czytelnictwa na 
oświeconej mniejszości, studiującej z powagą analizy ekonomiczne i zasiadającej przed 
telewizorem, by wysłuchać Wieczoru z Operą. Trzeba sięgnąć po masy, które interesują 
się plotkami i zbrodniami, nie lubią czytać, za to uwielbiają obrazki, chcą, żeby było 
krótko i zabawnie, słowem – do tej publiczności, którą już zdążyły wychować tabloidy, 
telewizja i wszechobecna obrazkowa kultura popularna. Oczywiście, przeciwstawienie 
„oświeconej mniejszości” i „mas” jest tutaj prowokacją. Ani podziały społeczne i kultu-
ralne nie są aż tak jednoznaczne, ani też nie ma dziś mediów całkowicie elitarnych i ab-
solutnie masowych. Ale właśnie dlatego tak istotne jest pytanie o sens lektury tabloidów 
i przyczyny zainteresowania audytoriów stabloidyzowanymi mediami. Najłatwiej jest 
oskarżać publiczność o zepsucie gustu, lamentować nad niedostatkami wykształcenia 
mas i ich odwiecznym zainteresowaniem sprawami trywialnymi. Można dyskredytować 
czytelnika „Faktu” jako prymitywa i czytelniczkę prasy plotkarskiej jako „bezmózgą 
gęś” (Gietka 2006), ale to do niczego nie prowadzi: tabloidyzacja, jak i infotainment, już 
tu jest, a milionów ludzi nie można określić po prostu jako idiotów.

Przyjrzyjmy się zatem, co mówią wyniki badań nad lekturą tabloidów. Powinny one 
rzucić pewne światło również na lekturę innych stabloidyzowanych mediów. Musimy 
się odwołać do analiz brytyjskich, amerykańskich i australijskich (por. np. Storey 2003: 
73–78), bo polskich badań nad lekturą tabloidów na razie brak.

Jedną z hipotez często stawianych przez badaczy tej lektury jest jej wymiar eskapi-
styczny. Świat jest coraz bardziej skomplikowany i coraz więcej w nim zagrożeń (tak 
w każdym razie przedstawiają go media). Historie o lądowaniach kosmitów, cudownych 
kuracjach i odnalezionych testamentach pozwalają na chwilę ucieczki od realnych prob-
lemów i zagrożeń. Plotki o bogatych, sławnych i posiadających władzę dają jednocześ-
nie podstawy do marzeń i możliwość wentylowania frustracji. Tematem mediów stab-
loidyzowanych są uprzywilejowani tego świata w glorii albo w społecznym i moralnym 
upadku – a najczęściej to drugie następuje po pierwszym. Pojawia się tu zatem jako stały 
motyw celebracja sukcesu, i to często osiągniętego per aspera, co pozwala marzyć, że 
samemu osiągnie się jakąś formę kariery. Są też jednak historie o tym, jak sukces psuje 
charakter i uniemożliwia dobre relacje z ludźmi, ujawniają się więc „stare prawdy” o lo-
sie i ludzkim charakterze... (Connell 1992), zwłaszcza że opowieści o upadku wielkich 
sąsiadują z narracjami o zwykłych ludziach doznających cudownej odmiany losu lub 
nagrodzonych za dzielność, pomysłowość, wytrwałość. 
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Jak już postulowaliśmy, nie należy przykładać do tabloidów takiej miary, jak do 
innych produktów dziennikarskich. Trudno doprawdy sobie wyobrazić, żeby wszyscy 
czytelnicy wierzyli dosłownie w nawiedzone domy i historię o małomiasteczkowej skle-
powej, która okazuje się córką Michaela Jacksona. Podobnie jak donos o zbyt drogim 
aucie polityka, łapówkarstwie znanego lekarza i perypetiach piosenkarki powiększającej 
sobie biust, najczęściej nie mają istotnego praktycznego zastosowania – z wyjątkiem 
może tego, że można o nich pogadać z kolegami w pracy. Jeśli jednak dosłowny sens 
tych historii ani ich życiowe zastosowanie nie istnieją, to jednak można na nie patrzeć 
jako na źródło istotnej metaforycznej informacji o tym, jak urządzony jest świat: opo-
wiadają one o walce dobra ze złem, ale też o miejscu w życiu człowieka rodziny, sto-
sunku do młodości, starości, śmierci; wskazują na miejsce w naszym świecie pieniędzy, 
władzy, pożądania, miłości, itp. Mogą być traktowane jako nieprawdziwe w sensie lite-
ralnym, lecz postrzegane jako prawdziwe emocjonalnie i psychologicznie (o podobnym 
fenomenie pisała Ien Ang (1985) w odniesieniu do wiarygodności oper mydlanych; � 
PRZYJEMNOŚCI I POŻYTKI Z ODBIORU MEDIALNEGO MELODRAMATU). 
Niejako przy okazji stanowią rodzaj bajek moralnych, dostarczają prostej moralnej sa-
tysfakcji.

Eskapizm oraz poszukiwanie prostych życiowych prawd dobrze wyjaśniają popular-
ność tabloidów fantastycznych oraz wątków plotkarskich i sensacyjnych w innych 
gatunkach medialnych (a także, jak się zdaje, seriali i harlequinów � MELODRA-
MATYZACJA). Na pewno jednak nie można wskazywać na eskapizm jako główną 
przyczynę zainteresowania publiczności, gdy tematem tabloidowych publikacji jest 
najbliższa rzeczywistość społeczna i polityczna. 

W takiej sytuacji można spojrzeć na lekturę tabloidów jako na aktywność w pewnym 
sensie wywrotową – bunt przeciwko odgórnemu dyskursowi politycznemu i ofi cjalnym, 
poważnym ocenom. Plotkę także wielu badaczy interpretuje właśnie jako rodzaj ma-
łej, prywatnej działalności wywrotowej (Fiske 1994: 79). Sens takiej lektury popular-
nych mediów tabloidowych byłby dwojaki. Część czytelników może ją traktować jako 
rzeczywiste źródło wiedzy o świecie i potwierdzenie głębokiego przekonania, że życie 
społeczne jest domeną konfl iktu i wojny, politycy są aroganccy i skorumpowani, artyści 
rozwiąźli i rozrzutni, zwykli zaś ludzie niewiele mają w tym świecie do powiedzenia; 
czasem tylko zdarzają się im straszliwe nieszczęścia lub cudowne odmiany losu. Dla 
części odbiorców natomiast czytanie tabloidów nie polega naprawdę na poszukiwaniu 
prawdziwej informacji o świecie, tylko jest aktem celowego odrzucenia poważnych me-
diów informacyjnych. Może być interpretowane jako akt buntu; prowadzi do wydrwie-
nia elit i pseudoelit, o których tabloidy piszą, lub do ośmieszenia ofi cjalnej, prawomoc-
nej wiedzy i prawdy o świecie. Jednocześnie tabloidy dowartościowują lub prezentują 
jako najważniejsze wiedzę potoczną i zdanie tak zwanego prostego człowieka. Czytanie 
tabloidów może więc mieć funkcję terapeutyczną, a jednocześnie dawać czytelnikowi 
pewne poczucie kontroli nad skądinąd nieprzyjaznym, pełnym przymusu lub niezro-
zumiałym światem, prezentowanym mu przez ofi cjalną prasę i przez władzę, której ta 
prasa wydaje się częścią. „Życie – pisze Colin Sparks (1992: 35) – jest pełne mikro-
skopijnych elementów popularnej aktywności opozycyjnej”. Ta opozycyjność wyraża 
się w tym, jak ludzie twórczo użytkują towary kulturowe i nadają logice komercyjnej 
osobisty, polityczny/klasowy sens. W tym ujęciu lektura tabloidów byłaby w pewnym 
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sensie aktem o znaczeniu politycznym, nawet jeśli ich czytelnicy zwykle nie zdają sobie 
z tego sprawy.

Lektura tabloidów może też być interpretowana jako wyraz dążenia do odpolitycz-
nienia tego, co z natury swojej polityczne; przejaw odrazy dla polityki lub poszukiwanie 
miejsca, w którym ta polityka traci swoje znaczenie. Depolityzacja może być wyrazem 
obrzydzenia czy zniechęcenia ludzi do życia publicznego. Zainteresowanie tabloidami, 
jeśli taka interpretacja ich popularności jest słuszna, powinno być postrzegane przez 
rządzących jako jej niebezpieczny objaw.

Poniekąd odrębny, ale wart rozważenia jest pogląd (znanego z chyba nadmiernej wia-
ry w kreatywność i samodzielność przeciętnego odbiorcy) Johna Fiskego, który w feno-
menie popularności tabloidów widzi „sceptyczny śmiech, który dostarcza przyjemności 
niedowiarstwa, przyjemności nienabrania się, (...) ludowej przyjemności «przejrzenia 
ich na wylot» (kimkolwiek są ci potężni «oni» w danym momencie)” (Fiske 1992: 49). 
Tabloidy dostarczałyby zatem przyjemności ironii; dlatego właśnie w prasie tabloidowej, 
zamiast zacierać niekonsekwencje i uzgadniać sprzeczności, miałoby się je celowo eks-
ponować i eksploatować, sprzeczności i niekonsekwencje bowiem leżą w samym sercu 
kultury popularnej. To dlatego media tabloidowe nie muszą się odwoływać do narzędzi 
tradycyjnego dziennikarstwa, które za pomocą języka, formy i informacji o społecznym 
usytuowaniu dziennikarzy podkreśla przestrzeganie paktu faktografi cznego. Pakt fakto-
grafi czny nie jest tu potrzebny, a jeśli już – to do tego, żeby go manifestacyjnie łamać. 
Tam bowiem, gdzie media głównego nurtu reprezentują normalny, prawdziwy, racjo-
nalnie interpretowany świat, odwołując się przy tym do kategorii obiektywizmu czy 
bezstronności, tabloidy świadomie i jawnie wywracają na nice samą ideę racjonalności; 
podważają ideologiczną dyscyplinę regulującą w społeczeństwie to, co można i czego 
nie można uznać za prawdę (por. Allan 1999: 113–115).

Wydaje się, że aż tak daleko idące twierdzenie o stosunku tabloidów do idei racjo-
nalności i prawdy dotyczy raczej klasycznych tabloidów fantastycznych niż prasy tab-
loidowo-informacyjnej i innych mediów operujących w szerokim paradygmacie tablo-
idyzacji. Niepokojące jest bowiem to, że media te zarażają się tabloidyzacją właśnie 
przy jednoczesnym podkreślaniu i manifestowaniu przywiązania do paktu faktografi cz-
nego i własnej wiarygodności. Niewątpliwie jednak daje się obronić teza Fiskego, że 
popularność tabloidów powstaje na styku niedostępności lub nieatrakcyjności ofi cjalnej 
informacji i wiedzy alternatywnej lub opozycyjnej, której w tych warunkach niedostęp-
ności potrzebują ludzie. Entuzjazm odbiorców dla mediów tabloidowych może być skut-
kiem niedoinformowania i potrzeby informacji.

Popularność takich mediów może się również wiązać z dowartościowaniem odbior-
cy. Czytelnik, słuchacz, widz czuje, że jego racje i opinie zostają wzięte pod uwagę; 
że jego osobistym doświadczeniom daje się pierwszeństwo przed bardziej złożonymi 
i mało dlań przekonującymi opiniami płynącymi z ofi cjalnych instytucji oraz od ludzi, 
których postrzega jako obcych. Tradycyjne, poważne dziennikarstwo też nie jest ani 
wszechwiedzące, ani idealnie bezstronne – dostarcza tylko wycinkowego obrazu świata 
i objaśnia ten świat z punktu widzenia pewnej tylko wersji wiedzy i społecznego konsen-
susu. Jednocześnie stosuje ono rozmaite zabiegi formalne (� WŁADZA I OBOWIĄ-
ZUJĄCY STAN WIEDZY, � LEGITYMIZUJĄCY CHARAKTER SERWISU), które 
mają czytelnika przekonać, że ma on do czynienia z kompletną i spójną wizją świata. 
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Nie ukrywa przy tym, że rzeczywistość jest raczej złożona; czerpie wręcz poczucie włas-
nej wartości z tego, że może pomóc czytelnikowi tę złożoność pokonać. Wymaga jednak 
od czytelnika wysiłku myślowego, odwoływania się do wiedzy, wyciągania wniosków, 
samodzielnej interpretacji, poszukiwania w prezentowanym mu obrazie świata związ-
ków logicznych i wskaźników spójności. Media tabloidowe natomiast dostarczają pro-
stych, zrozumiałych i natychmiastowych wyjaśnień. Ocena, podsunięcie rozwiązania, 
wskazanie winnego następują tu natychmiast po opisaniu wydarzenia lub problemu; 
a co chyba najważniejsze, to natychmiastowe wyjaśnienie czy rozwiązanie (Sparks 
1992: 39) osiągnięte zostaje przez bezpośrednie odwołanie się do osobistego doświad-
czenia odbiorcy. Ten osobisty wymiar może być oczywiście sporadycznie obecny rów-
nież w dziennikarstwie głównego nurtu (w istocie, o czym była tu już mowa, pojawia 
się tam coraz częściej � INFOTAINMENT). W tabloidowych mediach jednak stanowi 
ramę konceptualną dla opisu wszystkich problemów i oceny wszystkich osób i zjawisk.

Tabloidowe wieści, jak już wspomnieliśmy, znakomicie nadają się jako materiał 
do popularnej konwersacji, wymiany żartów, narzekań, zdziwień itp. Odbiór mediów 
jest przecież w istocie swojej procesem kolektywnym (Hartley 1996; Bausinger 1997); 
występuje w kontekście rodziny, przyjaciół, współpracowników; informacje prasowe 
czy telewizyjne ożywają, zostają zapamiętane, zinterpretowane, włączone do własnych 
opinii czytelnika nie pod wpływem jedynie milczącej lektury, lecz w wyniku wspól-
nej z innymi ludźmi „obróbki” – omawiania, spekulowania, dyskusji itp. Media tab-
loidowe, z racji swej emocjonalności, łatwości odbioru tekstów i ich zapamiętywania, 
a także z powodu opisywanego wyżej związku z codziennym doświadczeniem, nadają 
się do tej działalności chyba lepiej, niż często mało zrozumiała (przynajmniej dla czę-
ści czytelników), zbyt skomplikowana, wymagająca wysiłku umysłowego „poważna” 
prasa codzienna i publicystyka w mediach elektronicznych. Opowiadane w nich historie 
są atrakcyjne i łatwe do odtworzenia, ponieważ operują konkretami i zamknięte są za-
zwyczaj w formułę narracyjną; „trzeba zrozumieć wartość dramatycznych, narracyjnych 
wiadomości w codziennym życiu ludzi” (Bird 1998).

Literatura poświęcona empirycznemu sprawdzeniu opisywanych wyżej koncepcji 
jest stosunkowo skąpa; nieporównanie mniej badań poświęcono czytelnikom tabloidów 
niż odbiorczyniom oper mydlanych czy recepcji serwisów informacyjnych. Temat wy-
daje się bowiem mało poważny, a czytelnicy prasy tabloidowej jawią się zapewne me-
dioznawcom i socjologom jako mało godni zainteresowania, zbyt trywialni i niemądrzy, 
żeby im poświęcać uwagę i cenne środki z grantów badawczych. 

Badania socjologiczne nad czytelnikami amerykańskich supermarket tabloids (Bird 
1992), oparte na analizie listów oraz pogłębionym wywiadzie, wskazują, że w gronie 
czytelników przeważają tam starsze kobiety, głównie rasy białej (informacja istotna 
z punktu widzenia amerykańskiej populacji czytelniczej). Czytelniczki i czytelnicy 
tabloidów fantastycznych mają do nich ciepły, emocjonalny stosunek oraz zasadniczo 
uważają zamieszczane tam informacje za dość dobrze udokumentowane (sic!), wcale 
jednak nie wierzą we wszystko, co się tam pisze. Lektura dostarcza im przyjemności 
spekulowania („co by było, gdyby...”). Są zadowoleni z możliwości wyboru, w co wie-
rzyć, a w co nie; lektura tabloidów daje im namiastkę kontroli nad swoją sytuacją w dość 
chaotycznym i niezrozumiałym świecie współczesnej informacji. Czytelnicy (zwłaszcza 
czytelniczki) tego typu gazet dalecy są jednak od opisywanego przez Fiskego scepty-
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cyzmu i przekory. Wybierają tabloidy nie dla przyjemności ironii, lecz właśnie dlatego, 
że tabloidy ich interesują, a poważna prasa nie. Jeśli więc szukać w lekturze tabloidów 
fantastycznych komponentu wywrotowego, to raczej w tym, że ich czytelnicy wiedzą, 
że „powinni” czytać coś innego, poważniejszego, społecznie uważanego za bardziej 
wiarygodne, jednak uważają poważną prasę za dla siebie osobiście nieistotną lub nudną. 
Czytają jednak mniej samoświadomie i ironicznie, niż chciałby to widzieć lewicujący 
australijski medioznawca.

Empiryczne badania nad odbiorem historii o kosmitach interesują nas jednak mniej 
niż ustalenia na temat czytelnictwa politycznej prasy codziennej typu tabloidowego, 
reprezentowanej u nas przez SE i F oraz wiele gazet regionalnych i lokalnych, a także 
stosunek do tabloidyzacji jako zjawiska w mediach i kulturze popularnej. Brytyjskie ba-
dania (Pursehouse 1991), polegające głównie na pogłębionych wywiadach z czytelnika-
mi wskazują, że ludzie najczęściej są stosunkowo racjonalni i angażują do lektury tego 
typu prasy sporo zdrowego rozsądku, a nawet podchodzą do niej z poczuciem humoru. 
Przede wszystkim zdają sobie sprawę z niewiarygodności lub nieistotności wielu od-
najdywanych w tabloidach rewelacji; po „prawdziwe” i „istotne” informacje sięgają do 
serwisów informacyjnych w telewizji (jak już wskazywaliśmy w innym miejscu, nie jest 
to zamiana, która przyniosłaby w dziedzinie doinformowania widzów jakieś szczególne 
korzyści...). Wybierają tego typu prasę, bo nie lubią czytać, a reszta mediów drukowa-
nych wydaje się im nudna i trudna. Ponadto nie mają czasu, a i tak nie traktują gazet 
jako źródła informacji, tylko jako rozrywkę. Rozrywka ta ma swoje miejsce w rytua-
łach życia codziennego. Treści z tabloidów stanowią materiał do niezobowiązujących 
konwersacji z ludźmi, czyli do interakcji społecznych, ale nie tych trwałych, głębokich, 
pociągających za sobą odpowiedzialność i konsekwencje, lecz do rytualnych kontak-
tów codziennych, zapewniających poczucie ontologicznej ciągłości i bezpieczeństwa. 
Nie tylko tabloidy odgrywają tę rolę. Trzeba jednak zauważyć, że o ile tabloidyzacja 
źle służy jakości debaty publicznej, interesowi społecznemu, poziomowi wiedzy i do-
informowania społeczeństwa, o tyle do podtrzymywania codziennych niedbałych, ale 
koniecznych do życia towarzysko-rytualnych kontaktów ze światem tabloidyzowane 
media nadają się wprost znakomicie.

* * *
KTO CZYTA, SŁUCHA, OGLĄDA?

W gospodarstwach domowych w naszej niewielkiej badanej zbiorowości, dość łatwo 
jest natrafi ć na „Fakt”, tylko w jednym domu natomiast znaleziono „Super Express”. Do 
regularnej lektury F przyznaje się 8 osób, w tym 3 kobiety. Pięcioro stałych czytelników 
ma wykształcenie zasadnicze (w tym dwie czytują jednocześnie SE), dwóch mężczyzn 
ma wykształcenie średnie, jeden wyższe. W trzech domach okresowo zagląda się do 
Superstacji, w jednym jest ona odbierana regularnie, choć nie co dzień. Ogląda się ją tam 
na przemian z TVN24... (W tym gospodarstwie pan domu czyta również F). Odbiorcy 
uważają ją za zwykłą stację informacyjną i nie przypisują jej niższej wiarygodności niż 
innym telewizjom. 
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Słaby wynik F i SE może dziwić, zważywszy na wysokie współczynniki czytelni-
ctwa tych dzienników w całej populacji. Ich brak w stałym repertuarze czytelniczym nie 
oznacza jednak, że nie mają one dla respondentów żadnego znaczenia i że nie zajmują 
się oni interpretacją ich treści; tabloidy mają swoich czytelników, mają też zagorzałych 
nie-czytelników, którzy stanowczo się od ich lektury odcinają – i wprost lub pośrednio 
nadają tej decyzji sens kulturalny i klasowy.

Dodajmy, że o ile czytelnictwo tabloidów codziennych jest w badanej populacji 
nieduże, o tyle 12 osób stale lub często czyta tabloidalne pisma ilustrowane: „Życie 
na Gorąco”, „Chwilę dla Ciebie”, „Naj”, „Twój Weekend”, a 13 – pisma plotkarskie 
„z górnej półki”: „Vivę” i „Galę”. 2 dorosłe osoby (kobiety z wyższym wykształceniem) 
i 3nastolatki przeglądają plotkarskie portale internetowe (typu pudelek.pl czy plotek.pl). 
Z wyjątkiem jednej osoby, nie stwierdzono współczytelnictwa tanich pisemek plotkar-
skich z luksusowymi magazynami tęczowymi. Regularnymi czytelniczkami pism plot-
karskich było 10 kobiet (4 z wykształceniem zawodowym, 4 ze średnim, 2 z wyższym) 
i 2 mężczyzn, „Galę” i „Vivę” natomiast czytało 5 kobiet z wykształceniem średnim, 4 
z wyższym, jedna z zawodowym i 3 nastolatki – córki czytelniczek tych pism. Wbrew 
stereotypom o czytelnikach tabloidów jako mało kompetentnych i niezbyt zaintereso-
wanych światem, nie udało się stwierdzić, by czytelnictwo tabloidów było skorelowane 
z małym nasyceniem środowiska domowego mediami. Współwystępuje ono natomiast 
z wyższym od przeciętnej zainteresowaniem telewizją, a w przypadku kobiet – z silną 
preferencją dla telewizyjnych gatunków i tekstów rozrywkowych. 

TABLOIDYZACJA A KLASA SPOŁECZNA I RODZAJ

Badana grupa odbiorców jest oczywiście za mała, by na jej podstawie wyciągać wnio-
ski statystyczne, ale w świetle wypowiedzi i czytelników, i nie-czytelników tabloidów 
potwierdza się, że im niższe wykształcenie, gorsza sytuacja fi nansowa, wyższy poziom 
frustracji – tym większe zainteresowanie treściami tabloidowymi; im wyższy status i bo-
gatszy kapitał kulturowy, tym większy w stosunku do nich krytycyzm. Jednak stosunek 
dla tabloidów ma nie tylko wymiar klasowy. Można także zaryzykować twierdzenie, 
że istnieją dwa wymiary tabloidyzacji: „męska” i „kobieca” (� RODZAJOWY OD-
BIÓR MEDIÓW). Tabloidyzacja „dla mężczyzn”, zawarta głównie w prasie codziennej, 
sportowej, magazynach męskich, serwisach informacyjnych, talk radio koncentruje się 
na wydarzeniach gwałtownych – przemocy, przestępczości, wypadkach, katastrofach, 
tabloidowo rozumianym sporcie, niekiedy – skandalach politycznych (choć lektura tab-
loidów bywa wyrazem buntu przeciwko nadmiarowi polityki w prasie głównego nurtu). 
Mężczyźni – czytelnicy tabloidów właśnie takich treści poszukują; zapewne świadomie 
produkowane są one przez media właśnie z myślą o nich. 

Przelecę czasem „Fakt”, biorę do ręki czasami, patrzę co tam jest, jakieś inne artykuły, ale polityka 
to nie. Jakieś inne rzeczy tam, jakieś wypadki czy coś to tak, to zawsze interesuje, jakiś artykuł. 
(MC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier)
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Tabloidyzacja „kobieca” to plotki, zwłaszcza z dziedziny erotyki i skandali obycza-
jowych, podglądanie życia sław i celebrytów... 

Teksty też lubię, takie wywiady ze sławnymi ludźmi, o życiu ludzi... Wczoraj chyba czytałam ale... 
nie ma szans, żeby sobie przypomnieć. Z takimi wywiadami jest tak, że jednym uchem wpadnie, 
drugim wypadnie. Ale to nie jest tak, że gdyby to było typowo to, co mnie zainteresuje, to nie za-
pamiętam. Czy pan lubi takie buty, czy takie, czy pan sypia z żoną... To ja to przeczytam, ale to tak 
przeczytam, że zaraz wylatuje mi z głowy. (BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, zakład fryzjerski)

Regularnie to kupuję. Takie babskie, takie tam pierdoły. Na pewno plotki. Uwielbiam wszystkie 
plotki o znanych postaciach! Muszę być na bieżąco, śmieję się. 
(Co jest takiego atrakcyjnego w plotkach?)
Po to, żeby się przekonać, że wcale im nie jest lepiej niż człowiekowi? By zobaczyć, że też mają 
takie swoje tam problemy. A może po to, żeby właśnie zobaczyć, jak im się lepiej żyje, że czło-
wiek tak chciałby? Najbardziej mnie interesują krajowe, te o naszych. Tak bardziej na bieżąco 
to się staram być z tymi najbardziej znanymi osobami. Foremniak – Maserak, Doda – Majdan, 
Mroczkowie... W zasadzie, ponieważ oglądamy te programy wszystkie takie jak Taniec z gwiaz-
dami i Jak oni śpiewają, czyli tych gwiazd się przewija trochę i człowiek już bardziej kojarzy te 
wszystkie osoby. Więc czytam (śmiech).
No „Fakt”, „Super Express” też czasem w ręce miałam, pewnie. Ale „Fakt” to jeszcze bardziej plot-
karska gazeta, i tak mi się wydaje, że niekoniecznie taka rzetelna, że niekoniecznie tak pokazuje to, 
co się dzieje tak naprawdę. No bo pod zdjęciem, które zrobią, to mogą napisać, co tam sobie chcą. 
A w „Życiu na Gorąco” – to jednak chyba takie bardziej są wyważone. (KK, 36+, wykszt. wyższe, 
ajencja bankowa)

... a także opowieści fantastyczne z pogranicza folkloru miejskiego oraz emocjonalne, 
uproszczone, melodramatyczne narracje z życia „zwykłych ludzi”, często mające za te-
mat wydarzenianie gwałtowne, niezwykłe lub nadprzyrodzone. 

Czyta się, z tym że jakoś samej tej polityki to nie, wiadomo co się tam nagle coś zwali, to się wie, 
ale żeby tak się interesować, to nie.... Ale tam (w „Fakcie” i „Super Expressie”) jest wszystko, 
wszystko z Polski, gdzie co się stało, gdzie i jak, no wszystko, co się ludziom różnym wydarzyło, 
różne takie ciekawe zdarzenia. (AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka)

Czytelniczki magazynów plotkarskich i tabloidowo nastawionych magazynów te-
lewizyjnych uważają, że jest to „zwyczajna” prasa kobieca. Będziemy o nich mówić 
więcej w innym rozdziale tej pracy (� ODMIANY PISM KOBIECYCH), obecnie na-
tomiast przyjrzymy się motywacjom i zainteresowaniom czytelników codziennej prasy 
tabloidowej.

TABLOIDY DLA ROZRYWKI CZY DLA INFORMACJI?

Stali czytelnicy tabloidów, zapytani wprost o przyczyny swego wyboru, najpierw wy-
jaśniają, że stanowią one rozrywkę. Nieco głębsza ekspoloracja pokazuje jednak, iż nie 
jest to ani jedyna, ani najważniejsza przyczyna lektury. Tabloidy czyta się dlatego, że są 
proste i zrozumiałe, nadają się do bezbolesnego, nie wymagającego wysiłku włączenia 
w rytm codzienności. O wyborze tabloidu w istocie decyduje nie tyle ten aspekt tab-
loidyzacji, który wyraża się w zamiłowaniu do sensacji, nadmiarze, silnych emo-
cjach – ile przystępność i jednoznaczność zawartego tam opisu świata. F czy SE 
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czyta się, bo są łatwe w odbiorze i operują językiem, który dla ich czytelników jest zro-
zumiały i bliski. Dla części odbiorców – zwłaszcza tych o najniższym w badanej grupie 
wykształceniu – wybór tabloidu i taniego pisma plotkarskiego ma charakter poniekąd 
odruchowy: zauważając najwyżej, że inne gazety są dla nich „za trudne” lub „za bardzo 
polityczne”, nie zastanawiają się nad przyczynami swojego wyboru, tylko identyfi kują 
na przykład F jako gazetę „dla siebie”. Może to dawać tabloidom ogromny potencjał 
propagandowy i polityczny, na szczęście nie w pełni przez nie wykorzystywany.

ZW: „Fakt”, no to tak w formie, dla takiego... dla rozrywki. Radio mam nastawione cały czas, jak 
jestem poza domem, to wiadomości takie poważniejsze na bieżąco mam z radia, a „Fakt”...
HW: ...to, to jest taki brukowiec.
ZW: Jak dzień spędzam w sklepie, to przeczytam. Takie krótkie artykuły, lekkie artykuły.
(...)
HW: A ja ci powiem, że jak ja sobie przyjadę do domu wieczorem, po południu, to wolę usiąść 
i niech coś gada do mnie. A do czytania to gazety takie kobiece, które są lekkie, łatwe i przyjem-
ne.
ZW: „Fakt” to forma może łatwiejsza, może lżejsza, może mniej się myśli przy tym.
HW: Bo na przykład „Wyborcza” to jest bardziej inteligentna gazeta, trzeba pomyśleć, jak czytasz. 
A tutaj, jak już masz dość tego myślenia przy tym słuchaniu tej polityki, jak już masz dość tego 
analizowania tego, kto co do kogo mówi, to jak weźmiesz „Fakt”, to tam jest – wiesz, czy kto z kim 
śpi, gdzie kto bywał...
ZW: ... ale polityka też tam jest, tylko mało.
HW: ... gdzie kto komu dokopał.
ZW: „Super Express” też kiedyś mieliśmy, ale ja to rzadko kupuję, kupowałem kiedyś, ale „Fakt” 
mi bardziej odpowiada. Nie zastanawiałem się nad tym, jakoś tak zacząłem „Fakt” kupować i to 
już tak zostało. (...) „Wyborczą” kupowaliśmy długo. Ale „Wyborcza” mnie denerwuje, bo tam jest 
za dużo ogłoszeń, za dużo tego wszystkiego, płachta duża, duża gazeta, tylko żeby tak do czytania, 
to nic. Nie ma artykułów takich po prostu, które przyciągają ewentualnego kupca. Nie, no bo jak 
jest tam jakiś tam nius, że to na pierwszej stronie, atrakcyjne, no to można przeczytać, a potem to 
nie ma nic już (ZW, 46+, wykszt. średnie techniczne, supermarket osiedlowy; HW, 46+, wykszt. 
średnie ogólne, zarządza sklepem).

Coś w tym jest, że są duże ilustracje, pierwsza strona, jak czytam, to patrzę co w tym „Fakcie” jest, 
na co od razu, że tak powiem, bym chciał przejść czy przeczytać i są to różne dziedziny, bo i poli-
tyka, i jakieś tam sprawy z życia wzięte. (...) Takie mam wrażenie, że tam jak coś jest opisywane, 
to jest pokrótce, tak w trzech zdaniach to jest opisane, ale niestety nie spełnia to jakichś moich 
wymogów. Ale natomiast tak tylko, żeby poczytać, żeby dowiedzieć się, co działo się wczoraj, to 
tak w pięciu zdaniach to wystarczy (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy).

Ja czytam „Fakt”, „Super Express”, bo mam na bieżąco w pracy. „Dziennik Polski” też od czasu do 
czasu. Bo u nas tam go ma szefa mama, to mamy na zakładzie, to się czyta. (...) Ja wolę „Fakt”. (...) 
Nie wiem dlaczego, no wolę go czytać, zawsze go pierwszego czytam, a ponieważ to są w sumie 
te same (artykuły), w obu to samo pisze. No tam może się różnią kilkoma artykułami, ale tak, to to 
w sumie to samo, tylko inaczej sformułowane. Jak mówię, ja mam dwie, w pracy zawsze, nooo... 
i to jest to samo (AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka).

Ja „Fakt” to zawsze kupuję. No nie wiem, dlaczego „Fakt” akurat. „Super Express” też czytam, ale 
„Fakt” mi jakoś bardziej odpowiada, nie wiem, no nie wiem, dlaczego jest lepszy dla mnie. Nie 
wiem właściwie, dlaczego, może dlatego, że tam nie tylko jest sama polityka. 
(...) W tym „Fakcie” to trochę jest bajek, są bajki, zawsze tam mówią, że „Fakt” to jest bojcorz naj-
większy. Ale to tak: na dwóch kartkach, to tam idzie polityka. To zawsze z tej polityki coś tam się 
przeczyta. A potem to są jakieś takie różne rzeczy, wydarzenia, właściwie z całej Polski, to trochę 
plotek, to wszystkiego po trochu. Nie wiem dlaczego, ale to jest dla mnie gazeta.
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(...) „Rzeczpospolita” to jest polityka, w 90% to jest tylko polityka – dla mnie tak – a mnie na 
przykład polityka to nie interesuje. A już teraz jak się żrą tak bez przerwy, to już po prostu nie mam 
sumienia tego oglądać. Są ludzie, co ich interesuje, na przykład Halina (sąsiadka) bardzo lubi poli-
tykę. A mnie to nie interesuje. (GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna)

Wywiady pilotowane i podsłuchiwanie rozmów na temat tego, co ostatnio respon-
denci czytali lub oglądali ujawniają, że pomimo wstępnych deklaracji o czytaniu dla 
rozrywki i dla relaksu, tabloid – tak codzienny, jak magazynowy – jest jednak przez 
swoich lojalnych czytelników traktowany jako źródło informacji. Stanowi alternatywę 
dla głównego nurtu. Nie uzupełnia quality press, lecz ją zastępuje. Dłuższa, regular-
na lektura prowadzi do akceptacji formy tabloidowej i do uznania tego typu prasy za 
w gruncie rzeczy wiarygodną... 

Powiem szczerze, że ja, na początku, jak zaczynałem czytać ten „Fakt”, to odnosiłem wrażenie, 
że niewiele jest prawdy w tym, co tam się pisze, ale teraz słyszę coraz więcej i czytam nawet 
w innych gazetach, że jednak „Fakt” staje się taką coraz bardziej... najbardziej rzeczywistą gazetą, 
pokazującą prawdę, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. (...) No fakt, brutalnie sobie poczynają, ale 
nie przeszkadza mi to. Tak jakoś inaczej się to czyta, może fakt, że to jest tak przedstawione, jakoś 
bardziej przyciąga uwagę... (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy)

No chyba jakieś rzeczy takie, co tam są, skoro piszą, to chyba są wiarygodne?
Mi się wydaje, że o gwiazdach to tak: o gwiazdach jak tam piszą, to może naciągane trochę, jak 
piszą o tych gwiazdach. A tak jak są te, piszą, wypadki coś czy tam się coś stało, to to chyba jest 
wiarygodne. Bo jak się nieraz... wieczór, jak mamy Fakty czy coś, to też się słyszy, że... ale jak 
mówię, o gwiazdach to nie jest, jest dużo naciąganych. Ale o życiu to tak. (AC, 26+, wykszt. za-
sadnicze, fryzjerka)

...lub przynajmniej za nie mniej wiarygodną od prasy głównego nurtu.
A czy tak całkiem wiarygodna jest któraś gazeta? Bo dla mnie żadna gazeta nie jest całkiem wiary-
godna. Żadna. Ani na jedną gazetę... Ale ja po prostu lubię gazety czytać. To tam część się kupuje, 
część koleżanka tam kupuje, jakieś tam też kolorowe. Ja po prostu lubię poczytać gazetę. Ale tam 
wiarygodna całkiem dla mnie to żadna nie jest. Ale wiadomości (w telewizji) też nie. (GW, 46+, 
wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna)

No bo dla mnie te gazety codzienne to są brukowce.
(Wszystkie?)
Wszystkie. Dopiero jak jest jakiś miesięcznik, tygodnik, to to jest pismo dla mnie. Chyba „Fakt” 
przeglądałam, a „Gazetę Wyborczą” to Janek (mąż) kupuje, co najmniej dwa razy w tygodniu, 
w poniedziałki i w piątki. Więc może ładniej wydany „Fakt”, ale różnicy nie ma. Ale ja się nie 
wgłębiam. Popatrzyłam tak po tytułach, po tematach – wszystko jest to samo. (RS, 36+, wykszt. 
średnie ogólne, zajmuje się domem)

Dodajmy, iż wszyscy bez wyjątku respondenci deklarujący stałą lub okresową lektu-
rę dzienników tabloidowych odwołują się w swoich wypowiedziach do zamieszczanych 
tam informacji „z życia” oraz do doniesień o celebrytach i innych osobach publicznych, 
nie nawiązują natomiast do informacji jawnie absurdalnych czy fantastycznych. Można 
żartobliwie, ale nie bez uzasadnienia powiedzieć, iż stają się ślepi na wieloryba w Wiśle 
i lądowanie kosmitów, jak długo bieżące wiadomości codzienne i społeczny komentarz 
tabloidu odpowiadają ich zainteresowaniom i oglądowi rzeczywistości.

Reasumując, nie odnaleziono wśród stałych czytelników prasy informacyjnej typu 
tabloidowego odbiorców ironicznych, wywrotowych czy czytających tę gazetę dla za-
bawy. O ile wśród członków klasy średniej w badanej małej zbiorowości nie spotka się 
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wielu czytelników F i SE, to w każdym razie ci, którzy je czytają, traktują je jako źródło 
informacji i jako gazety „dla siebie”. Akceptują tabloidową formę; treści i rozwiązania 
formalne w tabloidzie są dla nich przezroczyste i funkcjonują jako norma dla prasy co-
dziennej lub tygodniowej. W ten sposób powstaje, jak się zdaje, chętny i mało krytyczny 
odbiorca mediów utrzymanych w szerokim paradygmacie tabloidyzacji.

TABLOIDY A OBOWIĄZKI KULTURALNEGO CZŁOWIEKA

Tabloidy i pisma plotkarskie czyta się w badanej zbiorowości przede wszystkim (choć 
nie wyłącznie) w gospodarstwach ludzi o stosunkowo niskim statusie materialnym i wy-
kształceniu. W ich nieczytaniu natomiast uwidaczniają się, opisywane już wcześniej, 
interpretacje doboru mediów i repertuaru medialnego w kontekście statusu społecznego, 
kulturalnej odrębności i tożsamości; widać tu, jak autodefi nicyjną i prestiżową rolę 
odgrywa nie tylko to, co jest wybierane i do czego użytkowania ludzie się przyzna-
ją, a nawet się tym szczycą – lecz również to, co manifestacyjnie jest odrzucane, od 
czego można i należy się odżegnywać.

Dwa największe polskie dzienniki tabloidowe występują wśród przedstawicieli klasy 
średniej w badanej grupie jako takie właśnie negatywne punkty odniesienia. Wśród tych 
respondentów wustępuje wyraźne, otwarcie artykułowane przekonanie, iż tabloidowa 
prasa ma bardzo niski prestiż i status. Regularna jej lektura jest „wstydem”; dla respon-
dentów istotne jest podkreślenie, iż nie czytają ani F, ani SE, lub że, jeśli czytają, to 
jedynie przypadkowo i z braku alternatywy albo też, że ich lektura ma samoświadomy 
charakter ironiczny. Do tego dochodzi częste, spontaniczne określanie tych gazet jako 
przeznaczonych dla ludzi o niższym od respondenta statusie, gorszym wykształceniu, 
niższym krytycyzmie. Lektura tabloidów, podobnie jak słuchanie Radia Maryja, 
jest w klasie średniej interpretowana jako indeks przynależności do klas niższych.

...one („Fakt”, „Super Express”) leżą zawsze na portierni u nas, portierzy to czytają. Więc nie zda-
rzyło mi się przeczytać całego, nie, ale pojedyncze artykuły czasem tak. Czasami mi się rzuci 
w oczy, że Doda zostawiła Radka (śmiech). I taki komentarz żenujący, tak nieobiektywny. Żenada. 
(MZ, 26+, wykszt. wyższe, specjalistka ds. marketingu)

To jest taki typowy brukowiec. Najgorsza odmiana. Zmyślają, jakieś 75% to jest bałaku, reszta 
to może trochę jest prawdy. Najbardziej prawdziwa to jest ta dziewucha, co jej tam robią zdjęcie 
na ostatniej stronie. U nas jest stróż, pan Ryszard, mamy takiego pana, co z uwielbieniem kupuje 
te gazety, obie takie same, i on to zostawia. I kiedyś pamiętam, siedzieliśmy, czekaliśmy, deszcz 
padał, wziąłem to do ręki... To jest nieszczęście! Piszą pierdoły, a ludzi to podnieca, szwagier zabił 
szwagra. (MW, 36+, wykszt. średnie, złotnik, handel używanymi samochodami)

„Fakt” miałem w ręce. Pracownik miał, przeglądnąłem to. No nie, dla mnie to jest brukowiec, 
szmaciarz i absolutnie nie chcę nabijać sobie bzdurami głowy. (TCz, 36+, wykszt. średnie, fi rma 
produkcyjna – produkcja tekstyliów)

Oj, tak, miałem to w ręce raz czy dwa. Ale to dlatego tylko, po to, żeby zobaczyć, co tam jest, czy 
my tam możemy się ogłaszać. Ale to nie to, nie dla naszych klientów. To nieinteresujące dla nas, 
bo taki poziom, co odbiega od naszych oczekiwań. No, szmatławiec, po prostu. Nie mamy zupełnie 
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o tym pojęcia, o czym oni tam piszą, ale to nie jest nasz poziom. (LK, 46+, wykszt. średnie, fi rma 
handlowo-usługowa)

(...) nam każą czasem w pracy polemizować z „Faktem”, to i polemizujemy, zdarzało mi się nawet 
pisać sprostowania do „Faktu”. To dramat – ta gazeta. Mnie to strasznie śmieszy, taki poziom typu 
hańba prezydencie, wstydź się prezydencie. Taki... komiks. Ale jak się rozmawia, to dla ludzi to jest 
gazeta codzienna, naprawdę to kupują! Zresztą ten poziom informacji na serwisach internetowych 
nie odbiega już za bardzo od „Faktu”. Ale na serwisach to za to chociaż nie płacę... (BZ, 26+, wy-
kszt. wyższe, prawniczka)

„Fakt” czy „Super Express” są oceniane jako gazety nienadające się dla respon-
dentów z ich wykształceniem i sytuacją socjoekonomiczną nie tylko z powodu niskiej 
wiarygodności, braku obiektywizmu i sensacyjnego doboru treści. Mają być także nie-
możliwe do czytania z powodu nieprzystawania do bardziej wyrafi nowanych i poważ-
niejszych przyzwyczajeń odbiorczych i upodobań wymagających respondentów. Jest to 
dość oczywiste, na uwagę zasługuje jednak to, że ta nieprzystawalność i sprzeczność 
z kulturalnymi potrzebami wykształconego człowieka jest celowo, z pewną dumą i na-
ciskiem, podkreślana przez respondentów odrzucających lekturę tego typu prasy.

Żenada. Ogólnie rzecz biorąc sam „Fakt” jak opisywany jest, ten sposób opisu, sposób komentowa-
nia tego, nie da się tego czytać. (MZ, 26+, wykszt. wyższe, specjalistka ds. marketingu)

Te czarno-biało-czerwone obrazki są szokujące. Ich się właściwie nie da czytać, mnie odstrasza ta 
szachownica tych kolorów, po prostu nie dam rady tego czytać. Dla mnie to powinno być tak jak 
w książce, tytuł najwyżej czytelny, a reszta w normalnym tekście, nie? Nie może tak być, to jest 
niepoważne – że jedno na czerwono, drugie na zielono. (JS, 56+, wykszt. wyższe, inżynier)

(...) ludzie nie umieją czytać. A forma tabloidu jest łatwo przyswajalna, atrakcyjna, część ludzi 
zawsze jest tym u nas zainteresowana, jak na całym świecie. Ludzie się czasem krygują, że się nie 
interesują, że to taka tania sensacja, kryją się z tym, że to nie wypada – a ta gazeta, ona właśnie na 
tym bazuje (...). To zaspokaja jakieś rzeczy, takie pożądane przez takich ludzi. (PZ, 26+, wykszt. 
wyższe, menedżer)

Ludzie są żądni sensacji. To jest to pierwsze, chyba najważniejsze, zachowanie. Zobacz, jak gdzieś 
jest wypadek, coś się stanie czy coś, to natychmiast tłum ludzi. Wszystkim się spieszy i jakbyś 
kogoś poprosił, żeby ci pomógł przez trzy minuty, to ci powie, że nie ma czasu, że mu się spie-
szy. A nagle, gdy komuś nogę utnie tramwaj, to od razu potrafi ą przez pół godziny stać i patrzeć. 
Oczekują czegoś takiego z jakimś dreszczykiem emocji. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

Podsumowując, czytelnicy z klasy średniej oczywiście rozumieją marketingowy 
sens przyjęcia przez „Fakt” czy „Super Express” komunikacyjnej i estetycznej konwen-
cji tabloidu. Konwencja ta nie funkcjonuje jednak wśród nich jako konwencja właśnie, 
umowa, pewien charakterystyczny sposób opowiadania o świecie. Tabloidy polityczne 
nie są, nawet przez kompetentnych i umiejętnych użytkowników mediów, czytane zgod-
nie z taką konwencją, która by zakładała tymczasowe zawieszenie krytycyzmu u czy-
telnika i ewentualne przyjemności lektury wywrotowej. Niemal nie występuje nawet 
(spodziewana na początku badań) ewentualna alternatywna lektura ilustrowanej prasy 
tabloidowej, polegająca na dwuznacznej, intelektualnej zabawie z kiczem i niskimi re-
jestrami popkultury, choć przecież zdarza się, i to wcale nierzadko, taki dwuznaczny 
odbiór kiepskiego kina popularnego, muzyki pop, rozrywkowych portali internetowych 
czy nawet prasy ilustrowanej.
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POWAŻNY ODBIÓR TABLOIDYZACJI

Konwencja tabloidu nie została zatem jeszcze przez polskiego czytelnika gruntownie 
przyswojona, a w każdym razie nie jest interpretowana tak, jak w tych systemach praso-
wych, w których tabloid od dziesięcioleci stanowi alternatywę lub uzupełnienie głów-
nego nurtu prasy codziennej. Jest bowiem traktowana z powagą – przynajmniej przez 
czytelników zaliczonych przez nas do klasy średniej. Do tabloidów przykładane są po-
dobne miary jak do głównego nurtu mediów informacyjnych, stawiane im są podobne 
wymagania. Respondenci zarzekający się, iż nie czytają tabloidów, przykładają do nich 
po prostu za dużą wagę; ci, którzy je czytają, przykładają jeszcze większą, gdyż trak-
tują je nie jako dopełnienie prasy codziennej, lecz jako jej alternatywę. Taka dosłowna, 
jednoznaczna interpretacja tabloidów niepokoi, gdy F czy Superstacja są traktowane 
jako wiarygodne źródła informacji – i to przez ludzi o skądinąd dość rozbudowanym 
repertuarze kulturalnym i sporej kompetencji w dziedzinie mediów. Jeszcze bardziej 
niepokojąca staje się jednak w sytuacji, gdy jest „tylko rozrywką”, relaksem, zabawą. 
Treści tabloidowe nie są zapamiętywane i obdarzane głęboką uwagą, ale tabloidowy 
ogląd świata, język, rozwiązania estetyczne, dostępność poznawcza i uproszczenia ak-
sjologiczne są mimochodem przyswajane, a w dłuższej perspektywie – kojarzone z do-
stępnością i swojskością, a także z relaksem, przyjemnością, wytchnieniem, atrakcją; 
zostają zwaloryzowane pozytywnie; ustala się atrakcyjny dla czytelnika model relacji 
pomiędzy nim a prasą. Powstaje podatny grunt pod akceptację tabloidyzacji form i treści 
innych mediów. Media już sobie z tej sytuacji zdały sprawę i ochoczo ją wykorzystują. 

ZARZUTY WOBEC TABLOIDYZACJI:
SENSACJA, BRUTALNOŚĆ, UPROSZCZENIA

O ile bowiem krytyczni czytelnicy z badanej grupy zarzucają tabloidom polityczno-fan-
tastycznym à la polonaise brutalność, wulgarność, kłamstwa i zły smak, o tyle samo 
zjawisko tabloidyzacji mediów nie jest przez nich oceniane jednoznacznie negatywnie! 
Nikt, rzecz jasna, nie używa pojęcia tabloidyzacji (w istocie nawet pojęcie tabloidy nie 
jest spontanicznie używane). Jednak w ocenach, poglądach, zainteresowaniach respon-
dentów z badanej grupy różne aspekty tabloidyzacji przywoływane są w kontekstach 
rozmów i wypowiedzi na temat rozmaitych mediów – i wcale nie wszystkie są oceniane 
jednakowo negatywnie. Mówiąc najkrócej, tabloidyzacja źle służy wiarygodności in-
formacji, ale dostarcza niejakich korzyści, które mogą ją uzasadnić lub usprawiedliwić. 
Często też jest po prostu uznawana za normę we współczesnych mediach. 

Krytyce podlega obecny w mediach z defi nicji nietabloidowych sensacyjny dobór 
tematów i „robienie sensacji z niczego”; 

Jakby była taka gazeta albo pismo, żeby akurat mnie interesowała, to pewnie nikt by jej poza 
mną nie czytał (śmiech). No, niewiele osób, w każdym razie. Ja mam problem, bo „Wyborczej” 
nie mogę już znieść, „Rzeczpospolita” jest też już zupełnie nieobiektywna. No, czytałem długo 
„Politykę”, ale już od kilku tygodni powiedziałem: nie czytam (...), to jest płaskie i przede wszyst-
kim infantylne, zajmują się jakimiś pierdołami, duperelami, kto z kim śpi albo jaką ma psychologię 
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Kaczyński... „Wprost” to już w ogóle jest poniżej krytyki. Jak się popatrzy na te okładki, obrazki, 
niedobrze się robi. Wydawało się, że „Newsweek” jak będzie, to będzie lepiej, ale oni są jesz-
cze bardziej infantylni jak cała reszta. Najgłupsze pismo ilustrowane, same jakieś sensacje niby, a 
w sumie chłam i grzebią się w tych jakichś tematach zastępczych, a o tym co jest ważne naprawdę, 
to ani słowa. Tak że mi zostaje już tylko serwis w telewizji, ale oni się też coraz bardziej zajmują 
bzdurami. (DM, 36+, wykszt. wyższe, doradca fi nansowy)

Bardzo ostro krytykowany jest przez respondentów z klasy średniej nadmiar brutal-
nych obrazów i cytatów (np. dosłowne relacje z prawdziwymi zdjęciami ofi ar, krwawe 
obrazy wojny); dosłowna erotyka i „grzebanie się w prywatności” realnie istniejących 
osób – jeśli ta prywatność dotyczy erotyki i seksu, zbyt bezpośrednio prezentowanych. 

Czasami jak się ogląda „Fakty” to cztery najważniejsze wiadomości to jest, kto kogo zabił, kto 
kogo ograbił, kto kogo podpalił; najpierwsza zajawka jest taka. To przecież w „Fakcie” są głównie 
tego typu sensacje. Obniżają poprzeczkę. I jakby to samo jest w TVP1. (MZ, 26+, wykszt. wyższe, 
pracownik marketingu)

Najgorsze, że nie można mieć zaufania. Zawsze Wiadomości to był spokojny program, umiarkowa-
ny. A teraz... Obierasz sobie ziemniaki w kuchni, telewizor włączony, dziecko przed telewizorem, 
słuchasz jednym uchem wiadomości i nagle musisz lecieć wyłączać, bo mówią o jakichś dzieciach 
w beczkach. (...) 
Moje dziecko kiedyś bardzo lubiło przeglądać „Przekrój”... dużo fajnych zdjęć, ze zwierzętami, 
przyroda, sztuka, ale teraz musimy „Przekrój” cenzurować od kiedy na całej rozkładówce dali 
urwaną głowę szejka Yassina, w zbliżeniu, z wszystkimi detalami. (MM, 36+, wykszt. wyższe, 
pracownik wyższej uczelni)

Ja nie chcę alternatywnej jakiejś wizji rzeczywistości. Ja jestem realistą i chcę rzeczywistą, a nie 
jakąś dziwną, zwichrzoną, wyolbrzymioną. Zależy jak dla kogo, ale dla mnie to jest brukowiec, 
wyolbrzymiający fakty albo robiący z igły widły. Bo ciągle była albo sensacja dobrze wzięta, żeby 
dużymi literami było napisane, żeby się dobrze sprzedawało [albo] takie duże zdjęcia, które mają ci 
się rzucić w oko i rzucić tobą o ziemię, bo są na przykład drastyczne. Ja nie lubię takiej socjotech-
niki i nie wchodzę w nią. (TCz, 26+, wykszt. średnie techn., zakład produkcji tekstyliów)

Ale jeśli dziennik jakiś albo czasopismo bazuje tylko na sensacji, to ja to odrzucam, z założenia. 
Bo życie to nie tylko sensacja. Życie składa się też z dobrych, przyjemnych chwil, takich normal-
nych, nudnych – i z sensacji, ale tego może jest z pięć procent, w takim wymiarze chwil z życia 
normalnego, przeciętnego człowieka. Natomiast jak te proporcje się odwraca, jak robi na przykład 
taki „Fakt” czy „Super Express”, to ja tego nie kupuję, nie kupuję tego jako idei. (JS, 36+, wykszt. 
wyższe, menedżer)

Znamienne jest przy tym, że te objawy tabloidyzacji są gwałtownie krytykowane, 
gdy znajdują się w mediach informacyjnych – podczas gdy na przykład w talk shows czy 
reality shows wywołują niesmak, jednak są przyjmowane z dobrodziejstwem inwentarza 
jako element konwencji (� TALK SHOWS: DEMOCRATAINMENT I PODGLĄDA-
CTWO).

Co ciekawe, uważne wsłuchiwanie się w rozmowy na temat i wokół tematów poru-
szanych chętnie przez tabloidyzowane media pokazuje, że respondenci z klasy średniej 
odrzucają też charakterystyczny dla tabloidowego oglądu świata dychotomiczny 
podział na my i oni. Pamiętajmy, że patrzą oni na media pragmatycznie i użytkują je 
w kontekście własnej wiedzy oraz jako indeksy własnego społecznego usytuowania. 
Otóż, większość respondentów z klasy średniej nie akceptuje faktu, że tak zwane dzien-
nikarstwo tabloidowe sytuuuje podział na my (szarzy, upośledzeni, biedni, krzywdzeni) 
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i oni (władza, pieniądze, siła) w sferze konsensusu, jako życiową prawdę, której nie ma 
nawet sensu podważać czy dyskutować o niej. Nadużycia i aberracje władzy politycznej, 
z pasją tropione lub wywlekane na światło dzienne przez tabloidyzowane media, są tutaj 
traktowane jako aberracja polskiego życia politycznego i niedostatek kultury politycznej 
(„bo Polacy tego nie umieją robić, ludzie u nas nie są przyzwyczajeni do demokracji”), 
jednak czytelnicy z klasy średniej nie sytuują sami siebie po stronie skrzywdzonych, ani 
też po stronie siły i władzy; z ironią lub zgoła cynicznie podchodzą do ambicji mediów, 
by w tej dychotomii pełnić rolę rzecznika pokrzywdzonych. 

Wkurza mnie, że oni w Faktach zawsze wplatają taki jakiś temacik, że a to bezdomny, a to czwórka 
dzieci, i że nikt im nie pomoże. To chyba jest dla tych samych ludzi, co czytają „Fakt”. (PZ, 26+, 
wykszt. wyższe, menedżer)

HW: ... a jeśli to nie jest polityka, to jest tylko mowa o biedzie i o pomocy socjalnej. A nam się na 
przykład pomoc socjalna nie podoba, nam się ona podoba tylko wtedy, jak jest jakieś nieszczęście 
w rodzinie, że temu komuś należy pomóc...
ZW: ...ja bym pomagał ludziom, którzy pracują.
HW: ... i mało zarabiają, ale pracują. Którzy na przykład mają jakąś chorobę w rodzinie (...).
ZW: A tu się ma pomagać ludziom, którzy siedzą pod kioskiem z piwem i nic nie robią i im się 
należy. To jest łapanie wyborców. I media w tym pomagają jakoś.
(ZW, 46+, wykszt. średnie techniczne, supermarket osiedlowy; HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, 
zarządza sklepem)

To bodaj największa różnica pomiędzy odbiorcami mediów (w badanej małej zbio-
rowości) z klasy średniej lub z inteligencji a tymi o niższym statusie i wykształceniu. 
Respondenci z wykształceniem podstawowym i/lub o niskim statusie ekonomicznym, 
niezatrudnieni, o ubogim repertuarze życiowych możliwości, chętniej akceptują czy 
wręcz uznają za przezroczystą, nie ulegającą wątpliwości tabloidową dychotomię „my”/
„oni” oraz moralny wymiar opisywanych przez tabloidyzowane media zdarzeń i osób 
(korupcja elit, konieczna kara, obowiązek mediów mówienia prawdy i „pokazywania, 
kto nami rządzi”).

Stałym motywem rozmów jest także obniżenie standardów zachowania oraz brutalny 
język używany w mediach, coś, co respondenci wiążą z dominacją tabloidów, a okre-
ślają krótko mianem schamienia, zwłaszcza w telewizji; to zjawisko (� TRASH TALK, 
CONFRONTAINMENT I INNE SKRAJNOŚCI) krytykują wszyscy odbiorcy, niezależ-
nie od wykształcenia i statusu społecznego. Swoistym symbolem tego schamienia stały 
się rodzime celebrity talk shows.

GZ: Jedyne, co my oglądamy to Wojewódzki, on mnie nie drażni, choć na samym początku była 
dla mnie ta konwencja odpychająca, ale dziś? Na dziś to on jest jeszcze inteligentny, jak na całą tę 
resztę!
BZ: Wtedy nam się wydawało jakieś takie chamstwo, a dziś jest super kulturalny, jak na takie 
chamstwo co go omywa dzisiaj. (GZ i BZ, 26+, wykszt. wyższe, architekt i prawniczka)

LK: Ja Kubę oglądam, żeby zobaczyć, kogo dzisiaj zmiażdży. To jest głupie na potęgę, ale z cieka-
wości jak się to skończy, czy komuś ktoś znowu wyleje wodę... Głupia, ludzka ciekawość.
MK: ... a ja oglądałam trzy czy ileś tam odcinki i stwierdziłam, że jest chamski, brutalny i głupi 
i stwierdziłam, że nie będę tego oglądać, nie będę patrzeć jak on się grzebie za przeproszeniem po 
d.... (...).
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A Szymon też już wreszcie zszedł do parteru. To niby jest dobre, ale też już jak policzkiem zaczął 
jeździć po podłodze. (...) to jest tak na granicy, trudno to jest zaakceptować. (LK, 36+, wykszt. 
średnie techn., fi rma handlowo-usługowa; MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa)

Najsłabsze ogniwo też my oglądali. To wiedza, teleturniej jako sam, to może tak, ale mnie to ona 
(gospodyni programu) drażniła. Może ona miała to narzucone, takie prowadzenie. Ale dla mnie to 
tak, przed kamerą, od idiotów kogoś zwyzywać, to uważam nawet wykształcony człowiek, nawet 
jakby tak uważał to... Ja tam wykształcona nie jestem, a jakby ktoś mi ubliżył, to może bym mu 
i ubliżyła. Ale jak nie? No, uważam, że żadnej kultury to sobą nie reprezentuje. No i Wojewódzki. 
Ten to już jest wyjątkowo chamski. Majewskiego się czasami ogląda. Wyśmiewają się bez przerwy 
z polityków. Ale Wojewódzkiego nie lubię, uważam, że on jest tak popieprzony, no, chamski jest 
po prostu. (GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna)

PRYWATNOŚĆ, HUMOR, DOSADNOŚĆ: TABLOIDYZACJA JEST 
PRZYJEMNA

Jakie natomiast elementy tabloidowej konwencji są akceptowane przez odbiorców z kla-
sy średniej? 

Pobłażliwie, a nawet nie bez przyjemności odbierana jest plotkarska warstwa tablo-
idyzowanych mediów. Pamiętajmy, że znacznie ponad 1/3 respondentów czyta jakieś 
pismo tęczowe lub zgoła plotkarskie. Przyjemności lektury prasy ilustrowanej polega-
ją, jak wynika z analizy recepcji, także na dostępie do wiadomości o prywatnym ży-
ciu sław i polityków (� CIAŁO, KONSUMPCJA I PRZYJEMNOŚĆ W PISMACH 
KOBIECYCH W PRL, NAJNIŻSZA PÓŁKA – DAMSKIE TABLOIDY). Wywiady 
z celebrytami, inscenizowane fotoreportaże i sesje fotografi czne, celebrity talk shows, 
medialne zwierzenia, melodramatyczne reality shows i docusoaps nie są może jakąś 
wyrafi nowaną rozrywką, ale dostarczają wytchnienia, rozbawienia, ucieczki od włas-
nych problemów. Umożliwiają bezpretensjonalną przyjemność wymiany plotek i cieka-
wostek, zabawę ryzykownymi spekulacjami i śmiesznymi historiami (� TEMAT DO 
KONWERSACJI).

W TVN Style taki program, co prowadzi Korwin-Piotrowska, Magiel kulturalny, zawsze oglądamy 
– oni to prowadzą w ten sposób, inteligentnie, oni komentują to całe życie towarzyskie, co jest opi-
sywane na łamach „Gali”, „Vivy”, „Twojego Stylu”, takiego portalu internetowego Pudelek, i nie 
trzeba czytać „Faktu”, bo ona tam codziennie komentuje „Fakt”. Oni to w sposób bardzo zajadły, 
troszkę dowcipny robią, troszkę szydzą i pokazują też takie pozytywne wzorce. Na przykład, że 
w tym całym chłamie od czasu do czasu można znaleźć perłę, że można na przykład niekoniecznie 
wywlekając wszystkie brudy z domu, powiedzieć coś fajnego o swoim małżeństwie, o swojej ro-
dzinie czy o swojej karierze, i tak dalej. (MZ, 26+, wykszt. wyższe, specjalistka ds. marketingu)

A pewnie, że o tym rozmawiamy! W pracy, z panią Moniką, ona jest moim pracownikiem. 
Codziennie rozmawiamy o tym. A jak nie jestem na bieżąco, to ona mi coś tam zawsze podrzuci 
nowego. I Andrzejkowi (mężowi) też opowiadam... To śmieje się ze mnie, ale słucha. To zawsze 
jest jakiś tam temat do rozmowy. (KK, 36+, wykszt. wyższe, ajencja bankowa)

JJ: Nigdy tego nie czytałem, nawet nie wiem jak wyglada.
AJ: Ale my mamy znajomych (śmiech), którzy to kupują i czytają. Albo na przykład koleżanka ku-
puje powiedzmy „Życie na Gorąco”, no to tam przy śniadaniu plotki przejrzę, bo to na tej zasadzie 
funkcjonuje. Ale my tego nie kupujemy. To („Życie na Gorąco”) to jest takie tabloidowe, z tym że 
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tam jest nie polityka, tylko więcej plotek. (JJ, AJ, 46+, wykszt. wyższe, planistka, inżynier – pra-
cownik uczelni wyższej) 

Humor wiele usprawiedliwia: pokazanie nawet skądinąd drastycznych lub ryzykow-
nych obyczajowo zachowań z towarzyszeniem sprytnego, humorystycznego komen-
tarza umożliwia nawet poruszanie takich tematów, które badani skądinąd uznaliby za 
niesmaczne i nie do przyjęcia. Forma tabloidowa – potoczny, kolokwialny język, frag-
mentaryczność i wyrywkowość, przewaga ilustracji nad tekstem, emocjonalna, melodo-
ksyjna stylistyka – choć traktowana niechętnie, gdy się jej używa w mediach „poważ-
nych”, staje się akceptowana i zdaje się nie przeszkadzać kulturalnym przyzwyczajeniom 
publiczności, gdy służy do przekazania treści plotkarskich lub humorystycznych. Stąd 
chyba zresztą popularność wśród inteligencji i klasy średniej hybrydycznych formuł 
informacyjno-kabaretowych w rodzaju Szkła kontaktowego, czy talk shows takich, jak 
Kuba Wojewódzki lub Szymon Majewski Show, gdzie tabloidowy z defi nicji ogląd świa-
ta skojarzony jest z kolokwialnym i niecenzuralnym językiem, złośliwym humorem 
i możliwością dania przez samych widzów upustu zarówno irytacji, jak i ciekawości. 
W rozmowach o tych przebojach telewizyjnych ostatnich lat pojawia się jeszcze jeden 
wątek, pozwalający być może rzucić światło na ewentualne szanse tabloidyzacji u od-
biorcy z klasy średniej: otóż taki złośliwy, plotkarski, emocjonalny i populistyczny spo-
sób mówienia o rzeczywistości ma być językiem adekwatnym do opisu rzeczywistości 
politycznej i społecznej w Polsce. Nie ma po prostu innego języka – twierdzą niejedno-
krotnie respondenci – dlatego tabloidyzacja może być usprawiedliwiona i uzasadniona; 
„o tym wszystkim po prostu inaczej mówić się nie da...”

SZANSE NA SUKCES TABLOIDYZACJI

Odrzucenie najbardziej oczywistych wad tabloidów, uznanie ich lektury za coś poniżej 
poziomu, nie przeszkadza jednak w czerpaniu pewnych przyjemności z tabloidyzacji 
w mediach rozrywkowych i informacyjnym mainstreamie. Akceptacja tabloidyzacji 
zakrada się więc tylnymi drzwiami: poprzez konsumpcję plotek, ciekawostek, zabawę 
historiami zmyślonymi oraz poprzez rodzaj złośliwej Schadenfreude wobec opisywanej 
rzeczywistości. Krytykowana, może się jednak rozszerzać, gdyż plotki, ciekawostki, hu-
mor, historie „z życia wzięte”, elementy tabloidowe wykorzystywane w marketingu i do 
ocieplania publicznego wizerunku polityków, przyzwyczajają widzów do jej obecności 
i do przesuwania granic w dziedzinie tego, co i w jaki sposób można pokazać czy po-
wiedzieć, na jakie tematy i w jakim kontekście. Nie zasługujące na poważne traktowanie 
treści tabloidyzowane mogą być, paradoksalnie, niebezpieczne właśnie dlatego, że dają 
chwilową przyjemność albo są lekceważone: forma tabloidowa jest przyswajana mimo-
chodem, niepostrzeżenie. W polskich mediach natomiast nie ma dla niej, jak się wydaje, 
sensownej, przystępnej alternatywy. 



11. TALK SHOWS: PODGLĄDACTWO
I DEMOCRATAINMENT

W rzeczywistości Peerelu zakres tego, o czym nie wolno było mówić publicznie mi pi-
sać, nie był wyraźnie odgraniczony, chociaż ludzie byli bardzo świadomi ograniczeń 
i zakazów. Określały go nie tylko ustawy o cenzurze i liczne, wciąż się zmieniające pra-
wa powielaczowe. Wyznaczał go także obyczajowy i kulturalny konserwatyzm narzu-
cany, co prawda ze zgoła odmiennych przyczyn, przez władzę komunistyczną i Kościół 
katolicki; wzmacniała narzucona izolacja od świata – i w związku z tym odruchowa, 
pomieszana z fascynacją nieufność do nowych idei i zwyczajów. Sfery tabu dotyczących 
polityki, ekonomii, kultury i obyczajowości nakładały się na siebie. Warunki polityczne 
i ekonomiczne rzutowały nie tylko na zakazy dotyczące mówienia i pisania o polityce 
i ekonomii; decydowały także o tym, jakich tematów i wątków z życia prywatnego lu-
dzi nie wolno było publicznie ujawniać i dyskutować o nich. Reglamentowane było nie 
tylko to, o czym wolno lub nie wolno mówić, ale także komu, w jakich okolicznościach 
i w jakiej formie wolno lub nie wolno tego robić. Reglamentacja prawa do mówienia 
pociągała za sobą reglamentację prawa do wiedzy. Istnienie sfery zakazów i ograniczeń 
było przy tym po prostu oczywiste i niekwestionowane. Sama idea, żeby to, co zabro-
nione wyciągać na światło dzienne, podważać, dyskutować itp., była ofi cjalnie nie do 
pomyślenia. 

W medialnej semiosferze Polaków talk show jako gatunek telewizyjny jest istotny, 
ponieważ podstawowym jego założeniem jest omawianie, testowanie i przełamywanie 
tabu społecznych, politycznych, osobistych – a co za tym idzie, kwestionowanie ograni-
czeń prawa ludzi do wiedzy o różnych tematach i wypowiadania się o nich. Polega on na 
tym, by mówić o tym, o czym (pozornie) publicznie mówić nie wolno oraz by opowia-
dać i pokazywać widzom to, czego nie powinni wiedzieć. Stał się jednym z pierwszych, 
spektakularnych przykładów, że podważanie tabu nie tylko jest możliwe i pożądane, ale 
że może nawet przynosić korzyści.
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WYZNACZNIKI GATUNKOWE I ODMIANY TALK SHOWS

Gatunek telewizyjny, zwany (niestety, także w języku polskim) talk show21 wywodzi się 
z radia; pierwszym telewizyjnym ts był prawdopodobnie amerykański plotkarski pro-
gram Broadway Open House, emitowany w NBC od 1950 roku (Guzik 2006: 139–150). 
Współcześnie gatunek ts w formie czystej, nie hybrydyzowany z innymi formułami ga-
tunkowymi, polega na:

1) rozmowie,
2) odbywanej publicznie,
3) prowadzonej przez charyzmatycznego gospodarza o wyrazistej osobowości,
4) w obecności publiczności,
5) w specjalnie do tego celu przygotowanym studiu. 
Medioznawcy (Shattuc 2001) dzielą ts na dwa zasadnicze podgatunki (obejmujące 

wiele typów, podtypów, formatów itp.). Jeden to tzw. celebrity talk show, w którym – jak 
sama nazwa wskazuje – gościem i rozmówcą gospodarza jest osoba znana i popularna 
lub kilka takich osób. W drugim, tzw. confession talk show, rozmówcą jest osoba (lub 
osoby) nieznane publiczności. W obydwu tematem jest życie prywatne oraz osobiste 
perypetie i problemy bohaterów programu, omawiane przede wszystkim z powodu swej 
kontrowersyjności i odmienności od najszerzej przyjętych norm społecznych i kulturo-
wych. 

W dalszych rozważaniach będzie nas interesował przede wszystkim confession ts 
(nazwiemy go ts zwierzeniowym). O ile bowiem w peerelowskiej telewizji emitowano 
programy zbliżone formułą do dzisiejszych celebrity ts (choć oparte na innych zasa-
dach), o tyle programy zwierzeniowe nie miały żadnego bodaj odpowiednika w kulturze 
masowej PRL i zaczęły być w naszej telewizji produkowane dopiero po jej urynkowie-
niu (pierwszym takim programem było prowadzone przez Andrzeja Woyciechowskiego, 
a potem Mariusza Szczygła Na każdy temat w telewizji Polsat, rozpoczęte we wczesnych 
latach 90.). Do tego czasu nieznane publiczności, programy te musiały jednak odpowia-
dać na jakieś niezwykle istotne potrzeby widzów, bo od razu spotkały się z olbrzymim 
zainteresowaniem. Dziś mamy w kanałach polskiej telewizji wiele odmian zwierzenio-
wych ts oraz dostęp do wielu podobnych programów zagranicznych; jest to jedna z for-
muł gatunkowych o największej oglądalności.

Confession ts i kultura otwartości

To Amerykanie wymyślili ts. Gatunek ten, co do struktury i wewnętrznych założeń wy-
wodzący się z radia, w szerszym wymiarze jest dzieckiem kultury publicznej dyskusji 
i publicznej spowiedzi. Jego źródła tkwią zarówno w otwartej, nastawionej na debatę 
zbiorową naturze tamtejszego życia politycznego, jak i w protestanckim zwyczaju wspól-
nego wyznawania grzechów. Może dlatego do dziś uwidacznia się w amerykańskich ts 
splot zagadnień istotnych dla wspólnoty ze sprawami ściśle prywatnymi – etyka prote-
stancka każe rozpatrywać sprawy osobiste w kontekście ich znaczenia dla wspólnoty; 
prywatne jest polityczne, a polityczne ma być sprawą prywatną każdego członka zbio-

21 Dalej w skrócie: ts.
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rowości. Amerykański wzorzec upowszechnił się jednak nawet w tych krajach, których 
kultura skądinąd nie sprzyjałaby szerokiej publicznej otwartości. Kariera ts w Polsce jest 
na to dość dobitnym przykładem, ale właśnie dlatego nie mogło go być w PRL. 

Telewizyjne zwierzenia mogą mieć wiele wariantów: rozmaite są relacje między go-
spodarzem a gośćmi, odmienna jest rola publiczności w studio, zakres i rodzaj porusza-
nej problematyki, wreszcie (co bardzo ciekawe) stopień szczerości i nonkonformizmu 
wypowiedzi; różne zwierzeniowe ts łączy jednak kilka cech.

Ekshibicjonizm

Są to programy, w których omawia się i dyskutuje osobiste problemy jednostek, przed-
stawione jednak w kontekście zbiorowym. Charakterystyczny jest tutaj splot prywatno-
ści z życiem publicznym. Osobistym zwierzeniom występujących w programie ludzi to-
warzyszy sugestia, iż dotyczą one spraw, które stanowią problem wielu osób – należy je 
więc postrzegać jako problem społeczny. To natomiast, co w zbiorowej opinii już funk-
cjonuje jako problem społeczny, może znaleźć miejsce w programie tylko wtedy, gdy 
może zostać przedstawione w postaci osobistych historii jednostek ludzkich. Jednostki 
te, występujące w programie ze swoimi osobistymi problemami, mogą się decydować 
na taką formę medialnego ekshibicjonizmu z różnych przyczyn (szerzej, chociaż dość 
wyrywkowo na ten temat – por. Krzpiet 2005), ale ich udział jest przedstawiany przez 
redakcję jako wynik potrzeby wyrażenia ważnej życiowej lub społecznej prawdy.

Publiczność w studiu, interaktywność

W studiu zwierzeniowego ts znajduje się publiczność, która żywo reaguje na wypowia-
dane tam opinie – bije brawo, śmieje się, głośno wyraża aprobatę i potępienie, zadaje 
pytania, komentuje. Dobiera się ją i przygotowuje w taki sposób, by powstało wraże-
nie, że składa się ze „przeciętnych”, „normalnych”, „zwykłych” ludzi. Muszą więc oni 
odpowiednio wyglądać (zróżnicowany wiek i płeć, codzienne ubrania bez wyrazistego 
stylu) i mówić (język potoczny, prosty, średnio poprawny, bez widocznych naleciało-
ści gwarowych lub slangowych). Oczekuje się od nich spontanicznych reakcji, są więc 
przed programem odpowiednio instruowani i trenowani. Czuwa nad nimi tzw. warm-
upper, podpowiadający (najczęściej za pomocą specjalnych tablic), kiedy należy się 
śmiać, kiedy wyrazić oburzenie, a kiedy wypunktować wypowiedzi oklaskami. „Często 
nagranie trwa o wiele dłużej, niż emisja w telewizji” – opowiada warm-upper z TVN 
(Ropczyński 2004). 

Publiczność w studiu jest indeksującą metonimią audytorium telewizyjnego. Ma 
nas, widzów, reprezentować; wypowiada się i działa w naszym imieniu. Podkreślają to 
zarówno praca kamery, montaż, organizacja studia, zachowania gospodarzy programu, 
jak i umożliwienie (dzięki nowoczesnej technologii) udziału w programie telewidzom 
nieznajdującym się w studiu. Widzowie mogą zabierać głos za pomocą poczty elektro-
nicznej, czatu, komunikatorów internetowych – ich wypowiedzi wyświetla się u dołu 
ekranu, mogą głosować w systemie audiotele nad oceną przedstawianych w ts proble-
mów i osób, umożliwia się im telefonowanie do programu, wzywa się do pisania listów 
i otwiera dla publiczności fora internetowe i grupy dyskusyjne. Mówienie, wymiana 
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poglądów, wyrażanie opinii są atrakcyjne dla widza pod warunkiem, że sam czuje się 
demokratycznie dopuszczony do słowa.

Eksperci i gospodarze programu

Stałym elementem programu jest również obecność mediatora czy też ogniwa łączą-
cego publiczność z gośćmi. Najczęściej rolę tę odgrywają eksperci albo osoby pub-
licznie znane, reprezentujące wiedzę naukową i/lub autorytet moralny (� WŁADZA 
I OBOWIĄZUJĄCY STAN WIEDZY). Najważniejszy jednak, niezbędny do powodze-
nia programu, jest jego charyzmatyczny gospodarz. Rolą gospodarza jest wielostronna 
mediacja: między publicznością w studiu a gośćmi programu, między samymi gośćmi, 
między telewidzami a gośćmi, między publicznością w studiu a telewidzami. Gospodarz 
przydziela głos i go odbiera. Wydobywa z gości informacje i zwierzenia, nakłaniając 
ich do otwartych wypowiedzi; w razie potrzeby wymusza otwartość lub ją ogranicza, 
gdy staje się za duża. Podsyca i gasi emocje wśród publiczności, sugeruje i wzmacnia 
oceny opisywanych w programie problemów. Do niego należy też podsumowanie, 
wypowiedzenie ostatecznych wniosków z programu i wezwanie publiczności (w stu-
diu i przed ekranami) do przemyślenia go oraz do dalszego uczestnictwa. Gospodarz 
jest zwykle prezentowany przez stację telewizyjną jako ktoś bezstronny i obiektywny. 
Nierzadko zatrudnia się do tej roli dziennikarzy, jednak powodzenie programu nie za-
leży od kompetencji dziennikarskich gospodarza, lecz od jego talentów aktorskich (� 
POSTDZIENNIKARSTWO). Można, przy bliższej obserwacji, wyróżnić kilka stylów 
odgrywania tej roli. Jest zatem gospodarz empatyczny, wczuwający się w emocje gości, 
płaczący i śmiejący się wraz z nimi; gospodarz – spowiednik, słuchający w skupionym 
milczeniu i tylko nieznacznymi interwencjami popychający narracje gości do przodu; 
gospodarz – partner, nie tyle słuchający zwierzeń, co dyskutujący z gośćmi jak równy 
z równymi; gospodarz – arbiter, nie ukrywający swoich ocen oraz wydający werdykt 
w imieniu publiczności i własnym; gospodarz – prowokator, swoimi zachowaniami 
i wypowiedziami wymuszający na widzach i publiczności gwałtowne reakcje, do rę-
koczynów włącznie; gospodarz – ciekawski, uzasadniający ciekawością publiczności 
swoje prawo do zadawania niedyskretnych pytań. Jest jeszcze kilka innych wariantów. 
Jednostkowe realizacje roli gospodarza ts polegają zwykle na połączeniu kilku stylów, 
w różnych proporcjach, zależnie od rodzaju show i potrzeb telewidzów. Zawsze są jed-
nak przedmiotem starannego planowania i przygotowania. Dobre odgrywanie roli jest 
warunkiem powodzenia programu, bardzo dobre – prowadzi do wykreowania gospoda-
rza ts jako postaci charyzmatycznej i zwykle gwarantuje mu status gwiazdora.

Iluzja czasu realnego

Ts to program nadawany na żywo, w czasie realnym. W dzisiejszej, coraz skrupulatniej 
planowanej telewizji, ts naprawdę live jest rzadkością, utrzymuje się jednak – za pomocą 
rozmaitych środków wizualnych i językowych – iluzję nadawania na żywo, materiału 
nie skracanego i niemontowanego.
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Rozmowa, zwierzenie, konfrontacja

To co dotychczas powiedzieliśmy o ts, opisuje co prawda jego podstawowe założenia or-
ganizacyjne, nie dotyka jednak istoty tego gatunku. Nie wystarczy publiczność w studiu 
– gospodarz – rozmówcy – eksperci – rozmowa, żeby można było mówić o ts. Istotą ts, 
tym, co czyni z niego wyrazisty, łatwo odróżnialny paradygmat gatunkowy, jest nie tyle 
sama rozmowa, ile to, o czym, ile i w jaki sposób się tam mówi.

Istotą ts jest po pierwsze mówienie, po drugie – konfrontacja, wskazuje fachowiec od 
gatunków telewizyjnych (Uszyński 2004: 24). Według fi lozofi i ts, wszystko – dramaty, 
dylematy, doświadczenia, opinie, postawy – da się zamknąć w słowa; dramaturgia zaś 
powstaje wtedy, gdy te opinie i doświadczenia można ze sobą zestawić i skonfrontować. 
Talk zamienia się w show wtedy, gdy pojawia się konfl ikt, i konfl ikt ten na oczach wi-
dzów jest ujawniany, werbalizowany, czasem wzmacniany przez rękoczyny czy trzaska-
nie drzwiami... W dodatku konfl ikt ten nie może dotyczyć dowolnego tematu; „istotą 
(...) jest testowanie zasięgu i istotności norm społecznych” (ibidem: 113). Nie ma show, 
jeśli rozmowa nie dotyczy tabu, przekraczania norm, łamania reguł, czegoś „czego się 
nie robi” albo „o czym się nawet myśleć nie chce”; jeśli nie ma w niej mowy „o tym, co 
zawsze chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać...” Dlatego dobór tematyki zwie-
rzeniowego ts zawsze związany jest z tym, co stanowi w danym momencie przedmiot 
społecznej debaty, i to debaty nierozstrzygniętej, budzącej emocje; żeby opłacało się 
poruszyć jakiś temat w ts, konieczne jest istnienie wokół niego kulturalnego konfl iktu 
i/lub kontrowersji. 

Tematyka zwierzeniowego ts może być zaczerpnięta z prasy i innych mediów, sta-
tystyk i badań społecznych, telefonów, listów, e-maili od telewidzów. Za doborem te-
matów w dzisiejszych profesjonalnych ts stoi zazwyczaj armia researcherów. Problem 
polega zarówno na wybraniu dostatecznie atrakcyjnego tematu, jak na znalezieniu ludzi, 
którzy zechcą w ts wystąpić, a jednocześnie mają osobowość odpowiednią do tego typu 
programu (o czym będzie jeszcze mowa w tym opracowaniu). Wtedy dopiero wokół 
prywatnych zwierzeń można zbudować dramaturgię, pozwalającą na stworzenie atrak-
cyjnego widowiska.

TRASH TALK, CONFRONTAINMENT I INNE SKRAJNOŚCI

Podstawowa, zbudowana w telewizjach amerykańskich formuła ts, zakładała, iż jest to 
program trwający (wraz z reklamami) około godziny, produkowany poza sieciami tele-
wizyjnymi i syndykowany, czyli sprzedawany różnym stacjom. Miał on być emitowany 
przed południem i wczesnym popołudniem, gdy telewizję oglądają niepracujące gospo-
dynie domowe. Z czasem ustalił się podział na programy poranne – bardzo osobiste, 
związane przede wszystkim z relacjami męsko-damskimi, i popołudniowe – o tematyce 
rodzinnej, jak wychowanie dzieci, a także poświęcone wpływowi na życie prywatne lu-
dzi różnych zjawisk społecznych: bezrobocia, warunków pracy, konsumpcji, chorób, 
sposobów spędzania czasu wolnego, stosunków sąsiedzkich itp. Ponieważ główną gru-
pą docelową były kobiety w średnim wieku (� PIERWOTNA GRUPA DOCELOWA 
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OPERY MYDLANEJ, RODZAJOWY CHARAKTER OPERY MYDLANEJ), liczne są 
w ts nawiązania do poetyki intymnego zwierzenia, budowania więzi emocjonalnej po-
przez rozmowy na temat spraw osobistych – tego, co teoria komunikacji międzykulturo-
wej nazywa „kobiecym stylem” komunikowania (Tannen 1999, Curran, Renzetti 2005: 
200–205) (� KOBIECY MODEL KOMUNIKACJI). Tak zwane late night shows nato-
miast, o bardziej drastycznej treści i dlatego emitowane późnym wieczorem, zajmują się 
seksem, zdradami małżeńskimi, odmiennościami seksualnymi, przemocą. Najbardziej 
radykalne przyjmują postać tzw. confrontainment czy combat talk; istotą ich atrakcyjno-
ści jest wyrażana przez uczestników programu słowna, a nawet fi zyczna agresja. 

Ts, podobnie jak inne paradygmaty medialne (� INFOTAINMENT, � 
EDUAINMENT), ewoluował w kierunku coraz większego nacisku na efekty wizu-
alne, spektakl, widowisko, a także na emocjonalizację treści i jej personalizację (� 
TABLOIDYZACJA). „Zaczęliśmy w Dayton, Ohio – wspomina jeden z amerykańskich 
ojców-założycieli gatunku, Phil Donahue (Kellog 1992), w wywiadzie udzielonym 
pismu telewizyjnemu w dwudziestopięciolecie swojego programu. – Program był wi-
zualnie nudny. Nie było gwiazd, nie było biurka, kanapy, zespołu muzycznego, mieli-
śmy dwie kamery i składane krzesła”. Od razu też tłumaczy, dlaczego ts musiał pójść 
w stronę większej spektakularności: „Konkurowaliśmy z Monty Hallem, który rozma-
wiał z kobietą przebraną za kanapkę z sałatką z kurczaka. (...) Każdemu, kto będzie nas 
krytykował, przypomnę, że «Time» i «Newsweek» dają na okładki gwiazdy fi lmowe” 
(ibidem).

Formuła telewizyjnego zwierzenia z czasem okazała się na tyle pojemna i atrakcyj-
na, że w latach 80. i 90. XX wieku stacje telewizyjne podjęły próbę zainteresowania 
tego typu programami młodszej publiczności oraz mężczyzn, co miało przekonać do ts 
bardziej atrakcyjnych, lepiej płacących reklamodawców. Pojawiła się zatem tak zwana 
druga generacja ts. Ts drugiej generacji to głównie programy późnowieczorne. Posługują 
się one brutalnym, mocno skolokwializowanym językiem. Dotyczą zazwyczaj seksu 
i relacji erotycznych między ludźmi; chodzi tu jednak nie o zwierzenia i empatię, lecz 
o łamanie różnych regulujących dziedzinę seksu i erotyki norm społecznych. W formułę 
gatunkową wpisane są bardzo gwałtowne reakcje obecnej w studiu publiczności oraz 
niezwykle emocjonalne lub brutalne zachowania gości – do histerycznego płaczu, krzy-
ku i rękoczynów włącznie. Łamanie reguł i przekraczanie zakazów polega tu bowiem 
nie tylko na tym, o czym się mówi i w jaki sposób, lecz także na tym, jak ludzie się 
przy tej okazji zachowują. Wspominany już John Fiske podkreśla (przywołując przy tym 
klasyczną pracę Johana Huizingi), że jedną z głównych przyjemności odbiorczych tele-
widza jest „eksplorowanie relacji między regułami i wolnością” (Fiske 1997: 234); gust 
popularny wymaga właśnie tego, żeby telewizja wynajdywała i pokazywała łamanie re-
guł. Jest ono interesujące, gdy się na nim przyłapie sportowców, polityków, artystów czy 
nawet tzw. zwykłych ludzi (stąd popularność tabloidów, pism plotkarskich i programów 
z ukrytą kamerą (� BADANIA NAD CZYTELNIKAMI TABLOIDÓW). Czymś bar-
dzo atrakcyjnym jest pokazywanie przez telewizję działań artystycznych polegających 
na świadomym, obliczonym na efekt łamaniu norm (o czym znakomicie wiedzą na przy-
kład zespoły rockowe, czyniące z prowokacji artystycznych element koncertów i tele-
dysków). Szczególnie zaś pasjonujące staje się to w tych tekstach medialnych, które 
celowo, z założenia poświęcone są właśnie przekraczaniu ograniczeń i łamaniu reguł. 
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Przyciąganie młodzieży i mężczyzn do ts za pomocą skojarzenia seksu, przemocy 
i zachowań społecznie nieakceptowanych okazało się na pewien czas skuteczną stra-
tegią marketingową. Tego typu programy miały swoje apogeum popularności w latach 
90., i to między innymi za ich sprawą powstał terminu trash tv (� TABLOIDYZACJA 
– ROZSZERZANIE PARADYGMATU). Obecnie zainteresowanie nimi zdecydowanie 
przygasło (Livingstone, Lunt 1994), całkiem jednak nie zanikło; wciąż stanowią element 
oferty programowej części stacji telewizyjnych. Skromną i ostrożną próbą nawiązania 
do ich poetyki są u nas nocne wydania Rozmów w toku.

TELEWIZYJNE ROZMOWY W PRL

W peerelowskiej telewizji pokazywano programy zbliżone do zachodnich ts. Najstarszym 
było prowadzone przez Irenę Dziedzic w latach 1956–1981 Tele-Echo. Starsi telewidzo-
wie pamiętają też pewnie popularne w epoce Macieja Szczepańskiego Pojedynek, Sam 
na sam z... i tym podobne reżyserowane wywiady telewizyjne przy publiczności obecnej 
w studio. 

Najlepszy i najtrwalszy z tych programów – Tele-Echo, wzorowane na francuskim 
Télé-Paris – najbliższy był co do zewnętrznych wyznaczników gatunkowych formule 
celebrity talk show. Jak wiele tekstów medialnych w PRL, Tele-Echo musiało jednak 
obsługiwać wiele odbiorczych potrzeb, w programie obok gwiazd występowali więc 
także tak zwani zwykli ludzie. Podobnie jak w przypadku teleturniejów (�WIELKA 
GRA: NAJWAŻNIEJSZY TELETUNIEJ PRL), można wskazywać na odmienność ko-
munistycznej wersji celebrity ts od realizacji gatunkowych w telewizjach zachodnich. 
Różnica polegała przede wszystkim na niemal całkowitym braku nawiązań do szczegó-
łów z intymnego życia popularnych rozmówców, podczas gdy typowy, wolnorynkowy 
celebrity ts koncentruje się niemal wyłącznie na tym temacie. Także w przypadku roz-
mówców, mało lub w ogóle nieznanych, rozmowa dotyczyła ich talentów, wyczynów, 
pracy, umiejętności – nie zaś prywatnych perypetii i emocji.

Struktura programu, jego organizacja wizualna, zachowania niewerbalne gospody-
ni, tematyka i budowa pytań podkreślały zresztą ten nieosobisty wymiar relacji mię-
dzy dziennikarką i rozmówcami, a także zachęcały do podobnie zdystansowanej relacji 
między rozmówcami a telewidzem. Organizacja studia przypominała trochę kawiarnię 
(gospodyni przemieszczała się od stolika do stolika między gośćmi programu), odsyłała 
też jednak do estetyki mieszczańskiego saloniku, zwłaszcza w latach 70., kiedy to sce-
nografi ę rysowaną przez Jana Lenicę oraz proste, drewniane sprzęty zastąpiono wyście-
łanymi, złoconymi mebelkami „à la Ludwik podejrzany” oraz dodano dekoracyjne para-
wany, porcelanowy serwis na stoliku, wazony ze sztucznymi kwiatami, samowar i inne 
elementy konotujące mieszczański „salon”, który musiał chyba przynajmniej dla czę-
ści widzów stanowić niedościgły wzór estetyczny. Prowadząca program dziennikarka, 
ubrana nieodmiennie ze spokojną, nieco formalną elegancją, pozbawioną jakichkolwiek 
elementów prowokacji, zachowywała sztywną postawę i umiarkowaną gestykulację, za-
zwyczaj tylko lekkim pochyleniem się ku rozmówcy akcentując półosobisty wymiar roz-
mowy; do rozmówców zwracała się pan/pani, mówiła półgłosem, posługiwała się litera-
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cką polszczyzną bez żadnych kolokwializmów i o mało wyrazistym stylu. Dodajmy, że 
i pytania, i odpowiedzi były wcześniej przygotowywane i próbowane – rzecz oczywista 
w mediach cenzurowanych. O ile kapitalistyczny ts żywi się kontrowersją, skandalem, 
opiera zaś w znacznej mierze na suspensie oraz wyrazistych zachowaniach prowadzą-
cego, o tyle Tele-Echo było rodzajem szkoły dobrych manier i mieszczańskiego gustu. 
Pokazywało, jak należy w sposób poprawny wyglądać, siadać, mówić, uczyło występo-
wać publicznie, wskazywało tematy kulturalnej konwersacji, a pośrednio uczyło także, 
o czym i w jaki sposób mówić nie należy. Miało niewątpliwą w tamtych warunkach rolę 
kulturotwórczą, nie miało natomiast nastawienia na otwartość, kontrowersję i konfl ikt, 
które stanowią zasadniczą podstawę ts jako gatunku. Istotą ts jest kwestionowanie status 
quo w dziedzinie ludzkich zachowań, ocen moralnych, wyborów życiowych. Tele-Echo 
status quo potwierdzało, sankcjonowało, uczyło je szanować.

Dlaczego zwierzeniowy ts nie mógł się pojawić 
w komunistycznej telewizji?

Ts z trudem dałoby się obronić jako formuła programowa w sytuacji, gdy ambicją wła-
dzy było wychowanie człowieka myślącego kolektywnie, a wyraźnie, nieomal wprost 
defi niowaną rolą mediów było ten kolektywizm wzmacniać i promować (chyba, że w je-
go formę wtłoczy się wychowawczą, wzorotwórczą treść – co właśnie widoczne było 
w Tele-Echu i innych podobnych mu programach). Jak wiele gatunków medialnych po-
chodzących z USA, zwierzeniowy ts jest owocem kultury wybujałego indywidualizmu. 
W centrum uwagi stawia się tu jednostkę, pozwala się jej mówić o własnych, prywatnych 
sprawach, dowartościowuje się prywatną historię, indywidualny punkt widzenia, osobi-
sty sposób narracji. Jednostkową, indywidualistyczną perspektywę podkreśla też ogrom-
ne znaczenie w strukturze programu postaci gwiazd i celebrytów. Indywidualnością musi 
być gospodarz – charyzmatyczny, o wyrazistej osobowości, wchodzący z rozmówcami 
w osobiste relacje. Osobowość gospodarza jest jednym z głównych magnesów, przy-
ciągających ludzi przed ekrany. Oglądają oni ts nie tylko z powodu tematu i zaproszo-
nych gości, czynią to także dlatego, że goście rozmawiają z tym właśnie gospodarzem. 
Gwiazdy zaprasza się do formatów zwierzeniowych, żeby opowiedziały o swoich oso-
bistych doświadczeniach na (pozornie) takich samych warunkach jak zwykli ludzie. 
Podobieństwa doświadczeń celebrytów i zwykłych ludzi oraz możliwość zbliżenia się 
(dosłownego lub symbolicznego) gości i widzów programu do postaci sławnych czy 
choćby popularnych są jedną z atrakcji tego gatunku. Dla gwiazd występowanie w ts 
stanowi element planowo budowanego publicznego wizerunku, kreuje zarówno popu-
larność, jak publiczną rozpoznawalność i wyjątkowość. Tymczasem osoby, które miały 
status gwiazd telewizyjnych w PRL, osiągały go niejako pomimo czy obok głównych 
celów telewizji, i był on raczej wynikiem zbiorowych projekcji i wyobrażeń niż skut-
kiem szczegółowego projektu osobowości telewizyjnej i zabiegów promocyjnych wokół 
wypromowania jednostki. 

Ts typu zwierzeniowego powstaje, gdy ludzie mówią otwarcie o życiu prywatnym 
oraz publicznie prezentują zachowania i postawy wykraczające poza upowszechnio-
ne w danym społeczeństwie reguły i normy. Warunkiem jego istnienia jest swoboda 
wypowiedzi i poczucie minimum bezpieczeństwa wśród potencjalnych uczestników. 
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Przesłanie jest stosunkowo jasne: swoboda wypowiedzi – każda swoboda wypowiedzi 
– jest dobra i nie należy stawiać jej ograniczeń. Najatrakcyjniejszy ts to ten, który emito-
wany jest na żywo. Siłą rzeczy więc musi się pojawić pytanie, jak taki program mógłby 
funkcjonować w warunkach cenzury? Byłoby to możliwe tylko pod warunkiem, że go 
się starannie przygotuje i wyreżyseruje, a potem tylko wyemituje pozornie live.

Istotą ts jest naruszenie i podważanie tabu. Sama idea, że normy to coś, co można 
kwestionować i indywidualną, niezależną decyzją zmieniać – nawet jeżeli chodzi prze-
de wszystkim o normy w życiu prywatnym – to także pomysł głęboko niecenzuralny 
w świecie, który trwa w znacznej mierze dzięki usilnemu pilnowaniu przestrzegania re-
guł, norm i nakazów. Bardzo wątpliwe z punktu widzenia celów i priorytetów władzy 
komunistycznej i reguł systemu w ogóle byłoby postawienie na prywatną perspektywę 
i ustawienie w centrum uwagi jednostki z jej osobistymi problemami, zwłaszcza jeśli 
założeniem ts jest mówienie o takich prywatnych sprawach, które mają w danym okresie 
charakter zjawisk zbiorowych i odzwierciedlają istotne problemy społeczne.

No i w końcu zdecydowanie niewychowawczy charakter konfesyjnego ts; to, że 
z całą pewnością osoby tam występujące i ich zachowania nie mogą stanowić wzoru do 
naśladowania; w świetle założeń projektu wychowawczego komunistycznych mediów 
ts jest po prostu niedopuszczalny.

DEBATY NAD SENSEM I RECEPCJĄ TALK SHOWS

Gdyby oceniać zwierzeniowe ts wyłącznie na podstawie listy tematów, które się w nich 
omawia, trzeba by je uznać za najbardziej skandaliczny gatunek w całych mediach, 
i dlatego nie należy się co dziwić, iż w pruderyjnej telewizji PRL nie było dlań miejsca. 
Jednocześnie dziennikarze prowadzący niektóre ts utrzymują, że pożytek z talk television 
polega właśnie na rozszerzaniu granic tolerancji i wyważaniu szkodliwych tabu czy pod-
ważaniu stereotypów. Nawet Mariusz Szczygieł, który odszedł swego czasu z telewizji 
Polsat, donośnie krytykując prowadzony przez siebie program Na każdy temat i jego ła-
twowierną publiczność, przyznaje: „Ten program jeszcze z Andrzejem Woyciechowskim 
dokonał wyłomu w kostycznym sposobie prezentowania ludzi przed kamerą. Potem i ja 
miałem w tym swój udział, a ktoś nawet napisał, że jako pierwszy w historii telewizji 
wypowiedziałem słowo orgazm” (Zaborek 2001). Miałby zatem ts reformować społe-
czeństwo? Kształtować postawy, zwiększać otwartość, uczyć dialogu?

Debata wokół rzeczywistego oddziaływania i społecznego sensu zwierzeniowego 
ts, a także wokół dylematów etycznych, jakie on ze sobą przynosi, toczy się nie tylko 
w Polsce. U nas narzekają nań publicyści, artyści, intelektualiści – niekiedy także me-
dioznawcy; donośne potępienie pada z ust konserwatywnych polityków i przedstawi-
cieli Kościoła katolickiego. Jakoś stosunkowo łatwo jest krytykom zaakceptować skan-
daliczne zachowania i gospodarzy, i gości ts gwiazdorskich, typu Wieczór z Wampirem 
czy Kuba Wojewódzki, te natomiast programy, które opierają się na zwierzeniach ludzi 
nikomu nieznanych są deprecjonowane i potępiane jako trywialne, niemoralne i nie-
etyczne, w złym guście, tabloidowe, pornografi czne. Bo rzeczywiście, w programach 
takich jak Na każdy temat czy Rozmowy w toku mamy tabloidyzację w jej czystej postaci 
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(� TABLOIDYZACJA): skrajne emocje, personalizację kontrowersji społecznych, wy-
korzystywanie stereotypów, uproszczoną wizję świata, jednoznaczne, niezniuansowane 
oceny aksjologiczne, pożądanie skandalu, skrajności, gwałtownych efektów, plotkarstwo 
i voyeuryzm, czasem wulgarny i brutalny język ulicy. „(...) Widz nie oczekuje prawdy 
ani rzetelnego przekazu, on chce się pośmiać, popłakać albo oniemieć na widok matki 
bijącej się z córką. Za chwilę producenci zrobią wszystko, żeby śmiech i płacz wycisnąć 
z występujących. Często kosztem prawdy, uczciwości i godności – twierdzi cytowany 
już tutaj Mariusz Szczygieł. – Talk-shows za chwilę będą ścigały się wyłącznie w tym, 
jaką kolejną głupotą przyciągnąć widza. W moim programie bohaterowie pili już kok-
tajl z dżdżownic. Liczba osób, które zgłosiły się, by spożyć dżdżownice, wskazuje na 
ogromną chęć uczestnictwa mas w telekulturze” (Zaborek 2001). Kto szuka dowodów na 
tabloidyzację telewizji, dla tego zwierzeniowe ts są mocnym argumentem. Dziennikarze 
prowadzący ts bronią się jednak przed tymi zarzutami. Wskazują, że tabloidyzacja jest 
nieunikniona i nie musi pociągać za sobą utraty kulturowych wartości mediów albo że 
wręcz jest wyrazem demokratyzacji mediów. „Muszę przyjmować świat takim, jaki jest 
– przywołajmy znowu jednego z ojców gatunku, Donahue (Kellog 1992). – Nie uwa-
żam, że utraciliśmy duszę. Myślę że (...) faceci od zwykłej informacji przesuwają się 
w naszym kierunku, a my próbujemy się przesuwać do nich. (...)”. I dalej: „Doszliśmy 
tu, gdzie teraz jesteśmy przy pomocy tego, że byliśmy oburzający. Pokazaliśmy w te-
lewizji aborcję i poród. Uprawiałem zapasy z kobietami, taniec brzucha i dałem się 
wyrzucić z toru wyścigów na rolkach. Dałem się skrępować i poddałem się akupunk-
turze. Jesteśmy tabloidem – i jestem szczęśliwy, że noszę tę etykietkę. Wierzę, że jest 
tu pewna kontrola i równowaga. Nasz problem nie polega na tym, że posuwamy się za 
daleko, ale że, ogólnie rzeczy biorąc, to media nie posuwają się dostatecznie daleko. (...) 
Dziennikarze powinni się wyzbyć tego swojego świętoszkowatego elitaryzmu i ucieszyć 
się z faktu, że prasa zbliża się do ulicy. Radujmy się z tego! Nic nie jest bardziej demo-
kratycznie niż program, który ja robię. Czemu to by miał być taki radykalny pomysł? (...) 
Im bardziej oburzające jest jedno zwierzę telewizyjne, tym bardziej oburzające mogą 
być inne zwierzęta, i myślę, że to dobra rzecz”. 

Twórcy rodzimych zwierzeniowych ts mówią i piszą podobnie. W wypowiedziach 
niektórych pojawiają się populistyczne interpretacje kariery tego gatunku telewizyjnego 
jako oznaki zbliżania się – nareszcie! – telewizji do potrzeb i zainteresowań „normalnych 
ludzi”. Powtarzają się też tezy o ts jako pozytywnej sile zmieniającej ludzkie życie, o ich 
edukacyjnej i terapeutycznej roli, o programach tego typu jako o nauce demokracji.

„(...) inne programy tego typu w Polsce nie dotyczą zwykłych ludzi – twierdzi mo-
deratorka najpopularniejszego polskiego zwierzeniowca, Ewa Drzyzga. – Najczęściej 
goszczą w nich gwiazdy albo przedstawia się człowieka jako ciekawostkę, kogoś od-
miennego. Nie ma też widowni, która rozmawia – jest widownia, która bije brawo. U nas 
na początku też tak było. Dawniej musiałam motywować publiczność ciągłymi pytania-
mi i prosić o wypowiedź, a teraz czasem nie mogę jej opanować” (Gluza 2001). „Kiedyś 
widownia była milcząca – opowiada Drzyzga w wywiadzie dla „Polityki” (Pietkiewicz 
2006). – Ludzie siedzieli, patrząc w podłogę. Pytani o zdanie, mówili – nie wiem. 
W szkole uczono ich przecież: odpowiadaj wtedy, gdy cię zapytają. Teraz są otwarci, 
żywo reagują. Często wstają, podnoszą ręce do góry, nie zgadzam się, nie, jak tak moż-
na, mówią. Kiedyśmy zaczynali pracę, wyjaśnialiśmy defi nicje. Ludzi ciekawiło, kto to 
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jest gej, co to anoreksja, bulimia. Tego rodzaju pojęcia publicznie wcześniej nie funkcjo-
nowały. Teraz ludzi ciekawi, jak to jest, gdy mężczyzna kocha mężczyznę” (ibidem: 38). 
„Chodzi o pokazanie wzoru: że można coś zrobić ze swoim życiem, jeśli się tego chce. 
To wyznacza sens mojej pracy” (ibidem: 36)

„Ludzie mają poczucie, że nie potrafi ą żyć, i chcą się uczyć poprzez inwazję w życie 
innych – diagnozuje Jacek Żakowski. – Taki program będzie potrzebny tak długo, aż 
powstaną struktury – rodzina, grupa społeczna, parafi a – które pokażą, jak żyć. Teraz nie 
ma skąd czerpać wzorców. Można pójść do psychoterapeutów, ale ci zostali już ośmie-
szeni. (...) Czy zostawić ludzi, którzy sobie z niczym nie radzą, samym sobie? Programy, 
które głęboko ingerują w prywatność, też coś ważnego ludziom dają – to, co dawniej 
dawała literatura” (Zaborek 2001).

„Agnieszka Koniecka, która jest redaktorką programu (Wybacz mi) mówi, że udaje 
im się odrzucić kandydatury tych osób, które zgłaszają się tylko z chęci «pokazania 
się». Jej zdaniem ludzie szukają tu ratunku w trudnych sytuacjach, gdy przestają poma-
gać urzędy, policja, sąsiedzi. Na dowód pokazuje listy pisane na kartkach wyrwanych 
z zeszytu i wyznania zostawiane na automatycznej sekretarce” (Bajka 2000).

Gwiazdor pierwszego polskiego zwierzeniowego ts, Mariusz Szczygieł, także pod-
kreślał demokratyczny i edukacyjny wymiar tych programów. Potem się jednak z tej 
pochwały (i z programu) wycofał; w pewnym momencie uznał, że ts w rzeczy samej po-
suwają się za daleko w eksploatowaniu ludzkiej prywatności (Zaborek 2001; Szczygieł 
2001).

TALK SHOW I ŚMIERĆ DZIENNIKARSTWA

W wycofaniu się Szczygła można jednak dostrzec także inną motywację: ts to jeden 
z tych gatunków, w których szczególnie wyraziście widać zjawisko nazwane w innym 
miejscu tej książki śmiercią dziennikarstwa (� INFOTAINMENT, CZYLI ZMIANA 
STATUSU DZIENNIKARZA, � POSTDZIENNIKARSTWO). Pozycja dziennikarza 
prowadzącego zwierzeniowy ts odbiega od defi nicji dziennikarstwa. Wybiera się go 
do prowadzenia programu z powodu telegeniczności i talentów konferansjersko-aktor-
skich; jego rolą nie jest poszukiwanie prawdy, lecz skłanianie uczestników programu do 
wyrazistych zachowań (prawda byłaby często zbyt nudna lub zbyt skomplikowana, by 
utrzymać grupę docelową przed ekranem); poza ekranem wykorzystuje się jego postać 
jako celebrity, przetwarzając w mediach popularnych i kampaniach reklamowych szcze-
góły biografi czne, upodobania i styl życia w narrację o telewizyjnej gwieździe. Ludzie 
prowadzący ts z trudem rozstają się z własną autodefi nicją jako dziennikarzy, co zresztą 
nie dziwi, zważywszy, że społeczny prestiż i wiarygodność dziennikarza są wyższe niż 
prezentera w programie rozrywkowym. Również wiarygodność programu jest większa, 
jeśli udaje się go przedstawić jako raczej publicystykę niż rozrywkę i przekonać widzów 
o jego społecznym posłannictwie. Występowanie w roli częściowo dziennikarza, częś-
ciowo gwiazdy rozrywki można uzasadnić przesłankami o charakterze dziennikarskim 
– zdobycie medialnej popularności ma poszerzać możliwości wypowiedzi publicznej, 
pozwala lepiej realizować reguły demokracji i misję dziennikarstwa informacyjnego. 
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Donahue, spytany, czy jeszcze uważa się za dziennikarza, odpowiada: „Jestem hybry-
dą”. I dodaje: „Zakładam, że skoro każdy może zbierać informacje, to mamy znacznie 
więcej ludzi zbierających informacje i szansa na odnalezienie prawdy się zwiększa” 
(Kellog 1992). Dziennikarze, którzy dali się zaangażować do prowadzenia polskich ts 
także dramatycznie bronią swojego statusu. Raz jeszcze zatem pojawia się pytanie o rolę 
i znaczenie tego, co się w takich programach mówi. 

Wydaje się, że w rzeczy samej mamy tu do czynienia z formułą demokratyczną, ot-
wartą, promującą tolerancję i uczącą reguł gry w demokracji – w szczególności przy-
zwyczajającą ludzi do istnienia różnic i odmienności, do omawiania i dyskutowania 
problemów oraz do otwartości i nonkonformizmu w ich stawianiu.

MIĘDZY NONKONFORMIZMEM A POTWIERDZENIEM
STATUS QUO

Jeśli się z perspektywy czasu przyjrzeć temu, w jaki sposób funkcjonował społecznie 
pierwszy polski ts – Na każdy temat (prowadzony w telewizji Polsat przez Andrzeja 
Woyciechowskiego, a po jego śmierci przez Mariusza Szczygła), trzeba przyznać, że 
polscy widzowie chyba po raz pierwszy spotkali się tam z publicznym, głośnym mó-
wieniem o takich tematach, które czy to z powodu cenzury, czy rządzącego społecz-
nego konserwatyzmu mogły być dotąd jawnie i wprost opisywane i rozważane. W Na 
każdy temat pierwszy raz mówiło się publicznie o ludzkiej prywatności – od obyczajów 
seksualnych, przez choroby i upośledzenia, po przemoc domową. Na pewnym etapie 
ten konkretny ts niewątpliwie mógł się przyczyniać do większej społecznej otwartości, 
a przynajmniej pokazywał, że jest ona w ogóle możliwa. Nie da się jednak nie zauwa-
żyć, w jakim kontekście i jakim otoczeniu odbywały się te debaty. Program z założenia 
zaczynał się późną nocą; zawierała się w tym sugestia, że sam akt mówienia otwarcie 
o problemach prywatnych jest formą skandalu. Czołówka i końcówka programu nawią-
zywały ironicznie, pastiszowo do lądowania helikopterem na dachu wielkomiejskiego 
wieżowca. Pokazywanie panoramy nocnego miasta z oświetlonymi wieżowcami było 
w różnych wariantach elementem otwierającym kilka amerykańskich ts, włącznie z bar-
dzo wówczas popularnymi za oceanem programami Phila Donahue oraz Johnny’ego 
Carsona / Jaya Leno. Parodia sekwencji otwierającej amerykańskie późnowieczorne ce-
lebrity shows, a także wstawki kabaretowe, rozdzielające występy kolejnych rozmów-
ców, nawiązywały ironicznie do amerykańskiego splendoru i widowiskowości tamtej-
szej telewizji. Treść najbardziej nawet poważnych zwierzeń brana była tym sposobem 
w cudzysłów. W pewien sposób zabezpieczało to autorów przed taką interpretacją pro-
gramu, która traktowałaby to, co się tam mówiło i pokazywało, zbyt serio. Na każdy 
temat było raczej programem o dziwności życia i osobliwościach fauny ludzkiej niż 
o tolerancji dla odmienności i prawie do dyskusji.

Z punktu widzenia żywej jeszcze na początku lat 90. pamięci o telewizji PRL, pro-
gram Woyciechowskiego i Szczygła rzeczywiście stanowił wyłom i w obyczajach me-
diów, i w przyzwyczajeniach odbiorców; zawierał jednak w sobie – już wtedy – pod-
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stawę pod wszystkie wątpliwości, które niesie za sobą dzisiejszy zwierzeniowy ts typu 
Rozmów w toku czy Teraz Wy.

Jeżeli przyjrzeć się dzisiaj tym programom w polskich stacjach telewizyjnych, to 
niewątpliwie stoi za nimi przesłanie o znaczeniu rozmowy i otwartości w mówieniu 
o ważnych sprawach; z pewnością też stanowią one dowartościowanie tego, co w życiu 
ludzkim prywatne i osobiste; wreszcie, są dostępnym przeciętnemu obywatelowi wzo-
rem i przykładem podważania stereotypów i testowania nienaruszalnych – wydawałoby 
się – norm. Przypominają także o roli kompetentnej komunikacji; z ich tematyki i budo-
wy wynika jasno, że „te obszary rzeczywistości i ci uczestnicy społecznej komunikacji, 
którzy nie opanowali w wystarczającym stopniu sztuki operowania słowami, mają nie-
wielką szansę na obronę swojego charakteru, poglądu, interesu, wizji świata” (Uszyński 
2004: 25). Ts dopuszczający do głosu przeciętnych obywateli to szkoła rozmowy i wy-
raźny przekaz, że mamy prawo mówić, a komunikacja jest warunkiem zaistnienia; rzecz 
nie do pogardzenia w społeczeństwie, które przez dziesięciolecia trenowane było nie do 
dialogu, lecz do posłuszeństwa.

Najpopularniejszy polski zwierzeniowiec, Rozmowy w toku, jest rozwinięciem for-
muły reprezentowanej w amerykańskiej telewizji przez Oprah Winfrey Show, chociaż 
niekiedy zbacza w kierunku ekscesów typowych dla programów opartych na confron-
tainment.

Autodefi nicja twórców programu na stronie internetowej brzmi: „Poruszamy prob-
lemy życia codziennego: przemoc w rodzinie, narkomania wśród młodzieży, homosek-
sualizm, mówimy kim naprawdę są najemnicy i jak pomóc osobom, które czekają na 
przeszczep narządów. Szerokie spektrum tematów poruszanych w programie kształtuje 
samo życie. W Rozmowach w toku zobaczycie zarówno łzy wzruszenia, jak i radości. 
Towarzyszą nam bowiem prawdziwi ludzie i ich historie. W programie nie ukrywamy 
niczego, zadajemy trudne, często niewygodne pytania i z reguły otrzymujemy na nie 
odpowiedzi. Pokazujemy świat takim jaki jest, prezentujemy jak inni poradzili sobie 
z problemami. Otwarta formuła programu pozwala na konfrontowanie osób, które 
nigdzie indziej nie spotkałyby się, żeby porozmawiać o tym, co je łączy a co dzieli” 
(Cyfra+ Program TV 2007). Gdyby tak było naprawdę, to tego typu ts byłby jedną z naj-
bardziej demokratycznych formuł w mediach, a w dłuższej perspektywie byłby może 
nawet wywrotowy. Można by go – zwłaszcza, jeśli się zważy ogromną popularność tego 
typu gatunku wśród widzów – uważać za jeden z czynników przyczyniających się do 
przewartościowywania pozornie nienaruszalnych norm i reguł, ich podważania, stopnio-
wej zmiany porządku społecznego w kierunku szerszego uwzględniania głosu podpo-
rządkowanych, upośledzonych, nieprzystających do ogólnego ładu, wreszcie – otwarcia 
się na Innego. Jak – optymistycznie – pisze medioznawca: „w tym zderzeniu odmien-
nych fi lozofi i życia ujawnia się prawdziwa struktura społecznych interesów” (Uszyński 
2004: 25).

Ts dotyczy zakresu i istotności norm uznawanych przez społeczności odbiorcze 
i w znacznej mierze polega na łamaniu tabu. Normy, które tu zostają przekroczone, do-
tyczą tego, o czym jest mowa, tego w jaki  sposób się rozmawia, kontekstu tej rozmowy 
(upublicznienie prywatnych, osobistych zachowań i emocji) i tego, kto mówi. Żeby jed-
nak łamanie norm i przekraczanie tabu było spektakularne i interesowało widzów, ten 
antynormatywny charakter musi być w programie wyraziście wyeksponowany. Muszą 
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się pojawić metawskazówki, mówiące: uwaga – skandal! Pierwszą z nich jest już wpro-
wadzenie gości do studia: podkreśla się ich wyjątkowość przy pozornej normalności, 
wskazuje na niezwykłość zjawisk czy zachowań, o których będzie mowa, przy jedno-
czesnym przypomnieniu widzom, że mogą mimo to zetknąć się z nimi we własnym 
życiu. Wstępna wypowiedź gospodarza przypomina, jaki jest stan „normalny”, „oczywi-
sty”, „naturalny” (� LEGITYMIZUJĄCY CHARAKTER SERWISU) – i jak się ma do 
tego oczywistego stanu prezentowana w programie osoba i jej doświadczenia. Gospodarz 
odwołuje się tu do zbiorowej wiedzy i implikowanych opinii zgromadzonej w studio 
publiczności, a pośrednio wiedzy i przekonań całego audytorium programu. Istotne jest 
od początku „potwierdzenie istnienia społecznego konsensusu w ocenie rozmaitych zja-
wisk” (Uszyński 2004:113), bo tylko jeśli się ten konsensus dobitnie potwierdzi, jego 
podważenie może kogokolwiek zainteresować. Zachowania gospodarza podczas całego 
programu (zob. też Krzpiet 2005) przypominają o istnieniu tego konsensusu; stąd wy-
rażane słowami i zachowaniami niewerbalnymi zdziwienie, oburzenie niekiedy, wątpli-
wości, czasem niedowierzanie lub prośba o powtórzenie tego, co się wydaje (na gruncie 
ustanowionego na wstępie konsensusu) szczególnie szokujące. Stąd także odwołania 
do ocen i opinii publiczności. Publiczności wolno okrzykami, pomrukiem aprobaty lub 
dezaprobaty, oklaskami itp. wyrażać swoje odczucia. Gospodarz w stosownym momen-
cie wyłowi spośród publiczności komentatorów, którzy także potwierdzą istnienie kon-
sensusu – czy to przez otwarte wyrażenie oceny, czy przez pytanie do rozmówców, które 
taką ocenę zawiera. Przypomnijmy, że reakcje publiczności w studiu są kontrolowane 
i sterowane. „Rzadko kiedy powtarzamy ujęcia z powodu błędów widowni – uspokaja 
warm-upper Rozmów w toku. – (...) ludzie, którzy do nas przychodzą, to już sprawdzone 
i pewne osoby. Doskonale wiedzą, na czym polega ich praca” (Ropczyński 2004).

Wreszcie na temat rozważanego w ts problemu wypowiedzą się eksperci. Ekspert to 
zazwyczaj ktoś o publicznie uznanym autorytecie (podkreśla się tytuł naukowy lub kom-
petencje profesjonalne). Zaangażowanie eksperta przypomina o istnieniu „ofi cjalnego”, 
społecznie usankcjonowanego stanowiska na omawiany temat (� PRAWDZIWOŚĆ 
I RZETELNOŚĆ, CZYLI PAKT FAKTOGRAFICZNY). Przywołuje też istnienie hie-
rarchii społecznej, w obrębie której istnieją osoby powołane do oceniania i interpretacji – 
etycznej, moralnej, prawnej, społecznej, psychologicznej, nawet estetycznej – zachowań 
innych ludzi. Prawo do oceny i interpretacji jest nadawane przez społeczeństwo w kon-
sekwencji zdobycia odpowiedniego, społecznie uznawanego wykształcenia, przynależ-
ności do ofi cjalnie uznanych instytucji, w ostateczności – potwierdzonego powszechnie 
znaną historią życiową praktycznego doświadczenia. Prawo to nie jest natomiast czymś, 
co w tej konkretnej sytuacji mogłoby zostać publicznie zakwestionowane czy choćby 
podane w wątpliwość. Istnienie ekspertów potwierdza zatem i naturalizuje konsensus. 
Ułatwia to gospodarzowi jego trudne zadanie. Gospodarz bowiem musi się znaleźć po-
między koniecznością potwierdzenia konsensusu, a zatem stworzenia należytego tła dla 
problemu omawianego w programie, a postawą kogoś obiektywnego i „rozumiejącego”, 
sprzyjającą otwartości u rozmówców. Z jednej strony musi podkreślać istniejący po-
rządek, z drugiej – jeśli zbyt wyraźnie będzie oceniać i krytykować – grozi to tym, że 
audytorium utraci dla niego sympatię albo przejdzie na stronę odpytywanego. Dlatego 
gospodarz zwierzeniowego ts jednoznaczne oceny i krytykę pozostawia publiczności 
i – ewentualnie – ekspertom, sam zaś okazuje zdziwienie, podziw, współczucie, jest cały 
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czas bardzo ciekawy rozmówcy, stara się doprowadzić do oświetlenia jego motywacji 
z różnych stron. Na koniec wygłasza podsumowanie, w którym jeszcze raz akcentuje 
istnienie normy i konsensusu, i zazwyczaj odwołuje się do potocznego zdrowego roz-
sądku i potocznej fi lozofi i życiowej, wyrażającej się w twierdzeniach: „życie jest skom-
plikowane”; „są ludzie i ludziska”, „tak to już jest”, niekiedy także: „a co ty, widzu, byś 
zrobił?” Porządek zostaje przywrócony. „W końcu dochodzi do potwierdzenia społecz-
nej normy, tym mocniejszego, im silniejsza była próba jej naruszenia” (Uszyński 2004: 
114).

Tabu zatem można w mediach naruszać, a reguły łamać, ale pod ściśle określonymi 
warunkami. Przykłady testowania istotności norm społecznych muszą być tak dobra-
ne, by dyskusja nad nimi pozwalała na jasne, bezproblemowe wybory aksjologiczne. 
W ostatecznym rozrachunku musi dojść do ponownego potwierdzenia obowiązywania 
reguł. Musi to na dodatek być taka norma i takie tabu, których naruszanie będzie dosta-
tecznie atrakcyjne. Pewne tematy stają się na chwilę modne, a potem zostają tak wyeks-
ploatowane, że przestają się nadawać na materiał dla atrakcyjnego ts. Szczęśliwy traf 
sprawia, że często to właśnie są tematy rzeczywiście istotne społecznie...

Problem doboru tematyki to zresztą jedno z największych wyzwań, przed jakimi 
stoją producenci ts. Nie sposób przez kilka lat robić program, który konsekwentnie do-
tyczyłby wyłącznie spraw rzeczywiście z pogranicza normy lub z krawędzi skandalu, 
więc wśród tematów ts łączą się i mieszają sprawy ważne z problemami pozornymi. 
Pod dyskusję poddawane bywają też kwestie niezbyt w gruncie rzeczy kontrowersyjne; 
w Rozmowach w toku problemy molestowanych dzieci, życia na bezrobociu i tolerancji 
wobec imigrantów współistnieją z pytaniami, czy dorosły mężczyzna może mieć włosy 
do ramion i jak zorganizować wesele. Efekt może być dwojaki: trywializacja tego, co 
rzeczywiście istotne i co stanowi treść społecznego sporu – lub/i ukazanie życia społecz-
nego jako niezmiernie przesyconego zakazami, nakazami, regułami itp. Zamiast celu 
nonkonformistycznego osiąga się konformistyczny. Ts w rezultacie jako całość poświę-
cony jest nie tyle poszczególnym społecznym przekonaniom i normom, ile kultywowa-
niu samej idei normy – możliwości gry z nią – jej ostatecznej nieprzekraczalności.

Po kilkunastu latach transformacji ustrojowej i przemian obyczajowych postawy lu-
dzi są rzeczywiście o wiele bardziej otwarte, a wiele zagadnień, które wydawały się cał-
kowicie niemożliwe do publicznej dyskusji w cenzurowanych peerelowskich mediach, 
dziś jest uznane za normalne, a nawet zbyt nudne dla mediów. Dlatego dzisiejsze ts 
zwierzeniowe ewoluują od programów topic oriented – zorganizowanych wokół okre-
ślonego tematu czy problemu, poświęconych omawianiu i dyskutowaniu norm społecz-
nych – do formuły tzw. psychozwierzenia (Wybacz mi w TVN, Zerwane więzi w Polsacie 
i inne), programu opierającego swoją atrakcyjność na obserwacji ludzi odkrywających 
własne, intymne sekrety i przy okazji okazujących gwałtowne uczucia. Przez uproszczo-
ny wizerunek psychologiczny uczestników, koncentrację na relacjach emocjonalnych 
między ludźmi, upodobanie do melodramatycznych efektów, oparcie wizji świata na 
prostej, czarno-białej aksjologii wpisują się one zarówno w szeroki paradygmat me-
diów melodramatycznych, jak i w coraz powszechniejszą tendencję do tabloidyzacji (� 
MELODRAMATYZACJA, � TABLOIDYZACJA). Innym kierunkiem ewolucji jest 
kolażowanie (� ADAPTOWANIE OTWARTE I ZAMKNIĘTE) i powstawanie form 
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hybrydycznych, kojarzących ts z reality show22 i/lub teleturniejem. Publiczne zwierze-
nia i wyznania połączone są tu z podglądaniem „prawdziwego” życia i z zadaniami wy-
konywanymi przez uczestników na wizji (Dla Ciebie wszystko, TVN). Wreszcie, po-
dejmuje się próby nadania ts wymiaru publicystycznego przez połączenie formuły talk 
z telewizyjną debatą (Warto rozmawiać, TVP) albo reportażem interwencyjnym (Pod 
napięciem, TVN).

Czy zatem ts jest skandaliczny i wywrotowy, czy konserwatywny? Ataki na ts jako 
na programy libertyńskie (Sellin 2001) wydają się chybione (pomijając moralne aspek-
ty samego aktu podglądania – to jednak zupełnie inna sprawa). Jeśli o coś tu chodzi, 
to właśnie o pozytywne dowartościowanie konserwatywnie rozumianych norm i reguł, 
mających obowiązywać w życiu zbiorowym i indywidualnym ludzi. Zwierzeniowy 
ts jest z natury swojej konserwatywny, gdyż konserwatywne jest jego audytorium. 
Publiczności potrzebne jest poczucie poznawczego i emocjonalnego bezpieczeństwa, 
utwierdzenia w jej własnych przekonaniach i postawach, poczucie przynależności itp. 
Chyba, że za libertyńskie uzna się samo publiczne mówienie o pewnych sprawach; i tak 
zdaje się właśnie myślą ci, którzy ten zarzut stawiają.

TALK SHOW JAKO OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA 

Jak widzieliśmy podważanie tabu oraz testowanie siły i zasięgu norm społecznych jest 
w ts w gruncie rzeczy pozorowane. Może zatem ts przynajmniej umożliwia artykułowa-
nie rozmaitych opinii i ukazanie ich społecznego rozkładu? Niewątpliwie odwołuje się 
do postaw i poglądów najbardziej potocznych i upowszechnionych, czy jednak mimo 
to mamy do czynienia z odzwierciedleniem społecznej opinii w całej jej złożoności? 
Należy się obawiać, że jednak nie. Byłoby tak, gdyby w programie mogły systema-
tycznie dochodzić do głosu poglądy i postawy naprawdę zróżnicowane. Ts jest jednak 
skrupulatnie przygotowywany i formatowany. Pozornie tani i nieskomplikowany (tak 
się wydaje wielu niefachowcom – co to w końcu za problem, wstawić do studia kilka 
osób i nagrać, jak gadają), powstaje w rezultacie długich i kosztownych badań, przygo-
towań, castingów, treningów itp. Zespół produkcyjny takiego programu liczy z reguły 
kilkadziesiąt osób o wysokich kwalifi kacjach: dokumentalistów, personel pomocniczy, 
redaktorów tekstów, techników, realizatorów itp.

Jak udatnie i przystępnie opisuje wikipedysta (Wikipedia / Talk-show): „jest to jeden 
z najtrudniejszych w realizacji gatunków audycji: uczestnicy rozmowy są przygotowy-
wani do udziału w audycji przez cały zespół redakcyjny w cyklu rozmów, odbywanych 
telefonicznie niekiedy przez kilka godzin przez szereg dni. Jedynie audycje na temat 
zdarzeń bieżących i z udziałem znanych osób mają krótki cykl przygotowania, nawet do 
kilku godzin przed emisją. (...) Profesjonalnie przygotowany talk-show zakłada również 
bardzo staranny dobór i eliminację uczestników (tzw. casting); w jego wyniku widz ma 
odnieść wrażenie pełnej spontaniczności i przypadkowości – faktycznie w programie 
uczestniczy bardzo nikły procent chętnych. Bardzo ważny jest także dobór tematu i jego 
doskonałe zdokumentowanie; prowadzący musi wiedzieć o danej sprawie dokładnie 

22  Dalej w skrócie: rs.
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wszystko lub mieć odpowiednio zorganizowany dostęp do ściągawek. Talk-show może 
być prowadzony na żywo albo nagrywany do późniejszego montażu; w tym drugim 
wypadku łatwiej jest zorganizować odpowiednią dramaturgię i uzyskać odpowiednie 
tempo”.

Jest zatem ts robiony w taki sposób, żebyśmy mieli wrażenie zetknięcia z żywymi 
ludźmi rozmawiającymi w czasie realnym, prawdziwym językiem, na tematy, które 
w danym momencie interesują wszystkich. W rzeczywistości jednak mamy do czynienia 
z materiałem od początku do końca zaprojektowanym – nawet jeśli nie do końca i całko-
wicie fi kcyjnym. W dokumencie międzynarodowej fi rmy monitorującej telewizję (New 
on the Air, 2004) programy telewizyjne dzieli się na factual, fi ction i entertainment. Ts 
nie zostają tam zaliczone do gatunków poświęconych faktom, lecz do rozrywkowych! 
Jako rozrywkowe lub non-factual fi gurują też w podręcznikach gatunków dziennikar-
skich.

DEMOCRATAINMENT

W opiniach odbiorców ts funkcjonują natomiast jako forma dziennikarstwa i jako mate-
riały przynajmniej do pewnego stopnia dokumentujące rzeczywistość; tak zresztą właśnie 
usiłują je przedstawiać stacje telewizyjne. Nie bez powodu prowadzenie najważniejszych 
spośród tych programów powierza się osobom posiadającym status dziennikarzy, a nie 
showmanów, artystów itp. Problem zacierania granic między dyskursem dziennikarskim 
a rozrywką powraca tu szczególnie dotkliwie. Ts to nie tyle nawet infotainment – pomie-
szanie informacji z rozrywką – co democratainment (Hartley 1999) – zamiana reguł 
demokracji na spektakl i dostosowanie ich do potrzeb medialnej atrakcyjności. 

Kultura otwartości, prawo do wypowiedzi, znaczenie opinii społecznej, uprawnienie 
do kwestionowania i dyskutowania reguł i założeń wspólnego życia, wreszcie – prawo 
do ekspresji odmienności i artykulacji interesów mniejszości zostają tu przykrojone do 
potrzeb rozrywkowego gatunku medialnego. Żeby reguły demokracji mogły mieć wy-
miar rozrywkowy, kontrowersja i konfl ikt społeczny muszą zostać spersonalizowane, 
ucieleśnione w postaci wyrazistych osób – bohaterów tekstu medialnego. Odmienność 
zostaje pokazana jako osobliwość, zaś opinia większości jest naturalizowana i potwier-
dzana jako norma. Kwestionowanie status quo i dyskusja zamieniają się w coś w rodza-
ju ćwiczenia retorycznego i erystycznego: nie zakładamy, że wskutek rozmowy zmienią 
nam się poglądy, ale dyskutujemy w celu utwierdzenia w przekonaniu się, że koniec 
końców mieliśmy rację. Sankcjonowane to jest autorytetem dziennikarstwa informa-
cyjnego, publicystyki, edukacji. W tak zbudowanym programie łatwo wytropić tenden-
cje do tabloidyzacji, choć w rzeczywistości nie wszystkie ts w równym stopniu wpisują 
się w szeroki paradygmat tabloidyzacyjny; jak pocieszająco twierdzi Jacek Żakowski, 
„(...) można robić głęboki, fi lozofi czny i jednocześnie komercyjnie strawny program. 
(...) można zawierać kompromis co do formy, a nie trzeba zawierać kompromisu co do 
treści” (Zaborek 2001). I kto wie, może nawet ma rację.
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DEMOCRATAINMENT – ROZSZERZANIE PARADYGMATU

Oczywiście democratainment, podobnie jak tendencje do tabloidyzacji oraz ekshibicjo-
nizm medialny, nie jest domeną jedynie ts. Jeśli właśnie ten gatunek tu rozważamy, to 
dlatego, że jego dwuznaczna natura umyka uwadze zarówno jego zwolenników, jak kry-
tyków – którzy widzą w nim przede wszystkim zepsucie moralne, jakby nie było w me-
diach innych programów, w których to zepsucie manifestuje się znacznie dobitniej. Jak 
pisze autor terminu democratainment, John Hartley, „odnosi się on do szerszego zakresu 
zawartości telewizji, niż zawartość czysto polityczna. Sugeruje on, że całe komercyjne 
media, a zwłaszcza podstawowe telewizyjne formaty rozrywkowe jak drama czy ko-
media, wypełniają funkcję publiczną, reprezentując – i ucząc – szerokie, zróżnicowane 
demografi cznie populacje aspektów współczesnego obywatelstwa” (Hartley 2006: 7–8). 
Hartley dostrzega w zabawie w demokrację aspekty pozytywne; jednak media „uczą 
zachowań demokratycznych” za pomocą własnych praw i reguł, stawiając w centrum 
zainteresowania nie demokrację, lecz zabawę.

W szerokim paradygmacie democratainment znajdą się te gatunki, formuły progra-
mowe, formaty w mediach, które używają wolności wypowiedzi i prawa do informacji 
w celu wygenerowania materiałów o rozrywkowych celach i charakterze; w których 
prawo do swobodnej wypowiedzi zostaje przykrojone do reguł rządzących atrakcyjnoś-
cią medialną; w których zjawiska, konfl ikty, dylematy o charakterze społecznym zostają 
spersonalizowane i przedstawione jako atrakcja; które prezentują spory i dyskusje se-
lekcjonowane, montowane, reżyserowane z myślą o ich uatrakcyjnieniu – jako praw-
dziwych, spontanicznych, „niecenzurowanych”; które dostarczają odbiorcy wrażenia, iż 
jego własne zdanie jest dla producentów programu lub tekstu ważne i zostało uwzględ-
nione. Democratainment opiera się na złudzeniu uczestnictwa i wpływu (specjaliści od 
marketingu wolą mówić: na interaktywności). Widz, czytelnik, słuchacz dostaje kawałek 
rozrywki. Za skonsumowanie tego kawałka nagradza się go wrażeniem, że media reali-
zują jego prawo do informacji, umożliwiając mu dostęp do zakrytych aspektów rzeczy-
wistości; że mówią one w jego imieniu, reprezentują jego opinie i interesy; że pozwalają 
mu się wypowiedzieć. Wrażenie udziału i interaktywności można zwiększyć, organizu-
jąc – pocztą elektroniczną czy za pośrednictwem audiotele – głosowania za lub przeciw 
jakiejś opinii, czasem wręcz pozwalające na eliminację uczestników z programu (im-
plicite: z życia społecznego lub z polityki); wyświetlając na ekranie lub cytując opinie 
telewidzów przekazane redakcji pocztą elektroniczną; nadając telefoniczne wypowiedzi 
ludzi w radiu i telewizji. W szerokim paradygmacie democratainment znajdą się nie tyl-
ko talk shows, zarówno zwierzeniowe, jak i o charakterze społeczno-publicystycznym; 
będą tam także liczne telewizyjne i radiowe dyskusje redakcyjne, wywiady z politykami 
i specjalistami, show publicystyczne i reporterskie zbudowane wokół konfl iktów spo-
łecznych (typu Sprawa dla Reportera czy Pod napięciem), „noce wyborcze” i debaty 
polityków w telewizji, programy zmontowane z fragmentów fi lmowanych ukrytą kame-
rą, cała sfera tzw. talk radio. Młodszym dzieckiem tego paradygmatu jest reality show 
i formy pokrewne, jak docusoap i konkursy telewizyjne live; tu także prawo do infor-
macji interpretuje się jako prawo do „podglądania”, a prawo do prezentacji własnego 
ja jest jednocześnie prawem do kontrolowanego ekshibicjonizmu. Twórcy / nadawcy 
pierwszego polskiego rs, w reakcji na protesty przeciwko niemu, otwarcie odwoływali 
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się do demokracji i prawa wyboru; „Big Brother – mówił Andrzej Sołtysik, rzecznik 
prasowy TVN, w odpowiedzi na zarzuty Rady Etyki Mediów – jest jednym z wielu pro-
gramów telewizyjnych dostępnych o godz. 20.00, a więc Rada Etyki Mediów zapomina 
o wolności obywateli i możliwości wyboru w tym wypadku dokonywanej za pomocą 
pilota, a nie np. urny z głosem politycznym” (Gąsiorek 2001).

DEMOKRACJA CZY TRANSPARENCJA?

Democratainment jest przejawem szerszego zjawiska w ponowoczesnej rzeczywisto-
ści zmediatyzowanej: tak zwanej kultury transparencji (Krajewski 2005: 166–204), 
opierającej się na czynieniu widocznym, dostępnym, możliwym do skonsumowania / 
doświadczenia coraz szerszego zakresu spraw i zjawisk – także tych, które dotychczas 
z powodów politycznych, obyczajowych czy po prostu technicznych były większości lu-
dzi niedostępne. Transparencję można by było postrzegać jako narzędzie poznania oraz 
jako demokratyczną konsekwencję powszechnego dostępu do mediów; jako dowartoś-
ciowanie grup i zagadnień dotychczas ukrywanych czy marginalizowanych; jako sposób 
na zwiększenie podmiotowości odbiorcy mediów. Problem polega jednak na tym, że 
jest ona przedmiotem starannej selekcji, reżyserowania, formatowania. Transparencja to 
najczęściej „ukrywanie przez pokazywanie” (ibidem: 170). Analizy jej funkcjonowania 
we współczesnych mediach wskazują, że służy nie tyle demokratyzacji, podmiotowości 
i poznaniu, ile realizacji wartości konsumpcyjnych i rozmaitego autoramentu interesów 
politycznych czy ekonomicznych. 

FORMATY PLEBISCYTOWE I ZWROT DEMOTYCZNY 
W MEDIACH

Odbiorcy mediów coraz częściej dostają nie tylko prawo do obserwacji, lecz także pra-
wo do decydowania o „zwycięstwie” lub „przegranej” takich czy innych postaw, opinii 
lub osób, głosowania w sprawie zmiany przebiegu programu, eliminowania jego uczest-
ników itp. John Hartley (2006) pisze przy tej okazji wręcz o powstaniu w mediach „for-
matów plebiscytowych” – opartych na głosowaniu lub innych formach (najczęściej po-
zornego) wpływu publiczności na przebieg programu. Konsekwencją democratainment 
jest też wynoszenie do krótkotrwałej sławy osób, które na tę sławę zasłużyły nie włas-
nym dorobkiem czy działalnością, lecz po prostu wystąpieniem w mediach. Australijski 
badacz Graeme Turner (2006) każe to nazywać „zwrotem demotycznym” (demotic turn) 
w mediach. Termin ten ma odzwierciedlać pozornie demokratyczną (dlatego demotic, 
a nie democratic) naturę takiej medialnej popularności. Turner podkreśla jej duże poten-
cjalne znaczenie w budowaniu przez widzów własnego portretu i własnej wersji tożsa-
mości i sukcesu. Analizy motywów udziału w programach typu rs i pokrewnych, prze-
prowadzone przez polskich badaczy (Godzic 2001; Krzpiet 2005), potwierdzają, jak się 
zdaje, taką rolę „sławy telewizyjnej” dla polskiej publiczności.
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* * *
KTO TEGO NIE OGLĄDA?

W badanej zbiorowości dziewięć osób regularnie lub przynajmniej często (kilka razy 
w tygodniu) ogląda jakiś ts – to osiem kobiet i jeden mężczyzna, o rozmaitym statu-
sie majątkowym i kulturalnej kompetencji; stali widzowie ts w badanej zbiorowości to 
osoby z wykształceniem zasadniczym lub średnim, w większości nienależące do klasy 
średniej. Aż 19 (ponad 1/4) przepytywanych telewidzów ma natomiast zdecydowanie 
negatywną opinię o ts; twierdzą, że tego typu programów nie znoszą, nigdy nie ogląda-
ją, odrzucają z założenia. Pozostałych 45 respondentów ogląda niekiedy, przypadkowo, 
jakiś ts; nie jest to jednak część ich stałego repertuaru ani coś, czego by świadomie 
w telewizji poszukiwali. Do nieco dłuższego skupienia uwagi na ts może ich skłonić 
przypadkowe (w czasie poszukiwania pilotem odpowiedniego programu) dostrzeżenie 
w ts czegoś, co nawiązuje do ich własnych doświadczeń lub problemów. O wiele rza-
dziej – dostrzeżenie tematu, który by był sensacyjny czy kontrowersyjny.

AR: Jak był Big Brother, to oglądaliśmy, ale teraz to już tego nowego nie.
MR: Ale to tak po prostu gdzieś mimochodem. A talk shows my nie oglądamy.
AR: Jak to nie oglądamy, oglądamy czasami Kubę czy Szymona, ale to tylko, żeby się pośmiać.
MR: A z tych poważnych, to Ewa Drzyzga, jak już...
(Dlaczego właśnie ten ts?)
MR: Nie wiem, dlaczego. Ona ma talk show takie typowo, że ludzie przychodzą i opowiadają swo-
je problemy. Ale nie oglądam tego systematycznie, z jakimś przywiązaniem, tylko jak gdzieś mi 
przemkną, to zatrzymywałem się i słuchałem, o czym oni tam rozmawiają. Ostatnio były... jakieś 
wywiady z młodymi matkami czy coś takiego, z kobietami, które młodo bardzo zaszły w ciążę. Ale 
to też nie oglądałem całego do końca, tylko telewizor był włączony, bo akurat babcia była u nas 
i coś w pokoju robiłem i oko zawiesiłem.
AR: Musiałyby być tematy ciekawe. (...) Mnie jak najbardziej [interesuje] wychowanie dzieci. 
Perypetie, jak sobie radzić z wychowaniem dzieci. Supernianię jak była, to oglądałam. Ale nie 
bardzo regularnie, nie był to jakiś punkt, że włączałam specjalnie i oglądałam. 
(MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy; AR, 26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog)

Niektóre na pewno są szczere. Ale nie wszystkie, to zależy od tematu, jaki jest w danym odcinku. 
Na przykład o odchudzaniu, pamiętam, że był taki program, o swoim wypadku każdy tam mówił, 
o swoich przeżyciach i to mi się wydawało prawdziwe. Każdy tam miał jakąś swoją dietę, opo-
wiadał śmieszne takie sytuacje. (...) Czy tam był jakiś taki program na temat małżeństwa o dużej 
różnicy wieku. To niedawno coś tam było takiego. No to... W zasadzie to się zdarza. Interesowało 
mnie tam, co odczuwa tamta dziewczyna, a co mężczyzna. Czy tam była taka sytuacja, że starszy 
mężczyzna chyba o 30 lat gdzieś się tam zainteresował jakąś... no dzieckiem! W wieku trzynastu 
lat, już wiedział, że ona będzie jego żoną. To taka historia... no, ale oni są małżeństwem! Albo grali, 
nie? (MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa)

Ja nieraz Drzyzgę... To zależy co, jak ten, to śmieszne, jak się kłócą, wyciągają sobie. Tam jak jest, 
kiedyś było o aktorach, to raczej takie ciekawe jest tam, ale najgorsze to jest właśnie, jak się kłócą, 
rodzina jak się kłóci. Jak to nieraz włączę, najczęściej TVN, i jak to jest, to tam zerkam, żeby zoba-
czyć, co i jak. Ale tak jak mówię – jeszcze jak idzie tak jak z aktorami było, jak nieraz poruszają, to 
tak. I jeszcze jak było o... zapłodnieniu in vitro, kiedyś było tam o czymś, to lubię słuchać, bo tam 
ludzie się różnie wypowiadają, o różnych swoich... (AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka)

W analizowanym okresie najczęściej oglądanym programem telewizyjnym tego typu 
były Rozmowy w toku – zwierzeniowy ts emitowany (od roku 2000) w TVN. Ten pro-
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gram był również swoistym punktem odniesienia, najczęściej przywoływanym przy-
kładem dla tych respondentów, którzy nie oglądali lub zgoła z założenia odrzucali ts. 
Nieoglądanie ts nie oznacza bowiem oczywiście, że nie ma się na ich temat zdania. 
Podobnie jak w wielu innych przypadkach, stosunek do telewizyjnych zwierzeń jest in-
terpretowany jako wskaźnik przynależności klasowej i kulturowej kompetencji. Niechęć 
do takich programów dotyczy przede wszystkim ts typu zwierzeniowego i pokrewnych 
programów typu psychozwierzenie lub krzyżówek ts/rs. Mniej niechęci budzą niektóre 
celebrity talk shows; część telewidzów, z założenia odrzucających ts z udziałem tzw. 
zwykłych ludzi, deklaruje jednak pewne zainteresowanie wywiadami z osobami znany-
mi lub popularnymi. 

...ja to mogę oglądnąć, jak widzę jakiś zwiastun tam, ale to też nie jest tak, że zapisuję kiedy to 
jest. No ale jakiś temat, tam, dzieci sław, matka z córką, na przykład Kwaśniewska z Olą, na tej 
zasadzie, albo ktoś sławny, coś się przydarzyło. Ale właśnie takie zwyczajne problemy to mnie nie 
interesują. (MCz, 26+, wykszt. niepełne wyższe, zakład produkcji tekstyliów)

Myśli się jednak o tym wówczas raczej jak o telewizyjnym wywiadzie, niż o show 
zbudowanym wokół wymiany myśli i historii oraz wokół kwestionowania i dyskutowa-
nia kontrowersyjnych tematów; interpretacja bliższa jest lekturze pism ilustrowanych 
niż telewizyjnego show (� CIAŁO, KONSUMPCJA I PRZYJEMNOŚĆ W PISMACH 
KOBIECYCH W PRL).

W badanym okresie specjalny status miały wśród przepytywanych telewidzów pro-
gramy Kuba Wojewódzki oraz Szymon Majewski Show. Te dwa programy jednak także 
nie były interpretowane jako talk shows, lecz raczej jako programy kabaretowe; respon-
denci najczęściej pomijali je przy rozmowie o ts, lecz przywoływali spontanicznie albo 
wówczas, gdy rozmowa dotyczyła telewizyjnej rozrywki i humoru w mediach, albo 
gdy dyskutowano o obniżeniu norm zachowania występujących w mediach osób (� 
ZARZUTY WOBEC TABLOIDYZACJI). 

Reality shows w badanej grupie regularnie oglądało 5 kobiet – 3 uczennice, student-
ka, gospodyni domowa z wykształceniem zasadniczym. Zasadniczo jednak rs był w ba-
danej grupie przedmiotem niezwykle mocnej, stanowczej krytyki. Był to zdecydowanie 
najmocniej krytykowany i najbardziej gremialnie odrzucany gatunek telewizyjny; bar-
dzo silne emocje negatywne budziły też hybrydy rs/ts i rs/quiz. Stanowczo negatywny 
stosunek do takich programów deklarowała ponad połowa respondentów – aż 39 osób 
(18 kobiet, 21 mężczyzn; 18 z wykształceniem wyższym, 13 ze średnim). 

MK: Big Brothera pierwszegośmy oglądali.
LK: Drugi też ja zacząłem, ale już poniżej oczekiwań, taki był zupełnie gorszy. Później to przesta-
liśmy. Pierwszy to była ta ciekawość: jak daleko się posuną, czego oczekiwać. 
MK: Ale takie odczucia co do moralności mieliśmy... ja byłam zniesmaczona
(MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa; LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-
usługowa – elektronika)

Ja pierwszego Big Brothera ze dwa odcinki oglądnąłem. Uznałem, że jest to tak wielkie obnaża-
nie się tych ludzi z wszelkich uczuć, z wszelkich... nie wiem, jak to nazwać, że dla mnie to było 
niesmaczne, wiesz. Bo uważam, że są pewne zachowania, które są bardzo intymne. Przepraszam, 
jak idę siusiu, to chciałbym być w tym momencie sam. Ani mi to nie imponuje, po prostu mnie to 
irytuje, żebym włączając telewizję oglądał, że komuś się siusiu zachciało. W ogóle mnie to nie 
wciągnęło, w ogóle. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)
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Dodajmy jednak, że pytani o rs respondenci spontanicznie przywoływali Wielkiego 
Brata w TVN, niekiedy także jego polsatowskie odmiany (Bar, Dwa światy, Amazonki). 
Natomiast tak zwane reality games (np. Agent w TVN) i game shows (Taniec z gwiaz-
dami, You Can Dance w TVN) zasadniczo nie były interpretowane jako rs, lecz jako 
programy przygodowe lub konkursy (� TELETURNIEJ A REALITY SHOW) i przypi-
sywano im znacznie wyższy potencjał rozrywkowy, poznawczy, emocjonalny.

TCz: You Can Dance oboje oglądamy.
MCz: Strasznie nam się podoba! (...) Generalnie sam program, cały. Mnie to fascynuje, jak ludzie, 
co zostali wybrani, się rozwijają, jak dostają choreografa swojego i sobie w różnych tańcach jak 
radzą. Jak się starają, są coraz lepsi.
T: Ja nie mam tam faworytów, ale za każdym razem oceniamy. I wymieniamy uwagi.
(TCz i MCz, 26+, wykszt. średnie i niepełne wyższe, rodzinna fi rma – produkcja tekstyliów)

You Can Dance to w domu oglądamy wszyscy, to to już na pewno, bo to kibicujemy ostro.
(Macie swoich faworytów?)
Mamy swoich, i jak mamy swoich to nawet nich głosujemy. Jak była pierwsza edycja You Can 
Dance, to ten Maciek tam był, podobał nam się, to od samego początku! I do końca żeśmy mu 
kibicowali. 
(AK i KK, 46+ i 36+, wykszt. wyższe, ajencja PKO, sklep z artykułami papierniczymi i chemią 
gospodarczą)

Przedmiotem gwałtownej krytyki była więc zwykle podstawowa formuła rs: tak 
zwani zwykli ludzie podglądani przez kamerę w wyizolowanym, quasi-naturalnym oto-
czeniu i eliminowani za pomocą głosowania. Istnieje silna świadomość niskiego pre-
stiżu tych produkcji: wypada podkreślać, że się tego nie ogląda, „nie wiem, co ludzi do 
tego skłania, to chyba jest telewizja dla takich, co zupełnie nie mają co zrobić z czasem”. 
Oglądanie tego typu programów było niemal zawsze identyfi kowane jako praktyka kul-
turalna publiczności głupszej, źle wykształconej, prymitywnej. Absolutny brak akcepta-
cji dla rs i formatów telewizyjnych do rs zbliżonych (na przykład psychozwierzeń) był 
przez wielu respondentów z klasy średniej podkreślany i interpretowany jako oznaka 
kulturalnej dojrzałości, umiejętności rozumnego wyboru, kompetentnego odbioru me-
diów. Zwierzeniowe ts krytykowane były natomiast z tych samych powodów, co rs: 
ekshibicjonizmu, voyeuryzmu, pokazywania niecenzuralnych zachowań, złego gustu, 
a przede wszystkim – kłamstwa i nieszczerości. 

INTERPRETACJE I KRYTYKA: W STRONĘ REALITY 

Polscy telewidzowie zasadniczo przyswoili już podstawowe założenia paradygmatu ga-
tunkowego ts; założeń i reguł rs nauczyli się natomiast w tym samym czasie, co publicz-
ność w krajach Europy Zachodniej (choć trzeba dodać, że – w przeciwieństwie do tamtej 
publiczności – nie byli na to przygotowani przez wcześniejsze doświadczenia z reality 
media; por. Horton, Wohl 1997). Dorośli widzowie dobrze też pamiętają, że programy 
tego typu były od początku przedmiotem publicznej kontrowersji. Jednak rozumienie 
i interpretowanie tych programów telewizyjnych odnosi się tylko do zewnętrznych wy-
kładników gatunku. Wiadomo zatem, jakie ma być studio w ts, czego się oczekuje od 
publiczności, kim mają być uczestnicy i po co tam są. Problem pojawia się, gdy trzeba 
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spojrzeć na zachowania na wizji uczestników, publiczności w studio, gospodarzy pro-
gramu nie jako na odzwierciedlenie prawdziwego życia, lecz jako na wynik działa-
nia konwencji, umowy między programem i publicznością. Tego widzowie chyba się 
jeszcze nie nauczyli; nie wykazują świadomości konstruowanej, reżyserowanej relacji 
pomiędzy rzeczywistością i transparentnością. W badanej zbiorowości w zdecydowa-
nej mniejszości znalazły się osoby interpretujące te programy jako konwencjonalne 
reprezentacje rzeczywistości, a nie jako po prostu jej fałszywe odzwierciedlenie. Jak 
się wydaje, znaczna większość ich pretensji do ts, które dotyczą relacji programu do 
tzw. prawdziwego życia, polega właśnie na tym, że prawdziwe – nie jest prawdziwe; 
że te programy na swój sposób okłamują widza; że zamiast prawdy pokazują iluzję 
realności.

Wielki Brat pierwszą edycję oglądałam. Zaczęłam i nie skończyłam. To było takie na siłę, tam stło-
czyli, zamknęli taką grupę ludzi w jednym pomieszczeniu i nie wiem – tam były emocje, tam był 
płacz, i to wszystko takie na siłę, sztuczne. Niby że to miało być prawdziwe życie, a tam nie było 
życia. Wszystko takie sztuczne. To nie to, że oni się sztucznie zachowywali. Bo oni w tej sytuacji, 
w której się znaleźli, oni się zachowywali normalnie. Ale to nie było prawdziwe o życiu. (...) Ja 
oglądam W11 czy Detektywi. Ale to nie jest dokumentalne, to jest fi kcja, tylko to tak jest zrobione, 
jakby było dokumentalne. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem)

Warto zwrócić uwagę, że nikt nie wygłasza takich pretensji na przykład w stosunku 
do seriali rodzinnych, a nawet przypisuje się im sporą dawkę realizmu (� POTRZEBA 
REALIZMU A ODBIÓR NAIWNY, � PRAWDZIWOŚĆ REALIÓW, KONWEN-
CJONALNOŚĆ PSYCHOLOGII). Seriale nie mają jednak być materiałem dokumen-
talnym, a ts i rs pojawiają się na ekranie z obietnicą pokazania „prawdziwego życia”. 
Pragmatyczni i skupieni na informacyjnym wymiarze mediów, widzowie z klasy średniej 
akceptowaliby „prawdziwe życie” na ekranie, nawet niecenzuralne lub brutalne, gdyby 
było właśnie – prawdziwe. Jeśli są w stanie zaakceptować niektóre z tych programów, 
to tylko wtedy, gdy uda się ich przekonać o prawdziwości prezentowanych tam historii, 
ocenianej w świetle własnych doświadczeń i przekonań na temat prawdopodobieństwa 
i społecznej istotności prezentowanych tam problemów. Odrzucają je natomiast dlate-
go, że nie są prawdziwe, lecz reżyserowane, sztuczne, montowane. W tym sensie rozu-
mienie założeń gatunkowych programów typu talk lub reality nie jest dojrzałe; odbiór 
w jakimś wymiarze jest odbiorem naiwnym.

Interpretacje programów telewizyjnych z udziałem zwykłych ludzi koncentrują się 
zwykle wokół 3–4 zasadniczych problemów: szczerości – nieszczerości występujących 
tam osób; motywacji tych osób do występowania w programie; prawdziwości – wyreży-
serowania programów; dopuszczalności niektórych tematów i zachowań na wizji. 

PRAWDA I KŁAMSTWO

Ts występują w wypowiedziach respondentów jako programy sztuczne, reżyserowane, 
nieprawdziwe. Wątek ten przywołują zwłaszcza respondenci o zasadniczo negatyw-
nym stosunku do ts. Widzowie bardziej przychylnie nastawieni do ts są bardziej skłonni 
udzielić programowi jakiegoś kredytu zaufania, i oni jednak podkreślają montowany, 
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konstruowany, kontrolowany charakter materiału dokumentalnego w programie – i czy-
nią z tego zarzut. Krytyka ts dotyczy właśnie przede wszystkim dwuznacznego stosunku 
tych programów do prawdy.

LK: Mnie intryguje, gdzie jest granica u Drzyzgi, między odczuwaniem i grą.
MK: Niektóre wydają się być szczere, ale taka jakaś kłótnia między córką a matka, że tam dziecka 
nie wychowała dobrze, to było żenujące, i nie wydaje mi się, żeby to nie było reżyserowane.
LK: Trudno jest w krótkim czasie wywołać emocje takie u tych ludzi, trzeba ich napompować 
wcześniej, przed wpuszczeniem na antenę. (...) No to jest montowane, to się robi ... najlepsze się 
kawałki wybiera.
(MK i LK, 36+ i 46+, wykszt. średnie ogólne i techn., księgowa, fi rma handlowo-usługowa – elek-
tronika)

To jest takie sztuczne, to rzucanie się na szyję... też tam czasem coś obejrzałam, pani obnaża swoje 
życie czy pan, ja nie lubię takiego obnażania, dla mnie to jest w ogóle nie do przyjęcia i nie wierzę 
w szczerość tego wszystkiego, to jak w cyrku, kurczę, a cyrku nie lubię.
(To po co ludzie oglądają ts?)
Ludzie lubią cyrk, lubią takie obnażanie się...
(MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

Te problemy, które oni tam pokazują, niby to są problemy ludzi, bo oni tam z tym przychodzą. Ale 
to tak, jakby wszystkie plagi egipskie spadły na tę jedną osobę, na tę jedną osobę wszystkie plagi, 
wszystkie dotknęły tej jednej osoby. Nie wiem, czy oni tam te wszystkie pytania, te odpowiedzi 
ustalają wcześniej, nie wiem, i nie mogą ci ludzie podać nic więcej? Nie mogą powiedzieć nic wię-
cej? Ale nie, tu mi coś nie pasuje, bo to jest niby tak, że ten człowiek przyszedł z jakimś dramatem, 
a oni robią z tego takie jakby powiedzieć, widowisko. Gdyby to jeszcze pokazali dłużej jedną oso-
bę. A oni zapraszają ich dużo, nie pozwolą się wygadać do końca, urywają tej osobie i zapraszają 
następną osobę, i znowu następny temat, następne życie pokazują, ta dziewczyna czy ten mężczy-
zna pokazują swoje życie i wiesz – nie potrafi ą się wygadać do końca. I to mi przeszkadza. Bo niby 
pokazują takie życie, ale wiesz. Robią z tego takie no, takie – widowisko. (RS, 36+, wykszt. średnie 
ogóle, zajmuje się domem)

Wydaje się, że widzowie, nawet ci kompetentni i świadomi, zdając sobie skądinąd 
sprawę z konieczności zabiegów reżyserskich, montażowych itp., oczekiwaliby nie-
możliwego w istocie pogodzenia sprzeczności: niereżyserowanej prawdy i wymogów 
atrakcyjnego widowiska. W tym sensie można powiedzieć, że pełne opanowanie kon-
wencji gatunkowej ts jeszcze nie nastąpiło lub zatrzymało się na etapie podstawowych 
zewnętrznych wyznaczników gatunkowych, nie dochodząc do pełnego zrozumienia 
konwencjonalnego wymiaru tego typu programów. Sztuczność, kłamliwość, wyreżyse-
rowanie i wyrachowanie bardziej są skłonni zarzucać ts widzowie lepiej wykształceni, 
o szerszym repertuarze medialnym i wyższych wymaganiach. Ci także – i tylko oni – za-
rzucają ts i rs zepsucie gustu, zły smak, niewychowawcze oddziaływanie na społeczeń-
stwo.

Widzowie nie należący do klasy średniej, o mniejszych doświadczeniach lub niższej 
kompetencji kulturalnej są bardziej skłonni przypisywać tym programom życiowe praw-
dopodobieństwo czy nawet prawdziwość oraz związek z ich własnymi doświadczeniami 
życiowymi.

Mi się na przykład wyjątkowo podoba, jak ta Drzyzga to prowadzi. Mnie się wyjątkowo podoba, 
jak ona prowadzi. Jest po prostu taka, nie narzuca nikomu odpowiedzi – bo przecież tam to są róż-
ne takie, począwszy od tam rodziny, jakiejś tam tragedii, jacyś tam homoseksualiści tacy i siacy, 
i złodzieje, i kryminaliści, bo to właściwie o wszystkim, nie? Zależy, jaki, kiedy, który program, 
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nie? A ona tak po prostu, nie narzuca nikomu odpowiedzi, nie komentuje, tyle co na sam koniec 
tego. Nie tak żeby o, widać było, że za tą albo za tamtą stroną staje. Tak że w sumie, podoba mi się, 
jak ona prowadzi. Kulturalna babka, widać że nie jest taka no, z góry...
(Jak Pani ocenia tematykę ts?) 
Ja po prostu oglądam życie. Jak mam czas. Tu telewizor idzie zawsze. Nawet jak coś tam robię, 
szyję czy coś, to ten telewizor idzie. I to jest życie.

(Czy to jest prawda o życiu?)
Wie pani co, w większości to jest według mnie, no jest na przykład... Bo na przykład przypadkiem 
siostra kolegi mojego była, wypowiadała się, ona też tam była. Jego tu nie ma, bo on do Anglii 
wyjechał, z całą rodziną, z dziećmi, tego. No, a oni się właściwie wychowywali – matka ich wy-
chowywała, on miał ojczyma, bo była siostra, ale nie po tym samym ojcu, bo ojciec tam zginął... 
(Do męża: o Pawle mówię). (...) i ona tak przypadkiem, bo ja ją czasami widziałam, jak przycho-
dziła do niego (do pracy), i kiedyś patrzę, raz oglądam, a to ona tam opowiadała. I pytałam się na 
przykład Pawła, czy to prawda, co ona mówi, czy co tam więcej dośpiewała, nie? To mówi, że 90% 
jest tak. (...) Tak że z tego, co on mówił, to było to szczere. No może ona coś tam na swoją stronę, 
to wiadomo, że jak jest jakiś konfl ikt między dwoma, to kogo się będzie słuchać, ten będzie miał 
rację. I to mu się przyzna. Bo każdy ma inny ten tam, bolączki różne.
(GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna)

Nieprawdopodobieństwa interpretują natomiast podobnie jak nieprawdę czy nie-
prawdopodobieństwo w innego rodzaju tekstach medialnych – informacjach, publicy-
styce, reportażach itp. Postrzegają je w świetle społecznej dychotomii my/oni, konsta-
tując z rezygnacją, że po prostu z mediów tak czy inaczej prawdy dowiedzieć się nie 
sposób. Telewizja jawi się tutaj jako należąca „do nich”, reprezentująca nieprzyjazny 
świat społecznych instytucji, mechanizmów ekonomicznych, niezrozumiałych wyma-
gań i obcych pojęć.

KC: Ja myślę że to nie jest do końca wszystko prawdziwe.
AC: Tak, myśmy tak słyszeli, bo ponoć był tam ktoś i ponoć to nie jest wszystko tak, trochę, że jest 
dużo naciągane. Nie wiem, czy wszystko. 
KC: Jak to telewizja.
AC: Właśnie, jak telewizja. Nawet tam były pogłoski, że Drzyzga wcale tam nie taki miły czło-
wiek jest. No są opinie, bo tam jak na widownię chodzą. (...) ...no i nie ma wszystkiego. Dużo jest 
wycinek, jednak. Ma być tak, jak oni sobie mają zaplanowane, to tak ma być, nie ma tam ponoć 
wszystkiego. Tak że mnie się wydaje, że chyba wszystko jest zaplanowane, naciągane.
(KC i AC, 26+, wykszt. średnie techn. i zasadnicze, magazynier i fryzjerka)

PIĘĆ MINUT SŁAWY DLA KAŻDEGO

Niekiedy, przez niewielką liczbę widzów, przywoływane są interpretacje programów 
typu ts jako obszaru ich społecznej psychoterapii; jest to dla nich miejsce, w którym 
mogą się wypowiedzieć, kiedy czują się nieszczęśliwi lub osamotnieni.

HW: Ale mnie interesują zawsze ci ludzie, którzy tam mówią o tych swoich przeżyciach, którzy 
tam są tymi głównymi bohaterami i właśnie się zastanawiałam, jak można... To trzeba być, ja nie 
wiem, czy otwartym na ludzi? Nie, ja nie myślę, że to tylko pieniądze. 
HA: Ja myślę, że to brak posłuchu w normalnym swoim środowisku.
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HW: Albo ktoś się nie umie znaleźć, nie ma normalnej drugiej takiej osoby, żeby porozmawiać 
z drugą osobą, a Drzyzga, to trzeba jej przyznać, ja tak myślę, że ona tak prowadzi ten program, że 
oni się jakoś otwierają...
ZW: Ale tam idą ludzie konkretnie po to, żeby powiedzieć to, co mają powiedzieć, a nie żeby z nich 
wyciągać. Co tam wyciągnie, to wyciągnie, ale oni przecież po to.
HW: No, ale człowiek, który ma coś powiedzieć, on się tak wzrusza, że nie mówi tego, nie nauczy 
się na pamięć tego, co tam ma powiedzieć. Tylko mówi swoimi słowami, mówi, chwilę przerwy, 
znowu mówi... No, to nie jest tak całkiem, tak do końca wyreżyserowane, ona ma swoją tutaj rolę.
Ostatnio była taka historia, nie wiem, czy to była powtórka czy nie, rozwód małżeństwa. Ona dla-
tego, bo on dużo pracował, nie miał czasu dla niej, i dlatego się z nim rozwiodła. On znowu mówi, 
no przecież ja pracowałem na to, żeby dom wybudować...
ZW (śmieje się): Harlequin na żywo.
HW: No, ale ten program akurat taki był. Ale są różne. A czasami sobie lubiłam przeczytać harle-
quina. Dlaczego nie, pewnie że tak.
(HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem; ZW, 46+, wykszt. średnie techn., supermar-
ket osiedlowy; HA, 36+, wykszt. średnie techn., urzędniczka)

Niemal zawsze jednak interpretacje zachowań i motywacji występujących w tego 
typu programach osób odsyłają przede wszystkim do pieniędzy, które te wystąpienia 
miałyby przynosić występującym, innych korzyści materialnych oraz sławy, medialnych 
pięciu minut, zaspokojenia potrzeby publicznego występowania. Krótko mówiąc, ts jest 
dla respondentów miejscem, gdzie realizują się korzyści związane z występowaniem 
w mediach. Rozumienie funkcji ts jest tu zbliżone do interpretacji różnego rodzaju tele-
turniejów, konkursów, zawodów itp. (� MEDIALNA SŁAWA JAKO NAGRODA).

Ja uważam, że dla pieniędzy oni się tam pokazują, bo tam im płacą. (BW, 36+, wykszt. średnie 
ogólne, właścicielka zakładu fryzjerskiego)

Myślę, że ci ludzie tam występują chyba przez jakieś jakieś względy fi nansowe? (ŻC, 46+, wykszt. 
średnie techn., główna księgowa, na emeryturze)

Niektórzy mówią, że to im płacą tam, czy coś. (...) Ja bym na przykład nie poszła. Ale niektórzy 
może tam pomoc jakąś dostali? Co na przykład pokazują tam, jakieś rodziny, co na przykład pracy 
tam nie ma, nie ma się gdzie podziać, to później załatwią mu tam jakaś pracę. (GW, 46 +, wykszt. 
zasadnicze, pomoc kuchenna)

HW: Ten program Ewy Drzyzgi, to zawsze się zastanawiałam, jak można przed kamerą tak się 
otwierać. Ile oni biorą za to? Ja podziwiam nie to, o czym oni mówią, tylko jak mówią.

ZW: To jest takie reżyserowane na pewno.
HA: Mnie się wydaje że to jest reżyserowane, taka gra na uczuciach ludzkich. Nie mam pojęcia, po 
co ludzie tam chodzą, ja myślę, że dla pieniędzy, myślę, że tak.
HW: A ja myślę, że dla pieniędzy to chyba by trzeba być masochistą, chyba... no ja nie wiem, ale 
tam ludzie płaczą, jeden do drugiego jakieś swoje rzeczy...
ZW: Ale to jest reżyserowane, bo przecież statyści tam idą, i też dla pieniędzy. Z osiedla od nas 
ludzie tam też chodzą.
HA: Ewka [córka] dla pieniędzy tam była. Za siedzenie miała dostać 50 złotych, i miała tam mieć 
jakąś swoją kwestię.
(HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem; ZW, 46+, wykszt. średnie techn., supermar-
ket osiedlowy; HA, 36+, wykszt. średnie techn., technik budowlany, urzędniczka)

Są niewiarygodne te programy. Nie lubię tego, to jest takie wyciskanie z kogoś takich zeznań na 
siłę.
(Ale przecież udział w ts jest dobrowolny?)
...no bo chcą się pokazać, wydaje im się, że będą gwiazdami.
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(MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

TCz: Dla mnie to chyba nie jest reżyserowane, natomiast uważam, że to jest program, w którym się 
realizują ludzie, którzy marzą o tym, żeby zaistnieć chociaż przez chwilę w mediach.

MCz: No im się chyba płaci tam, tak?
TCz: ...no właśnie po to, żeby wystąpić w telewizji.
MCz: No, ale wiesz, jak masz jakieś problemy tam, na przykład że cię mąż zdradza...
TCz: Ale ja nie wierzę w to, że oni tam mówią prawdę! Myślę, że oni bardzo często zmyślają. Po 
to, żeby się znaleźć tam.
MCz: Ale to jak masz temat, to możesz zmyślić powiedzmy połowę, ale ta druga połowa to też jest 
taka, że twarzy byś nie pokazał.
TCz. No to właśnie tam zamazują twarze i tak dalej.
(TCz, MCz, 26+; wykszt. średnie i niepełne wyższe, zakład produkcji tekstyliów)

AJ: (…) po prostu chcą się pokazać w telewizji.
JJ: Nie, no to akurat jest bardzo proste, bo to jest chęć takiego…
AJ: …zaistnienia.
JJ: Oczyszczenia. Trzeba coś powiedzieć, żeby ktoś nas usłyszał, że nie jesteśmy tylko ziarenkiem 
piasku. Z braku poczucia jakiejś własnej wartości. W ten sposób oni się dowartościowują i to jest 
jakaś tam terapia, dla nich bardzo istotna. Tak, że wydaje mi się, że ta pani Drzyzga, to ona pełni 
jakąś bardzo istotną role, pozytywną pracę wykonuje i tych ludzi być może nawet ratuje przed 
jakimś szaleństwem czy agresją, autoagresją. (AJ, JJ, 46+, wykszt. wyższe, planistka, inżynier 
– pracownik naukowy)

GRANICE WOLNOŚCI 

ZC: Ja jestem tak w ogóle nie to, że przeciwny takim widowiskom, no bo w końcu telewizja jest 
od tego, żeby pokazywać to, co ludzie chcą oglądać, ale ja się w ogóle dziwię tym ludziom, którzy 
się zgadzają tam występować i robić cyrk z siebie, to już tak powiem. Mnie by nikt nie namówił. 
Dziwię się, że są ludzie, którzy się godzą swoje intymne życie pokazywać.
ŻC: ...swoją prywatność.
ZC: Trudno mi zrozumieć tych ludzi i nie wiem, czemu oni się zgadzają na to.
ŻC: No, jeżeli oglądam i jest to jakoś tak anonimowo... Ale to ja bym się nie zgodziła o swoich 
problemach tak na arenie mówić, o takich osobistych, bardzo osobistych problemach, bardzo oso-
bistych.
(ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze; ŻC, 46+, wykszt. średnie, główna księgowa, 
na emeryturze)

Zgroza! Kiedyś w dawnych czasach, pamiętam, że parę razy słuchałem jakiegoś końca, jakichś 
kilkunastu minut tych spotkań. To to jest jakiś ekshibicjonizm straszny. To mi nie odpowiada, to po 
prostu dla mnie jest takie… disgusting. (JJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik naukowy)

Osobom występującym w ts przypisuje się ekshibicjonizm. Znacznie rzadziej 
i z mniejszym naciskiem podawane są w wątpliwość motywacje oglądających: telewizja 
jest od tego, żeby patrzeć, i odbiorcy nie widzą szczególnego problemu w zaspokajaniu 
voyeurystycznych swoich potrzeb, jak długo oglądany czy podglądany zgadza się od-
słaniać swoje życie na ekranie. Od czasu do czasu powraca jednak – zwłaszcza w wy-
powiedziach widzów ze starszych grup wiekowych – problem wolności wypowiedzi 
w mediach i granic swobody w pokazywaniu i artykułowaniu ryzykownych treści. Nikt 
(prawie) z badanych nie twierdzi, że należy cenzurować media, jednak wcale nierzadko 
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pojawiają się twierdzenia, że „jakieś granice chyba jednak powinny być” i że „sprawy 
zaszły za daleko” – powinny jednak, mimo wszystko, zostać postawione jakieś ogra-
niczenia dla ekshibicjonizmu w mediach. Wyraźnie jest on interpretowany raczej jako 
dewiacja niż jako transparencja prowadząca do poszerzenia wiedzy o mechanizmach 
rzeczywistości.

LK: Nie ma takich tematów, że nie powinno się poruszać, ale pamiętam, że coś mnie kiedyś zasta-
nowiło, że jednak to już za daleko się posunęli, niesmak taki poczułem straszny.
MK: To chyba jak było o takich prostytutkach...
LK: ... jakieś takie emocje zaczęli wyciągać...
MK: Wiem, że jak była poruszana prostytucja, to byłam taka trochę poruszona, bo Kasia (córka) 
ze mną oglądała, to było o prostytucji tych tirówek. To było takie już niesmaczne, że za bardzo już 
wszystko na światło dzienne, ale może tak trzeba właśnie? Nie wiem... 
(MK i LK, 36+ i 46+, wykszt. średnie ogólne i techn., księgowa, fi rma handlowo-usługowa – elek-
tronika)
JW: Niektóre programy to nawet ciekawe są, ale w niektórych to jest wyciąganie brudów na widok 
dzienny, to ja tego nie przyjmuję.
GW: No, ale to ludzie sami wyciągają! (...) Według mnie to zależy od charakteru. Jeden to siądzie 
i będzie gadał, co się tam dzieje w domu, wszystko. A drugi będzie mówił o wszystkim, ale nie bę-
dzie się tak o, zwierzał. Uważam, że o wszystkim można rozmawiać, ale jednak rodzina jest gdzieś 
tam, w iluś tam ścianach, nie na forum publicznym, o.
(JW, GW, 46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz i pomoc kuchenna)

Nie podoba mi się, jak ona bierze tych ludzi czasem bardzo prymitywnych, prostych i drąży, a oni 
odpowiadają na pytania, na które pewnie by nie chcieli odpowiedzieć, ale wiesz: presja kamery, 
oświetlenia, tego wszystkiego powoduje, że odpowiadają jednak... (JS, 36+, wykszt. wyższe, me-
nedżer)

Badani są tu dość bezradni, gdy chodzi o propozycje rozwiązań: nie chodzi o cenzuro-
wanie, istnieje jednak poczucie, że otwartość uczestników programów oraz zakres tego, 
co się pokazuje w formatach typu reality przekracza akceptowalne granice. Zauważmy, 
że pomimo wszystko, w porównaniu z otwartością i ekshibicjonizmem niektórych pro-
gramów z telewizji zachodnich, zawartość rodzimych programów jest ostrożna i mało 
skrajna; więcej skrajności było kiedyś w Na każdy temat. Nasi respondenci z klasy śred-
niej negatywnie jednak oceniają tabloidyzację (� ZARZUTY WOBEC TABLOIDYZA-
CJI: SENSACJA, BRUTALNOŚĆ, UPROSZCZENIA) – są więc także krytyczni w sto-
sunku do ryzykownych treści w programach typu democratainment. W tym przypadku 
ponownie ujawnia się sprzeczność w interpretacjach tego typu programów. Respondenci 
krytykują ich nieprawdziwość, sztuczność, wyreżyserowanie, ale są wyczuleni na mo-
menty, gdy „sprawy wymykają się spod kontroli” – gdy w opisywanych programach 
pojawia się nadmiar silnych negatywnych emocji, niecenzuralne zachowania, ryzykow-
ne tematy „o niewłaściwej porze” (np. w porze popołudniowego wypoczynku albo gdy 
przed telewizorem są dzieci).
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SPOŁECZNY POTENCJAŁ TALK SHOW I UCZESTNICTWO
W TELEWIZYJNYM PLEBISCYCIE

Ts nie jest przez widzów interpretowany jako program w ostateczności potwierdzają-
cy i konserwujący normy. Ten jego konserwatywny, w gruncie rzeczy, wymiar umyka, 
zdaje się, nawet najbardziej krytycznym i wnikliwym odbiorcom. Ts nie jest też jednak 
postrzegany jako program, który by normy i społeczne tabu w jakiś istotny sposób pod-
ważał i kwestionował. We wszystkich interpretacjach sensu ts i rs nawiązania do voy-
eurystycznego i ekshibicjonistycznego charakteru tych programów przeważają nad ich 
demokratycznym, antynormatywnym wymiarem, nad kulturą uczestnictwa, nad nauką 
dyskutowania i otwartości, którą tak lubią podkreślać rodzimi twórcy ts. Jeśli już takie 
interpretacje w kierunku demokratyczności, otwartości i prawa do wypowiedzi dla każ-
dego są przywoływane, to jednocześnie podkreślana jest bardzo niska wartość informa-
cyjna ts. Te programy są ewentualnie postrzegane jako realizacja prawa do wypowiedzi 
– ale nie prawa do informacji i wiedzy. Tymczasem dla dorosłych respondentów z klasy 
średniej informacyjny charakter mediów jest zdecydowanie najważniejszy.

W interpretacjach społecznej roli ts i pokrewnych programów wyraźnie widać tu dwa 
podejścia, dwie interpretacje.

Pierwsza – to bardzo stanowcze, krytyczne do nich podejście. 
JJ: Mowią głośno o swoich problemach – no to jest ich sprawa. I bardzo dobrze, to jest w jakimś 
sensie taka psychoanaliza publiczna...
AJ: ...na oczach wszystkich.
JJ: To może być bardzo z punktu widzenia psychologii czy psychiatrii dla tych ludzi korzystne.
AJ: Czy nawet ze społecznego, bo zachęca do otwartości.
JJ: No właśnie, jakoś ich otwiera, wyzwala. Ale ja na przykład nie potrzebuję się tak wyzwalać. 
I też nie chcę słuchać, jak inni się wyzwalają. To mnie nie interesuje. (JJ, AJ, 46+, wykszt. wyższe, 
inżynier – pracownik naukowy, planistka)

Mnie to irytuje, jak się ktoś wywnętrza ze swoimi sprawami w telewizji. Są różne grupy terapeu-
tyczne, można tam iść, nie trzeba z tym od razu do telewizji. (...) Ja myślę, że to są ci sami ludzie, 
co czytają „Fakt”. (MZ, 26+, wykszt. wyższe, specjalistka ds. marketingu)

Psychoterapia, spowiedź jakaś? To już lepiej żeby było jak w Polsce, żeby szedł do księdza. Parę 
razy włączyłem tego Jerry’ego Springera (śmiech), coś niesamowitego, może to jeszcze nie jest dla 
mnie tak żenujące, że to Amerykanie robią, ale z drugiej strony jest to tak żenujące, że przełączam. 
(MW, 36+, wykszt. średnie ogólne, złotnik, obrót samochodami używanymi)

Nienawidzę! W życiu bym nie oglądała! Mama moja ogląda, to jak tam przyjdę czasem, to widzę, 
o tym tam jakie kto miał przeżycia... Z tobą przyszłam porozmawiać, mamo, a nie oglądać telewi-
zor, i wychodzę. Drażni mnie sposób redaktorki mówienia, jej sposób wyciągania, przerywania lu-
dziom. Drażnią mnie osoby, które tam są zapraszane. (...) Kicz po prostu i chała. (HA, 36+, wykszt. 
średnie techn., technik budowlany, urzędniczka)

To nie to, że temat jest tabu, nie przeszkadza mi, że ktoś kogoś bije, to mnie po prostu nie interesu-
je... (MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

Szczygła kiedyś oglądałem, to było fajne. To znaczy: wtedy mi się podobało. Ale potem... chyba za 
duża jest powtarzalność tego, te tematy powtarzają się. Drzyzga trudne tematy porusza bardzo, ale 
ciągle powtarzane. Za bardzo. Rozwód, gwałt... to wszystko się wokół takiej taniej sensacji kręci. 
Dlaczego niby ja mam to oglądać? (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)
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W wypowiedziach osób krytycznych w stosunku do ts dominuje kwestia ekshibi-
cjonizmu i podsycania niezdrowych instynktów wśród publiczności. Takie interpretacje 
wiążą się z negatywną oceną potencjału społecznego programów typu ts czy rs, sta-
nowczym odmawianiem im czy to sensu poznawczego, czy roli w budowaniu tolerancji 
i ujawnianiu społecznych tabu...

(...) myślę, że to nie, na mnie nie robi to żadnego wrażenia, na pewno nie będę bardziej toleran-
cyjny dla jakichś grup czy nacji, bo co ja? – mam coś do powiedzenia?, niech każdy będzie, jaki 
będzie. W każdym razie jaki byłem, taki jestem. (MW, 36+, wykszt. średnie ogólne, złotnik, obrót 
samochodami używanymi)

... a także z niezmiernie krytycznym stosunkiem do zwrotu demotycznego. Respondenci 
mówią o tym, że nigdy by sami ani nie uczestniczyli w tego typu programach, ani nie 
wzięli udziału w jakimkolwiek plebiscycie, głosowaniu, korespondencji z mediami itp. 
(choć jednocześnie nierzadko są aktywnymi uczestnikami wymiary opinii i informa-
cji w Sieci; tu jednak komunikacja jest inicjowana nie przez instytucje medialne, lecz 
przez samych zainteresowanych). Negatywnie oceniają uczestników telewizyjnej de-
mokracji, same zaś formaty partycypacyjne w mediach uważają za rodzaj „mydlenia 
oczu”, zakłamywania rzeczywistości itp. Największa jest intensywność tego typu ocen 
w środkowych warstwach badanej zbiorowości, wśród odbiorców, zwłaszcza mężczyzn, 
z wykształceniem średnim, z konkretnym, pragmatycznym stosunkiem do mediów, na-
stawieniem na informację i praktyczne zastosowania treści medialnych.

Druga grupa, w zasadniczej mniejszości, to ci, którzy potwierdzają społeczny poten-
cjał tych programów – jako swoistej psychoterapii, w niewielkim zakresie też nauki to-
lerancji i otwartości, a zapewne informacji i edukacji społecznej. Programy te występują 
też jako możliwe źródła sensu; miejsce, gdzie pojawiają się ludzkie historie, które re-
spondenci mogą odnieść do własnych doświadczeń, poglądów, upodobań. Paradoksalnie, 
te bardziej demokratyczne interpretacje telewizyjnych zwierzeń i podglądań, a także za-
bawy w demokrację przy pomocy mediów, pojawiają się na dwóch końcach społecz-
nego spektrum w badanej grupie: wśród odbiorców o najwyższym statusie i wykształ-
ceniu oraz wśród tych, których dla potrzeb tego opisu zaliczyliśmy do klasy niższej. 
Demokratyczni widzowie patrzą na ts jako na możliwe źródło społecznego sensu: pole 
do ekspresji odmienności oraz sposób na zwiększanie społecznej otwartości.

MK: Ewę Drzyzgę oglądamy. Lubię.
LK: Ja bardzo rzadko, bo to jest pora nie dla mnie, ale jak mi się udaje, to z chęcią popatrzę.
M: Wiesz, otwartość. Otwartość tych ludzi, i spojrzenie, tak wiesz, bez owijania, na pewne rzeczy, 
bez jakiegoś tabu. (LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-usługowa – elektronika; MK, 
36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa)

Jest coś w tym, bo jak oglądam nieraz jakieś przerywniki w telewizji, podejdę czasem i coś posłu-
cham, to dużo osób się tak wypowiada do mikrofonu. I swobodnie, i szczerze, coraz więcej osób 
wypowiada się tak, i z ulicy. I bez jakichś tam zahamowań. I coraz mniej tematów tabu jest. To 
zauważyłam, że tak jest.
(Ale czy to się nie wiąże z ekshibicjonizmem i voyeuryzmem?)
Wtykanie nosa w nie swoje sprawy to pan Ziobro uskutecznia. A ludzie chcą mówić o swoich spra-
wach. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem).



251

Najmniej wykształceni i o niższym statusie dostrzegają w formatach demotycznych 
w mediach także możliwości rozrywki. Jeśli coś w tym wypadku krytykują, to niemoż-
ność uczestniczenia w nich z powodu ograniczeń technicznych.

Dla mnie to jest... że jak się widzi, to ach, jakie to jest proste, nie można się dodzwonić, a choć 
nie powiem, raz próbowałam, nie, nie raz, wysyłałam może z pięć esemesów, wiecznie już jesteś 
blisko, jeszcze raz, już jesteś blisko, i wreszcie nie zmieściłeś się, o, jak się zdenerwowałam. (AC, 
26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka) 
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12. TELETURNIEJE I EDUTAINMENT

Jesień 2007 roku, reklama konkursu dla słuchaczy w radiowej Trójce: „Jeśli chcesz te-
stować swoją wiedzę i lubisz się bawić – weź udział w trójboju i wygraj dom”. Trudno 
o bardziej lapidarne podsumowanie statusu edukacji we współczesnych mediach. Wiedza 
+ zabawa + konkurencja + zaspokojenie ambicji konsumpcyjnych = edutainment, czyli 
zabawianie za pomocą wiedzy i nauki.

WYZNACZNIKI GATUNKOWE TELETURNIEJU

Jak wiele gatunków telewizyjnych, quiz show, swojsko i ładnie nazywany teleturnie-
jem (to jeden z niewielu wypadków, gdy zachodni gatunek czy format medialny otrzy-
mał odpowiednią polską nazwę), wywodzi się z radia. Przodkami teleturniejów były 
konkursy wiedzy emitowane w amerykańskich i zachodnioeuropejskich rozgłośniach 
radiowych jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Podobnie jak opery mydla-
ne i talk shows, przeznaczone były one na początku głównie dla kobiet, pozostających 
w ciągu dnia w domu (� PIERWOTNA GRUPA DOCELOWA OPERY MYDLANEJ, 
� RODZAJOWY CHARAKTER OPERY MYDLANEJ). Ze wszystkich gatunków me-
dialnych, teleturniej jest bodaj najdalszy od jakichkolwiek wzorów literackich. Założenia 
łączą go natomiast z zabawami i rytuałami charakterystycznymi dla kultur oralnych; 
John Fiske (1997: 265) podkreśla, że to właśnie nadaje mu żywotność i pozwala budo-
wać silnie interaktywne relacje z widzami. Wykazuje też pokrewieństwo z masowymi 
widowiskami i wydarzeniami zbiorowymi: w swej budowie i celach najbliższy jest za-
wodom sportowym. Prosta defi nicja teleturnieju jako gatunku medialnego przewiduje 
(Whannel 1990):

1) prezentację specyfi cznej wiedzy i/lub umiejętności oraz
2) zdobywanie przy ich pomocy nagród 
3) przez jednostki lub małe współpracujące ze sobą grupy
4) odizolowane w studiu, 
5) w towarzystwie publiczności, obecnej w studiu jako świadkowie lub aktywni 

współuczestnicy,
6) oraz charyzmatycznego gospodarza programu, potwierdzającego wygraną i podej-

mującego decyzje o nagrodach. 
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Zdobywanie nagród odbywa się zazwyczaj w czasie realnym (niekiedy lekko skom-
presowanym lub wydłużonym). Zawodnicy zasadniczo rekrutują się spośród tak zwa-
nych zwykłych ludzi, wyłonionych w eliminacjach, castingu lub przez losowanie. 
Publiczność także składa się ze zwykłych ludzi, często połączonych z zawodnikami wię-
ziami emocjonalnymi (rodzina, przyjaciele, współpracownicy, mieszkańcy tego samego 
miasteczka). Gospodarz teleturnieju to najczęściej mężczyzna w średnim wieku.

Teleturnieje wcześnie zadomowiły się w telewizji i stały się nieodzownym punk-
tem programu w większości stacji. Dobry teleturniej może osiągnąć oglądalność po-
równywalną z popularną operą mydlaną czy talk show. Stosunkowo tani w produkcji, 
stanowi znakomity kontekst dla reklamy. Jest dość trwały: najlepsze teleturnieje mogą 
być emitowane latami. Jest elastyczny i bardzo łatwo poddaje się rozmaitym modyfi ka-
cjom. Bez problemu adaptuje się do zmiennych kontekstów kulturowych, więc dobrze 
sprzedaje się jako format. Łatwo się kolażuje i hybrydyzuje z innymi gatunkami. Jego 
podstawowe założenia mogą rządzić także takimi programami w radiu i telewizji, które 
nie są przez odbiorców identyfi kowane jako quizy (� ADAPTOWANIE OTWARTE 
I ZAMKNIĘTE).

TELETURNIEJ A REALITY SHOW

Jeśli dobrze się przyjrzeć konstrukcji talk shows oraz reality shows, łatwo dostrzec, iż są 
one swoistymi wariantami teleturnieju. I tutaj także zawodnicy muszą się wykazać spe-
cyfi czną wiedzą lub umiejętnościami społecznymi; zostają odizolowani w ograniczonej 
przestrzeni studia, „domu Wielkiego Brata” itp.; „najlepszy” dostaje nagrodę (material-
ną i/lub symboliczną); podgląda ich publiczność, a nagrodami i karami zarządza cha-
ryzmatyczny gospodarz. Formaty reality show okazały się równie łatwo adaptowalne 
i sprzedawalne, jak formaty wielu międzynarodowych teleturniejów. Choć – przynaj-
mniej w początkowej fazie – zarówno z materiałów promocyjnych stacji telewizyjnych, 
jak i z analiz medioznawczych i z wypowiedzi zwykłych telewidzów wynikało, że atrak-
cyjność rs polega na możliwości podglądania ludzi w quasi-naturalnym otoczeniu, to 
przecież podstawowe jego założenia były tożsame z założeniami innych telewizyjnych 
turniejów. Także i w telewizyjnych quizach gratyfi kacją dla widza jest możliwość pod-
glądania reakcji i emocji uczestników – nawet jeżeli w tym wypadku podglądanie mniej 
narzuca się uwadze niż konkurencja i prezentacja wiedzy. W 2006 roku na telewizyjnych 
targach w Cannes największym zainteresowaniem cieszyły się tzw. game shows – tele-
turnieje przewidujące konkurs wiedzy połączony z wykonywaniem zadań praktycznych, 
a także hybrydy teleturniejów z reality shows (Machul 2006). Dla producentów telewi-
zyjnych i przedstawicieli stacji telewizyjnej nie ulega wątpliwości, że programy tego 
typu gwarantują bardzo wysoką i, co ważne, dość trwałą oglądalność. Zapamiętajmy te 
podobieństwa; przypomnienie, że teleturnieje i reality shows mają ze sobą wiele wspól-
nego, będzie jeszcze przydatne w naszych dalszych rozważaniach.

Jeśli wierzyć badaniom nad recepcją teleturniejów, mają one skłaniać odbiorców do 
dużego zaangażowania. Co jest atrakcyjnego w tej prostej formule, że budzi tak silne 
emocje?
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TELETURNIEJ JAKO FORMUŁA MITYCZNA

Jak to lapidarnie ujmuje znawca gatunku, mamy tu „niezmiennie spektakl przedstawia-
jący w wydłużonym czasie realnym zwykłych ludzi postawionych przed koniecznością 
decyzji zmieniających ich życie” (Boddy 2001: 79). 

Niezliczone mity, podania, bajki i baśnie ludowe, i ich przetworzenia w kulturze po-
pularnej i wysokiej, pokazują nam osobników, którzy muszą pokonywać przeszkody lub 
rozwiązywać zagadki, by zdobyć szczęście, bogactwo, królestwo, rękę ukochanej lub 
wyzwolenie od śmierci i choroby (czyli jakąś formę nieśmiertelności). Teleturniej to 
zatem stara, pasjonująca formuła mityczna: jednostka, postawiona przed przeszkodami, 
musi je pokonać, żeby zdobyć nagrodę, zmieniającą jej życie. Mamy tu atrakcyjność 
uniwersalnej formuły, poruszającej wyobraźnię ludzi w różnych kulturach. Mamy tak-
że oparcie dramaturgii na niepewności (wie? nie wie? wygra? nie wygra?) – bardzo 
efektywnej, gdy chodzi o utrzymanie uwagi obserwatorów. Mamy spektakl jednostek 
działających pod presją, w stresie, w ekstremalnych warunkach. Stres, presję czasu 
i okoliczności, trudność podejmowanych zadań itp. podkreślają wizualne i werbalne 
środki wchodzące w skład kodu typowego teleturnieju. Uczestników umieszcza się 
w takim miejscu, by mogli być cały czas obserwowani – i by sami mieli świadomość, że 
są przedmiotem obserwacji. Gospodarz informuje o trudności zadań, zazwyczaj coraz 
większej. Przypomina z naciskiem o upływie czasu. Uciekający czas podkreślają też ze-
gary, stopery, liczniki sekund, odliczanie na głos, operowanie światłem. W momentach 
szczególnie stresujących pojawia się zwiększająca napięcie muzyka. Kamera wędruje po 
wyczekujących twarzach publiczności i koncentruje się na kropelkach potu i drżących 
rękach zawodnika. Przypomina się, że bliscy zawodnikowi ludzie w napięciu czekają na 
jego prawidłową odpowiedź. Robi się, krótko mówiąc, bardzo wiele, żeby nas przeko-
nać, iż zadania stawiane uczestnikom są niezwykle złożone, a warunki – niesprzyjające. 
Podkreślają to także rozmowy z zawodnikami po wypełnieniu zadania; często pyta się 
ich o to, jak przeżyli „próbę”, co było w niej najtrudniejsze, czy czują ulgę. 

Te elementy teleturniejowego dyskursu: per aspera ad astra, niepewność, obserwa-
cja jednostek pod presją stanowiłyby o atrakcyjności teleturnieju nawet gdyby rozgry-
wał się on w rzymskim amfi teatrze. We współczesny paradygmat gatunkowy wkompo-
nowane są jednak także takie elementy, które mają go uczynić szczególnie atrakcyjnym 
w społeczeństwie zmediatyzowanym, wolnorynkowym i konsumującym.

BADANIA NAD RECEPCJĄ: TELETURNIEJ JAKO OBRAZ 
SPOŁECZEŃSTWA

Media uruchamiają i wyzwalają wiele rozmaitych przyjemności odbiorczych. Dennis 
McQuail i jego współpracownicy (1972) podjęli próbę stwierdzenia, co przyciąga lu-
dzi do teleturniejów. Wśród licznych gratyfi kacji związanych z edukacją, ekscytacją 
współzawodnictwem, możliwością nawiązywania wokół programu relacji społecz-
nych i paraspołecznych oraz odnoszących się do samooceny widza, odnaleźli także 
kompensacyjne korzyści z oglądania quizów. Obserwowani przez nich ludzie używali 
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teleturniejów do zastępczego zaspokojenia potrzeb, które nie były zaspokajane w ich 
realnym życiu. Ekscytacja wygraną była szczególnie wyraźna wśród najmniej zamoż-
nych widzów, podniecenie współzawodnictwem – najbardziej charakterystyczne dla 
widzów prowadzących nieciekawe, mało ruchliwe życie. Walory edukacyjne quizów 
podkreślali zwłaszcza najmniej wykształceni telewidzowie. Wśród wszystkich gatun-
ków medialnych, tu zapewne w największym stopniu mamy do czynienia z takim typem 
przyjemności, który odnosi się do relacji pomiędzy widzem a regułami społeczeństwa, 
w którym ten widz żyje. „Zabawa – pisze Fiske – jest ustrukturowana według reguł 
i konwencji, które odzwierciedlają, ale też odwracają te reguły, które operują w spo-
łeczeństwie. W przeciwieństwie do reguł świata społecznego reguły zabawy są przyj-
mowane chętnie, bo zakreślają przestrzeń, w obrębie której gracz może kontrolować 
znaczenia i wydarzenia” (Fiske 1997: 236). Australijski badacz, nawiązując wyraźnie 
do konceptu znanego z Dystynkcji Pierre’a Bourdieu (system edukacyjny jako główny 
nośnik kapitału kulturowego; kultura jako narzędzie stratyfi kacji społecznej; Bourdieu 
2005) proponuje to interpretować w taki sposób, iż widzowie rozpoznają reguły rzą-
dzące grą jako reguły rządzące światem, w którym żyją. W świecie tym, na przykład, 
ludzie powinni mieć równe możliwości, lecz ich osiągnięcia są nierówne; wiedza, kom-
petencja, wysiłek i wytrwałość powinny być nagradzane; wygrana wiąże się z sukcesem 
materialnym; sukces materialny jest konsekwencją miejsca jednostki w systemie edu-
kacyjnym. Oglądając konkurs, odbiorcy otrzymują potwierdzenie funkcjonowania tych 
reguł i obietnicę nagrody za ich przestrzeganie. Nawet nie uczestnicząc w grze osobi-
ście, mogą, wcielając się w wyobraźni w graczy, szukać potwierdzenia swojego miejsca 
w replikowanym przez grę porządku społecznym. Coraz częściej też pozwala się im 
za pomocą nowoczesnych środków komunikacji na przynajmniej cząstkowe uczestni-
ctwo w grze lub na udział w decyzji o tym, komu przyznać wygraną (� FORMATY 
PLEBISCYTOWE I ZWROT DEMOTYCZNY W MEDIACH).

TELETURNIEJ JAKO TEKST O KONKURENCJI, SUKCESIE 
I KONSUMPCJI

Teleturniej jest narracją o wygrywaniu. Osobista wygrana i nagroda są tutaj najważ-
niejszym celem – podobnie jak celem całej kultury konsumpcyjnej i pokonsumpcyjnej, 
rządzonej obsesją sukcesu. Cechą kultur konsumujących jest także dążenie do natych-
miastowej, nie odroczonej gratyfi kacji. Nagroda zatem zostaje w teleturnieju wręczona 
natychmiast; jeśli nie można tego zrobić literalnie, czyni się to symbolicznie. Obraz 
telewizyjny celebruje piękno nowego auta lub niepowtarzalny połysk sztab złota albo 
z rewerencją koncentruje się na nadnaturalnej wielkości czeku lub walizce pełnej bank-
notów. Istotne, że nie zawsze nagrodą prezentowaną na ekranie są pieniądze. Często 
są to właśnie towary, kodowane ikonicznie jako niezwykle piękne, znakomitej jakości, 
kosztowne lub przynajmniej obfi te. Pokazanie pięknego domu, lśniącej lodówki czy góry 
batoników zwraca uwagę na materialny, dotykalny wymiar nagrody i na możliwość jej 
bezzwłocznego skonsumowania. „Zwycięzca naszego konkursu – zapowiada gospodarz 
programu – wyjedzie ze studia tym oto luksusowym kabrioletem...”
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Czeki i batoniki są istotne, bo quiz tylko w niewielkim stopniu jest narracją o na-
grodzie intelektualnej czy gratyfi kacji duchowej albo moralnej (choć i ten wątek można 
w nim odnaleźć). Jest przede wszystkim narracją o nagrodzie materialnej, o jej pożąda-
niu i zdobywaniu, w kontekście społeczeństwa konsumpcyjnego, na miarę wartości kul-
tury konsumpcyjnej. Nagroda jest zatem materialna, a przesłanie jest jasne: to, co wiesz 
albo potrafi sz, może być zamienione na rzeczy i pieniądze. Swoją wiedzę, kompetencje, 
zalety osobiste możesz – a nawet powinieneś – umiejętnie sprzedać. Formuła teleturnie-
ju sięga więc do podstawowych założeń kapitalizmu wolnorynkowego.

MEDIALNA SŁAWA JAKO NAGRODA

Jednak sukces w zmediatyzowanej kulturze konsumpcyjnej nie polega tylko na zdoby-
ciu nagrody materialnej. Nagrodą jest już możliwość publicznego pokazania się. Występ 
w telewizji – i to w roli jednego z głównych bohaterów – ma na chwilę przenosić za-
wodnika w inny, ciekawszy, daleki od codzienności świat. Sugerowane jest też, że jeśli 
będzie dostatecznie mądry, sprytny albo jeżeli szczęście będzie mu sprzyjać, będzie mógł 
w tym „lepszym” świecie przebywać dłużej – stąd konstrukcja niektórych teleturniejów, 
gdzie najlepsi zawodnicy przechodzą do następnego odcinka albo gdzie chodzi o to, by 
się w grze utrzymać możliwie najdłużej. Pokazaniu, w jaki sposób wygrana materialna 
może na stałe przemienić szarego człowieka w kogoś lepszego, służy publiczne oma-
wianie z zawodnikiem tego, na co zostaną wydane pieniądze wygrane w teleturnieju lub 
pytanie, jak będzie spożytkowana nagroda. Odpowiedzi, które w tej sytuacji padają, nie-
mal nigdy nie brzmią: nic się w moim życiu nie zmieni. Zawodnik nie powinien się też 
przyznawać, że wreszcie zapłaci zaległy czynsz albo wymieni stary piecyk łazienkowy. 
Mowa jest o egzotycznych podróżach, kupnie czegoś, co było marzeniem zawodnika 
przez całe życie, czasem – zapewnieniu lepszego startu dzieciom (zawodnik zabiera 
rodzinę ze sobą w lepsze życie). Największą nagrodą może być pozostanie w świecie te-
lewizji i mediów; tu jeszcze raz widać, jak media same siebie traktują jak autonomiczny 
świat (� MECHANIKA MEDIÓW). Janusz Dzięcioł, pierwszy zwycięzca Wielkiego 
Brata (emitowanego w TVN w 2001 roku) w pewnym sensie sprawił widzom i stacji 
telewizyjnej rozczarowanie; kupił co prawda nowy dom, ale nie przestał być dowódcą 
straży miejskiej w swoim miasteczku, nie zmienił żony, stylu życia ani sposobu bycia, 
słowem: nie wykorzystał nagrody do katapultowania się w nowy, wspaniały świat ko-
mercyjnych mediów czy spektakularnej konsumpcji. Dlatego media znacznie bardziej 
interesowały się post factum tymi celetoidami – uczestnikami Wielkiego Brata, którzy 
wykorzystali swoje 15 minut sławy, żeby pozostać w telewizji lub zyskać inną formę 
publicznej popularności. 

15 minut sławy jest prawie równie ważną nagrodą jak pieniądze, a niekiedy nawet 
ważniejszą – wypowiedzi zawodników nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwo-
ści. Można je następnie obrócić w dalsze sukcesy, czy to zawodowe, czy fi nansowe, lub 
starać się przedłużyć swoją celetoidalną sławę. Teleturnieje i pokrewne im gatunki to 
wyraz zjawiska, które Turner nazywa zwrotem demotycznym (Turner 2006): skoncentro-
wania uwagi publiczności na „zwykłych ludziach”, którzy stają się na moment sławni, 
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bo pokazały ich media (� FORMATY PLEBISCYTOWE I ZWROT DEMOTYCZNY 
W MEDIACH). Ten rodzaj nagrody przypominano nawet w odniesieniu do pochodzą-
cej z zupełnie nierynkowej epoki Wielkiej Gry, gdy prasa omawiała zakończenie emi-
sji tego teleturnieju. „Udział w «Wielkiej Grze», a zwłaszcza wygrana powodowały, 
że uczestnik po powrocie do domu cieszył się ogromną atencją. Listy gratulacyjne od 
prezydenta miasta, od wójta, oglądanie go. Nieraz zawodnicy prosili, żebym dokładnie 
mówiła, z jakiej są miejscowości – mówiła Stanisława Ryster w wywiadzie dla „Gazety 
Wyborczej”. – (...) ostatnio mi też mówili, że w życiorysie na końcu piszą: ‘Jestem lau-
reatem «Wielkiej Gry», dwa razy wziąłem udział’. To dodaje im punktów, gdy są tzw. 
castingi do przejścia na lepsze lub wyższe stanowisko” (Zaborek 2006).

Konsekwencją wystąpienia w teleturnieju może być, jak widać, publiczny szacunek, 
uznanie, wyrwanie z anonimowości w środowisku. Mamy tu nie tylko nagrodę dla zwy-
cięzcy, lecz także symboliczną, zastępczą nagrodę dla tych, którzy zwycięzcę dopingo-
wali. Jeśli zawodnik przegrywa, u widzów rośnie poczucie wyższości, jeśli wygrywa 
– wygrana jest pretekstem do marzeń i fantazji o własnym sukcesie. Ci telewidzowie, 
którzy mówią głośno do telewizora w czasie quizu i starają się odpowiadać na pytania, 
otrzymują informację, że sami mogą swoją wiedzę i kompetencje zamienić na pieniądze 
i towary. 

ODMIANY TELETURNIEJÓW: OD SPRAWDZIANU MĄDROŚCI 
DO TELEWIDOWISKA

Już w założeniach gatunku tkwią zatem przesłanki, by quiz był atrakcyjnym tekstem te-
lewizyjnym czy radiowym. Jednak współczesnym mediom to nie wystarczy. Przemiany 
paradygmatu gatunkowego zmierzały do nadania prostej wymianie pytań i odpowiedzi 
bardziej spektakularnej, atrakcyjnej wizualnie oprawy. Dzisiejszy quiz telewizyjny wy-
ewoluował ze skromnego, intymnego sprawdzianu wiedzy, jakim był 50 lat temu, w bar-
wne widowisko, gdzie napięcie budują światło, dźwięk, muzyka, kolorystyka, scenogra-
fi a, montaż, niespokojna praca kamery, zachowania publiczności i charyzmatycznego 
gospodarza teleturniejów.

Prosty przepis: zwykli ludzie rozwiązujący na oczach publiczności zadania, które 
mogą zmienić ich życie, stanowi dziś ramę dla bardzo wielu odmian i wariantów tele-
turniejów.

Pytania i zadania

Po pierwsze, rozmaite są rodzaje zadań. Teleturnieje mogą polegać na odpowiadaniu 
na pytania ze specjalistycznej dziedziny wiedzy (jak Wielka Gra, TVP) lub na pytania 
testujące wiedzę ogólną; na pytania dotyczące wiedzy potocznej (np. o ceny produktów 
lub imiona piosenkarzy); na odpowiadaniu na pytania i wykonywaniu zadań sprawdza-
jących sprawność myślenia, szybkość kojarzenia, pamięć krótkotrwałą, pomysłowość, 
itp. Mogą też polegać na wykonywaniu zadań praktycznych lub na kombinacji zadań 
praktycznych z pytaniami. Badacze piszą o programach intelektualnych i populistycz-
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nych (Whannel 1990: 106) lub dzielą teleturnieje na poważne i zabawowe (Day 1990). 
Podziały i klasyfi kacje przecinają się tu i nakładają; bardziej szczegółowy podział (Fiske 
1997: 269) dzieli teleturniejowe zadania na wiedzę faktografi czną i wiedzę ludzką (hu-
man), z dalszym podziałem na faktografi czną wiedzę akademicką i codzienną (odnoszą-
cą się do praktycznych szczegółów życia codziennego) oraz ludzką wiedzę o ludziach 
jako zbiorowości i o jednostkach ludzkich. Na tym się jednak nie kończy: wygrana, jako 
się już rzekło, może wymagać nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności praktycznych 
lub po prostu szczęścia – w różnych proporcjach, od intelektualnych turniejów wiedzy 
akademickiej, premiujących dogłębną znajomość jakiejś problematyki (to stary model, 
niemal już w mediach nieobecny), do quizów – loterii, gdzie wygrana zależy tylko od 
przypadku (albo, skoro teleturniej jest opowieścią o sukcesie, nie od przypadku, tylko od 
szczęścia i przychylności losu).

Rola gospodarza

Po drugie, różnicuje quizy osoba gospodarza. Jako się już rzekło, gospodarz teleturnieju 
częściej jest mężczyzną, zgodnie ze społecznym stereotypem, każącym mężczyznom 
właśnie przypisywać racjonalizm i autorytet. Były już 64 narodowe wersje niezwykle 
popularnego na przełomie stuleci teleturnieju Milionerzy – i tylko w czterech: w Austrii, 
Kanadzie, USA i przez krótki czas w Portugalii gospodynią była kobieta (Wikipedia: List 
of national...). Najczęściej program prowadzi mężczyzna w średnim wieku lub starszy 
(� PRAWDZIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ, CZYLI PAKT FAKTOGRAFICZNY). Ubiera 
się go w garnitur lub w swobodniejszy strój z garniturem się kojarzący; w scenografi i 
umieszcza się go na specjalnym krześle lub za pulpitem na podwyższeniu w samym cen-
trum koncentrycznie zbudowanego studia. Tak czy inaczej, jego usytuowanie ma pod-
kreślać dominację, znajdowanie się w centrum, pozycję autorytetu. Jeżeli rolę gospoda-
rza pełni kobieta, zostaje poddana formatowaniu podobnemu do tego, jakiemu poddaje 
się prezenterki serwisów informacyjnych: nadaje się jej nieco surowy wygląd, czesze 
i maluje dyskretnie i oszczędnie, ubiera w kostium lub koszulową bluzkę – odpowiedni-
ki męskiego garnituru i koszuli. We współczesnej telewizji, pomimo zmian w stereoty-
powym postrzeganiu ról społecznych, wciąż niezwykle rzadko się zdarza, żeby kobiety 
prowadziły teleturniej o wysokiej oglądalności, taki, w którym osobowość gospodarza 
jest jednym z elementów konstytuujących show i zachęcających do jego oglądania. Jeśli 
już, to prowadzą takie gry, gdzie testowana jest nie tyle wiedza, ile intuicja, empatia, 
zdolność do poświęceń – zgodnie ze stereotypem, każącym przypisywać kobietom 
większą emocjonalność i tak zwane ludzkie ciepło. Ze zrozumiałych błędów kobiety 
zatrudnia się też do prowadzenia teleturniejów dziecięcych (m.in. Dzieciaków z klasą, 
TVN 2005–2006). Najodważniejsze próby wykorzystania kobiet w roli gospodarzy kon-
kursów oparte są na samoświadomej grze ze stereotypami męskości i kobiecości i ich 
atrakcyjnym naginaniu – jak w przypadku Kazimiery Szczuki w Najsłabszym ogniwie.

 
KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ I NAJSŁABSZE OGNIWO

Jedyną bodaj – obok nie występującej już Stanisławy Ryster – autonomiczną, obdarzoną wyra-
zistym wizerunkiem gospodynią teleturnieju emitowanego w Polsce była Kazimiera Szczuka, 
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prowadząca w latach 2004–2006 Najsłabsze ogniwo – polską mutację brytyjskiego formatu 
The Weakest Link. Atrakcja formatu polega na tym, że zawodnicy (sprawdzani pod względem 
nieskomplikowanej wiedzy ogólnej) narażają się nie tylko na zdemaskowanie swej niewiedzy, 
lecz także na publiczne wydrwienie przez prowadzącego. Format wymagał więc złośliwego, 
agresywnego, bezwzględnego, acz błyskotliwego gospodarza. Prowadząca kwiz w telewizji 
angielskiej Anne Robinson jest rzeczywiście bezkompromisowo wredna i dopracowała się 
statusu osoby, którą widzowie „kochają nienawidzić”, została nawet wybrana na najbardziej 
niesympatycznego dziennikarza w brytyjskich mediach. Robinson, gdy zaczęła prowadzić The 
Weakest Link, była już dziennikarką z dużym dorobkiem. Nie ukrywała, a nawet podkreślała 
publicznie, że jej prywatna osobowość jest podobna do tej, którą widać na ekranie. Skąd wziąć 
kogoś takiego w polskich mediach? 
Wybór Kazimiery Szczuki – wybitnej krytyczki literackiej, nie kryjącej swoich feministycz-
nych przekonań – miał jak się zdaje za przyczynę nie tylko osobistą błyskotliwość prowadzącej 
oraz jej sprawdzoną już wcześniej w wystąpieniach telewizyjnych telegeniczność, lecz także 
podyktowany był jej publicznie deklarowanym feminizmem, co wiele mówi o dzisiejszych 
politycznych i społecznych relacjach między płciami w Polsce i o rządzących tymi relacjami 
stereotypach. Szczuka w roli antypatycznej prowadzącej miała potwierdzać (a może demen-
tować?) stereotyp feministki jako złośliwej, przemądrzałej jędzy, którą prawicowi felietoniści 
nadobnie określają jako babochłopa. Roli tej nie można było powierzyć żadnej ze znanych 
prezenterek telewizyjnych ani aktorek. I jedne, i drugie ryzykowałyby śmierć zawodową, bo 
w polskich mediach kobieta lubiana nie może być zbyt inteligentna, powinna być natomiast 
ładna i kobieca – czyli miła, ciepła, empatyczna. Nawet sprawnie kreująca rolę ostrej dzienni-
karki Monika Olejnik łagodzi swój wizerunek „kobietona” zewnętrznym image’em – długimi 
blond włosami, modną odzieżą, ozdobami bardziej kobiecymi, niż zezwala się na przykład 
prezenterkom w Wiadomościach. Umiejętnie dozuje informacje o życiu osobistym (matka sa-
motnie wychowująca syna), zdradza się z „babskimi” emocjami (płakała, gdy nie wybrano 
Wałęsy na prezydenta), pokazuje się w sesjach fotografi cznych w magazynach dla pań, gdzie 
rozprawia się o jej stylu ubierania się, makijażu, mieszkaniu, perypetiach osobistych. Krótko 
mówiąc – ostra, zdecydowana dziennikarka polityczna podtrzymuje swój wizerunek „jednak 
kobiety”, która daje się lubić. Szczuka zaś – wedle logiki tego wyboru – nie miała wiele do 
stracenia, bo i tak już była feministką... Wystylizowanie prowadzącej – proste, ciemne ubrania, 
krótkie włosy, okulary w kanciastej oprawie – nawiązywało do wyglądu Robinson. U nas jed-
nak Robinson nie była znana, styl Szczuki potwierdzał więc raczej popularne wyobrażenie, że 
feministka to kobieta wyglądająca i zachowująca się jak mężczyzna. Sama Szczuka, wyjaśnia-
jąc w mediach, dlaczego się zgodziła prowadzić teleturniej, mówiła między innymi o projekcie 
„odczarowania” feministek, pokazania, że są to inteligentne i atrakcyjne kobiety. Widzowie 
zobaczyli jednak na ekranie kobietę „mało kobiecą” (wedle konserwatywnych standardów, do 
których przyzwyczaiła ich praktyka telewizyjna), stanowczą, złośliwą, odczytującą pytania 
i wygłaszającą komentarze głosem nieco nosowym, z grasejującym r, tonem, jaki zazwyczaj 
wykłada się ex cathedra. Potwierdzał się po prostu stereotyp, że kobieta występująca z pozycji 
władzy, decydująca, zarządzająca jest niekobieca (= niesympatyczna i złośliwa). Zawodnicy, 
miażdżeni przez gospodynię teleturnieju (bardzo zresztą ostrożnie, w porównaniu do brytyj-
skiego pierwowzoru), też zachowywali się zgodnie ze stereotypami, co wywoływało czasem 
zabawne nieporozumienia. Próbowali ją niezręcznie rozbrajać komplementami z repertuaru 
tradycyjnych relacji męsko-damskich; zaczynali się tłumaczyć, w pozycji pokornego ucznia 
obsobaczanego przez wredną nauczycielkę; reagowali z trudem ukrywaną urazą; czasem po-
jawiał się im na twarzy grymas przypominający pamiętny wykrzyknik Jerzego Stuhra w Seks-
misji: „Kobieta mnie bije!”; najczęściej jednak po prostu nie reagowali wcale. Jakiekolwiek 
bowiem byłyby ich reakcje, musiała się tu potwierdzić potoczna wiedza o tym, że z kobietą 
władczą i kompetentną po prostu nie da się dogadać...
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Na co dzień kobiety, a właściwie dziewczyny, prowadzą zazwyczaj proste konkursy 
populistyczne i poranne telewizyjne gry audiotele; są tu dekoracyjnymi dodatkami do 
elektronicznie generowanej klawiatury czy zestawu elementów. Alternatywą dla obec-
ności kobiety w roli gospodyni quizu jest bowiem kobieta – dekoracja. Dekoracyjne, 
„kobieco” (a więc skąpo) ubrane niewiasty wnoszą nagrody, wprowadzają uczestników 
teleturnieju, odsłaniają punktację, słowem – mają umilać i upiększać miejsce, gdzie 
rozgrywa się akcja. Zabawny, pamiętany do dziś przez polskich telewidzów lapsus 
Wojciecha Pijanowskiego, który do asystentki towarzyszącej mu w studio teleturnieju 
Koło Fortuny (TVP2, 1992–1998) zwrócił się „Magda, pocałuj pana...”, krótko, a wyra-
ziście defi niuje tę „umilającą” rolę elementu kobiecego w teleturniejach.

Gospodarz jest w programie sędzią, właścicielem prawidłowych odpowiedzi, dys-
ponentem nagród i ewentualnych sankcji. Występuje jako władza i autorytet, natomiast 
odgrywane przez niego role mogą być zróżnicowane. Od beznamiętnego, nie okazujące-
go emocji prezentera pytań, poprzez fi gurę empatyczną (wspiera zawodników psychicz-
nie, pomaga przetrwać przegraną, cieszy się z wygranej), prowokatora (angażuje się 
z zawodnikami w swoistą grę psychologiczną; podważa ich zaufanie do siebie samych, 
bardziej lub mniej subtelnie wprowadza element niepewności, myli tropy, naprowadza 
na nieprawdziwe odpowiedzi), aż po gospodarza-kata, złośliwie komentującego wpadki 
i atrakcyjnego (dla widzów) z racji swej bezwzględności i braku zahamowań w używa-
niu symbolicznej władzy (� ROLA EKSPERTÓW I GOSPODARZA).

Zadania publiczności w studio

Publiczność, jeden z ważnych elementów paradygmatu, także może być konstruowana 
na wiele sposobów. Jeśli się ją pokazuje (a najczęściej tak jest), to składa się ona z ludzi 
„zwyczajnych”, w codziennych strojach, w różnym wieku. Może to być publiczność 
względnie beznamiętnych obserwatorów; może być publiczność życzliwa, nagradza-
jąca oklaskami, śmiechem, tupaniem itp. (w bardziej lub mniej powściągliwy sposób) 
sukcesy zawodników; publiczność agresywna, nagradzająca wygrywających, lecz także 
reagująca buczeniem, tupaniem i innymi oznakami negatywnych emocji na przegraną; 
wreszcie – publiczność „trzymająca kciuki”, mocno zaangażowana emocjonalnie (bo na 
przykład złożona z rodzin i przyjaciół zawodników) i tym samym wzmacniająca emocje 

Czy w związku z tym lepiej by było, gdyby zamiast Kazimiery Szczuki ten teleturniej prowa-
dził jakiś mężczyzna? Spróbujmy to sobie wyobrazić! Program musiałby zostać zinterpreto-
wany jako brutalny, naruszający dobre obyczaje, niesmaczny nawet. Natura relacji pomiędzy 
płciami – i jej odzwierciedlenie w mediach – jest bowiem takie, że opinia kobiety, krytyka 
w jej wykonaniu mają mniejszy ciężar gatunkowy, niż taka sama krytyka z ust mężczyzny. 
Złośliwość Kazi można wziąć w cudzysłów, ścierpieć z ironicznym uśmiechem, komentując 
najwyżej: „co za wredna baba”. Złośliwość mężczyzny w tym samym miejscu byłaby dotkliwą 
sankcją, której publicznie nie wypadałoby nikomu aplikować. Podsumowując: wybór kobiety 
na gospodarza quizu uwarunkowany był właśnie tym, że zwykle quizy prowadzą mężczyźni 
i że kobiety się do tego „nie nadają”; atrakcją jest zarówno złamanie reguły, że gospodarzem 
ma być mężczyzna, jak i pokazanie negatywnych konsekwencji tego złamania.
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u telewidzów. Czasami widzów fi zycznie w studio nie ma – tak czy inaczej rzeczywiste, 
istotne audytorium stanowią przecież telewidzowie, wszak „dobry quiz show powinien 
skłaniać telewidza do tego, żeby odpowiadał głośno swojemu własnemu telewizoro-
wi” (Boddy 2001: 79). Nawet jednak przy tak minimalistycznych założeniach zarówno 
zabiegi produkcyjne, jak zachowania i wypowiedzi gospodarza sugerują zwracanie się 
do konkretnego audytorium. Publiczność w studio jest bowiem nie tylko indeksującą 
metonimią i przedstawicielką telewidzów, ale stanowi też element kształtujący drama-
turgię show. Podobnie jak w innych programach z udziałem publiczności, i tu celowa 
jest obecność warm-uppera (� PUBLICZNOŚĆ W STUDIO, INTERAKTYWNOŚĆ). 
Zachowania publiczności muszą być kontrolowane i spójne z rolą odgrywaną przez go-
spodarza oraz charakterem wymaganej wiedzy i rodzajem nagrody.

Dobór zawodników

Zawodnicy to, jak już powiedzieliśmy, tak zwani zwykli ludzie. Nie oznacza to jed-
nak, że ich dobór pozostawiony jest przypadkowi. Wybór konkretnych osób lub zespo-
łów jest celowy i skrupulatnie planowany pod kątem charakteru i przesłania programu. 
To dlatego w kwizie audiotele może brać udział każdy, ale żeby się pokazać na wizji 
w teleturnieju, trzeba przejść eliminacje, sprawdziany, castingi. Problem z uczestnikiem 
teleturnieju polega bowiem na tym, że musi on być materiałem do identyfi kacji dla wi-
dzów, i w tym samym czasie – zupełnie zwyczajnym człowiekiem. Nie może być zbyt 
kompetentny, bo wygrywałby za szybko i za pewnie, ani zupełnie niekompetentny – nie-
zdolność do odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie ośmieszałaby przede wszystkim sam 
program. Musi odpowiadać standardowym wyobrażeniom publiczności o tym, jak wy-
gląda i jak się zachowuje przeciętny człowiek. Dlatego zawodnicy występują w codzien-
nych ubraniach, może nieco tylko nowszych lub lepiej odprasowanych; podają swoje 
imiona i przechodzą z gospodarzami na ty; zachęca się ich, żeby mówili o swojej pracy, 
rodzinie, miejscowości, hobby. Nie zobaczymy w polskich teleturniejach zawodników 
z widocznym tatuażem lub z kolczykami w twarzy, ekscentrycznie uczesanych lub ubra-
nych, z wyraźnymi niedomogami fi zycznymi, ani też po prostu – brzydkich, bo uczestnik 
takiego programu nie może mieć cech, które by z góry uprzedziły do niego publiczność. 
Do tego wszystkiego musi być po prostu sympatyczny, cokolwiek to znaczy. Prawdziwą 
katastrofą byłoby, gdyby nagrodę w teleturnieju zdobył ktoś, kogo publiczność nie znosi. 
Film Roberta Redforda Quiz Show (1994) o kulisach wielkiego skandalu z przydziałem 
nagród w amerykańskim Twenty One Show z 1957 roku pokazuje, do jakich manipulacji 
uciekali się producenci teleturniejów, gdy dobór i przygotowanie uczestników nie były 
jeszcze w pełni profesjonalne. Dziś sprawnie dobiera się zawodników tak, żeby zawcza-
su wykluczyć podobne nieporozumienia. 

Styl wizualny programu

A w jakim otoczeniu toczy się rozgrywka? Wystrój studia, oświetlenie, muzyka bywają 
jeszcze niekiedy oszczędne i dyskretne, zwłaszcza w quizach dotyczących specjalistycz-
nej wiedzy. Generalnie jednak formuła ewoluuje w kierunku coraz większej widowi-
skowości. Duże, monumentalne studio; intensywne światło, sugestywne i emocjonalne 



263

używanie oświetlenia punktowego; wiele błyszczących powierzchni, zazwyczaj w ko-
lorach niebieskim, błękitnym, fi oletowym, srebrnym (implikowane: technologia, no-
woczesność, wiedza); eksponowane urządzenia elektroniczne – monitory, czytniki, 
przyciski, laptopy, itp. (jeszcze raz wiedza, nowoczesność, kompetencja); muzyka kon-
trapunktująca wydarzenia i podsycająca napięcie, zazwyczaj z dużym udziałem perkusji 
i instrumentów elektronicznych (nowoczesność, dynamizm, atrakcyjność); dynamiczny 
montaż na zmianę eksponujący zbliżenia twarzy zawodników, gospodarza, osób z pub-
liczności i nerwowe wędrówki kamery po planie ogólnym studia; interludia rozrywkowe 
w postaci występów muzycznych, tanecznych, czasem skeczy kabaretowych itp. – te 
wszystkie zabiegi, mają na celu uatrakcyjnienie formuły teleturnieju, przystosowanie go 
do wymogów medium wizualnego, działającego w syndromie nintendo. Mówiliśmy już 
przy okazji analizy serwisów informacyjnych o infotainment – rozrywkowej informacji 
czy informacyjnej rozrywce, w którą zamienia się nowoczesne dziennikarstwo informa-
cyjne (� INFOTAINMENT). To, z czym mamy do czynienia w telewizyjnym teleturnie-
ju, to edutainment: wiedza serwowana w postaci rozrywki, a w bardziej radykalnej 
postaci – rozrywka, do której pretekstem jest przekazywanie wiedzy.

Wymiary wiedzy i sukcesu

Wiedzę można, o czym już mówiliśmy, zamienić na pieniądze i towary. Ale jaka to wie-
dza? Czyja? Kto decyduje o tym, która wersja wiedzy jest prawdziwa – i przydatna? To 
ważne pytania; w teleturnieju ucieleśniają się przekonania o statusie wiedzy, mądrości, 
sprawności intelektualnej w społeczeństwie konsumującym i zmediatyzowanym. Nie 
można też wykluczyć, że przekonania te nie tylko są tu odzwierciedlane, lecz także mi-
mochodem, przyjemnie i bezboleśnie – bo przez zabawę – kształtowane. 

Zacznijmy od podziału teleturniejów na „intelektualne” i „populistyczne” (Whannel 
1990).

W tych pierwszych zadaje się pytania z tzw. wiedzy ogólnej lub z określonej dziedzi-
ny wiedzy specjalistycznej. Sprawdzają one – i promują – wiedzę typu encyklopedycz-
nego. Zawodnik ma dowieść swojej znajomości faktów. Fakty muszą być jednoznaczne 
i łatwe do sprawdzenia, nie powinno bowiem dochodzić do sytuacji, gdy ktoś podważy 
prawidłowość ofi cjalnie uznanej odpowiedzi (choć i to się zdarza). Nie są one uporząd-
kowane i poddane hierarchii. Pytania o rzeczy ważne czy użyteczne mogą sąsiadować 
z kompletnie nieważnymi, nawet błahymi. W tej samej edycji Milionerów może paść 
pytanie o autorstwo Raju utraconego, jadalność borowika ponurego i dokładne wymiary 
boiska do kometki; w specjalistycznym quizie o Mozarcie pytanie o katalog Koehla są-
siaduje z kolorem sukienki, jaką miała na sobie Konstancja podczas uroczystości ślubnej. 
Nie oczekuje się od zawodników interpretacji faktów ani ich wyjaśniania, a w dodatku 
trzeba je sobie szybko przypominać. Dramaturgia programu wymaga natychmiastowych 
odpowiedzi. Zbyt długie zastanawianie się, mozolne próby wiązania informacji, wycią-
gania wniosków z posiadanej wiedzy są karane – zawodnik wypada z gry, traci nagrodę 
na rzecz tych, którzy szybciej przypominają sobie odpowiedzi. Niekiedy, jak w Najsłab-
szym ogniwie, niemożność udzielenia szybkiej poprawnej odpowiedzi jest dodatkowo 
penalizowana przez zachowania gospodarza i/lub publiczności. Zdarza się, że zawodnik 
płaci potem za przegraną także negatywną opinią w swoim prywatnym otoczeniu.
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W teleturniejach tego typu celebruje się zatem i nagradza nie tyle mądrość i wiedzę, 
ile zdolność szybkiego przypominania sobie zgromadzonych w pamięci faktów. To jest 
to, co najlepiej robią przeglądarki komputerowe. Nie jest to natomiast, dodajmy, ten 
typ sprawności intelektualnej, której na co dzień wymagają od dzisiejszego człowieka 
stale zmieniające się warunki życia i pracy. W życiu realnym najlepiej by było mieć 
elastyczny umysł, zdolny do kreatywnego wiązania faktów, do samodzielnej ich ana-
lizy i syntezy, reagowania na zmieniające się okoliczności. Nie nagradza się tego na-
tomiast w telewizyjnych konkursach, które promują raczej taki sposób myślenia, który 
czyni z człowieka nie zadającego pytań dobrego pracownika – wykonawcę. To prawda, 
ogromna rzesza widzów do takich właśnie pracowników się zalicza. Wiedza w wydaniu 
teleturniejowym to właśnie ten typ wiedzy, który mogliby nabyć, gdyby przygotowywali 
się do teleturnieju, i ten, który są w stanie zrozumieć i nagrodzić uznaniem. Teleturnieje, 
nawet te najbardziej intelektualne i najtrudniejsze, promują najprostszą, ale i najmniej 
użyteczną w zmieniającym się świecie formę wiedzy. 

Materiał quizów intelektualnych to wiedza „ofi cjalna”, „uznana”, opatrzona piecząt-
ką naukowej prawdziwości. Nagradzana jest raczej jej ilość, niż jakość (por. Godzic 
1996: 119). Trzeba tu odpowiadać na wiele pytań, często z rozmaitych dziedzin; tak-
że teleturnieje specjalistyczne wymagają znajomości ogromnej liczby faktów. Źródłem 
koniecznej do teleturniejów wiedzy są encyklopedie, słowniki, zbiory przepisów, bazy 
danych, statystyka, wyniki co bardziej spopularyzowanych badań naukowych. Poprzez 
użycie i potwierdzenie odnalezionych tam faktów potwierdza się i umacnia społeczne 
przekonanie o istnieniu wiedzy obowiązującej, co do której nie należy zadawać pytań. 
To wersja w pewnym sensie konformistyczna i odzwierciedlająca społeczne relacje wła-
dzy i podporządkowania. Legitymizuje się tu stan, w którym telewizja i media pisane są 
źródłem prawomocnej wiedzy oraz mają związane z sankcjonowaniem tej wiedzy przy-
wileje. Mogą nagradzać za jej znajomość i biegłość w odtwarzaniu oraz (przynajmniej 
symbolicznie) karać zarówno za jej brak, jak i za sposoby myślenia i przetwarzania in-
formacji odmienne od wskazywanych przez siebie jako obowiązujące.

Jest jednak także inny rodzaj wiedzy, również gratyfi kowany i utwierdzany przez qui-
zy i konkursy, a mianowicie ten, który stanowi główną treść teleturniejów określanych 
jako populistyczne. Chodzi tu bardziej o umiejętność niż o wiedzę: odpowiada się na 
pytania trywialne, dotyczące prostych spraw codziennych (np. cen produktów żywnoś-
ciowych, tytułów piosenek, treści popularnych seriali itp.) albo przewiduje najbardziej 
pożądane odpowiedzi (jak w Familiadzie w TVP1, gdzie zadanie polega na odgadnięciu 
najbardziej prawdopodobnych wyników pseudo-sondażu opinii, lub w konkursach rand-
kowo-towarzyskich, gdzie trzeba się domyślić, jaka odpowiedź spodoba się potencjal-
nemu partnerowi). W tego typu teleturniejach kluczem do zwycięstwa bywa także umie-
jętność zapamiętywania cyfr, sprawność w manipulowaniu przedmiotami, zdolność do 
rozpoznawania melodii, talenty taneczne, kulinarne, sportowe – słowem: prosta, życiowa 
zręczność połączona z porcją tak zwanego zdrowego rozsądku. Szczególnie wyraźnie 
widać to w wypadku konkursów w rodzaju wspomnianej Familiady, gdzie zamiast wie-
dzy nabytej w procesie edukacji, sankcjonowanej przez ekspertów czy słowniki, ważna 
jest wiedza „zdroworozsądkowa”, usankcjonowana po prostu przez to, że duża liczba 
ludzi uznaje dany fakt czy sąd za prawdziwy. Jak interesująco zauważa Gary Whannel 
(1990: 105), mamy tu przejście od wiedzy ofi cjalnej do wiedzy defi niowanej jako coś 
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w rodzaju postawy społecznej. Przesłanie takiego populistycznego quizu jest konfor-
mistyczne. Nagradzana jest „normalność”, karane – odbieganie od normy, rozumianej 
jako „to, co myślą wszyscy”. Projektowanym źródłem przyjemności odbiorczej jest tutaj 
niewątpliwie poczucie wspólnoty z uczestnikami, a także przeświadczenie, że wygrana 
jest w gruncie rzeczy na wyciągnięcie ręki. O ile nie wszyscy ludzie posiadają wiedzę 
encyklopedyczną, nawet na poziomie szkoły średniej, o tyle populistyczne teleturnieje 
wymagają takich umiejętności, które ma niemal każdy, a im bardziej przeciętny, zwy-
czajny – tym lepiej. Dla wielu widzów, dodajmy, jest to jedyny osiągalny rodzaj kompe-
tencji. Tym widzom teleturnieje dają także przyjemność płynącą z poczucia wspólnoty 
wiedzy i umiejętności.

MIĘDZY KONKURENCJĄ A WSPÓLNOTĄ

Teoretycy piszą często o społecznie integrującym wymiarze mediów, podkreślając 
zwłaszcza jednoczący wymiar informacji (Dahlgren 1992) oraz niektórych fi kcyjnych 
narracji medialnych (seriali, sitcomów, oper mydlanych). Na teleturnieje także moż-
na patrzeć jako na źródło poczucia wspólnoty wśród widzów oraz pomiędzy widzami 
i uczestnikami gry. Rzecz jasna, takie poczucie wspólnoty może się tworzyć także wokół 
bardziej skomplikowanych quizów i konkursów z tego rodzaju, który (pewnie na wyrost) 
nazwaliśmy intelektualnymi. Wspólnotę podkreślają jednak przede wszystkim proste te-
leturnieje populistyczne. Jest to zakodowane w strukturze tych programów za pomocą 
wielu wyraźnych wskaźników. W teleturniejach populistycznych często występuje się 
grupowo, a więzi pomiędzy zawodnikami są – jak się podkreśla – więziami rodzinnymi 
lub przyjacielskimi (implikowane: wiedza jest tworem zbiorowym; rodzina i przyjaciele 
są ważni; działanie w grupie jest lepsze od samotnego). Dowiadujemy się o tym, kim 
uczestnicy są z zawodu (bardzo zwyczajne zawody), zazwyczaj też, że lubią to, co ro-
bią oraz skąd pochodzą (pada kilka ciepłych słów pod adresem miasteczka lub wsi po-
chodzenia zawodnika). Jeśli występuje grupa zawodników, podkreśla się rodzaj związ-
ków rodzinnych między nimi (dowiadujemy się, kto jest szwagierką, a kto teściem) lub 
mówi się ciepło o tym, skąd się znają (pracują razem, są sąsiadami, kolegami ze szkoły). 
Wszyscy mówią sobie na ty. Relacja między prowadzącym i zawodnikami jest cieplej-
sza, bardziej nieofi cjalna, niż w quizach intelektualnych; rola, jaką odgrywa gospodarz 
programu, to mniej charyzmatyczna osobowość medialna, a bardziej – przyjaciel zawod-
ników i człowiek „taki jak oni”. Dystans fi zyczny między gospodarzem i zawodnikami 
jest mniejszy niż w konkursach wiedzy. Studio ma skromniejszy wygląd, utrzymane 
jest w cieplejszej kolorystyce, z mniejszą liczbą znaków konotujących nowoczesność 
i technologię. Sekwencja otwierająca program bywa zabawna, zawiera animację bądź 
prostą, wesołą piosenkę. Można chyba przyjąć, że dla projektowanego audytorium przy-
jemność z teleturnieju intelektualnego ma się opierać na konkurencji z zawodnikiem 
występującym na ekranie, frajda z teleturnieju populistycznego natomiast – na wspólno-
cie wiedzy z tym zawodnikiem i poczuciu integracji z wszystkimi innymi telewidzami, 
posiadającymi tę samą wiedzę potoczną. Temu też służy przekształcanie teleturniejów 
w formaty plebiscytowe (� ZWROT DEMOTYCZNY I FORMATY PLEBISCYTO-
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WE W MEDIACH): umożliwianie publiczności głosowania nad tym, którą odpowiedź 
uznać za poprawną, zezwalanie na pomoc zawodnikowi, wzywanie widzów do uczestni-
ctwa w quizie za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub audiotele.

WIELKA GRA: NAJWAŻNIEJSZY TELETUNIEJ PRL

Można, rzecz jasna, zadać pytanie, dlaczego teleturniej omawiany jest tutaj jako sto-
sunkowo nowy gatunek w polskich mediach. Przecież mieliśmy w PRL teleturnieje: 
Krzyżówkę z papugą emitowano już w 1958 r., w latach 60. ubiegłego stulecia Paradę 
kłamców i blagierów (1960–1968), Śladami Pitagorasa (1961–1968), Kółko i krzyżyk 
(1961–1975), Dwadzieścia, Dwadzieścia jeden, Drzewko pytań i najważniejszą – Wielką 
Grę. Wszystkie cieszyły się wśród polskich telewidzów dużą popularnością.

Przyjrzenie się dziejom Wielkiej Gry dobrze ukazuje osobliwości importu i adaptacji 
zachodnich formatów do kontekstu mediów PRL. Pozwala też wyraziście pokazać, dla-
czego quiz show jest jednak w naszych mediach gatunkiem pod wieloma względami 
nowym, nawet jeśli publiczność żyjąca w Peerelu wiedziała, co to takiego teleturniej.

Wielką Grę23 emitowano w polskiej telewizji (z różną częstotliwością) od 1962 do 
2006 r. Prowadzili ją Ryszard Serafi nowicz, potem Joanna Rostocka (wcześniej asy-
stentka Serafi nowicza), Janusz Budzyński, jednak charyzmatyczną gospodynią, koja-
rzoną powszechnie z tym teleturniejem, stała się Stanisława Ryster, przygotowująca 
i prowadząca program od połowy lat 70. WG była naśladownictwem amerykańskiego 
teleturnieju z lat 50. – The $64 000 Question (i jego brytyjskiej wersji 64 Thousand 
Question, a w pewnym stopniu także innego angielskiego przeboju Double Your Money). 
Amerykański pierwowzór był jednym z pierwszych dużych teleturniejów syndykowa-
nych i wyrastał wprost z warunków kulturowych, w jakich powstał. Postać gospodarza 
– charyzmatycznej gwiazdy programu (m.in. popularny komik Hal March i gwiazda 
programów dla dzieci Irwin „Sonny” Fox) wpisywała się idealnie w logikę tamtej te-
lewizji i całego indywidualistycznego systemu wolnorynkowego, podobnie jak idea za-
mienienia specjalistycznej wiedzy na nagrodę pieniężną oraz atrakcyjność jednostkowe-
go wysiłku i kompetencji, pozwalających na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego. Jak 
pisze amerykański wikipedysta, „The $64 000 Question ustalił podstawowy wzorzec dla 
pierwszej generacji popularnych gier telewizyjnych; poruszył głębokie amerykańskie 
pragnienie wzniesienia się i wyróżnienia – ideę, że ktokolwiek skądkolwiek może być, 
i często jest, dostatecznie mądry, żeby zarobić wielką kasę tylko przy pomocy własnej 
głowy” (Wikipedia, The $64...). Jaki był sens ideologiczny przeniesienia tego wzoru 
w polskie warunki – do społeczeństwa, które usiłowano wychowywać w duchu kolekty-
wistycznym, gdzie wiedza rzadko przynosiła profi ty materialne i gdzie ludzi zachęcano 
raczej do zbiorowej „pracy społecznej” niż do indywidualnych starań, a sukces ekono-
miczny uznawano za podejrzany? Oczywiście, WG nie miała ani celebrować sukcesu fi -
nansowego osiąganego przez zawodników, ani głosić chwały indywidualizmu. Program, 
który na poziomie kodów prezentacyjnych i technicznych żywo przypominał zachodni 
pierwowzór, różnił się odeń w warstwie reprezentacji i ideologii. Tekst, który powstał na 

23 Dalej, w skrócie, WG.
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styku kapitalistycznego paradygmatu gatunkowego, ideologii komunistycznej telewizji 
oraz marzeń i oczekiwań telewidzów, mówił o wygranej, o wiedzy, ale przede wszyst-
kim o władzy i hierarchii. 

Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało na przykładzie nagrody. Dla publiczności nagro-
da, jak wynika ze wspomnień z epoki, była jednym z najważniejszych elementów gry. 
W sensie ideologicznym, władza komunistyczna tu przegrała – ludzie poddali się magii 
pieniądza. Na temat WG powstała powieść dla młodzieży i kilka opowiadań, nakręcono 
fi lm telewizyjny (Gra, reż. A. Konic, 1974). Ich treść pokazuje, że w ówczesnej świa-
domości ludzkiej nagroda zdobyta w WG funkcjonowała, podobnie jak w kapitalistycz-
nych telewizjach, jako klucz do życiowej przemiany. Tyle, że w rzeczywistości wolne-
go rynku nagroda za wygranie telewizyjnego konkursu stanowi jeden z bardzo wielu 
takich kluczy. Możliwości indywidualnego sukcesu fi nansowego i zmiany stylu życia, 
jakie oferuje gospodarka wolnorynkowa są nieporównanie rozleglejsze od tego, co mógł 
sobie wyobrazić tkwiący w systemie komunistycznym miłośnik WG. W tym systemie 
zwycięstwo w teleturnieju było szansą wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju, porówny-
walną może jeszcze tylko z wygraną w totolotka. Czy telewizja lat 60. lub 70. (o 80. już 
nie wspominając) podpowiadała widzom jakieś inne wersje wielkiej, osobistej życiowej 
szansy? Owszem: poprzez przemianę polegającą na włączeniu się w pracę kolektywu, 
przez przebudowę świadomości i wspólną pracę „żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli 
dostatniej”. W latach 70., jak wiadomo, pojawiło się w mediach nawet coś w rodzaju 
dyskursu konsumpcyjnego; władza wreszcie uznała, że ambicje konsumpcyjne ludzi 
mogą być motorem rozwoju gospodarczego i motywować ludzi do pracy. Nie oznaczało 
to jednak bynajmniej dowartościowania indywidualnego sukcesu fi nansowego. Wręcz 
przeciwnie, działanie systemu upewniało ówczesnego obywatela, że afi szowanie się 
z osobistą przedsiębiorczością i zamożnością jest wręcz niebezpieczne. W mediach nar-
racji o indywidualnym sukcesie, przekładającym się na pieniądze, po prostu nie było 
– z wyjątkiem importowanych fi lmów zachodnich i amerykańskich.

„Zasady «Wielkiej Gry» dla mnie zawsze będą rewelacyjne. Jeśli obaj zawodnicy do-
brze umieli, szli dalej i mogli wygrać z jednego tematu. Była to wiedza kontra pytania. 
Nie musiał zlikwidować przeciwnika, żeby zostać na polu bitwy sam. W tym okropnym 
świecie, gdzie jest wyścig szczurów, to moralnie dobra zasada” – wspomina Stanisława 
Ryster (Zaborek 2006). Zasada niewątpliwie sympatyczna, łatwo jednak zauważyć, że 
reguły takiej gry nie odzwierciedlały fundamentalnej dla systemów liberalnych roli kon-
kurencji.

Wygrana zatem nie mogła być w WG eksponowana w duchu konsumpcyjnego in-
dywidualizmu. Toteż aż do ostatnich lat, kiedy zmieniono wygląd studia i sposób poka-
zywania nagrody, miała ona postać po prostu niewielkiej białej koperty. Ani obrazem, 
ani słowami nie podkreślano jej fi nansowego, towarowego, konsumpcyjnego wymia-
ru. Najważniejszą gratyfi kacją – takie było przesłanie – była możliwość prezentacji 
swojej wiedzy na forum publicznym, oraz uznanie wśród telewidzów, publiczności 
w studiu i ekspertów. Niepozorna nagroda wręczana była za to z całym urzędowym 
ceremoniałem: w studiu pojawiał się stosowny urzędnik, który solennie odczytywał 
ofi cjalną formułę i wręczał zawodnikowi kopertę. Wygrana miała być zatem interpre-
towana jako coś akceptowanego i udzielanego przez władzę, co bez urzędowego po-
twierdzenia nie mogłoby być przyznane. Władza fi gurowała tu jako dysponent nagro-
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dy – i pochwały. Dodatkową nagrodą, oprócz uznania publiczności i ekspertów, była 
akceptacja i pochwała ze strony instancji nadrzędnych. „Po występie w «Wielkiej 
Grze» zdarzało się, że zostawali majstrami czy kierownikami. W latach 70. reportaż 
o uczestnikach «Wielkiej Gry» napisała Hanna Krall i wynikało z niego, że laureaci do-
stawali nawet telefony od ministrów” – wspomina Stanisława Ryster (Zaborek 2006).
Publiczność zasiadała w studiu, podobnie jak w amerykańskim pierwowzorze i wie-
lu innych zachodnich teleturniejach. Jej obecność była jednak głównie dekoracyjna 
i symboliczna. Miała niewątpliwie reprezentować telewidzów (co bywało podkreślane 
stosownym komentarzem gospodyni), jednak jej jedynym zadaniem były oklaski po 
trafnych odpowiedziach. Nie moderowano jej zachowań (Daga 2006). Brak wyraźniej-
szych oznak emocji ze strony publiczności w studio, podobnie jak tylko nieznaczne pod-
kreślanie jej obecności przez pracę kamery, były może znakiem czasów i ówczesnego 
obyczaju telewizyjnego, niemniej dobrze pasowały do wewnętrznej hierarchii wpisanej 
w strukturę WG.

Konstrukcja postaci gospodarza, a właściwie gospodyni programu (było ich, po kolei, 
czworo, jednak to Stanisława Ryster jest dziś nazywana „Panią Wielką Grą”; Zaborek 
2006), odzwierciedla tę raczej kolektywistyczną niż indywidualistyczną ideologię progra-
mu. Nie widzimy tu żadnego gwiazdorstwa telewizyjnego w stylu zachodnim. Wiadomo 
skądinąd, że gospodyni WG była też jej redaktorką, czyli miała znacznie więcej udziału 
w przygotowaniu konkursu niż większość prowadzących quizy w USA i na Zachodzie 
gwiazd telewizyjnych. Mimo to, jej udział w przygotowaniu programu i autorska rola 
w niewielkim stopniu zaznaczały się w zachowaniu na wizji. Przypomnijmy, że nie było 
wówczas u nas prasy tęczowej ani plotkarskich kanałów telewizyjnych; gwiazda tele-
wizyjnego kwizu ani nie była szczególnie wysoko wynagradzana fi nansowo, ani nie 
towarzyszyło jej – bo nie mogło – „halo” czynione przez media. Nie było koniecznego 
tła, by Stanisława Ryster mogła osiągnąć odrębność i rozpoznawalność współczesnych 
prezenterów/celebrytów – Huberta Urbańskiego czy Krzysztofa Ibisza. Nie pozwalały 
na to ani ideologia, ani warunki ekonomiczne, ani organizacja systemu mediów. 

O ile zatem zachodni quiz show celebruje indywidualny sukces przez pokazywanie 
osobistej wygranej zawodników i podkreślanie gwiazdorskiego statusu gospodarza, to 
w WG nie było na to miejsca. Gospodyni WG jest przyjazna, okazuje zadowolenie, a na-
wet radość, kiedy ktoś wygrywa, nieco żalu czy współczucia przy przegranych, zasadni-
czo jednak jest raczej bezosobowa. Elegancko, lecz konserwatywnie ubrana, zachowuje 
się na wizji jak na ceremonialnej wizycie. Przede wszystkim czuwa nad poprawnym 
przebiegiem gry. Pytania odczytuje ofi cjalnym tonem, z wielką dbałością o dykcję i emi-
sję; w podobny sposób wygłasza instrukcje dla zawodników, odwołuje się do opinii eks-
pertów, zwraca się do publiczności w studiu i do telewidzów. Nic w jej zachowaniu na 
wizji nie wskazuje na indywidualny projekt kariery gwiazdorskiej. Owszem, tak czy 
inaczej osiąga – na miarę warunków – status gwiazdy, ale to głównie dlatego, iż przy 
skąpym peerelowskim repertuarze medialnym każdy, kto się stale pokazywał w telewi-
zji, cieszył się publicznym zainteresowaniem.

Teleturniej WG dotyczy, jak wiadomo, wiedzy; w przytaczanej wyżej klasyfi kacji za-
liczymy go do quizów intelektualnych. Jest to wiedza typu encyklopedyczno-biografi cz-
nego: zawodnicy popisują się informacjami z życia słynnych kompozytorów, malarzy, 
pisarzy, znajomością geografi i i fi zyki, wiedzą historyczną. Podkreśla się legitymizowa-
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ny charakter tej wiedzy. Pytania docierają na wizję w zapieczętowanej, notarialnie po-
twierdzonej kopercie. Autorami pytań są profesorowie, inżynierowie, słowem – specja-
liści z danej dziedziny wiedzy. Ich prawo do decydowania o prawidłowości określonych 
wersji odpowiedzi jest podkreślane i sankcjonowane zarówno przez częste używanie 
określenia „nasz ekspert”, jak przez przywoływanie tytułów naukowych i zawodowych. 
W razie wątpliwości interpretacyjnych lub wynikających z kojarzenia faktów przez za-
wodników (którzy czasem, zamiast przypominać sobie jednoznaczną odpowiedź, próbu-
ją ją wywnioskować) ostatnie słowo ma ekspert. Zatem wiedza to coś danego z góry, coś 
zabezpieczanego tytułami, rangami i ofi cjalnym statusem specjalisty, coś, co musi zy-
skać urzędowe potwierdzenie, a jeśli je już ma, zamyka się przestrzeń do jakiejkolwiek 
dyskusji. Co prawda, niektóre z dawniejszych zachodnich teleturniejów też polegały na 
świadectwach ekspertów i – o czym pisaliśmy już wyżej – także zbudowane były na 
podkreślaniu hierarchicznego dostępu do wiedzy i prawdy. Współwystępowały jednak 
na rynku medialnym z innymi konkursami i quizami, także takimi, które dowartościowy-
wały wiedzę potoczną lub wymagały biegłości w prostych czynnościach codziennych. 
Także quizy intelektualne mogły mieć różny poziom i wymagać większej lub mniejszej 
wiedzy specjalistycznej lub ogólnej. Jednak prestiż teleturniejów był i jest do dziś niski 
(Whannel 1990: 103). W PRL tymczasem WG (oraz kilka innych współwystępujących 
z nią teleturniejów wiedzowych) była szanowaną i docenianą rozrywką intelektualną. 
W peerelowskim systemie mediów (to zasadnicza różnica w funkcjonowaniu paradyg-
matu) – praktycznie nie miały one tła czy konkurencji w postaci quizów popularnych. 
WG była przez znaczną część okresu swego istnienia jedynym programem w mediach, 
gdzie jednostki nagradzano za wiedzę naprawdę dużymi (na tamte warunki) pieniędz-
mi. Była to wiedza „wysoka”, bezdyskusyjna, wysoko umieszczona w hierarchii spo-
łecznej, potwierdzona przez ekspertów i specjalistów. Jednocześnie WG była teleturnie-
jem naprawdę trudnym i żeby ją wygrać, należało się na czymś naprawdę dobrze znać. 
A zatem – i takie jest przesłanie teleturnieju jako tekstu ideologicznego w peerelowskiej 
telewizji – prawdziwa wiedza jest rzeczą trudno osiągalną, wymaga pracy i cierpliwości, 
jest prawdziwa, gdy jest sankcjonowana przez władzę; winna dotyczyć spraw ważnych 
i głębokich – kultury wysokiej, nauk ścisłych, humanistyki; tylko tego typu wiedza, 
dostępna przecież niewielu, warta jest nagrody. Taka WG miała swój wymiar wycho-
wawczy. Uczestnikami byli inżynierowie, technicy, urzędnicy, niekiedy także robotni-
cy (lekarze i nauczyciele, twierdzi gospodyni programu, przyszli do programu dopiero 
w latach 90.; Zaborek 2006). Mogli oni być pozytywnym wzorem dla publiczności, bo 
„po godzinach” zajmowali się pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem pasji – a zawsze, bez 
wyjątku, były to pasje bezinteresowne i szlachetne, dalekie od czegoś tak trywialnego 
i konsumpcyjnie zorientowanego, jak muzyka rozrywkowa, komiksy, moda czy życie 
popularnych aktorów.

W wypadku WG mamy więc do czynienia z paradygmatem gatunkowym, który prze-
niesiony z miejsca i warunków, gdzie powstał i się rozwinął, nabrał odmiennego znacze-
nia i odgrywał inną społeczną rolę niż w miejscu swego powstania. Jeśli się zgodzić, że 
gatunek w mediach to nie tylko kodowanie techniczne i reguły produkcyjne, lecz także 
konwencjonalne kody reprezentacyjne, ideologia i związek z kontekstem kulturowym 
– to trzeba przyznać, że WG wprawdzie wyglądała z grubsza jak „zachodni” quiz show, 
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ale była tekstem o odmiennej odeń ideologii i wydźwięku – w gruncie rzeczy innym 
gatunkiem. 

Sprawę skomplikował upływ czasu. Paradygmat gatunkowy na Zachodzie zmieniał 
się pod wpływem zmian w kulturze popularnej – w quiz shows coraz mniej było z kwizu, 
a coraz więcej z show. Założenia edutainment zaczęły rządzić także turniejami wiedzy; 
te najtrudniejsze zresztą poznikały z ekranów jako zbyt mało spektakularne i nie budzą-
ce zainteresowania dostatecznie licznej publiczności. Pierwowzór WG przestał być emi-
towany w 1958 roku. WG trwała natomiast w postaci niemal niezmienionej, gdyż przez 
30 blisko lat nie było ani uzasadnień rynkowych, ani kontekstu medialnego, by wymu-
sić w niej bardziej zasadnicze zmiany. Owszem, w latach 70. zmieniono trochę zasady 
w kierunku dynamiczniejszej dramaturgii. Zmieniał się wystrój studia, swobodniejszy 
stawał się sposób odgrywania roli gospodyni, niewątpliwie pod wpływem bardziej roz-
rywkowych formatów (np. Koła Fortuny) pojawiło się koło do losowania pytań, w latach 
90. nieco zdynamizowano relacje konkurencji między zawodnikami, jednak podstawo-
we założenia: wiedza „wysoka” i specjalistyczna, istotna rola ekspertów (nawet bardziej 
niż w początkowych latach, bo zaczęli oni osobiście występować w programie), ofi cjal-
ność przyznawania nagród i podkreślanie ich prawomocności, nastrój powagi, raczej 
powolne tempo rozgrywki uczyniły z WG rodzaj szacownego muzealnego eksponatu 
z czasów paleotelewizji. Importowany paradygmat gatunkowy, przeniesiony w warunki 
innego systemu medialnego i ekonomicznego, dostosował się w niezbędnym stopniu do 
nowego otoczenia, po czym spetryfi kował się, zastygł w takiej postaci, w jakiej go tu 
przeniesiono. Kiedy na rynek mediów weszła o 30 lat młodsza odmiana telewizyjnego 
quizu, była ona dla widzów w gruncie rzeczy nowym kodem, którego trzeba się było 
szybko uczyć od nowa, w czym wiedza o regułach gatunku zaczerpnięta z WG niewiele 
mogła pomóc. Mogła być nawet w pewnym stopniu dezorientująca, bo to, co z wierzchu 
wyglądało na znajome, niosło inną treść.

Zdjęcie WG z anteny wywołało uzasadniony żal, ponieważ wśród widzów jest jesz-
cze niemało osób przywiązanych do telewizji spokojnej, poważnej i oszczędnie dawku-
jącej efekty rozrywkowe. Paradoksalnie, ten paleotelewizyjny zabytek mógł się wyda-
wać oryginalny i relaksujący na tle ogółu nowoczesnych programów neotelewizji. Nie 
da się jednak zaprzeczyć, że był coraz mniej kompatybilny z formułą edutainment, która 
rządzi prezentowaniem wiedzy w dzisiejszych mediach. Nie tylko nie przyciągał dosta-
tecznie atrakcyjnej (młodej, zamożnej, dynamicznej) grupy docelowej (Daga 2006), lecz 
także nie tworzył odpowiedniego kontekstu dla reklam.

EDUTAINMENT

Szeroki paradygmat edutainment grupuje te realizacje medialne, których tematem 
jest wiedza i edukacja, dominujące zaś rozwiązania formalne, dobór i selekcja tre-
ści oraz wewnętrzne przesłanie ideologiczne odsyłają do nabywania i użytkowania 
wiedzy jako rodzaju gry, zabawy, atrakcji, wyczynu, konkursu. Zasada „uczyć – ba-
wiąc” jest oczywiście znacznie starsza niż media masowe. Edutainment odwraca tę za-
sadę: chodzi o zabawę, a jeśli zabawką może być wiedza – to tym lepiej.
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EDUTAINMENT – ROZSZERZANIE PARADYGMATU 

W teleturniejach, quizach i konkursach rozmaite rodzaje wiedzy dostarczają paliwa dla 
emocji sportowych publiczności, zaspokajają potrzebę melodramatu oraz tęsknoty kon-
sumpcyjne (por. Majer 2005). Wiedza jest tu atrakcją oraz sposobem na zarobienie du-
żych pieniędzy dla charyzmatycznych, przedsiębiorczych i zdecydowanych na wszystko 
jednostek oraz dla koncernów medialnych. Jednak edutainment nie ogranicza się natu-
ralnie do zabawnych i widowiskowych teleturniejów. Jest wyrazem tego, w jaki sposób 
zmienia się prezentowanie wiedzy w mediach i w całym kulturowym otoczeniu. Media 
w kulturze konsumpcyjnej są wszystkożerne i każdą tematykę, jak się zdaje, są w stanie 
przekształcić w formułę zwiększającą oglądalność – stąd popularność globalnych for-
matów telewizyjnej tak zwanej non-fi ction entertainment (Fursich 2003). Oprócz tele-
turniejów w szerokim paradygmacie edutainment mamy zatem rozrywkowe programy 
popularyzujące wiedzę oraz rozbudowany, bardzo wśród widzów popularny segment 
widowiskowych programów dokumentalnych – historycznych, naukowych, a zwłaszcza 
przyrodniczych. Rozrywkowy trend uwidacznia się w dokumencie społecznym (por. 
Corner 2004), w edukacji ekonomicznej, w prezentacji myśli i idei.

Rzecz jasna, programy popularyzujące różne dziedziny wiedzy były też w peerelow-
skiej telewizji. W zasadniczej swojej większości były statyczne, poważne i „utożsamiały 
edukację z nauczaniem w rozumieniu szkolnym” (Giza 2005: 209) – co było założeniem 
bezsensownym, bo aparat telewizyjny z samej swej natury nie nadaje się do poważ-
nego, kompleksowego nauczania. Przykładem odejścia od namaszczonego i sztywnego 
edukowania widzów była Sonda Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, emitowana 
w latach 1977–1989. Autorzy podjęli świadomą próbę wpasowania wiedzy naukowej 
w kontekst medium telewizyjnego. Sonda, jedno ze szczytowych osiągnięć telewizji ery 
Szczepańskiego, nadal uważana jest przez wielu polskich telewidzów za program kulto-
wy, jednak w porównaniu z dzisiejszymi programami bawiącymi się nauką wydawałaby 
się powolna i mało spektakularna. Wystarczy porównać umiarkowany, choć dowcipny 
ton Sondy z dzisiejszym Jak to jest zrobione, gdzie prezentowanie wiedzy naukowej 
jest pretekstem do widowiskowej destrukcji. Na minutę przed tragedią łączy analizę 
danych fi zycznych, chemicznych i matematycznych naukowych z suspense’em rodem 
z fi lmów katastrofi cznych; w Forensic Science wiedza medyczna, służąca rozwiązaniu 
zagadki kryminalnej, wciśnięta jest w stylistykę bliską czarnemu kryminałowi i horro-
rowi, włącznie z fabularyzowanym odtwarzaniem szczegółowego przebiegu zbrodni. 
Programy przyrodnicze nawiązują formułą do kina akcji (Mordercy wśród zwierząt), 
seriali kryminalnych (Policja dla zwierząt), fi lmów erotycznych (Seks wśród zwierząt), 
komedii (Ulica lemurów), horrorów (Polowanie na myśliwego), thrillerów (Mordercy 
wśród zwierząt), oper mydlanych (Rezydencja surykatek); są i takie (jak Łowca kroko-
dyli), gdzie charyzmatyczny gospodarz programu–celebryta nie tyle pokazuje przyrodę, 
ile wciela się w rolę przyrodniczego Indiany Jonesa. Wiedzę ekonomiczną popularyzuje 
się przy udziale animacji komputerowych, skeczy, scenek fabularnych, niby-seriali ro-
dzinnych lub kryminalnych. Historia bywa przedstawiana przez połączenie fabularnej 
inscenizacji wydarzeń z analizą medyczną, chemiczną, biologiczną historycznych arte-
faktów. 
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Konsekwencją popularności tego rozrywkowego przedstawiania wiedzy jest powsta-
wanie nowych podgatunków fi kcyjnych, czyniących wiedzę i naukę motorem dramatur-
gii. Nieprzypadkowa w tym kontekście wydaje się kariera, na przykład, nowego typu 
serialu kryminalnego, reprezentowanego przez Kryminalne zagadki Las Vegas, Budząc 
zmarłych, Kości itp. Akcja tych seriali toczy się w laboratorium i prosektorium, zamiast 
bohatera–detektywa występuje grupa naukowców, a rozwiązanie zagadki osiąga się 
przez szczegółową (i drastycznie zwizualizowaną) naukową analizę ludzkich zwłok, na-
rzędzi, miejsca i okoliczności zbrodni.

Logika rozrywki edukacyjnej obecna jest także w mediach drukowanych – poczynając 
od złożonych głównie z ilustracji, dekoracyjnych, sensacyjnych pism popularnonauko-
wych po dodatki edukacyjne „darowane” czytelnikom lub sprzedawane po atrakcyjnych 
cenach przez prasę codzienną i ilustrowaną. Gazety i czasopisma handlują dziś encyklo-
pediami, leksykonami i słownikami, sprzedają CD-romy, płyty DVD, edukacyjne gry 
komputerowe, kompendia wiedzy i seryjne wydawnictwa do kolekcjonowania (malar-
stwo, muzyka, fi lm, przyroda, historia, rozrywka, moda, wnętrzarstwo itp.). Materiały te 
są najczęściej niezwykle atrakcyjne wizualnie, prezentują wiedzę w sposób przystępny, 
a tam, gdzie to możliwe – łatwy do praktycznego zastosowania. Wydawcy i audytoria 
traktują je jako ważne uatrakcyjnienie programu prasy, w marketingu zwane wartością 
dodaną. Umiejętnie opakowana i sformatowana wiedza staje się w ten sposób atrakcją 
rynkową. W księgarniach natrafi my na publikacje typu Wszystko o..., Jak zostać geniu-
szem informatycznym w tydzień czy Historia sztuki dla opornych. W Internecie mnożą 
się strony i portale umożliwiające zabawę wiedzą. Przyciąga uwagę ogromny rozrost 
– i w tradycyjnych księgarniach, i w Sieci – rynku „bryków”, skrótów, streszczeń, kom-
pendiów, nie tylko podających wiedzę w uproszczeniu, lecz także nadających jej humo-
rystyczny lub sensacyjny charakter. Charakterystyczne dla tej logiki jest sprzedawanie 
w pakiecie książki – i wyprodukowanych na jej podstawie fi lmu i/lub gry komputerowej 
(� OD ADAPTOWANIA DO SERIALIZACJI).

Logika edutainment wymusza podobne działania na tych instytucjach, które trady-
cyjnie zajmowały się rozpowszechnianiem wiedzy bez ambicji uczynienia z niej roz-
rywki. Szkolny podręcznik, żeby był akceptowany, musi dzisiaj bawić ucznia. Muzeum 
nie przyciągnie ludzi, jeśli nie ma ładnej knajpki i sklepu z pamiątkami, nie urządza 
wydarzeń promocyjnych, festynów, festiwali i nie zatrudni specjalisty od atrakcyjne-
go aranżowania wystaw. Uczelnia wyższa organizuje targi nauki i festyny, na których 
publiczność może sprawdzić na własnej skórze, jak zabawnie jest przeprowadzać różne 
eksperymenty naukowe. Nawet kościoły organizują konkursy biblijne z nagrodami i fe-
stiwale teologiczne. Moje własne dziecko, przyswajając na lekcjach religii tajniki kate-
chizmu, zbiera przy okazji obrazki do kolekcjonowania, kompletuje puzzle do wklejania 
do zeszytu, rozwiązuje rebusy i krzyżówki, gra w gry planszowe i śpiewa rytmiczne, 
niewątpliwie popularnej proweniencji piosenki o tym, jakim fajnym facetem jest Jezus 
i że Pan Bóg ma dobry gust, bo wybrał Matkę Boską...

Oczywiście, nie ma się co krzywić na edutainment, jeśli za pomocą takich zabiegów 
zwiększa się ilość wiedzy w społecznym obiegu i poprawia poziom publicznego wyedu-
kowania. Lepsza wszak edukacja rozrywkowa niż żadna. Należy jednak zapytać, jaka to 
wiedza i jaki rodzaj edukacji. 
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Edutainment a społeczny obieg wiedzy

Jest to przede wszystkim wiedza o faktach pozbawionych powiązań i interpretacji. 
Konkursy telewizyjne i ilustrowane kompendia czy leksykony promują wiedzę typową 
dla wyszukiwarki internetowej, poświęcone nauce programy telewizyjne szybko żonglu-
ją terminologią quasi-naukową, pozbawioną szerszego kontekstu. Jest to wiedza skoń-
czona, zamknięta, niepodlegająca dyskusji. W kulturze szybko migocących obrazków 
nie ma ani czasu, ani warunków, żeby ją podawać w wątpliwość, testować, dyskutować. 
Należy się wiedzą pobawić, ewentualnie odstawić na półkę w nadziei sięgnięcia po nią, 
gdy zajdzie potrzeba. Źródłem tej wiedzy są specjaliści – profesjonaliści. Szanujący 
się projekt multimedialnej encyklopedii czy CD-romu zawsze ma wyeksponowanego 
redaktora naukowego, w telewizyjnych programach paranaukowych badaczy przedsta-
wia się tytułami naukowymi i pokazuje w sztafażu laboratorium, gabinetu, biblioteki, 
w gatunkach fi kcyjnych wykorzystuje się konwencjonalne kody reprezentacyjne, budu-
jące postać naukowca i instytucji naukowej. Media, odwołując się do autorytetu nauki, 
same przedstawiają się jako źródło wiedzy i decyzji o tym, która wiedza jest warta upo-
wszechnienia, a która na to nie zasługuje. Mają zatem władzę legitymizowania wiedzy; 
same ją sobie przyznają. Jednocześnie ta wiedza musi być oczywiście uproszczona, 
skrócona i – atrakcyjna. Jeśli nie daje się ciekawie zwizualizować, musi być usunięta. 
Jeśli byłaby dla czytelników zbyt trudna – trzeba ja pominąć. Nie może być bowiem 
kojarzona z mozołem i nudą (często towarzyszącymi nawet skądinąd ciekawym studiom 
czy badaniom naukowym), lecz z przyjemnością i zyskiem. 

Jednocześnie koniecznym komponentem edutainment jest ten aspekt integrujący, 
o którym mówiliśmy wyżej; programy zabawowo edukujące, jak inne rozrywkowe for-
my w mediach, wiążą się z rodzajem paraspołecznej relacji odbiorca – media (Mores 
2000: 138 nn.). W wypadku edutainment polega ona na poczuciu demokratycznej wspól-
noty wiedzy. Dlatego w programach popularyzatorskich i wydawnictwach popularno-
-edukacyjnych wiedza encyklopedyczna wymieszana bywa (w rozmaitych proporcjach) 
z wiedzą potoczną i wiedzą–postawą społeczną; stąd liczne ciekawostki, żarty, aneg-
doty, łatwe do zapamiętania i dzielenia z innymi ludźmi; porady i sposoby praktyczne-
go wykorzystania wiedzy; „szokujące” porównania przeszłości do dzisiejszego życia 
codziennego. W ten sposób odbiorcy dostarcza się (iluzorycznego, dodajmy) poczucia 
dostępności wiedzy i wykształcenia dla każdego. 

Efektem edutainment może być rzeczywiście społeczne rozprzestrzenianie się wie-
dzy naukowej. Jeśli jednak jest to niezwiązana z życiowym kontekstem czytelnika wie-
dza typu encyklopedyczno-słownikowego, to jej wartość jest niewielka, a możliwości 
trwałego przyswojenia – ograniczone pojemnością umysłu. Jeśli zaś ogranicza się ją 
do wyrwanych z kontekstu faktów śmiesznych, strasznych i niezwykłych, to nie można 
mówić ani o edukacji, ani o nauce. Rezultatem edurozrywki może też być wymieszanie 
i bezładne łączenie oderwanych faktów historycznych czy przyrodniczych z zastanymi 
już przekonaniami i stereotypami. „Wangog też miał jedno ucho, a wyszedł na ludzi” 
– śpiewa Janusz Grzywacz na swej rewelacyjnej płycie Młynek Kawowy (Metal Mind 
Productions 2005), zabawnie i złośliwie ilustrując tę sytuację, gdy coś usłyszeliśmy, coś 
pamiętamy ze szkoły, coś jeszcze innego pokazano nam w telewizji, coś wydaje się nam 
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zgodne ze zdrowym rozsądkiem – i każdy (niemal) znany nam fakt jest prawdziwy, ale 
z ich połączenia powstaje zaskakująco nieadekwatny obraz.

Edutainment a transformacja 

Inne sposoby edukacji w porównaniu z edutainment są szare i nieciekawe, wymagają 
zazwyczaj wysiłku umysłowego i dłuższego skupienia, zwykle też nie wiążą się z na-
tychmiastową gratyfi kacją, ani pieniężną, ani choćby w postaci przyjemności estetycz-
nej, rozbawienia czy atrakcyjnego sposobu na poderwanie dziewczyny. Na ich efekty 
trzeba czekać, a współczesny konsument nie jest wytrenowany do czekania. Tymczasem 
wiedza (przypomnijmy, jakie założenia miał na początku teleturniej) po pierwsze – 
umożliwia awans jednostki w hierarchii społecznej, po drugie prowadzi do sukcesu eko-
nomicznego i może być w sprzyjających okolicznościach wymieniona na brzęczącą mo-
netę albo atrakcyjne towary. Ogromne, rozbudzone w ostatnim dziesięcioleciu ambicje 
edukacyjne Polaków dowodzą, iż zależność między wiedzą a władzą i pieniędzmi jest 
już dla ludzi jasna i zrozumiała. Wiedza jednak, która naprawdę może generować pienią-
dze i władzę, to wiedza aktywna i kreatywnie wykorzystywana, powiązana z umiejęt-
nościami analizy i syntezy, otwarta na nowe połączenia i interpretacje. Fundamentalną 
cechą dobrego wykształcenia w transformującym się społeczeństwie jest elastyczność 
i możliwość przystosowywania do zmieniającej się sytuacji. Edurozrywka na pewno 
uczy ludzi, że korzystnie i atrakcyjnie jest wiedzieć. Nie jest to jednak ten typ wiedzy, 
który by pozwolił jednostce na odnalezienie miejsca w labiryncie wymagań współczes-
nego zmediatyzowanego społeczeństwa wolnego rynku i konsumpcji.

Analiza naszych obyczajów kulturalnych wskazuje, że główną rolę w życiu umysło-
wym Polaka odgrywa telewizja; co najmniej 36% telewidzów oczekuje od niej zabawy, 
relaksu, mocnych wrażeń; 30% uważa, że zaspokaja przy jej pomocy potrzeby poznaw-
cze (Kowalewska 2005). Co najmniej 40% Polaków natomiast zdaje się w ogóle nie 
czytać książek (IPSOS 2007). Tym głównie ludziom media oferują nadzieję, że można 
zmienić swoje życie, wygrywając w teleturnieju oraz poczucie, że włączając telewizor, 
stają się mądrzejsi. 

* * *
KTO TO OGLĄDA – I PO CO?

W badanej zbiorowości edukacja jest określana jako drugi, obok informacji, powód 
oglądania telewizji. Jedna trzecia dorosłych respondentów z klasy średniej i blisko po-
łowa do niej nienależących wskazuje poszerzanie wiedzy jako jedną z głównych funkcji 
telewizji. Rolę edukacyjną w telewizji mają spełniać przede wszystkim programy i sta-
cje dokumentalne (uznawane za ważne, stale wybierane, niezbędne dla blisko 40% re-
spondentów). Quizy, konkursy, teleturnieje wybiera jako ważne o połowę mniej widzów, 
głównie z wykształceniem zawodowym lub średnim. Wybierane są przede wszystkim 
dwa typy teleturniejów: tradycyjne, o skromnej oprawie teleturnieje wiedzy nadawa-
ne od wielu lat (typu Jeden z dziesięciu, Miliard w rozumie, Wielka Gra) oraz bardzo 



275

lekkie, populistyczne konkursy rozrywkowe (Jaka to melodia, Familiada). Nikt jednak 
nie deklaruje oglądania ich regularnie. Respondenci przypisują spory potencjał eduka-
cyjny prasie (blisko połowa respondentów, zwłaszcza mniej wykształconych, deklaruje, 
że dowiaduje się z niej o nowościach z dziedziny nauki i techniki, dla jednej trzeciej ma 
ona być źródłem informacji kulturalnych). Na drugie najważniejsze medium edukacyjne 
wyrósł jednak w ciągu kilku ostatnich lat internet – oceniany przede wszystkim jako to 
miejsce, w którym można wiedzę zdobytą z innych mediów rozwinąć, uzupełnić, wzbo-
gacić. 

To, co telewizja ci podaje, to to jest taki tytuł, napisany dużymi literami. Rolą widza potem, je-
śli dany temat go interesuje, jest żeby doszukać sobie jakieś dalsze informacje. I do tego można 
korzystać z internetu. I wiesz, ja myślę, że jest ta ciekawość, że ona się rozbudza. Dostrzegam to 
w otoczeniu swoim, i to niezależnie od wykształcenia... (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

Znaczna część badanych utrzymuje, iż korzysta z internetu przede wszystkim w ce-
lach edukacyjnych (bliższy ogląd jednak nie potwierdza tego w całej rozciągłości). 

Edukacyjne aspekty telewizji podkreślają przede wszystkim osoby o niższym wy-
kształceniu i statusie materialnym. W domach o bogatym modelu nasycenia mediami 
i rozległym kapitale kulturowym istotniejsza jest alternatywa – literatura popularnonau-
kowa, magazyny ilustrowane, materiały multimedialne, internet itp.; nabywanie wiedzy 
jest w jakiś sposób wpisane w strukturę bogatego modelu użytkowania mediów.

Dodajmy, że podstawę zasadniczej większości księgozbiorów w opisywanych go-
spodarstwach domowych stanowią leksykony, encyklopedie i słowniki oraz literatura 
fachowa i podręczniki.

PRZYJEMNOŚCI Z TELETURNIEJU: WIEDZA,
KONKURENCJA, PODZIW

Teleturniej nie jest więc najbardziej popularnym gatunkiem telewizyjnym. Quizy i kon-
kursy w telewizji są jednak przywoływane jako niekonieczny, lecz przyjemny element 
telewizyjnego repertuaru – także przez tych widzów, którzy nie włączają ich do swoje-
go podstawowego repertuaru telewizyjnego. Oprócz dwóch bodaj osób, deklarujących 
wręcz nienawiść do konkursów i teleturniejów, respondenci lubią teleturnieje i zwykle 
pamiętają przynajmniej jeden, o którym mają do powiedzenia coś dobrego. Jest przy 
tym widoczna różnica w wyborach widzów, w zależności od zasobów materialnych 
i wykształcenia. Teleturnieje wiedzowe, jako dobry rodzaj rozrywki, wymieniają przede 
wszystkim stosunkowo zamożni respondenci z co najmniej średnim (częściej wyższym) 
wykształceniem. Widzowie słabiej wykształceni i o niższym statusie fi nansowym, a tak-
że najmłodsi i najstarsi z dorosłych respondentów, chwalą sobie głównie populistyczne 
konkursy rozrywkowe. 

Jakie przyjemności wiążą się z użytkowaniem tego paradygmatu gatunkowego?
W grę wchodzi przede wszystkim porównywanie wiedzy oraz uznanie czy wręcz 

podziw dla wysiłku i osiągnięć uczestników. 
Weissa oglądałam Miliard w rozumie. Czasem lubiłam to oglądać, bo tego już nie ma. Jakiś Jeden 
z dziesięciu (...) tak trochę człowiek wiedzę swoją posprawdza.
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(– I co ci wychodzi?)
Czasem lepiej, czasem gorzej bywa, ale ogólnie nie najgorzej. Ale nie odczuwam potrzeby wiecz-
nego sprawdzania. Moja siostra się w tym lubuje, ona zna odpowiedzi na wszystkie pytania prawie, 
więc zawsze jej mówię – dlaczego nie pójdziesz, coś byś zarobiła ... No, ale przypuszczam, że to 
jest jeszcze kwestia też stresu przed kamerą, bo co innego siedzieć w fotelu przed telewizorem, co 
innego w telewizorze. (MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

Jeden z dziesięciu nie jest oparty na szczęściu i jest to mniej więcej poziom wiedzy odpowiedni. 
Pytania nie są banalne, są takie, że w tej pierwszej fazie jestem w stanie odpowiedzieć na połowę 
pytań.
(Próbujesz się?)
No pewnie, tak, no taki jest cel oglądania teleturnieju.
(...) To nie jest takie proste jednak. Zszokowali mnie swoją wiedzą, wątpię czy bym tam pasował. 
(PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

MW. Jeden z dziesięciu zawsze. Bo to jest mądry teleturniej.
BW: Ja lubię to, dużo rzeczy można...
MW: Nie pytają o pierdoły, tylko... można zapamiętać pewne rzeczy, można się dowiedzieć, spraw-
dzić swoje wiadomości w jakimś stopniu. No pewnie, że (śmiech) w moim przypadku to w niewiel-
kim może stopniu, ale jednak.
BW: A ja lubię Wielką Grę. To znaczy lubiłam, bo jej już nie ma chyba. Nie ma Wielkiej Gry, praw-
da? Dlaczego już tego nie ma? (...)
(Testujecie swoją wiedzę podczas teleturniejów?)
MW: Jak jest Jeden z dziesięciu to tak, może nie tak między sobą na głos, ale czasem zdarza się, 
że odpowiadamy.
(...)
BW: Ja myślę, że to jest jakieś źródło wiedzy, taki teleturniej, tak. Uważam, że zawsze mi coś 
zostanie w głowie.
MW: Bo na przykład taki teleturniej, jak powiedzmy Familiada... to jest żenada, i on to prowadzi 
żenująco, ale taki teleturniej jak Jeden z dziesięciu czy przedtem Wielka Gra, tam byli ludzie, któ-
rzy mieli dość duże wiadomości i wielu rzeczy można się było dowiedzieć.
BW: I zobacz, czasem człowiek by nawet nie wpadł na to, żeby się zainteresować jakimś tematem, 
zawsze tam były dwa – trzy tematy, a przy tej okazji... no, świetne. I zauważ, że to były tak sfor-
mułowane szczegółowo pytania, na przykład z Szopena czy tam z Liszta był taki temat, że były 
ciekawostki, takie rzeczy, których tak normalnie nie ma w książkach. Co wiedzieli tylko ci, co się 
tym naprawdę interesowali.
(BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, zakład fryzjerski; MW, 36+, wykszt. średnie, złotnik, sprzedaż 
samochodów używanych)

(...) bo ja muszę wiedzieć, czy ja odpowiem. To jest ważne dla mnie. A poza tym, jak są takie 
odpowiedzi, co ja ich nie znam, to je koduję. Natychmiast je koduję, i następny raz na przykład po-
trzebne mi są, to już pamiętam. Dlatego na przykład mnie denerwuje, jak na przykład na quizie było 
jakieś pytanie i była jakaś odpowiedź, i potrzebuję do krzyżówki albo w rozmowie jak coś takiego 
i myślę, kurczę, ja to wiedziałam, przecież wiedziałam! A wyszło mi z głowy, a przecież to było 
w jakimś tam teleturnieju. (HA, 36+, wykszt. średnie techn., technik budowlany, urzędniczka)

Respondenci, jak się zdaje, nie przywiązują natomiast dużego znaczenia do material-
nego aspektu nagrody, ani też – co przyznaję, zaskakujące – do emocji, jakie mogłaby 
dawać obserwacja konkurujących uczestników. W interpretacjach teleturnieju jako ga-
tunku telewizyjnego pojawiają się, rzecz jasna, odwołania do rodzaju konkurencji spor-
towej, wpisanej w teleturniejową formułę. Istnieje jednak wyraźna świadomość, iż jest 
to element reżyserii, że aspekt konkurencyjny jest wzmacniany za pomocą zabiegów 
reżyserskich, montażowych, zachowań gospodarzy programu itp. 



277

No, ja to się nawet zastanawiam (śmiech), czy te samochody, to oni naprawdę wygrywają? No, bo 
przecież ktoś musi te nagrody fundować, nie? (ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze)

Ważniejsza zatem jest relacja pomiędzy widzem a programem niż sam wyścig mię-
dzy uczestnikami.

M: Ooo, Milionerów to oglądaliśmy!
L: Ja lubiłem obserwować reakcje tych ludzi.
No tak, ale to też reżyserowane tak było, tak, światłem, muzyką, i napięcie tam podkręcane było. 
(...) No, ale dla sprawdzenia wiedzy też, i dla nagrody też. Wszystko razem, bo sprawdzałem siebie 
też, no ale też wiedziałem, to wiedziałem, tamto wiedziałem.
M: Krzyczeliśmy: ja wiem! No mów!
(MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa; LK, 36+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-
usługowa)

Milionerów tych nowych oglądamy. I poprzednich też oglądaliśmy. No, bo może człowiek też się 
i sprawdza, ile może odpowiedzieć. Kiedyś to żeśmy się próbowali. To dużośmy wiedzieli, tak 
z biegu, tych pytań. Ale czasem to znowu są takie, że od pierwszego człowiek nie wie, takie dają 
te pytania, że to niby pierwsze powinno być proste, a to już od początku człowiek nie wie, co od-
powiedzieć.
Ale czy z tego rzeczywiście się czegoś można nauczyć? Ja powiem szczerze, że jakoś tak nie sta-
ram się uczyć. Bardziej, że człowiek się sprawdza.
No i nagroda? To fajne, nie? Jak ktoś wygrywa. No znowu nie aż tak, że wygra – nie wygra, ale 
zawsze im kibicujemy, żeby się im udało.
(KK, 36+, wykszt. wyższe, ajencja bankowa)

Omawiane wyżej brytyjskie badania (�BADANIA NAD RECEPCJĄ: TELE-
TURNIEJ JAKO OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA) wskazywałyby, iż porównywanie 
wiedzy miałoby być przyjemnością zwłaszcza dla telewidzów uboższych i mniej wy-
kształconych. W badanej grupie do takich praktyk przyznaje się klasa średnia. Aspekt 
poznawczy tego typu programów też podkreślają zwłaszcza lepiej wykształceni człon-
kowie tej mikrospołeczności. Nagroda materialna i sukces polegający na publicznej 
wygranej są natomiast ważniejsze dla osób mniej wykształconych i tych o najniższym 
w całej grupie statusie ekonomicznym.

O JAKĄ WIEDZĘ CHODZI? MĄDRE TELETURNIEJE
I GŁUPIE KONKURSY

Dorośli respondenci z klasy średniej wyraźnie dzielą teleturnieje na „mądre” i „głupie”. 
O ile wysoka wydaje się akceptacja dla teleturniejów określanych (trochę na wyrost) 
jako intelektualne, o tyle kompletnie odrzucane są konkursy populistyczne – jako nie-
mądra rozrywka, marnowanie czasu, wyrzucanie pieniędzy itp.

(...) poza tym niektóre są głupie. Nie liczy się na przykład prawdziwa odpowiedź czy tam naj-
bardziej zbliżona do prawdy, tylko co tam ludzie sądzą. To na przykład Strasburger prowadzi coś 
takiego [Familiada, TVP1]. Przecież to kretynizm do setnej potęgi! Po co to ludzie robią! A są tacy, 
co to oglądają... Nie znoszę tego. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)
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Jako pozytywne wzorce przywoływane są Wielka Gra (TVP1), Jeden z dziesięciu 
(TVP2), Miliard w rozumie (TVP2). 

ŻC: Wielką Grę to oglądaliśmy. Ryster wtedy prowadziła. (...) A nagrody były za wiedzę, za ogrom-
ną wiedzę. (ŻC, 46+, wykszt. średnie techn., księgowa, na emeryturze)

Już Milionerzy z TVN, ze swoją bogatą oprawą i zwiększającą napięcie reżyserią, 
budzą kontrowersje. Respondenci wskazują na powierzchowność i zbytni populizm pro-
gramu, który powinien się zalecać przede wszystkim wysoką jakością merytoryczną, 
a nie spektakularnymi efektami.

Ja lubię teleturnieje – właśnie te takie jak Milionerzy. Choć byłoby to ciekawsze, gdyby było więcej 
treści, a mniej tych reklam, przerw, światełek, muzyki. Za długie to było na te dziesięć pytań. (BZ, 
26+, wykszt. wyższe, prawniczka)

Znamienny jest tu stosunek widzów do gospodarza quiz show. 
MZ: (...) Jeden z dziesięciu to oglądałam chyba przez dziesięć lat, tylko że kolidowało z Wiado-
mościami – traciło się pierwsze wiadomości, bo nie było Faktów. (...) Przez prowadzącego. Bo dla 
mnie nie jest nieważne, czy to prowadzi Sznuk czy jakiś taki oszołom Urbański. (MZ, 26+, wykszt. 
wyższe, specjalistka ds. marketingu)

Oglądam na tyle mało, że muszę się identyfi kować z prowadzącym. Szanuje się takie osoby, jak 
Sznuk. Barwa głosu, sposób mówienia, taki spokój z niego emanuje, ciepło. (PZ, 26+, wykszt. 
wyższe, menedżer)

A ja Milionerów nie. Nie wiem dlaczego, może sposób prowadzenia, no nie wiem. Ja nie lubię, nie 
wciąga mnie ten facet (Hubert Urbański) w żadną zabawę. Bo Sznuk, to jest facet, który ma po-
nadprzeciętną troszkę wiedzę ponad innym dziennikarzami, może nawet nie troszkę, no i to potrafi  
wciągnąć w tą zabawę. Ten facet ma niesamowite wiadomości. (MW, 36+, wykszt. średnie, złotnik, 
sprzedaż samochodów używanych)

... bo pamiętasz, były te takie turnieje, które prowadził taki człowiek, który się nazywał Ibisz, to 
zabijało śmiechem. Okropne. (BZ, 26+, wykszt wyższe, prawniczka)

W preferencjach respondentów wiedzowy charakter tego typu konkursów odgrywa 
większą rolę, niż ich aspekt sportowy i konkurencyjny. Akceptowani są ci gospodarze 
teleturniejów oraz takie elementy formatów, które podkreślają prawomocny charakter 
wiedzy, prezentowanej w quizach. Reżyseria i montaż zwiększające napięcie, show-
manship gospodarza, efekty wizualne i dźwiękowe mogą dostarczać rozrywki, lecz 
w oczach dorosłych odbiorców z klasy średniej zasadniczo degradują program, obni-
żają bowiem jego wiarygodność. Zabiegi te wydają się natomiast atrakcyjne widzom 
o niższym kapitale kulturowym. Ci jednak czerpią przyjemność głównie z teleturniejów 
populistycznych i zabawowych.

To Jaka to melodia (TVP1) to oglądam. Nie wiem, o której nawet jest, ale jak w domu jestem, to 
włączę. A jeszcze teraz, jak jest taka fajna oprawa. Bo na początku to była taka biedna, a teraz to 
już naprawdę jest... Tam zapraszają fajne dziewczyny, fajnie śpiewają, jeszcze ten Jankowski... tak 
fajnie nawet jest. (KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier)

Także jednak i dla tych widzów jest stosunkowo oczywiste, że teleturniej poważny, 
dotyczący wiedzy, nie wymaga dodatkowych ozdobników. Wewnętrzne zróżnicowanie 
konwencji gatunkowych jest dobrze przyswojone i akceptowane.
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TELETURNIEJ JAKO NARRACJA O ŻYCIU

Potwierdzają się przytaczane wyżej tezy Fiskego, iż dla telewidzów teleturnieje to pro-
gram odnoszący się do reguł rzeczywistości, w której żyją. Dla widzów z klasy średniej 
– aktywnych, kompetentnych, o względnie stabilnej sytuacji ekonomicznej, zadowo-
lonych ze swojego społecznego usytuowania – atrakcyjność i gratyfi kacyjny wymiar 
teleturniejów nie polega na kompensowaniu braków. Być może dlatego też wysokość 
nagrody nie budzi wśród nich ekscytacji. Chodzi natomiast o potwierdzenie porządku 
społecznego, w którym wiedza zostaje nagrodzona i opłaca się być mądrym; wysiłek 
przynosi rezultaty; z wiedzą, talentem, umiejętnościami wiąże się prestiż i szacunek. 
Stąd też tak niska akceptacja dla turniejów populistycznych oraz sceptycyzm w sto-
sunku do zabiegów formalnych i reżyserii podkreślających aspekt „sportowy” quizów. 
Populistyczne turnieje wiążą się bowiem z nagrodą przyznawaną „niesprawiedliwie”, 
„za nic”, „za głupoty”, dodatkowe atrakcje zaś obniżają wiarygodność zawodników 
i gospodarza.

MW: To jest nieważne, jak teleturniej wygląda, takie pierdoły.

BW: A taki Jeden z dziesięciu, tam nie ma świateł, muzyki, ale to jest dobre!
MW: To nie ma być show, to ma być grupa ludzi, którzy mają jakieś wiadomości i odpowiadają na 
w jakiś sposób prosto sformułowane pytania (...), a te wszystkie migania, klaskania, tam był jakiś 
przekaz z tej zabawy, że ludzie odpowiadają na pytania mądre, a tu świecą, klaskają. To ja już wolę 
MTV, żeby migało.
BW: Ja myślę, że młodzież to może bardziej interesuje, te światła, ta rywalizacja.
MW. Bo ten sposób prowadzenia, te światła, to jest tak wyreżyserowane, żeby stworzyć to napięcie 
wśród ludzi, a to nie o to chodzi. 
(BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, zakład fryzjerski; MW, 36+, wykszt. średnie, złotnik, sprzedaż 
samochodów używanych)

Tak więc wspólnota co do interpretacji teleturnieju jako gatunku obejmuje: wyrazisty 
podział na formaty populistyczne i intelektualne; przekonanie o poznawczej i edukacyj-
nej wartości tych drugich; uzależnienie statusu i wiarygodności quizów od zabiegów for-
malnych (quiz intelektualny jako forma oszczędna, efekty wizualne, dźwiękowe itp. jako 
obniżające prestiż i wiarygodność turnieju); przekonanie o prawomocnym charakterze 
wiedzy, przekazywanej w ramach tego gatunku; uprawomocnienie związane z wiedzą 
specjalistów, ekspertów itp. (w opozycji do powierzchownej i niekompletnej wiedzy 
dziennikarzy); interpretację sukcesu w teleturnieju o charakterze intelektualnym jako 
wyniku pracy, kompetencji i inicjatywy – i włączenie w ten sposób quizu w interpretację 
własnego życiowego doświadczenia.

Teleturniej jest zatem interpretowany jako tekst zgodny z wartościami i przekona-
niami rodzącej się klasy średniej: jako tekst o sukcesie za cenę pracy i wytrwałości, 
o nagrodzie za kompetencję, o możliwości osiągnięcia sukcesu przy pomocy wiedzy 
i wykształcenia, o konieczności wykazania własnej inicjatywy dla odniesienia sukcesu. 
Takie jego przesłanie jest bardziej wiarygodne właśnie wtedy, gdy nie jest on zbytnio 
nasycony elementami edutainment.
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WIEDZA MEDIALNA MA BYĆ PRAKTYCZNA

Zgodnie z pragmatycznym i konkretnym użytkowaniem mediów, charakterystycznym 
dla badanej grupy z klasy średniej, media mogą i powinny pełnić rolę edukacyjną. Ma 
to być edukacja konkretna i praktyczna, czyli odnosząca się do dziedzin życia stosun-
kowo bliskich i poznawczo dostępnych badanym: cenione są programy o podróżach, 
o przyrodzie, o zdrowiu i medycynie, przybliżające w atrakcyjny sposób technologię 
i nowoczesne wynalazki, przystępne wyjaśnienia ważnych wydarzeń historycznych lub 
zjawisk ekonomicznych.

Zdecydowanie tak, te dobre stacje, Discovery, Planete, i przyrodnicze, edukacyjne właściwie, to 
są bardzo dobre, mądre stacje. (MW, 46+, wykszt. średnie, złotnik, sprzedaż samochodów używa-
nych)

AJ: Oglądamy od czasu do czasu Animal Planet, Discovery – o zwierzętach albo o jakichś tam 
wielkich budowlach na świecie. Czasem się widzi zapowiedzi: o, to by ciekawie było obejrzeć, ale 
zazwyczaj nie ma czasu.
JJ: Bo nasze zaangażowanie w telewizję to jest góra godzinę, półtorej w ciągu doby. Ale to są bar-
dzo dobre programy, pożyteczne, ciekawe. 
(...)
Mnie interesuje malarstwo. I ostatnio właśnie ukazywały się takie serie (dodatków do prasy): 
Słynne Muzea, potem Wielcy Malarze (...) i okazało się to bardzo fajne, bo oprócz bardzo pięknych 
ilustracji był też ciekawy komentarz. Co mnie zaskoczyło, bo wcześniej były różne serie i tam ko-
mentarz był dosyć ubogi. A tutaj ten komentarz był, tło historyczne z epoki, kiedy twórcy działali, 
bardzo to ciekawe było. (AJ, JJ, 46+, wykszt. wyższe, planistka i inżynier – pracownik naukowy)

Ja zazwyczaj nie oglądam telewizji, bo po prostu nie znajduję tam nic, co by mnie interesowało, 
a szkoda mi marnować czasu, żeby oglądać reklamę za reklamą. Ale Discovery na przykład tak, 
oglądam, jak mam czas. Poziom – zależy które programy, ale są takie programy, które naprawdę są 
dobre. (GZ, 26+, wykszt. wyższe, architekt)

Czasami przyrodnicze, ale nie ma czasu na to. Kiedyś oglądaliśmy w niedzielę po południu, bardzo 
lubiliśmy przyrodnicze oglądać, ale teraz brak czasu, tylko brak czasu. (...) Ale naprawdę ja myślę, 
że ludzie mogą się z tego czegoś nauczyć. Przyrodnicze, bardzo. Ludzie, którzy nie podróżują, to 
bardzo, bo widzą, słyszą... (HW, 46+, wykszt. średnie, zarządza sklepem)

Pocieszające jest, że już coraz więcej ludzi jakoś głębiej teraz patrzy na gospodarkę. To mnie cie-
szy. O procentach na przykład, o podatkach. Bardzo grupa jest duża, pewnie z połowa, którzy nie 
wiedzą co to jest liniowy podatek. (...) Ale teraz, jak rozmawiam ze znajomymi, z rodziną, tam 
z kolegami z dawnych prac, to widzę, że naprawdę się uczą. Już wiedzą, co to jest giełda. Co to są 
papiery wartościowe. Prawa konsumenckie. I wiesz, w tym duża zasługa jest właśnie mediów. (JS, 
36+, wykszt. wyższe, menedżer)

My wolimy na spacer iść, na narty, krajobrazy obejrzeć sobie ładne, niż telewizję. Zabytki też 
zwiedzamy, choć raczej tak powierzchownie. Nie lubię tak bardzo dogłębnie tego studiować – i tak 
zapomnę połowę. Ale pisma podróżnicze kupujemy przed wyjazdem, choć raczej przewodniki, 
książki. To sobie coś poczytamy. To jest wcale niegłupie, jedziesz i wiesz coś, na coś ci się to przy-
daje. (MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka)

Edukacji tego typu poszukuje się przede wszystkim w telewizyjnych kanałach tema-
tycznych, rzadziej w prasie ilustrowanej, w wydawnictwach seryjnych, kolekcjonowa-
nych z myślą o nauce szkolnej dzieci. Wykształcenie dzieci jest zresztą jednym z głów-
nych wątków, które się przy tej okazji pojawiają; w tym także wyraża się pragmatyczna 
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ocena edutainment. Wiedza z mediów może się dzieciom przydać w szkole lub być uży-
teczna w przyszłym życiu. Podobnie jak dorosłym, wiedza może im przynieść korzyści 
– ma konsumpcyjny i konkurencyjny charakter. Skoro już dzieci mają oglądać telewi-
zję, lepiej niech oglądają Animal Planet czy Discovery, niż fi lmy w Polsacie. Telewizja 
jest dobrym narzędziem edukacyjnym, bo tak przekazuje wiedzę, że dla dzieci to jest 
atrakcyjne – „oni to umieją robić”. Respondenci zasadniczo pozytywnie oceniają ofertę 
mediów w dziedzinie edukacji; częste są porównania do tego, co miały do zaoferowania 
media w PRL, i choć z sentymentem wspomina się Sondę czy Eurekę, to jednak dzisiej-
sza oferta uznawana jest za nieporównanie atrakcyjniejszą. Pisma popularnonaukowe 
nie są już w tym tak dobre, bo wiadomo, iż „dzieci trudno jest nakłonić do czytania”. 

To jest trochę jednak jak czytanie książki, trzeba poszukać, trzeba umieć poszukać, jest jednak ten 
pewien taki wysiłek. Telewizja jest pod tym względem lepsza, bo sami nie wiedzą, jak się czegoś 
uczą... (HA, 36+, wykszt. średnie techn., technik budowlany, urzędniczka) 

Komputer natomiast ma spory potencjał edukacyjny i bardzo się przydaje do szkoły, 
lecz „gry są zbyt dużą pokusą”, więc „dzieci raczej tych możliwości nie wykorzystują”.

WIEDZA MEDIALNA MA BYĆ AKURATNA

Znamienne, że respondenci nie kwestionują możliwości nauczenia się czegoś poprzez 
telewizję. Problem jej niedostosowania do poważnych celów edukacyjnych, a także 
problem coraz mniejszego przystawania do tych celów tabloidyzowanej i upraszczanej 
prasy ilustrowanej, w ogóle w wypowiedziach badanych nie występuje. Nie występuje 
także problem legitymizacji wiedzy; wiedza dostarczana przez ekspertów i fachowców 
zasadniczo uważana jest za rzetelną, wiarygodną i użyteczną! Oczywiście responden-
ci dość często wyrażają sceptycyzm, a nawet wprost krytykują poziom i akuratność tej 
wiedzy przekazywanej przez media, którą mogą sprawdzić osobiście. Lekarze krytykują 
to, co się mówi o medycynie, inżynier – o budownictwie, doradca fi nansowy czy handlo-
wiec – o gospodarce. Jednak te zniekształcenia i przekłamania przypisywane są dzien-
nikarzom, nieumiejętnie popularyzującym wiedzę. Nierzetelność i dyletantyzm w ogóle 
miałyby obniżać wiarygodność mediów, jako źródła informacji i wiedzy. Jednak potę-
piani za to są niekompetentni dziennikarze – gdyby bowiem, implicite, wypowiadali się 
rzetelni eksperci (i kiedy się rzeczywiście wypowiadają), wiedza byłaby/jest prawdziwa 
i akuratna. Widać tu istotną rolę przyjmowanej w obrębie edutainment konwencji komu-
nikacyjnej; zwłaszcza – obecności w tekstach edukacyjno-rozrywkowych metaznaków, 
konotujących wiedzę, władzę i kompetencję.

Jak coś masz z mojej dziedziny, coś też na przykład w gazecie, no to jak to jest opowieść dzienni-
karza, a nie lekarza na przykład, to to nudzi normalnych ludzi, no, to są takie rzeczy, że znajdziesz 
w tym kupę błędów. 
(...)
Oczywiście się nie znam na astronomii, ale czytam, bo mnie to tam ciekawi, ale też mam taki 
stosunek do tego, wiesz, ostrożny. Dlatego, że jak jakieś medyczne fakty poczytam, to też nie jest 
do końca prawda, to co oni tam piszą, po prostu ktoś wysłuchał może nawet, może nawet przestu-
diował, ale do końca tego nie przetrawił, więc mam zawsze ostrożny stosunek do tego, co czytam. 
Skoro się na swojej działce znam i ktoś napisał głupoty, czy może niechcący, ale jednak przekła-



282

mał, to z innym zaufaniem jest to samo. Mam siostrę astronoma, to czasem dzwonię do niej i ona 
– ech, to nie tak. A jak w domu mam prawnika czy inżyniera i mówię, słuchaj, no, bo tam tak na-
pisali... i głupoty piszą. Więc czytasz właściwie dla przyjemności i poprawić tę swoją tam wiedzę, 
ale to wszystko jest obarczone błędem. (MS, 56+, wykszt. wyższe, lekarka)

Zupełnie niekompetentne, czy gazety czy Internet, to jest porażka! To są ludzie, ci dziennikarze, 
którzy nie mają bladego pojęcia o motoryzacji, jak wygląda motoryzacja, nie mają bladego pojęcia 
o tym, o czym piszą. I to rzutuje na zaufanie do dziennikarzy w ogóle. No bo jak pani widzi, że 
o czymś piszą pierdoły, to będzie pani miała zaufanie? Jak ktoś pociska pierdoły, ja rozumiem, że 
może być jeden nieudany artykuł, dwa, trzy, pięć, ale jeśli to jest permanentne pisanie pierdół (uno-
si się), to już nie ma zaufania. To jest rzesza niekompetentnych ludzi. (MW, 36+, wykszt. średnie, 
złotnik, sprzedaż samochodów używanych)

Jak się złapie dziennikarza, który się wypowiada nie w swojej dziedzinie, to zaraz wyłapujesz błę-
dy. Tak, że jak sama nie dojdziesz jak jest naprawdę, to media są powierzchowne, to nie jest dogłęb-
na wiedza. Jak czasem czytasz, to wiadomo że to jest bzdura, po prostu bzdura. (JS, 56+, wykszt. 
wyższe, inżynier)

Wolałbym czasami, żeby rzeczywiście bardziej popatrzyli na ekonomię, dlatego, że to wszyst-
ko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane, te wszystkie gospodarki światowe i tak, jak na przykład 
mamy kryzys na rynku nieruchomości w Stanach, to to przekłada się, powiedzmy, na kondycję 
gospodarczą w innych krajach, czy nam się to podoba, czy nie. Tutaj taka wyważona dyskusja 
byłaby fajna, opinie niezależnych ekspertów. Ale to tutaj nie traktujmy, że Lewiatan i BCC to są 
niezależni eksperci, bo to są instytucje rządowe fi nansowane z naszych podatków, więc tych ludzi 
sobie darujmy, zresztą widzimy, tam Bochniarzowa minister przychodzi... Ale są ludzie, którzy są 
niezależni, na przykład profesorowie uczelni powiedzmy. No, wiadomo, różnie bywa, ale oni może 
raczej z perspektywy pewnego tam historycznego doświadczenia mogą oceniać to, co się dzieje, 
i naturalnie nigdy nie prognozują, bo to nie zdarzyło się w świecie, żeby nawet najlepszy profesor 
był w stanie prognozować, co się stanie z ekonomią w ciągu najbliższych iks lat. Ale dla mnie to 
byłoby fajnie. Niech będzie lewicowy, prawicowy i jeszcze jakiś centrowy profesor i niech wyraża-
ją swoje poglądy. Bardzo tu lubię, jak są takie audycje czy tam programy, to oglądam.
(Czy nie przeszkadza Ci to, że telewizja pokazuje wiele zagadnień w uproszczeniu?)
Nie. Bo jeśli ja się zajmuję swoją własną dziedziną, tym moim wycinkiem biznesu, to ja się na tym 
trochę znam, może więcej niż trochę. Ale są pewne dziedziny obok, o których nie wiem. Jakby nie 
mówili prosto, jak dla idiotów, to ja bym się niczego nie dowiedział! Bo dla mnie to jest zupeł-
nie nowa jakaś działka, i przez to, że jest podane jak chłopowi, wiesz, to czasem się zainteresuję 
i powiem: o kurczę. Może zrobię ten krok dalej i gdzieś tam wyszukam, przeanalizuję następne tam 
doniesienia na ten temat. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer).

Nieufność do dziennikarzy oraz zaufanie do eksperta/naukowca, specjalisty i do aku-
ratności jego wiedzy prezentowanej w mediach jest konsekwentnie spójne z tym syste-
mem wartości i przekonań, który, jak już wskazaliśmy, rządzi całym odbiorem wiedzy 
w mediach przez dorosłych respondentów z klasy średniej. Wyjaśnia także do pewnego 
stopnia wybór programów akceptowanych i nieakceptowanych: „mądre” teleturnieje na 
przykład to te, w których wiedza jest specjalistyczna i przygotowana przez ekspertów, 
„głupie” i nieakceptowane – populistyczne, gdzie bada się znajomość rzeczy nieważ-
nych i umiejętności „byle głupka”.
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WIEDZA MEDIALNA MA BYĆ ATRAKCYJNA

Nie należy jednak z tego wnioskować, że dla respondentów poszukiwanie wiedzy za 
pośrednictwem mediów masowych jest ważnym celem życiowym. Przy codziennym 
korzystaniu z mediów cel edukacyjny rzadko jest świadomie przyjętym priorytetem; 
edukacja przez media ma zatem szanse tylko o tyle, o ile zostaje starannie wpasowana 
w tryb życia odbiorców i przyznawany mediom czas. Nie może też stawiać dodatko-
wych utrudnień; najlepiej, jeśli jednocześnie dostarcza przyjemności oraz jeśli da się ją 
konsumować wyrywkowo, z doskoku. Odbiorca patrzy, czyta, słucha, przegląda o ty-
le, o ile w trakcie zappowania udało się go zatrzymać na czymś frapującym. To także, 
w oczywisty sposób, musi determinować dobór i formę treści edukacyjnych w mediach; 
każda chwila, każdy akapit, każda fotografi a muszą być gotowe na wywołanie ciekawo-
ści i zaangażowania emocjonalnego odbiorcy.

Teleturnieje? Nie znoszę tego, bo jest to nudne. To jest właśnie to, czego nie lubię: jak spada tempo 
programu. Lubię, żeby akcja się szybciej toczyła. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

Kluczem do pragmatycznie rozumianej edukacji przy pomocy mediów jest zatem nie 
tyle nawet zabawa, ile – atrakcyjność poznawcza i pobudzenie emocjonalne. O ile więc 
interpretacja teleturnieju, jako wyścigu po konsumpcyjną nagrodę, do dziś nie w pełni 
u nas funkcjonuje i (przynajmniej wśród dorosłych, wykształconych respondentów) 
wciąż jest bliższa odbiorowi i interpretacji dawnej Wielkiej Gry jako narracji o wiedzy, 
osiągnięciu, prestiżu – o tyle edutainment jako obowiązująca formuła przekazywania 
wiedzy został już zupełnie przyswojony i uznany za jedyną akceptowalną formę eduka-
cji przez media. Media mogą uczyć – mówią respondenci z klasy średniej – mają jed-
nak uczyć rzeczy użytecznych i możliwych do spieniężenia lub spożytkowania; i muszą 
uczyć w sposób, który będzie dostarczał rozrywki i relaksu.

Ja oglądam Discovery, mnie to odpręża, jakieś tam przyrodnicze fi lmy, ja wybieram, jest tego tam 
troszkę, musi być czas i pora odpowiednia, ale najczęściej muszą być ładne widoki, przyroda tam 
ładna, wyciszenie, bez agresji, bez dynamiki, tego szukam tam. (LK, 46+, wykszt. średnie technicz-
ne, fi rma handlowo-usługowa)

Najważniejsza i najbardziej użyteczna wiedza nie zostanie z mediów przyswojona 
dobrowolnie, jeżeli będzie to wymagało zbyt dużego wysiłku poznawczego lub na-
gięcia codziennych przyzwyczajeń i rozkładu zajęć. Ludzie mogą się edukować przy 
okazji relaksu, ale nie bez niego. Żeby chcieli się edukować, muszą w tym widzieć 
konkretne, osiągalne korzyści – lub przynajmniej przyjemność. Jednak ta właśnie na-
tura współczesnego edutainment sprawia, że niezwykle trudno jest przy jego pomocy 
rozpowszechniać wiedzę pełną, kompleksową, złożoną, ujętą analitycznie. Może się to 
naturalnie czasem udać, lecz raczej jako chlubny wyjątek, niż jako norma. Sposób od-
bioru tej wiedzy wyklucza właściwie traktowanie mediów jako skutecznego narzędzia 
nowoczesnej edukacji. 
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13. MĘSKIE/KOBIECE: MEDIA RODZAJOWE
I KONSUMPCJA

Zarówno skąpe i niekompletne wyniki badań odbioru mediów w PRL, jak wspomnienia 
„z epoki” pokazują, że podobnie jak w mediach kapitalistycznych, także w komunistycz-
nym systemie medialnym gatunki miały swoją gender base – bazę rodzajową. Niektóre 
teksty medialne – magazyny ilustrowane i hobbystyczne, transmisje sportowe, progra-
my publicystyczne, seriale, w późnej PRL latynoskie telenowele – miały audytoria zło-
żone w przeważającej większości z osób jednej płci. Z niektórych gatunków w mediach 
korzystały głównie kobiety, z innych – przede wszystkim mężczyźni; wśród licznych 
osobliwości tamtego systemu była jednak i taka, że każdy względnie atrakcyjny mate-
riał w mediach był przez wyposzczoną publiczność przyjmowany z wdzięcznością, jako 
atrakcja. Baza rodzajowa i wiekowa gatunków medialnych była zatem o wiele mniej 
jednolita, niż w mediach kapitalistycznych. Na przykład Dynastię (tzw. supersoap), 
Niewolnicę Isaurę (telenowelę), Cojaka i Columbo (seriale kryminalne), rozmaite show 
taneczno-muzyczne i recitale oglądała publiczność obojga płci w różnym wieku, choć 
w pierwotnym kontekście kapitalistycznych telewizji reprezentowane przez nie gatunki 
były wyraźnie rodzajowo sprofi lowane, zaprojektowane jako „kobiece” lub „męskie” 
już na etapie planowania i przygotowania produkcji, na podstawie badań preferencji 
publiczności.

MEDIA RODZAJOWE

W peerelowskim systemie medialnym płeć audytorium rzadko była uwzględniana 
a priori, już na etapie planowania, produkcji, dystrybucji tekstów medialnych. Owszem, 
istniała tzw. prasa dla kobiet (o czym niżej), a także świadomość, iż niektóre programy 
telewizyjne są oglądane, a niektóre pisma czytane zwłaszcza przez mężczyzn lub szcze-
gólnie przez kobiety. Dopiero jednak wolny rynek doprowadził do powstania czegoś, co 
nazwiemy tu mediami rodzajowymi, za angielskim terminem gender based media24. 
Termin media rodzajowe dotyczy sytuacji, gdy rozmaite gatunki medialne, forma-

24 Termin ten trudno rzetelnie przetłumaczyć na język polski, przede wszystkim z powodu słabo czy-
telnego w polszczyźnie rozróżnienia między płcią biologiczną (sex) a jej społeczną i kulturową ekspresją 
oraz społecznymi wyobrażeniami na jej temat (gender). Niechętnie myśląc o zgrzytających w uchu mediach 
genderowych decydujemy się na określenie media rodzajowe.
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ty, formuły programowe, teksty, dyskursy są z założenia planowane, przygotowy-
wane, produkowane i rozpowszechniane z myślą o odbiorcach o ściśle określonej 
i społecznie zdefi niowanej tożsamości rodzajowej. Profi lowanie rodzajowe wyraża 
się w tym, że media selekcjonują i kształtują swoją zawartość stosownie do domnie-
manych kobiecych lub męskich preferencji, zainteresowań, gustów i potrzeb emo-
cjonalnych i estetycznych, określonych uprzednio na podstawie badań marketin-
gowych.

Świadome, marketingowo zorientowane projektowanie określonych gatunków me-
dialnych, z myślą o ich bazie rodzajowej, zapoczątkowała prawdopodobnie telewizja 
amerykańska w latach 50. XX wieku (Fiske 1994: 179). Obecnie producenci i nadawcy 
rozwijają szereg złożonych, wieloaspektowych strategii w celu „urodzajowienia” wi-
downi (ibidem; autor używa terminu gendering of the audience). 

PROFILOWANIE RODZAJOWE A REKLAMA

Dlaczego nie było u nas mediów rodzajowych, choć były „pisma dla kobiet”, „prasa 
młodzieżowa” itp.? Przede wszystkim z powodu braku (wielokrotnie tu omawianego) 
współzależności między rynkiem dóbr materialnych i rynkiem reklamowym a środkami 
masowego przekazu (� MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY NADAWCY). 
Baza rodzajowa potrzebna jest przede wszystkim przemysłowi reklamowemu. Gatunki 
i realizacje formatowane rodzajowo powstają w celu stworzenia korzystnego konteks-
tu dla reklamy produktów przeznaczonych specjalnie dla kobiet/mężczyzn albo takich, 
o których wiadomo na pewno, że to szczególnie kobiety lub szczególnie mężczyźni de-
cydują o ich zakupie (w związku z tą logiką kosmetyki męskie na przykład reklamo-
wane są w pismach kobiecych, bo wiadomo z badań rynkowych, że to kobiety często 
decydują o ich kupnie). Zawartość mediów rodzajowych strukturowana jest zatem przy 
udziale dwóch swoistych fi ltrów. Z jednej strony chodzi o to, by odpowiedzieć na psy-
chologiczne i poznawcze potrzeby bazy rodzajowej, ponieważ tym sposobem przyciąga 
się do mediów odpowiednie grupy docelowe. Z drugiej natomiast, jednocześnie, dobór 
i ukształtowanie treści muszą odpowiadać potrzebom rynku reklamowego, powinny 
tworzyć kontekst wspierający odbiór reklam i reakcje na nie zgodne z oczekiwaniami 
nadawcy. W sytuacji idealnej gatunki lub formaty rodzajowe winny stwarzać warunki 
do roztopienia się niepostrzeżenie przekazów stricte, jawnie reklamowych w (pozornie) 
nie mającej nic wspólnego z reklamą zawartości – do swoistej implozji reklamy i dzien-
nikarstwa/rozrywki. Mówiąc najprościej, gatunki rodzajowe nie mogą przekazywać 
ideologii, hierarchii wartości, wzorów osobowych, stylów życia, estetyki sprzecznych 
z przesłaniem, ideologią, hierarchią wartości, estetyką itp. zamieszczanych w ich są-
siedztwie reklam, skierowanych szczególnie do konsumentów i konsumentek o ściśle 
określonej tożsamości rodzajowej.

Powstaje w ten sposób spójny obraz świata i propozycja światopoglądowa oraz este-
tyczna. Ich podstawą są: ideologia konsumpcyjna oraz czytelny podział zbiorowości 
ludzkich oparty na płci. Tak, na płci właśnie, o ile bowiem, analizując media rodzajowe, 
używamy słowa rodzaj, żeby podkreślić społeczny i kulturowy wymiar przyjętej przez 
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nie operacyjnej defi nicji płci, to w procesie produkcji przekazów na rozróżnienie między 
płcią i rodzajem nikt nie zwraca uwagi. 

W części tekstów medialnych baza rodzajowa jest – jak się wydaje – wtórna w stosun-
ku do treści. Zawartość projektuje się, nie przewidując specyfi cznej bazy rodzajowej; ta, 
która się formuje, odzwierciedla różnice zainteresowań oraz potrzeb kobiet i mężczyzn 
już społecznie istniejące. Wiele jednak z analizowanych lub przywoływanych w tej 
książce gatunków zostało stworzonych specjalnie dla określonej bazy rodzajowej. Tak 
zaprojektowana była na przykład opera mydlana, telenowela (� RODZAJOWY CHA-
RAKTER OPERY MYDLANEJ). Stacje telewizyjne miewają z założenia kobiecy lub 
męski charakter (w Polsce na przykład – TVN Style specjalnie dla kobiet, czy wyraźnie 
męska TV Turbo), w innych tworzy się męskie i kobiece pasma, grupujące rodzajowe ga-
tunki i tematykę. W obrębie niektórych gatunków natomiast można mówić o swoistych 
rodzajowych subparadygmatach. Są zatem teleturnieje kobiece i rodzinne. Talk shows 
są formatowane dla kobiet, lecz próbuje się też konstruować takie formaty talk show, 
żeby rozszerzyć bazę rodzajową o mężczyzn (�TRASH TALK, CONFRONTAINMENT 
I INNE SKRAJNOŚCI). Gry komputerowe na początku projektowane były z myślą 
o upodobaniach męskiej publiczności – obecnie rozwija się dynamicznie sektor gier spe-
cjalnie dla kobiet. 

PŁEĆ, RODZAJ I ROZPOROSZENIE KRYTERIÓW

Brytyjski socjolog Robert Connell opisuje relacje pomiędzy płciami w rozwiniętych 
społeczeństwach przemysłowych. Wśród wielu socjologów, którzy się tą problematyką 
zajmują, Connell jest dla nas szczególnie interesujący: jego analiza (Connell 1995) wska-
zuje na istotną rolę mediów masowych w tym, co i jak ludzie myślą o sobie i o innych 
ludziach jako o kobietach i mężczyznach, a także w jaki sposób to myślenie przekłada 
się na działania indywidualne i zbiorowe. Analizy Connella wskazują na silną współ-
zależność między obrazami kobiet i mężczyzn rozpowszechnianymi przez prasę, radio 
i telewizję, a „kulturowym porządkiem płci”, którą to nazwą określa on „obowiązują-
ce w całym społeczeństwie wzory relacji między kobietami i mężczyznami” (Giddens 
2004: 141) – w pracy, instytucjach społecznych oraz w dziedzinie tak zwanej cathexis, 
czyli emocjonalnych, seksualnych i rodzinnych stosunków między ludźmi.

Wskazuje zatem Connell, że wizerunki płci (rodzaju) w mediach mają charakter pew-
nych idealnych wzorów, prototypów, z którymi ludzie mogą się w różnym stopniu utoż-
samiać. Najwyżej w hierarchii społecznej usytuowany jest model męskości hegemonicz-
nej. Jego reprezentantem jest mężczyzna heteroseksualny, pozostający w małżeństwie 
lub innym względnie trwałym związku z kobietą, silny fi zycznie, wykonujący pracę za 
pieniądze i dysponujący władzą. Polski antropolog (Melosik 2006) analizuje rozmaite 
warianty tego hegemonicznego modelu prezentowane przez media i kulturę popularną: 
Rambo, czyli mężczyznę-wojownika, biznesmena – mężczyznę sukcesu ekonomicznego 
i władzy, kulturystę – mężczyznę doskonałego fi zycznie, współczesne odmiany macho 
i inne. Kultura popularna konstruuje wizerunek mężczyzny hegemonicznego, łącząc 
w różnych proporcjach składniki tych typów. Idealna wizja dominującej męskości (to 
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znów Connell) jest tak mocno propagowana przez media oraz cieszy się takim presti-
żem społecznym, iż większość mężczyzn czuje się zobowiązana, żeby do tego ideału 
dążyć. Tymczasem, nim go osiągną, czerpią korzyści z jego prestiżu i wysokiego usy-
tuowania społecznego. Korzyści te nazywane są dywidendą patriarchalną; ci, którzy 
z tej dywidendy korzystają, reprezentują wzór męskości wspólniczej. Oprócz męskości 
hegemonicznej i wspólniczej funkcjonuje także w medialnym obrazie świata kilka mo-
deli męskości podporządkowanej; najniżej w ich hierarchii znajduje się męskość homo-
seksualna. 

Modeli męskości nie da się rozpatrywać w oderwaniu od towarzyszących im i mocno 
z nimi splecionych modeli kobiecości. Na górze hierarchii modeli kobiecości promo-
wanych i wzmacnianych przez media i kulturę popularną znajduje się kobiecość empa-
tyczna. Ten normalizowany i naturalizowany przez kulturę popularną model reprezen-
tuje kobieta heteroseksualna, której głównymi wartościami życiowymi są małżeństwo 
i dom. Zorientowana jest ona na realizację interesów mężczyzny, społecznie nagradzana 
za opiekuńczość, empatię, emocjonalność, uległość. Musi być atrakcyjna seksualnie, 
gdy jest młoda, macierzyńska – gdy dojrzała lub stara. Opór przeciwko modelowi kobie-
cości empatycznej reprezentują rozmaite modele tak zwanej kobiecości buntowniczej, 
w kulturze wysokiej i popularnej albo nie dopuszczane do głosu, albo traktowane jako 
odbiegnięcie od normy i w związku z tym marginalizowane, ośmieszane lub ukazywane 
jako zagrożenie. Wszystkie kulturowe wzory kobiecości znajdują się w społecznej hie-
rarchii niżej od modeli męskości.

Na tę hierarchię nakłada się jednak zjawisko, zwane kryzysem męskości. Pod wpły-
wem przemian gospodarczych i społecznych w zachodnim świecie zmniejsza się spo-
łeczne uprzywilejowanie mężczyzn. Pojawia się niepewność co do roli mężczyzny oraz 
wzorców, do jakich powinien się stosować. Stąd podważenie, pomniejszenie znaczenia, 
zakwestionowanie modelu męskości hegemonicznej oraz wartości dywidendy patriar-
chalnej, zarówno w życiu społecznym, jak w mediach. Zjawisko to wzmacniane jest 
przez kryzys instytucjonalizacji (czyli rozkład tradycyjnej rodziny patriarchalnej, w któ-
rej mężczyzna z mocy prawa i obyczaju sprawował władzę oraz państwa, które tę wła-
dzę przy pomocy swoich instytucji zabezpieczało i wzmacniało); kryzys seksualności 
(polegający na dowartościowaniu seksualności kobiecej i homoseksualnej i podważeniu 
nienaruszalnego dotąd przekonania o najwyższej wartości męskiej orientacji heterosek-
sualnej) oraz kryzys układu interesów (za sprawą którego interesy białych heteroseksual-
nych mężczyzn w społeczeństwie przestają być uważane za najważniejsze i w naturalny 
sposób nadrzędne wobec interesów innych grup). Do tego dokłada się niepewność za-
trudnienia i bezrobocie; zmniejszenie znaczenia w pracy siły fi zycznej; upowszechnie-
nie wykształcenia i zatrudnienia kobiet, skutkujące tym, że często zarabiają one równie 
dobrze jak mężczyźni albo lepiej od nich; różnorodność modeli współczesnej rodziny; 
dostępność i upowszechnienie się rozwodów; obniżenie dzietności; zdjęcie społecznego 
odium z homoseksualizmu; wielość i różnorodność wzorów osobowych dostarczanych 
przez media (Melosik 1996; Arcimowicz 2003). Dodajmy, iż organizacja społeczeństwa 
konsumpcyjnego nastawiona jest dziś zasadniczo na realizację potrzeb i upodobań ko-
biet (Osgerby 2003; Szlendak 2005; Melosik 2006). Przy wciąż jeszcze obserwowa-
nej dominacji w kulturze popularnej wzorca męskości hegemonicznej i jej pochodnych 
następuje też załamanie czy, w każdym razie, zmniejszanie ważności „monolityczne-
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go sposobu prezentowania męskości w codziennych tekstach kulturowych” (Gmerek 
2001, cyt. za: Melosik 2006: 8). Kultura wciąż jeszcze upewnia ludzi o niezmienności 
i nadrzędności modelu „mężczyzny męskiego”, dominującego, agresywnego i silnego, 
pojawia się jednak mnogość wzorów alternatywnych (por. Melosik 2006; Arcimowicz 
2003). Przynajmniej część badaczy uważa, że tezy o kryzysie męskości są przesadzone. 
Poczucie kryzysu może być jedynie kwestią starszego pokolenia, z trudem akceptują-
cego przemiany obyczajowe (por. Gauntlett, Cameron 2002). Niemniej pisze się o nim 
nie tylko w USA i w Europie Zachodniej (Faludi 1999; Szczepaniak 2005). Interesujące 
rozważania na jego temat pojawiają się także w Polsce (np. Melosik 2006), gdzie do 
kryzysu tradycyjnego, hegemonicznego wzorca męskości ma się przyczyniać także nie-
pewność okresu transformacji ustrojowej oraz fakt, że – jak dowodzą dane socjologiczne 
i ekonomiczne – kobiety stosunkowo lepiej sobie radzą z tymi wyzwaniami transforma-
cyjnymi. Reakcje na zmianę zasadniczego wzorca relacji między płciami mogą być roz-
maite. Możliwe są, po pierwsze – histeryczna, kurczowa obrona modelu tradycyjnego, 
po drugie – różne strategie dostosowawcze, po trzecie – dowartościowanie modelu tzw. 
Nowego Mężczyzny: elastycznego, otwartego, poświęcającego dużo uwagi wychowa-
niu dzieci, relacjom emocjonalnym z partnerkami (lub partnerami), preferującego model 
partnerski w pracy i w dziedzinie cathexis, dostosowującego się do zmieniających się 
warunków społeczeństwa konsumpcyjnego i pokonsumpcyjnego. 

Przewartościowaniu modeli męskości towarzyszy znacznie wyraźniejsza, choć mniej 
niepokojąca badaczy, zmiana obowiązujących dotychczas wzorów kobiecości. Model 
podporządkowanej kobiety empatycznej był niegdyś traktowany jako norma kulturowa 
i nie tylko opiewany przez kulturę popularną i media, lecz także analizowany w bada-
niach naukowych oraz przywoływany w enuncjacjach polityków w kategoriach „natu-
ralności” i niezbywalnej kobiecej natury. Obecnie rozpada się na rozmaite wersje kobie-
cości empatyczno-hegemonicznej, próbujące godzić tradycyjne zachowania i postawy 
w dziedzinie cathexis z aktywną rolą w życiu publicznym. Dominacja modelu tradycyj-
nej kobiecości empatycznej może być oceniana jako wręcz szkodliwa dla społeczeń-
stwa, a sam ideał kobiety empatycznej – jako destrukcyjny dla jednostki, która usiłuje 
go realizować. Zdarza się, że zostaje on ośmieszony, uznany za groteskowy lub zgoła 
odrzucony. Zastępuje go model kobiety-profesjonalistki, samodzielnej, niezależnej od 
mężczyzn, zorientowanej na realizację własnych ambicji intelektualnych, zawodowych 
i konsumpcyjnych. Inna, przewrotna próba zmiany defi nicji sytuacji prowadzi niekiedy 
do próby obrony modelu empatycznego, lecz jako wyrazu siły, nie podporządkowania 
– jako świadomie odgrywanej roli, którą wewnętrznie niezależna kobieta wybiera w ce-
lu realizacji własnych ambicji i osiągnięcia manipulatorskiej władzy nad otoczeniem. 
Na takim przewartościowaniu na przykład opiera się ideologia girl power zakładająca, 
„że kobiety powinny być w stanie dostać od mężczyzn to, czego chcą; że mężczyźni nie 
powinni dyktować warunków w relacjach; że kobieta ma prawo wyglądać i ubierać się 
jakkolwiek chce, dla swojej własnej przyjemności; że kobieta ma prawo żądać satysfak-
cji w seksie, w pracy i w każdej innej dziedzinie życia” (Gauntlett 2002a). 

Walka o zachowanie dominującej roli tradycyjnego modelu relacji między płcia-
mi przeniosła się na forum polityczne. Konserwatywni politycy widzą w załamaniu 
się tradycyjnych wzorów rodzajowych zagrożenie dla ładu politycznego i społeczne-
go. Popularno-kulturowa semiosfera współczesnych kapitalistycznych społeczeństw 
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przyswoiła jednak te zmiany znacznie szybciej, niż prawicowi „talibowie”. Dziś, nie 
porzucając opisywanych przez Connella modeli tradycyjnych, rozpowszechnia się tu, 
wykorzystuje, przekształca i komercjalizuje liczne alternatywne sposoby bycia kobietą 
i bycia mężczyzną. Kultura medialna przyczynia się w ten sposób do podważenia za-
chowawczego pojmowania kobiecości i męskości, lecz także wzmacnia poczucie zamie-
szania poznawczego i emocjonalnego; przyspiesza erozję i tak już kruchego poczucia 
niezmiennej tożsamości współczesnego człowieka.

MEDIA RODZAJOWE A KRYZYS TOŻSAMOŚCI

Dlaczego to takie ważne? W ponowoczesnym świecie jasne i jednoznaczne kryte-
ria przynależności rodzajowej ulegają rozproszeniu. Tymczasem płeć i rodzaj to jed-
ne z podstawowych, a może nawet najważniejsze determinanty ludzkiej tożsamości. 
Podobnie jak wiele innych kryteriów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, uzna-
wanych za pewniki i naturalizowanych w ubiegłym stuleciu (jak klasa społeczna, rasa, 
religia, narodowość) podziały rodzajowe przestają mieć moc wyjaśniającą i dostarczać 
bezpiecznych, zrozumiałych uzasadnień tego, jak zorganizowany jest świat. Miejsce 
jednostki w społeczeństwie jest coraz mniej zdeterminowane, coraz bardziej dowol-
ne, zmienne, niestałe aksjologicznie. Nazywa się to ponowoczesnym kryzysem tożsa-
mości (Kellner 1995). Zamiast tożsamości jednolitej i trwałej, mamy dziś do czynie-
nia z repertuarem ról do wykorzystania. Media i praktyki konsumpcyjne wydatnie się 
do tej sytuacji przyczyniają; mówi się wręcz o treningu tożsamości i o tożsamościach 
technospołecznych – budowanych i rozwijanych przez ludzi przy wydatnym udziale 
technolologii komunikowania, na podbudowie wzorców podsuwanych przez media. 
W rezultacie coraz większa liczba mieszkańców cywilizacji medialnej i konsumpcyjnej 
doświadcza raczej wewnętrznego i zewnętrznego przymusu nieustannego zmieniania 
siebie niż pewności co do tego, kim są. Tożsamość to właściwie prawo do wyboru tożsa-
mości – takie jest, jak się zdaje, przesłanie współczesnych mediów i kultury popularnej. 
Socjologowie i psychologowie potwierdzają, że ludzie korzystają z tego prawa w coraz 
szerszym zakresie. Pesymiści nazywają to kryzysem tożsamości, optymiści wolą mówić 
o narodzinach rozumu transwersalnego: elastycznej, zmiennej, wieloaspektowej wersji 
tożsamości, umożliwiającej człowiekowi szybkie i efektywne dostosowywanie się do 
zmieniających się warunków (Welsch 1998: 437 nn.). Trudno nie zauważyć, że w sytua-
cji transformacyjnej zdolności przystosowawcze i transwersalność są ludziom szczegól-
nie potrzebne. To bowiem, co nawet w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych 
może być przez wielu odbierane jak potężna fala przybojowa, zmieniająca sposób życia 
ludzi w ciągu jednego pokolenia, u nas ma wymiary tsunami.

Jak reagują na te zmiany media rodzajowe? Towarzyszą im? Usiłują je zatrzymać? 
A może dałoby się na nie spojrzeć jak na jeden z czynników, które te zmiany wywołują?

Pobieżna lektura podpowiada, że media „kobiece” i „męskie” prezentują swoim od-
biorczyniom i odbiorcom obraz świata prosty i tradycyjny. W świecie tym przynależ-
ność jednostki do danej płci pociąga za sobą naturalne, nieuniknione konsekwencje spo-
łeczne, ekonomiczne, kulturalne oraz stanowi główny czynnik tłumaczący zachowania 



291

jednostki i jej społeczne usytuowanie. Receptą natomiast na problemy z tożsamością 
i z dostosowaniem do wymogów zmieniającego się świata jest po prostu konsumpcja 
(� MIĘDZY KONSUMPCJĄ A POSTKONSUMPCJĄ). Media rodzajowe pomagały-
by w ten sposób czytelniczce/czytelnikowi ignorować zachodzącą w realnym świecie 
erozję prostych defi nicji ról społecznych i modeli konsumowania związanych z płcią. 
Dostępność poznawcza i estetyczna, czytelność podziałów, jednoznaczność i prostota 
defi nicji są częścią całego założenia – tworzą najbardziej pożądany, wygodny i zrozu-
miały kontekst dla realizacji głównego celu, jakim jest reklamowanie.

Jakie naprawdę znaczenie mogą mieć dla ludzi (w sytuacji transformacyjnej niepew-
ności, dodajmy) media działające w obrębie logiki formatu rodzajowego? Przedmiotem 
naszych dalszych rozważań będą komercyjne ilustrowane magazyny dla kobiet (potocz-
nie zwane prasą kobiecą) oraz pisma dla mężczyzn. Te drugie wydają się szczególnie 
interesujące. O ile bowiem rodzajowemu formatowaniu uległa u nas sfera pism kobie-
cych, która już zasadniczo istniała i tylko wymagała dostosowania do nowych zasad 
systemu medialnego, o tyle ilustrowane magazyny męskie zaczęto wydawać dopiero po 
1989 roku.

13.1. Prasa dla kobiet i prasa kobieca

Prasa kobieca miała w komunistycznym pejzażu medialnym ściśle zdefi niowane miej-
sce. Nieliczne, choć wydawane w sporych nakładach, pisma ilustrowane dla kobiet 
miały wychowywać i kształtować pożądane postawy. Jednocześnie cieszyły się wśród 
czytelniczek wielką popularnością, jak każdy zresztą gatunek medialny, poświęcający 
uwagę ludzkiej prywatności i dający ujście tęsknotom konsumpcyjnym i hedonistycz-
nym (�MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY ODBIORCY).

FENOMEN „PRZYJACIÓŁKI”

„Za komuny” kupienie ulubionej „Kobiety i Życia” wymagało od mojej mamy korum-
powania kioskarki. Nakładu nigdy nie starczało. Kto czytał „Przyjaciółkę”, bardziej 
proletariacką i przeznaczoną dla szerszego grona czytelniczek, miał tylko odrobinę 
łatwiej. Przy minimalnej ofercie („Kobieta i Życie”, „Przyjaciółka”, „Zwierciadło”, 
„Gospodyni”25) żadne pismo kobiece nie czekało długo na nabywcę. Badania Jerzego 
Diatłowickiego z 1970 roku (Sokół 1998: 312–314) pokazują olbrzymią wręcz popular-
ność pism kobiecych i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Widoczna była także zależność 
czytelnictwa od wykształcenia i zawodu czytelniczek (średnie i wyższe, praca umysło-

25 Dalej, odpowiednio: KiŻ, P, Z, G.
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wa – KiŻ i Z; zawodowe i podstawowe, praca fi zyczna – P). Dodajmy, że najpopular-
niejsza wówczas P rozchodziła się na progu lat 70. w jednorazowym nakładzie ponad 
100 tysięcy egzemplarzy, przy minimalnych zwrotach. Badania krakowskiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych z 1980 roku potwierdziły zależność czytelnictwa od wykształ-
cenia i zawodu, a także kazały spojrzeć na P i G – jako na pisma kobiet wiejskich, KiŻ 
i Z – jako na magazyny dla miasta. Badania wśród młodzieży z tego samego okresu 
wskazywały też na fantastyczną popularność prasy kobiecej wśród młodych czytel-
ników. P czytała blisko 1/3 badanej młodzieżowej populacji, KiŻ ponad 20%! (Sokół 
1998: 314 i nn.). W połowie lat 80. badania OBP (Krzyżak, Smoła 2000) jeszcze raz 
potwierdziły fenomenalną popularność tych pism. Choć autorzy pisali o zwróceniu się 
czytelników w stronę prasy społeczno-politycznej, to nakład P sięgał już 2 milionów 
egzemplarzy, KiŻ dochodziła do 750 tysięcy, a G do 450 tysięcy, podczas gdy zwroty 
sytuowały się na poziomie 0,1–0,2%. 

Wiele już napisano o prasie kobiecej w PRL, analizując jej treści ideologiczne, rolę 
polityczną, zadania edukacyjne i wychowawcze, estetykę itp. Z analiz tych wynika, że 
prasa dla kobiet w Peerleu – jak i w innych krajach komunistycznych – tworzona była 
na podstawie wyraźnego projektu ideologiczno-wychowawczego zakładającego wycho-
wanie czytelniczek na skrzyżowanie Matki-Polki i tak zwanej superkobiety (por. Oleksy 
2001: 180 nn.). Chodziło o ukształtowanie kobiety dopasowanej do wymogów ustroju: 
zaangażowanej obywatelki, afi rmującej system wychowawczyni dzieci, odpowiedzialnej 
i obowiązkowej żony, zaradnej i bez problemu dostosowującej się do ekonomii niedo-
borów gospodyni domowej. Trzeba dodać, że tak zaprojektowana prasa dla kobiet była 
w pewnym sensie kontynuacją dziewiętnastowiecznego modelu pism kobiecych w Pol-
sce oraz jego rozwinięcia w dwudziestoleciu międzywojennym. Polskie pisma kobiece 
– od pierwszych, paraliterackich magazynów dla kobiet w pierwszej połowie XIX wieku 
aż po międzywojenny „Bluszcz”, „Moją Przyjaciółkę” czy „Świat Kobiecy” – miały 
głównie charakter wychowawczy i ideologiczny. W czasie, gdy zachodnia prasa kobieca 
już od początku XX wieku staje się coraz bardziej materialistyczna i hedonistyczna, 
polskie międzywojenne magazyny dla kobiet w niewielkim tylko stopniu odwołują się 
do konsumpcyjnych i rozrywkowych potrzeb czytelniczek. Nawet jeżeli pokazują modę, 
okazjonalnie podają plotki o gwiazdach fi lmowych czy reklamują nowy puder, to domi-
nuje w nich ideologia ofi ary, poświęcenia, osobistego heroizmu, etos wzorowej (gospo-
darnej, religijnej i obowiązkowej) matki i żony. Pisma peerelowskie nie zmieniają tych 
założeń, odmienne jest tylko podłoże ideologiczne.

CZYTANIE PISM KOBIECYCH – DZIAŁALNOŚĆ WYWROTOWA?

Pod względem struktury treści i jej organizacji wizualnej peerelowska prasa dla ko-
biet niewiele, poza ogólnie siermiężnym wyglądem, różniła się od prasy kobiecej na 
Zachodzie. I tu, i tam formuła przewidywała narracje o życiu (realistyczne – reportaże, 
profi le, wyznania, oraz fi kcyjne – nowele i opowiadania), wywiady ze znanymi osoba-
mi, porady praktyczne, listy i odpowiedzi na nie, fotografi e mody i wnętrz, plotki i cie-
kawostki, przepisy kulinarne, od czasu do czasu testy niby-psychologiczne i konkursy. 
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Jeżeli pomimo zewnętrznego podobieństwa był to jednak inny gatunek, to nie z powodu 
form i struktury tematycznej, tylko z powodu odmienności założeń, jakie za tymi for-
mami stały oraz odmiennej relacji tych magazynów od oczekiwań czytelniczek. Treści 
pisma kobiecego typu zachodniego przystosowane są do potrzeb, zainteresowań i upo-
dobań czytelniczek, jako że fi nansowanie z reklamy zmusza do podobania się audyto-
rium. Zawartość pisma dla kobiet w PRL determinowana była ideologicznymi celami 
nadawcy/dysponenta.

Jednocześnie jednak pisma kobiece były w naszym kraju fenomenalnie popular-
ne. Czy oznaczało to akceptację przekazywanych przez nie ideologicznych treści? 
Niewątpliwie, do pewnego stopnia tak. Można też jednak patrzeć na ich lekturę jak 
na rodzaj mikrodziałalności wywrotowej, owych opisywanych przez Certeau (Certeau 
1984: 35–37) taktyk podporządkowanych przeciwko strategiom rządzących. Pisma ko-
biece, żeby realizować swój cel wychowawczy, musiały zawierać ustępstwa na rzecz he-
donistycznych i popkulturowych tęsknot publiczności. Pozwalano więc pracującym tam 
dziennikarkom/dziennikarzom na realizację części ambicji w dziedzinie mody, stylu, 
kultury. Ustępstwa te, choć stanowiły tylko dekoracyjną przystawkę, były konsumowane 
jako danie główne (� MEDIA W PRL – SPOJRZENIE OD STRONY ODBIORCY).

CIAŁO, KONSUMPCJA I PRZYJEMNOŚĆ W PISMACH 
KOBIECYCH W PRL

Lektura roczników KiŻ i P z różnych dziesięcioleci PRL jest jednocześnie monotonna 
i fascynująca. 

Wolnorynkowy magazyn kobiecy jest zwykle wypełniony plotkami z życia sław 
i ciekawostkami. Peerelowski tygodnik dla kobiet czasów PRL umieszczał te plotki 
wstydliwie na ostatniej (niezajętej przez reklamę) stronie i traktował je jako zrozumiałe, 
lecz nieco zawstydzające ustępstwo na rzecz upodobań czytelniczek.

W nierynkowych, wychowawczych pismach dla kobiet tamtego systemu znane 
i sławne osoby pojawiają się w związku z agendą wychowawczą. Wywiady dziennikar-
skie i portrety osób służą podsuwaniu pozytywnych wzorców; rzadko zresztą dotyczą 
prywatnych aspektów życia bohatera. Bohaterowie wywiadów i reportaży to postacie 
do podziwiania, rzadziej lubienia. Jeśli czytelniczka ma ich polubić, to dlatego, że są 
„pozytywnymi wzorcami osobowymi”. W magazynach kobiecych produkowanych przy 
uwzględnieniu mechanizmów rynkowych dobór tych postaci determinowany jest nato-
miast potrzebami i fascynacjami czytelniczek. Nie proponuje się postaci, które mają być 
wzorami; bierze się ludzi, którzy już tymi wzorami są – i pokazuje się spragnionej wiedzy 
o nich publiczności. Wizerunek tych postaci nie musi być ani prawdziwy, ani pozytyw-
ny. Pisma kobiece, zwłaszcza z segmentu poradniczo-rozrywkowego (por. Brief 2007) 
tabloidyzują się szybko i z dobrym skutkiem marketingowym (� TABLOIDYZACJA 
– ROZSZERZANIE PARADYGMATU). Z celebrytami rozmawia się przede wszystkim 
o ich życiu osobistym. Osiągnięcia zawodowe czy na forum publicznym przypomina się 
zwykle w leadzie czy wprowadzeniu, i nie one są najważniejszym tematem wywiadów. 
Wyraźnie zresztą widać tu współzależność między prasą kobiecą a telewizją, która jest 
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pierwotnym, jak się wydaje, źródłem zainteresowania ludzi postaciami gwiazd, sław, 
celebrytów; dopiero po telewizyjnym wprowadzeniu na rynek sława czy popularność 
obrabiane są dla potrzeb pisma kobiecego, prasy tęczowej czy tabloidu. 

W modelu prasy wychowawczej, kształtującej kobietę komunizmu, charakterystycz-
ne dla magazynów kobiecych narracje o codzienności i historie prywatne dotyczą życia 
obywatelek w kontekście społecznym. Główne tematy to: praca i osiągnięcia zawodo-
we, heroizm łączenia macierzyństwa z pracą, dojrzewanie ideologiczne. Prywatność 
ludzka jest tu ściśle wpleciona w przemiany społeczne. Miłość, macierzyństwo, rozwód, 
chorobę, romans ogląda się z perspektywy zbiorowości: życie prywatne toczy się na tle 
ustroju. Jednocześnie jednak problemy, jakie życie w tym ustroju ze sobą niesie, są pre-
zentowane właśnie jako indywidualne i prywatne. Braki na rynku, niedostatki pieniędzy, 
problemy w pracy, choroby, brak mieszkania mają jednostkowy wymiar i jednostkowe 
wytłumaczenie. Człowiek – kobieta żyje w określonym systemie, ale jej problemy nie 
z tego systemu wynikają, lecz z chwilowych niedoskonałości natury ludzkiej. Człowiek 
ten jest połączony z innymi ludźmi więziami natury przede wszystkim instytucjonal-
nej i ekonomicznej. Rekonstrukcja więzi emocjonalnych z innymi ludźmi ma zawsze 
komponentę społeczną. Pokazuje usytuowanie jednostki w sieci jej funkcji społecznych 
i zależności wobec kolektywu (kobieta jako matka rodziny, żona, pracownica, kole-
żanka z pracy, działaczka społeczna itp.). Człowiek – kobieta prawie nie ma natomiast 
własnego, indywidualnego ciała. Ciało jest także własnością społeczną. Musi zatem być 
zdrowe i sprawne, w miarę możliwości także ładne. Nie mówi się o nim ani w związku 
z intymnością, ani w kontekście przyjemności cielesnych, ani w związku z możliwoś-
ciami estetycznymi i autokreacyjnymi, z tym ciałem związanymi. Teksty o ciele, to 
porady zdrowotne, higieniczne, gimnastyczne, kulinarne, krawieckie. Cielesność jest 
zatem opisywana „z zewnątrz” przez ekspertów – lekarzy, specjalistów od gimnastyki, 
kosmetyczki itp. Kompletnie brak narracji ludzi o ich własnym ciele i doznaniach z nim 
związanych. Nie ma ich ani w listach do redakcji, ani w wywiadach, ani w wypowie-
dziach bohaterek i bohaterów tekstów dziennikarskich. Ciało w tych pismach może być 
przedmiotem opisu i zabiegów zdrowotnych, nigdy jednak nie mówi samo o sobie i nie 
domaga się dla siebie wzmożonej uwagi. 

W pismach kobiecych zdeterminowanych rynkiem mamy natomiast na pierwszym 
planie to, co jednostkowe i prywatne. Kontekst społeczny praktycznie nie istnieje, a jeśli 
– to tylko jako odległe tło dla prywatności. Nic dziwnego, że znacznie większa tu rola 
listów, porad sercowych i psychologicznych, wreszcie – różnego rodzaju psychotestów. 
Pisma kobiece dopracowały się także specyfi cznego gatunku dziennikarskiego, jakim jest 
zwierzenie (Lizurej 2002: 79) – tekst dziennikarski w formie wypowiedzi w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej, skonstruowanej i ukształtowanej stylistycznie w taki sposób, 
by sugerować prywatność i prawdziwość opisywanego w tekście problemu czy opowia-
danej historii. Najważniejsze tematy, to osobiste relacje między mężczyznami i kobieta-
mi, stosunki między kobietą i innymi kobietami (przyjaciółkami, koleżankami, czasem 
matką lub siostrą) – oraz ciało, będące źródłem intensywnych doznań oraz prywatnym 
terenem praktyk hedonistycznych, upiększania, modyfi kowania, dostosowywania do 
rozmaitych wzorców. Ludzka fi zyczność jest niesłychanie ważna; kultura popularna ma 
wymiar materialny i cielesny; życie to konsumowanie, doznawanie przyjemności, este-
tyzowanie siebie i otoczenia, autokreacja i prezentowanie statusu społecznego. Związki 
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uczuciowe i przygody ciała stanowią podstawę pod budowanie emocjonalnego porozu-
mienia wśród czytelniczek danego magazynu oraz między czytelniczką i „wszystkimi 
innymi kobietami”. Celem jest zbudowanie swego rodzaju wspólnoty – wirtualnej, ale 
doznawanej przez czytelniczki jako ważna i przyjemna (Seneca 2007). Opiera się ona 
na inkluzji, ekskluzji i opozycji. Chodzi o włączenie czytelniczek w obręb wspólnoty 
gustów, upodobań, stylów życia, a także w obręb wspólnoty problemów uczuciowych 
i emocjonalnego spojrzenia na świat. Ekskluzja i opozycja dotyczą przede wszystkim 
wyraźnego podziału na świat kobiecy i świat męski; światy te nie mogą bez siebie żyć, 
lecz łączy je dialektyka przyciągania i konfl iktu, miłości i wojny; w takim właśnie duchu 
pismo kobiece ukazuje relacje międzyludzkie. Trudno tu nie dostrzec esencjalistycznych 
założeń: dla rynkowo zorientowanych magazynów dla kobiet realnie istnieje coś takie-
go, jak das ewig Weibliche, esencja kobiecości. Teksty i obrazy konstruowane są wokół 
tego „jak być kobietą”. Bycie kobietą polega zaś na ściśle określonym („kobiecym”) 
wyglądzie, na posiadaniu odpowiednich („kobiecych”) kompetencji komunikacyjnych 
i emocjonalnych: empatii, czułości, delikatności, zdolności do pokojowego rozwiązy-
wania konfl iktów, skłonności do poświęcenia, sprytu i przebiegłości, zdolności manipu-
latorskich oraz na poczuciu przynależności do odrębnego („kobiecego”) świata. Przekaz 
konsumpcyjny ma tutaj głęboki sens, bo dostarcza narzędzi: pokazuje praktyczne sposo-
by bycia taką właśnie kobietą, środki i techniki do osiągania tego celu oraz przyjemności 
i korzyści, jakie to bycie kobietą za sobą pociąga. Ciało, emocje i konsumpcja są w tych 
magazynach nierozerwalnie splecione, i prawdopodobnie to właśnie czyni je tak popu-
larnym gatunkiem medialnym, i tak efektywnym nośnikiem reklamy.

W prasie dla kobiet w PRL moda, kosmetyka, fotografi e wnętrz, porady, przepisy ku-
linarne, listy i odpowiedzi na nie nie miały ani aspektu autokreacyjnego, ani konsumpcyj-
nego. Jeśli już, to była to konsumpcja na odwrót: sposoby radzenia sobie w gospodarce 
nieustannych braków i niedoborów. Pokazywano też sporo rzeczy nieosiągalnych w tam-
tych okolicznościach. Kuchnia chińska, suknie francuskich projektantów, wnętrza amery-
kańskich domów występowały tu albo jako ciekawostka, albo jako wyraz konsumpcyjnej 
przesady. A jednak właśnie w tej części, która dotyczyła praktyki życia codziennego (� 
FASCYNACJA POPKULTURĄ Z ZACHODU), peerelowskie pisma dla kobiet zawie-
rały zalążek tego, czym miała się stać polska prasa kobieca po uwolnieniu rynku. Nolens 
volens, dowartościowywały tęsknotę za konsumpcją i tworzyły wyobrażenia o przy-
jemnościach, jakie się z tą konsumpcją mogą wiązać. Otworzyły pewną niewielką prze-
strzeń dla zajęcia się prywatnością, podpowiadały sposoby estetyzacji życia codziennego 
oraz pokazywały świat rzeczy i doświadczeń dostarczających po prostu przyjemności. 
Pokazywały, jak konsumpcja kształtuje i umożliwia ekspresję kobiecości. Prezentowały 
więc coś w rodzaju konsumpcjonizmu – chociaż bez konsumpcji. Powstało w ten sposób 
podłoże, na którym potem szybko wyrosły wolnorynkowe pisma kobiece.

MAGAZYNY DLA KOBIET NA WOLNYM RYNKU

Medioznawcy (Filas 2001; Sokół 1998) dzielą to wyrastanie na trzy etapy. Pierwszy 
(1989–1994), to wielkie przewartościowanie, charakteryzujące się ekspansją kapitału 
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zagranicznego, zwłaszcza niemieckiego (Heinrich Bauer Verlag, Grüner & Jahr, Axel 
Springer) na polskim rynku prasowym i znikaniem lub marginalizacją dotychczasowej 
prasy kobiecej („Przyjaciółka”, zdetronizowana już w 1993 r. z pozycji najważniejszego 
pisma kobiecego przez „Tinę”, przetrwała dzięki dostosowaniu się do trendów dominu-
jących na rynku). Etap drugi (1994–1997) to bezkrytyczne próbowanie, gdy zafascyno-
wane prasą ilustrowaną czytelniczki emtuzjastycznie chłonęły ogromną i bardzo zróżni-
cowaną ofertę rynku. Po roku 1997 zaczął się etap ostrej selekcji, w wyniku której mamy 
dziś do czynienia w Polsce z w pełni ukształtowanym, stabilnym rynkiem ilustrowanych 
magazynów kobiecych. Pisma te podzielone są na klasy, podgatunki, czy – jak wolą to 
kwalifi kować domy mediowe – „półki”, czyli grupy przeznaczone dla kobiet o różnym 
statusie fi nansowym i możliwościach konsumpcyjnych. Największy zasięg czytelniczy 
(Kowalewska 2000; Nalewajka 2002; Millward Brown SMG/KRC 2006) mają stale tanie 
tygodniki i dwutygodniki z tzw. niskich i niższych średnich półek, zwłaszcza z sektora 
poradnikowo-rozrywkowego: „Pani Domu”, „Przyjaciółka”, „Tina”, „Naj” oraz tak zwa-
na prasa people, poświęcona plotkom i życiu celebrytów, nierzadko mocno stabloidyzo-
wana: „Życie na Gorąco”, „Chwila dla Ciebie”, „Viva”, „Na żywo”. Wśród miesięcz-
ników najpopularniejsze są także te z półek niższych i średnich – „Claudia”, „Poradnik 
Domowy”, „Olivia”, „Gala” itp. Widoczna jest zależność czytelnictwa od wykształcenia 
i statusu materialnego czytelniczek. Najlepiej wykształcone i najzamożniejsze czytają 
raczej miesięczniki. Tanie tygodniki i dwutygodniki przeznaczone są głównie dla audy-
toriów niezbyt zasobnych i niezbyt wykształconych. W połowie dekady istotne miejsce 
na rynku zajęły tanie pisma telewizyjne („Tele Tydzień”, „Super TV”), które nabierają 
charakteru hybrydy: skrzyżowania tabloidu plotkarskiego, taniego magazynu dla kobiet 
i pisma telewizyjnego (� TABLOIDYZACJA – ROZSZERZANIE PARADYGMATU, 
� TABLOIDYZACJA JEST PRZYJEMNA). 

Struktura rynku magazynów kobiecych i skład czytelnictwa, trendy rozwojowe i za-
leżności fi nansowe są już dziś u nas zasadniczo zgodne z tym, jak rynek prasy dla kobiet 
kształtuje się i ewoluuje w kapitalistycznych systemach medialnych na przełomie XX 
i XXI wieku.

ODMIANY PISM KOBIECYCH

Analiza zawartości tych magazynów pokazuje, że również w dziedzinie treści nie różnią 
się one od pism zachodnich. Jak to w kapitalizmie wolnorynkowym: typowe pismo ko-
biece traktuje o ciele, związkach męsko-damskich i konsumpcji. W tę tematykę można 
jednak wkomponować zgoła odmienne rozłożenie wartości i obraz świata; także rozwią-
zania estetyczne mogą odzwierciedlać rozmaite wizje upodobań i potrzeb grupy docelo-
wej. Zachodnie magazyny kobiece, nie porzucając obowiązującego wzorca kobiecości 
empatycznej, korzystają też z szerokiego wachlarza modeli alternatywnych. Przesłanie 
konsumpcyjne natomiast, podobnie jak zasadnicza większość związanych z tym przesła-
niem reklam, jest w nich budowane na sposób pokonsumpcyjny. Konsumpcja ma być nie 
tyle celem samym w sobie, ile warunkiem sine qua non samorealizacji i narzędziem eks-
presji tożsamości (� MIĘDZY KONSUMPCJĄ A POSTKONSUMPCJĄ). W pismach 
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kobiecych wydawanych obecnie w Polsce mamy wciąż do czynienia z przekazem sza-
lenie zachowawczym estetycznie, konserwatywnym obyczajowo (pomimo pozornego 
wyzwolenia seksualnego), usytuowanym w kontekście wartości konsumpcyjnych (a 
tylko w sektorze luksusowym w pewnym stopniu także pokonsumpcyjnych). Wydaje 
się to tym bardziej paradoksalne, że najczęściej wydawcami są zachodnie koncerny 
prasowe. Przegląd ikonografi i i środków wizualnych używanych przez te pisma każe 
myśleć o czymś, co zachodni specjaliści od marketingu określają już dziś lekceważąco 
jako thinking pink (Johnson, Learned 2004). Różowe myślenie – czyli „1. jedna część 
przestarzałych założeń i informacji, 2. dwie części ukrytych stereotypów, 3. jedna część 
ograniczeń personelu i budżetu, 4. dwie części wewnętrznego oporu przeciw nowym 
ideom, 5. trzy części obawy przed rozdrażnieniem mężczyzn i popełnieniem kosztow-
nych błędów, 6. wielka kupa pasteli, motylków, serduszek i kwiatuszków, 7. podwój-
ny dodatek dobrych intencji i szczerości” (ibidem: 3) – ma polegać na stereotypowym, 
paternalistycznym, infantylizującym opisywaniu, portretowaniu i przekonywaniu ko-
biet. Taki ton jest zresztą zrozumiały w świetle tego, co już powiedzieliśmy o ścisłej, 
koniecznej współzależności środków wyrazu i treści mediów rodzajowych i reklamy, 
którą się rozpowszechnia przy ich pomocy. Tradycyjna, konserwatywna, stereotypowa, 
„różowo” pomyślana reklama – więc stereotypowe i konserwatywne media dla kobiet. 
Zastanawianie się, który z tych dwóch członów usytuować po stronie przyczyn, a który 
nazwać skutkiem, nie ma większego znaczenia (� SPOŁECZNY KONSERWATYZM 
REKLAM W POLSKICH MEDIACH).

Proporcje różowego myślenia mogą się kształtować rozmaicie. Analiza zawartości 
kilkunastu polskich magazynów kobiecych pokazuje ścisły związek przekazywanych 
wzorców osobowych (a także rozwiązań ikonografi cznych i retorycznych) ze statusem 
społecznym i ekonomicznym projektowanej grupy docelowej. Nic w tym dziwnego. 
Konsumpcja – wiemy to co najmniej od czasów Veblena – ma funkcję stratyfi kacyjną: 
kreuje i odzwierciedla podziały społeczne. Pisma rodzajowe, będące przede wszystkim 
produktami konsumpcyjnymi, a także nośnikami przekazów konsumpcyjnych, w ni-
czym się tutaj nie różnią od wszelkich innych produktów rynkowych. 

Polska specjalistka od prasy kobiecej (Sokół 1998: 355–360 nn.) proponuje poręczny 
podział pism kobiecych na magazyny luksusowe, pisma „dla nas o nas”, czyli ze śred-
niej półki, oraz tanie, popularne pisma „dla nas, ale nie o nas”. Te wyjaśniające formuły 
akuratnie, ale w uproszczeniu odzwierciedlają konstruowaną relację pomiędzy pisma-
mi-produktami a ich konsumentkami o zróżnicowanym statusie społecznym i poziomie 
zamożności.

Różowe myślenie w wersji luksusowej

Magazyny luksusowe koncentrują się wokół postaci kobiety nowej generacji (ibidem: 
356; także: Dukaczewska 1995; Łaciak 1995, i in.): aktywnej, wykształconej, dużo za-
rabiającej, często sprawującej władzę i zarządzającej innymi ludźmi. Kobieta ta zwykle 
pozostaje w związku z mężczyzną, lecz związki te ani nie są prezentowane jako trwałe, 
ani nie muszą mieć postaci małżeństwa. Związek z mężczyzną jest tutaj dopełnieniem 
samorealizacji kobiety oraz oznaką jej statusu społecznego, więc partner musi mieć ce-
chy użytkowe (wygląd, zamożność, atrakcyjny zawód, sprawność seksualną, nastawie-
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nie na potrzeby kobiety) stosowne do potrzeb i statusu partnerki. W razie konieczności 
może być wymieniony na innego. Dzieci są podobnymi atrybutami sukcesu, jak męż-
czyźni. Kobieta decyduje się je mieć, bo właśnie tego zapragnęła – konieczne jest jej to 
do pełnej samorealizacji życiowej. Sukces polega przecież na tym, żeby mieć wszystko, 
a więc powodzenie fi nansowe i dobra praca muszą się splatać z wzorowym życiem ro-
dzinnym. To życie rodzinne to przede wszystkim wakacje, święta, przyjęcia, korzystanie 
z kultury i rozrywek; pokazywane jest jako wspólne podróże, zabawy, sport, luksusowa 
konsumpcja. Wydawałoby się zatem, że pisma takie jak „Twój Styl”, „Pani”, „Uroda” 
są w naszej rzeczywistości forpocztą przebudowy stereotypowego obrazu kobiety pa-
sywnej i poświęcającej się. Głębsza analiza treści (por. m.in. Kowalczyk, Zierkiewicz 
2002) wskazuje jednak, że ta prezentacja kobiecej samodzielności to raczej maska, styl 
mający dowartościować czytelniczki niż głębokie przesłanie. Kobiety są tu wprawdzie 
prezentowane w rolach związanych z sukcesem zawodowym, kreatywnością, zarządza-
niem, jednocześnie jednak uprzedza się je i napomina, żeby w pracy „nie naśladowały 
mężczyzn”. Racjonalizm, stanowczość, nie daj Boże agresja, są „niekobiece” i mogą 
narazić kobietę na oskarżenie o naśladowanie mężczyzn (� KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ 
I NAJSŁABSZE OGNIWO). Zamiast tego proponuje się „kobiecy styl zarządzania” 
– empatyczny, miękki, kompromisowy, oparty na budowaniu pozytywnych stosunków 
między ludźmi. Kobiety pokazywane w rolach zawodowych, publicznych, społecznych 
zawsze są opisywane także pod kątem urody. Sporo miejsca poświęca się opisowi jak się 
ubierają i gdzie robią zakupy. Niemal zawsze także sukces zawodowy ma za tło idealny 
dom – i podkreśla się, że właśnie to stanowi sens życia kobiety. Związki z mężczyznami 
są wprawdzie ukazywane jako otwarte, często partnerskie na co dzień, lecz stanowią 
koniec końców ostateczną, nie podlegającą dyskusji normę. Jeżeli więc przedstawia się 
kobietę, która nie pozostaje w stałym związku z mężczyzną, stosowne jest wyjaśnienie 
dlaczego tak się dzieje i wskazanie, iż nie jest to stan nieodwracalny ani permanentny. 
Alternatywny do kobiety sukcesu wzór osobowy w tych pismach, to kobieta swojego 
mężczyzny – partnerka życiowa polityka, artysty, naukowca, biznesmena, która „poświę-
ca się” i rezygnuje z pracy poza domem, żeby on mógł się realizować. Nawet jednak 
w prowadzeniu domu jest w takiej sytuacji perfekcjonistką i odznacza się szczególnymi 
talentami (por. Łaciak 1995: 238–239). Nie wskazuje się natomiast jako alternatywy po-
staci kobiety, która by nie przewidywała w życiowym scenariuszu związku z mężczyzną 
i/lub posiadania dzieci albo nie robiła sobie „małych kobiecych przyjemności” w postaci 
luksusowych zakupów czy usług kosmetycznych. Wymowny jest stosunek tych pism do 
feminizmu – pokazywanego jako właśnie „niekobiecy”, nieestetyczny i zabraniający ko-
bietom prawdziwie szczęśliwego życia osobistego i radości z konsumpcji (Kowalczyk, 
Zierkiewicz 2002: 98–102). Nawet jeśli przypadkiem jakieś kobiety (albo nawet męż-
czyźni) wyrażają pewne quasi-feministyczne poglądy, uważają zazwyczaj za konieczne 
zastrzeżenie – „nie jestem feministką (feministą)”.

Ilustracje w luksusowych magazynach to częściowo wizerunki kobiet-bohaterek 
tekstów dziennikarskich, częściowo zaś fotografi e modelek. Uderza podobieństwo mię-
dzy jednymi i drugimi. Fotografi a dąży do maksymalnej estetyzacji postaci kobiecej. 
Jeśli trzeba, fotoedytorzy nie cofają się przed nawet bardzo daleko idącymi retuszami 
i modyfi kacjami. Kobiety najczęściej portretowane są w ograniczonych, zamkniętych, 
klaustrofobicznych przestrzeniach (tradycyjnie służących jako wizualny kontekst dla 
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kobiet; por. Oleksy 2001: 184), albo przedstawiane jako wizualne asyndetony, złożone 
z atrakcyjnych części ciała – nóg, ust, biustów, pośladków, słabo wiążących się w całość 
(por. Curran, Renzetti 2005: 223). Zarówno modelki, jak i kobiety „prawdziwe” poka-
zywane są w pozycjach pasywnych, jako obiekty do oglądania – jeśli są młode, lub 
w wersji macierzyńskiej – jeśli są w wieku średnim albo (co się w ogóle rzadko zdarza) 
stare.

Można podsumować, że pisma dla kobiet z wyższej półki reprezentują w gruncie rze-
czy rodzaj ideologii girl power. W pismach dla kobiet młodszych, jak „Cosmopolitan”, 
jest ona otwarcie artykułowana i powiązana z możliwościami manipulatorskiego wyko-
rzystania własnej atrakcyjności i dostępności seksualnej. Girl power oparta na wykorzy-
staniu typowych, tradycyjnych atrybutów kobiecości dla uzyskania władzy w codzien-
nym życiu występuje jednak także w pismach „dla starszych dziewczynek”. Kobieca siła 
ma tam być użyta do osiągnięcia perfekcji w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego. 
Gdyby nie otwarte uznanie za normę luksusowej konsumpcji i związane z tym wezwa-
nie do koncentracji na potrzebach własnego ciała, urody, samopoczucia, można by po-
wiedzieć, że pisma te wprost kontynuują tradycyjną wizję kobiety-bohaterki, obecną 
w polskiej prasie kobiecej i w XIX wieku i w PRL. Rzecz jest jednak bardziej złożona. 
W przesłaniu tych magazynów tkwi wewnętrzna sprzeczność: skojarzenie wezwania do 
egocentryzmu i hedonistycznego korzystania z życia – oraz do heroicznej samodyscy-
pliny, pozwalającej na osiągnięcie perfekcji we wszystkich dziedzinach życia, ze szcze-
gólnym jednak uwzględnieniem osobistej atrakcyjności fi zycznej i idealnej harmonii 
w życiu osobistym.

Obrazy ciała w tych pismach pozostają w schizofrenicznej sprzeczności z opisami 
kobiet zajętych i aktywnych, są za to całkowicie zgodne z ideologią dziewczyńskiej/ko-
biecej siły. Moda ma służyć „kobiecości” i „uwodzeniu”. Pielęgnacja ciała jest jednym 
z głównych i najważniejszych działań kobiety. Szczupłość jest obowiązkiem i dowodem 
samokontroli. Konieczne jest zachowanie młodego wyglądu i walka z czasem. Kobieta 
musi fachowo wykorzystywać to, co jej w tej dziedzinie oferuje rynek. Warstwa iko-
nografi czna eksponuje piękne ciała, kosztowną odzież, luksusowe wnętrza. Zwłaszcza 
w poświęconych modzie, pielęgnacji i sprawom osobistym działach tych magazynów 
kobiety pokazywane są jako bierne, lecz samoświadomie poddające się mechanizmom 
męskiego spojrzenia. Dlaczego męskie spojrzenie miałoby dominować w przedsta-
wianiu kobiet w pismach kobiecych? Konstrukcja wizerunku kobiety zdaje się podpo-
rządkowana sytuacji wielokrotnie (Melosik 2006: 164–165) opisywanej jako podwójne 
spojrzenie, polegającej na poczuciu bycia obserwowaną i jednoczesnej dyscyplinującej 
samoobserwacji, ze świadomością istnienia męskiego spojrzenia i męskich standardów 
seksualnej atrakcyjności kobiet. Kobiety w tych pismach poddają się więc oglądaniu 
i autokontemplacji. Skoncentrowane na sobie i własnych potrzebach, potrzebują jednak 
męskiego (przynajmniej hipotetycznego) spojrzenia. O ile w pismach dla młodszych 
kobiet („Elle”, „Cosmopolitan”) na prawach alternatywy pojawia się także próba pod-
dania wizerunków ciała męskiego reżimowi female gaze, o tyle w pismach dla kobiet 
dojrzałych taka alternatywa praktycznie nie występuje. Reasumując: kobieta według 
„Twojego Stylu” czy „Pani” zarządza bankiem, służy w brygadzie antyterrorystycznej 
i podróżuje dookoła świata, a jednocześnie prowadzi idealny dom (zwykle z pomocą 
gosposi), kompetentnie robi zakupy, jest idealną matką całkowicie skupioną na dziecku, 
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stanowiącym ostateczny sens jej życia, realizuje się w pełnym, wieloaspektowym związ-
ku z partnerem intelektualno-erotyczno-biznesowym i bez problemu, gdy tylko przyj-
dzie jej ochota, funduje sobie trzy dni domowego spa, gdy izoluje się od świata w swej 
designerskiej łazience i słuchając inspiracyjnej muzyki, kontempluje i dopieszcza swoje 
idealne ciało, nacierając je kosztownymi olejkami w świetle świecy o zapachu zmysło-
wo-relaksującym...

Różowe myślenie w wersji popularnej

Wizerunki kobiet w pismach ze średniej półki mają na pierwszy rzut oka więcej wspól-
nego z realnym życiem; jak trzeźwo zauważa Zofi a Sokół (1998: 360), „«Przyjaciółka», 
«Claudia», «Olivia», «Poradnik Domowy» (...) nie uczą jak żyć, tylko jak sobie radzić”. 
Radzenie sobie ma prowadzić do idealnego połączenia ról żony, matki, gospodyni, pra-
cownicy i uwodzicielki, jednak ze zdecydowanym priorytetem dla ról domowych. Praca 
zawodowa jest tutaj znacznie mniej ważna, niż na górnej półce; nie ma aspektu am-
bicjonalnego ani samorealizacyjnego. Istnieje, ale przede wszystkim w związku z dy-
namiką emocjonalnych stosunków między ludźmi (co począć z nielojalną koleżanką, 
jak układać stosunki z szefem, jak się dobrze zaprezentować w nowej pracy), a także 
z problemami, jakie niesie życie codzienne (jak łączyć obowiązki matki i pracownika, 
jak nakłonić męża do przejęcia części obowiązków domowych). Kobieta pokazywana 
w tych pismach ma najwięcej wspólnego z tradycyjnym modelem empatycznym. Jest 
nastawiona na potrzeby domu i mężczyzny, z którym żyje w trwałym, monogamicznym, 
sakramentalnym związku. Ma dzieci, podejmuje trud opieki nad nimi i ich wychowania 
(mężczyzna rzadko występuje jako opiekun dzieci i wówczas jest przedstawiany w roli 
heroicznej – na przykład przejął opiekę nad nimi, bo żona umarła, pracuje za granicą 
albo okazała się nieodpowiedzialna). Stąd duża rola porad, jak się podobać mężowi i jak 
organizować życie rodzinie: wyprawić dziecku przyjęcie urodzinowe, ugotować coś mę-
żowi na spotkanie z kumplami, a przede wszystkim – jak estetyzować i optymalizować 
dom i życie codzienne, by partner „mógł w domu znaleźć azyl po stresującej i męczącej 
pracy” (Łaciak 1995: 241). Ważne są kulinaria, porady wnętrzarskie, a także pielęgna-
cja ciała i moda. Ubrania mają być „kobiece”, praktyczne, wszechstronne (jak użyć tej 
samej bluzki do pracy, na przyjęcie i na wywiadówkę w szkole), dostępne fi nansowo, 
możliwe do uszycia własnoręcznie. Słusznie zatem wskazuje Zofi a Sokół, że chodzi 
tu nie o to, jak żyć, tylko jak sobie radzić. Jest to jednak radzenie sobie innego typu, 
niż w „Przyjaciółce” czasu PRL, podpowiadającej jak zastąpić cytrynę kiszoną kapustą 
i jak przerobić sukienkę sprzed pięciu sezonów. Kobieta ze średniej półki ma sobie ra-
dzić nie z brakami na rynku, lecz z kompetentnym wyborem i umiejętnym, twórczym 
korzystaniem z konsumpcyjnej obfi tości w warunkach ograniczonych zasobów fi nanso-
wych rodziny. Empatyczna, cielesna (ale nie intelektualna) i konsumpcyjnie nastawio-
na, w swych zainteresowaniach niezbyt się w gruncie rzeczy różni od luksusowej damy 
biznesu z półki wyższej. Tyle tylko, że kobieta sukcesu realizuje swą konsumpcyjną 
kompetencję urządzając letni dom na wsi i szperając w paryskich butikach, a kobieta 
ze średniej półki – tanio i smacznie przyrządzając niedzielny obiad dla teściów i prze-
obrażając małżeńską sypialnię w ogród przy pomocy nowych zasłonek i własnoręcznie 
zszytej narzuty na łóżko.
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Najniższa półka – damskie tabloidy

Wreszcie pisma z półki najniższej – „Tina”, „Naj”, „Chwila dla Ciebie”, „Życie na 
Gorąco”, „Twoje imperium”, „Rewia” i tym podobne. Dla nas, ale nie o nas. We współ-
czesnym wydaniu najczęściej jest to hybryda gatunkowa, łącząca cechy poradnika 
praktycznego, magazynu tęczowo-plotkarskiego, pisma telewizyjnego i tabloidu (� 
TABLOIDYZACJA – ROZSZERZANIE PARADYGMATU). Charakterystyczny jest 
tutaj negatywny lub przynajmniej dwuznaczny moralnie obraz życia kobiet z wyższej 
półki i z domniemanej społecznej elity – aktorek, piosenkarek, modelek, żon zamożnych 
biznesmenów, które się zakochują, rozwodzą, romansują, walczą z partnerami o dzieci, 
popadają w choroby, nałogi, długi, hazard lub kleptomanię, bezskutecznie się odchu-
dzają lub przechodzą odwyk od narkotyków, biją dziennikarzy i służbę domową. Ten 
ponury obraz łączy się jednak z niewątpliwą, voyeurystyczno-eskapistyczną fascynacją 
życiem domniemanych wyższych sfer. Opowieści o celebrytach nie stanowią oczywi-
ście jedynej treści pism z najniższej półki. Współistnieją one z prostymi, praktycznymi 
poradami domowo-pielęgnacyjnymi oraz z opowieściami z życia tzw. zwykłych ludzi, 
skonstruowanymi na typowej tabloidowej opozycji biedni – bogaci, my – oni i z tabloi-
dowo-melodramatycznym przesłaniem moralnym (� PROSTA AKSJOLOGIA I MISJA 
SPOŁECZNA TABLOIDU).

PISMA KOBIECE I HIERARCHIA SPOŁECZNA 

Wszystkie trzy półki, przy licznych różnicach, łączy kilka ważnych – w moim mniema-
niu – cech. Są to: esencjalizm w myśleniu o rolach rodzajowych ludzi; defi niowanie ko-
biety poprzez jej rolę w relacjach damsko-męskich; krytyczny, dyscyplinujący stosunek 
do ciała i nastawienie na kontrolę nad nim; fascynacja konsumpcją – konsumpcja jako 
wartość, dążenie i cel kobiety oraz podstawowe źródło przyjemności; nacisk na praktyki 
estetyzacji życia codziennego – jako na typową, „przyrodzoną” działalność kobiecą ten 
rodzaj twórczości, który jest dostępny dla kobiet. Łączy je także wyraźne przesłanie 
o stratyfi kacyjnym, dzielącym ludzi na klasy, warstwy i grupy, wymiarze konsumpcji. 
Proponowane wzorce i normy moralne zależą od usytuowania społecznego grupy do-
celowej. Zakres społecznej swobody jest funkcją zamożności własnej lub partnera. Styl 
konsumpcji, zależnie od usytuowania na drabinie społecznej, ma albo uwydatniać swo-
bodę w stosunku do tradycyjnych reguł i norm, albo podkreślać ich skrupulatne prze-
strzeganie. Konstrukcja wzorców kobiecości w magazynach z górnej półki odzwiercied-
la częstą w kulturze popularnej (co najmniej od Przeminęło z wiatrem) postać tak zwanej 
kobiety zasobnej. Woman of substance (Borkowska 2000: 233) może sobie, z racji za-
możności i przynależności klasowej, pozwolić na zachowania, które uważa się za niesto-
sowne dla kobiety – i właśnie przez to jej kobiecość jest szczególnie atrakcyjna. Pisma 
luksusowe pokazują zatem kobiety żyjące w związkach nieformalnych, a nawet pozwa-
lają sobie niekiedy pisać o homoseksualizmie. Na średniej półce tymczasem wierna he-
teroseksualna monogamia jest normą; na najniższej – erotyczna swoboda oznacza brak 
moralności. W magazynach luksusowych konsumpcja ma podkreślać ego konsumentki; 
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na średniej półce jej ego po prostu nie występuje, według najniższej – skupienie na włas-
nych priorytetach cechuje egoistki i kobiety niemoralne. W luksusowych magazynach 
kobiety mogą ryzykować także estetycznie: wybór stylu odzieżowego, wnętrzarskiego, 
kulinarnego może (a nawet powinien) się wiązać ze świadomą, kontrolowaną prowo-
kacją estetyczną i/lub erotyczną. Na średniej półce styl ma być zrozumiały, praktyczny, 
tradycyjny i „ładny” (wszak jeszcze nasze babcie uważały, że kobieta prawdziwie ele-
gancka zawsze jest nieco w tyle za modą). Na półce najniższej prowokacja jest wpraw-
dzie fascynująca, ale niemożliwa do podjęcia dla „zwykłej kobiety” i jako taka, zwykle 
zostaje ukarana.

JĘZYK PRASY KOBIECEJ A SPOŁECZNA KONSTRUKCJA 
RODZAJU

W drugiej dekadzie transformacji mamy więc prasę rodzajową przeznaczoną dla ko-
biet względnie jednolitą co do podstawowego przesłania światopoglądowego, opartą na 
zasadniczo tradycyjnym układzie ról społecznych, zorientowaną na wartości konsump-
cyjne. Język tych magazynów, przy wszystkich różnicach wynikających z poziomu wy-
kształcenia i usytuowania społecznego grupy docelowej, odzwierciedla społeczną kon-
strukcję czytelniczki – „prawdziwej kobiety”: emocjonalnej, ciepłej, kompromisowej, 
nastawionej na komunikację osobistą, skupionej na życiu prywatnym, zainteresowanej 
szczegółami, o niskich natomiast zdolnościach analityczno-syntetycznych. Uwidacznia 
się to w doborze słownictwa, ukształtowaniu składniowym, stylu i poetyce. Idiolekt 
prasy kobiecej (Lizurej 2002: 80) charakteryzuje się dążeniem do prostoty, lekkości 
stylistycznej, emocjonalności. Sposób mówienia i opisywania świata unika naruszania 
poczucia społecznego, estetycznego i poznawczego bezpieczeństwa czytelniczek (� 
INFOTAINMENT I ORIENTACJA MELODOKSYJNA).

KONSUMPCJA CZY POKONSUMPCJA?

W tym samym czasie prasa dla kobiet w społeczeństwach wkraczających w fazę pokon-
sumpcyjną ewoluuje. Niezależnie od międzykulturowych różnic, sprawiających, że pis-
ma te w różnych krajach mogą się różnić stylem i poziomem społecznego liberalizmu, 
odchodzą one od jednolitego wizerunku kobiecości „różowej”, empatycznej i konsump-
cyjnej. Pisma te – nie należy się łudzić – bardzo mocno zachęcają do konsumpcji i nie 
dopuszczają specjalnych wątpliwości co do tego, jakie są podstawowe, niezbywalne 
komponenty kobiecości akceptowanej społecznie. Ma to być zasadniczo kobiecość em-
patyczna, choć obecnie wzbogacona o pewną dawkę seksualnej niezależności (por. ana-
liza pism kobiecych w: Curran, Renzetti 2005: 210–213) i skierowana „na poszukiwa-
nie męskiego partnera, z którym relacje seksualne byłyby oparte na zasadzie równości” 
(Curran, Renzetti 2005: 211). Jednak konsumpcja występuje tam w coraz większej pro-
porcji w paradygmacie postkonsumpcyjnym – nie tyle jako cel życiowy kobiety i źródło 
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szczęścia samo w sobie, ile jako niezbędny środek do realizacji prywatnych scenariuszy 
życiowych i jako narzędzie autoekspresji. Takie rozumienie konsumpcji w magazynach 
kobiecych nie unieważnia nadrzędności wzorca kobiecości empatycznej, ale pozwala 
przynajmniej na zróżnicowanie możliwych sposobów jego realizacji. Pokazywane są 
również, nie ośmieszane ani nie marginalizowane, postacie kobiet niezakładających 
w swoim życiu nadrzędności zamykania się w domu i służby rodzinie, a nawet obywają-
cych się bez relacji erotycznych z mężczyznami. W polskich pismach kobiecych mamy 
natomiast przede wszystkim wersję kobiecości empatyczno-heroicznej; idealny wzór 
kobiecości to tradycyjna Matka-Polka, której dążeniem i główną wartością jest mężczy-
zna i dziecko, i która w oczywisty sposób podporządkowuje swoje interesy interesom 
mężczyzny, a w razie potrzeby bierze na siebie rozwiązanie życiowych kryzysów rodzi-
ny – będąc jednocześnie oddanym pracownikiem (ale bez większych ambicji kierowni-
czych), pełną poświęcenia gospodynią, atrakcyjnym obiektem seksualnym. A wszystko 
przy zachowaniu łagodnego, słodkiego, konserwatywnego idiomu wizualnego.

KOBIECE MEDIA RODZAJOWE – ROZSZERZANIE 
PARADYGMATU

Ten konserwatyzm, słodycz i brak refl eksji nad istotą przemian w społecznym i pry-
watnym konstruowaniu ról rodzajowych, które to przemiany właśnie u nas zachodzą 
(nie wydaje się, by mogli je na dłuższą metę powstrzymać najbardziej mizoginiczni 
prawicowi politycy) to zjawisko bardzo istotne. Jednocześnie bowiem zachodzi proces 
genderyzacji, urodzajowienia coraz szerszych sfer dyskursu medialnego – w kierunku 
właśnie kobiecej bazy rodzajowej. To logiczne, skoro wartości i budowa społeczeństwa 
konsumpcyjnego opierają się głównie aktywności konsumpcyjnej kobiet. Pisma kobiece 
to rodzaj wzorca; omawiamy je tutaj, bo skupiają w sobie wszystkie ważniejsze cechy 
współczesnych mediów kobiecych. Kobiece media rodzajowe to dziś nie tylko ilustro-
wane magazyny dla pań, lecz także prasa tęczowa i plotkarska, tygodniki telewizyjne, 
magazyny o modzie, żurnale, pisma shoppingowe, tak zwana prasa serca, prasa ezo-
teryczna, ogromny rynek mediów (drukowanych i elektronicznych) samopomocowych 
i poradniczych (medycyna, psychologia, erotyka, pedagogika i wychowanie, życie ro-
dzinne, a także kuchnia, moda, pielęgnacja osobista, pielęgnacja i wychowanie dzieci, 
wnętrzarstwo, ogrodnictwo, podróże itp.), seriale, telenowele, opery mydlane, docuso-
aps, talk shows, znaczna część reality shows, hybrydyczne gatunkowo narracje o we-
wnętrznej i zewnętrznej przemianie (typu Superniania, Kto tu rządzi, Chcę być piękna, 
Jak się nie ubierać, Jak dobrze wyglądać nago), rozległe obszary literatury popularnej 
(z ikoną tego gatunku literatury – wydawnictwem Harlequin), komedie romantyczne, 
fi lmy erotyczne, pornografi a dla kobiet, kobiece portale i strony internetowe i wiele in-
nych. Pisma opinii przebudowują treści w kierunku lepszego dowartościowania kobiecej 
części audytorium, prasa codzienna wydaje tygodniowe dodatki ilustrowane „specjalnie 
dla kobiet”, telewizje tworzą kobiece stacje tematyczne albo przynajmniej kobiece pas-
ma. Wysyłkowe kluby książkowe, jak Klub Książki, projektują swoją ofertę wyraźnie 
z myślą przede wszystkim o czytelniczkach. Wyłania się rynek gier komputerowych 
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przeznaczonych specjalnie dla kobiet, wiele innych gier projektuje się tak, żeby przynaj-
mniej podobały się nie tylko mężczyznom.

To dowartościowanie kobiecych audytoriów jest zrozumiałą konsekwencją rozwoju 
społeczeństw konsumpcyjnych i pokonsumpcyjnych. Jak długo kupowanie będzie spo-
łecznie akceptowanym, nawet przymusowym zajęciem przede wszystkim kobiet (a że 
jest to logicznie związane z kapitalizmem, wiedział już w XIX wieku Thorstein Veblen; 
Veblen 1998), media będą musiały konstruować swoje teksty w taki sposób, by skłonić 
kobiety do zauważania i przyjaznego odbioru reklam. Przemianom w tym samym kierun-
ku (o czym zajmująco pisze u nas np. Tomasz Szlendak; Szlendak 2005) podlega w kon-
sumujących społeczeństwach całe otoczenie konsumpcji i związane z konsumowaniem 
ludzkie zajęcia, rozrywki i rytuały. W tej sytuacji defi nicja kobiecości w mediach ma 
ogromne znaczenie. W polskiej prasie kobiecej jest to defi nicja prosta i jednostronna. 
Tymczasem funkcjonuje ona w szerszym społecznym kontekście zmiany, przewartoś-
ciowania, podważenia jednolitych defi nicji tożsamościowych i nieulegających niegdyś 
wątpliwości opisów ról społecznych. 

13.2. Magazyny dla mężczyzn

Tego u nas nie było w ogóle i może właśnie dlatego zachodnie magazyny dla panów 
były w Peerelu przedmiotem dość niezdrowej fascynacji. Ich potajemne studiowanie 
kojarzyło się z zakazanym owocem, część publiczności utożsamiała je z prasą porno-
grafi czną. W latach 70. i 80. mniej zamożny i mniej wymagający czytelnik studiował 
z płonącymi uszami przemycane ze Szwecji lub Niemiec pisemka pornografi czne (zwa-
ne wówczas potocznie świerszczykami), bardziej zaś oświecony nie bez skrępowania 
przerzucał przemyconego zza żelaznej kurtyny „Playboya” czy „Hustlera”. Na granicy 
jednakowo konfi skowano i „Playboya”, i świerszczyki.

PRL BEZ PISM DLA PANÓW

Obowiązująca u nas co najmniej od XIX wieku i do dziś żywa w polskim społeczeń-
stwie koncepcja męskości jest koncepcją zadaniową i patriarchalną, choć jednocześnie 
w pewnej mierze schizofreniczną. Męskość defi niuje się przez aktywność, odpowie-
dzialność, powagę, racjonalność, siłę fi zyczną, zdolność do bohaterstwa oraz umiejęt-
ność organizacji i wolę sprawowania władzy – w opozycji do biernych, dziecinnych, 
irracjonalnych, nieodpowiedzialnych, chaotycznych i miłych kobiet, które w momencie, 
gdy ujawnią zdecydowanie lub umiejętności przywódcze, uznane zostają za niekobiece. 
Prawdziwy mężczyzna to ktoś, kto działa w świecie, podejmuje decyzje i nie zajmuje 
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się nieważnymi drobiazgami. Jeśli wszystko z nim w porządku, absolutnie nie interesuje 
się własnym zdrowiem i wyglądem. Z drugiej strony, istnieje cicha zgoda na to, że jak 
powiada mądrość potoczna, mężczyźni nigdy nie przestają być chłopcami, interesują 
się sportem oraz seksem (a to bardzo niepoważne zainteresowania) i lubią się bawić. 
Hedonistyczne zainteresowania dużych chłopców nigdy jednak nie były dowartościo-
wywane w komunistycznych mediach. Nie było powodu, by o nich głośno wspominać; 
odciągałyby od zadań politycznych i produkcyjnych, trudno było na nich (z wyjątkiem 
sportu) zbijać kapitał polityczny, a jednocześnie przy braku wolnego rynku nie mogły 
nikomu przynieść pieniędzy. 

Ilustrowane pisma męskie, które zaczęły u nas wychodzić po 1989 roku, spotkały 
się z umiarkowanym entuzjazmem męskiej publiczności – z wyjątkiem może pisemek 
o treści erotyczno-pornografi cznej, które miały kilka lat boomu na polskim rynku, zanim 
się nie opatrzyły i nie znudziły (dziś ich sytuacja nie różni się od tego, co można zaob-
serwować na Zachodzie: tworzą marginesowy, choć niemały i dochodowy sektor prasy 
ilustrowanej). Naprawdę nowy gatunek: magazyny dla mężczyzn zajmujące się, obok 
erotyki, zaspokajaniem rozrywkowych i estetycznych potrzeb specyfi cznie męskiej pub-
liczności, znalazł na naszym rynku prasowym stosunkowo trwałą niszę dopiero w ostat-
nich latach XX wieku. Nie wystarczy zatem powiedzieć, że pisma dla mężczyzn poja-
wiły się na polskim rynku po prostu dlatego, że „teraz już można”. Zresztą, na przykład 
na rynkach prasowych w Niemczech i Austrii zaczęły się dobrze sprzedawać dopiero 
w późnych latach 90., choć wcześniej nie było po temu politycznych ani ekonomicznych 
przeszkód (Werkmeister 2003); we Francji, choć obecne od lat 70., stały się ważnym 
segmentem rynku prasowego dopiero pod koniec ubiegłego stulecia (Lequeret 2000). 
Pisma dla mężczyzn zyskały u nas dostatecznie szerokie zainteresowanie wśród czytel-
ników, by trwale utrzymywać się na rynku dopiero w momencie, gdy klimat kulturalny 
pozwolił na dyskusję nad modelami kobiecości i męskości, a gospodarka wytworzyła 
rynek swoiście męskich dóbr konsumpcyjnych.

PRASA DLA PANÓW – WYZNACZNIKI GATUNKOWE

Magazyny dla mężczyzn zaczęły się ukazywać na zachodnich rynkach medialnych i 
w USA w końcu XIX wieku, choć za najstarsze takie czasopismo należy chyba uznać 
jeszcze osiemnastowieczny, angielski „Gentleman’s Magazine”. Rzecz jasna, ani 
treść, ani wartości, ani rodzaj materiałów w ukazującym się od 1731 roku „Magazynie 
Gentlemana” nie przypominały tego, co można zobaczyć w „Playboyu” czy „CKM”. 
Do kategorii pism dla mężczyzn można go jednak zaliczyć na podstawie dwóch pod-
stawowych cech, które mają i dzisiejsze męskie magazyny: był zaadresowany specjal-
nie do dżentelmenów o określonym, wysokim statusie materialnym, oraz miał wyraźnie 
hedonistyczne cele. Był nastawiony na danie czytelnikowi przyjemności, a nie na jego 
edukację, poinformowanie czy zbudowanie moralne. 

Historycznie rzecz biorąc, modele męskości i kobiecości w społeczeństwach kapita-
listycznych rozwijały się w związku z rozwojem konsumpcji; wzorce bycia kobietą i by-
cia mężczyzną oraz modele konsumpcji wzajemnie się warunkowały (Osgerby 2003). 
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Pisma dziewiętnastowieczne były już zatem w większym stopniu bliskie temu, co dziś 
defi niujemy jako magazyny męskie: dotyczyły rozrywek, ówczesnych sportów, alko-
holi, cygar i innych używek, ubiorów, podróży, oraz cieszyły męskie oko wizerunkami 
mniej lub bardziej roznegliżowanych kobiet. Zawierały już także pewien wzór osobowy: 
model mężczyzny nowoczesnego, „na czasie”, zorientowanego w nowinkach z dziedzi-
ny sportu, rozrywek i mody. 

Zasadnicza formuła pism męskich nie zmieniła się od ponad stu lat. Magazyny dla 
panów publikują teksty na temat seksu, relacji z kobietami, sportu, samochodów, ele-
ganckich nowinek technicznych i gadżetów, podróży, rozrywek, używek, mody męskiej, 
w niewielkim stopniu – stosunków w pracy. Oprócz tego – plotki z życia gwiazd i ce-
lebrities, dowcipy (często mizoginiczne lub ryzykowne obyczajowo), żartobliwe felie-
tony, humorystyczne rysunki. W XX wieku, w znacznej mierze pod wpływem sukcesu 
amerykańskiego „Playboya”, pojawił się w nich charakterystyczny, cyniczno-żartobliwy 
ton, co dzisiejszy medioznawca opisuje w następujący sposób: „[magazyny te] oferu-
ją mieszankę ironii, wskazówek praktycznych, wyrachowanego rozsądku i żartobliwej 
mizoginii w podejściu do relacji osobistych” (Jackson, Stevenson, Brooks 2001: 20). 
„Próbują stać się «przyjaciółmi czytelnika», oferując przydatne wskazówki, wskazując 
na oczywiste pułapki i dostarczając użytecznych rad, a wszystko w języku zdrowego 
rozsądku, z ironią używaną jako ostrzeżenie przeciwko braniu czegokolwiek, co tam się 
mówi, zbyt poważnie” (ibidem, 76). Można patrzeć na ten język jako na swoistą parodię 
pism dla kobiet, oferujących również wiele porad praktycznych i rozważań na temat 
relacji męsko-damskich, ale zazwyczaj w tonie poważnym i rzeczowym.

Styl jest zatem zwykle lekko żartobliwy, choć o różnym nasyceniu ironią i dwuznacz-
nością. Proporcje tematyki również mogą być zróżnicowane. To w tych proporcjach 
i stylu odbijają się przemiany paradygmatu gatunkowego, paradygmat zaś ewoluuje pod 
wpływem tego, w jaki sposób w dwudziestowiecznych społeczeństwach kapitalistycz-
nych zmieniają się koncepcje męskości i związane z nimi praktyki konsumpcyjne. Może 
zresztą to właśnie dlatego pisma te praktycznie nie istniały nie tylko na rynku komuni-
stycznej prasy, ale nawet w świadomości ludzi w Peerelu: redefi niowanie męskości było 
chyba jednym z ostatnich zmartwień mężczyzn (i kobiet) żyjących w tamtym ustroju.

ODMIANY MAGAZYNÓW MĘSKICH

Pisma dla mężczyzn można dziś podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to 
magazyny hobbystyczne poświęcone sportom, samochodom, komputerom, militariom 
itp. Prototypem tego typu pisma w PRL był zapewne „Młody Technik”... Nie musiałyby 
one koniecznie być magazynami dla panów – kobiety też grają na komputerach i jeżdżą 
samochodami. Znamienne jednak, że wiele z tych magazynów zwraca się przede wszyst-
kim lub wyłącznie do mężczyzn. „Piłka Nożna”, „Futbol PL”, „PC World Computer”, 
„CD Action”, „Auto Świat” są projektowane z myślą o męskiej bazie rodzajowej i sta-
nowią kontekst dla specyfi cznie męskiej reklamy. Dwa pozostałe segmenty prasy mę-
skiej, niespecjalistyczne, o zróżnicowanej tematyce, odnoszą się nie tyle do specjalności 
i zainteresowań, ile do życia „mężczyzny jako takiego”. Wchodzące w ich skład maga-
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zyny można podzielić na tradycyjne pisma męskie, u nas reprezentowane choćby przez 
„Playboya” czy „Gentlemana”, oraz pisma dla nowego mężczyzny (czy, jak się okaże 
dalej, dla chłopaka) – na przykład „CKM”.

PISMA DLA PANÓW A ZMIANY MODELI MĘSKOŚCI

Zanim jednak przyjrzymy się ewolucji zachodnich pism dla mężczyzn i zastanowimy 
nad sensem ich adaptacji do polskich warunków, rozważmy, jak w ogóle wygląda kon-
cepcja męskości ukazywana i personifi kowana w mediach; bez tego opisu trudno bo-
wiem zrozumieć zarówno sens różnic pomiędzy tradycyjnymi i „nowymi” magazynami 
dla mężczyzn, jak i zinterpretować ich funkcjonowanie w rodzącej się kulturze kon-
sumpcyjnej w Polsce.

Większość propagowanych w mediach modeli męskości kształtowana jest w obrębie 
opisywanego wyżej za Connellem wzorca męskości hegemonicznej. Brytyjski medio-
znawca (Benwell 2003: 8) podpowiada, by patrzeć na nie jako na komponenty dwóch 
projektów: „męskości jako siły/władzy oraz męskości jako tożsamości”. W centrum tego 
pierwszego projektu znajduje się tradycyjny wizerunek hegemonicznego mężczyzny do-
minującego, ale pozytywnie wartościowane są tu także wizerunki mężczyzn korzystają-
cych z dywidendy patriarchalnej. Siła fi zyczna jest tu spleciona z sukcesem ekonomicz-
nym: współczesny mężczyzna dominujący to nie koniecznie Rambo – to także (dobrze 
umięśniony za sprawą ćwiczeń na siłowni i uprawiania kosztownych sportów dla bo-
gatych) mężczyzna sukcesu, którego „przeznaczeniem jest osiągać sukcesy w świecie” 
(Melosik 2002: 116), „wyglądający jakby mógł kupić wszystko” (Melosik 2002: 115). 
Modelowa wizja męskości hegemonicznej zostaje tu przystosowana do warunków kapi-
talistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym siła fi zyczna ma raczej wymiar 
symboliczny, a prawdziwymi atrybutami władzy są pozycja zawodowa lub polityczna 
oraz pieniądze. W ramach projektu męskości/władzy mieści się także wzorzec mężczyzny 
odwetowego (Rutherford 1988), nie tylko dominującego, lecz także w sposób radykalny 
broniącego tradycyjnego modelu. W tego typu portretach mężczyzn akcentowana jest 
siła fi zyczna, agresja, podkreślana waga tradycyjnych męskich zalet – aktywności, am-
bicji, zdecydowania, powściągliwości emocjonalnej. Mężczyzna odwetowy jest mizo-
ginem, a jednocześnie ma być podziwiany i pożądany przez kobiety. Jest homofobem, 
mężczyzn zaś niehołdujących tradycyjnemu modelowi atakuje jako zdrajców męskości. 
Model ten ma sporo wspólnego z macho, latynoskim kochankiem – od dziesięcioleci 
będącym obiektem fascynacji kultury popularnej (Melosik 2002: 149 nn.). 

New Man (Rutherford 1988) to model alternatywny do tradycyjnego, wskazujący 
mężczyznom nowe pola samorealizacji – jeden z głównych komponentów projektu mę-
skości/tożsamości. Nowy mężczyzna występuje w mediach w dwóch wariantach: jako 
mężczyzna opiekuńczy i jako mężczyzna narcystyczny (Beynon 2004). Mężczyzna opie-
kuńczy prezentowany jest w mediach jako ktoś silny, ale delikatny: opiekun dziecka, wy-
kazujący zrozumienie dla upodobań i potrzeb emocjonalnych kobiet, bez skrępowania 
wyrażający emocje, pielęgnujący więzi uczuciowe z partnerką (lub partnerem) i dbający 
o powierzchowność. Mężczyznę narcystycznego przyjęło się u nas w ostatnich latach 
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określać mianem metroseksualny: o niesprecyzowanej lub wielorakiej orientacji seksu-
alnej, ma być skoncentrowany na własnym wyglądzie i pielęgnacji ciała, egocentryczny, 
zajęty rozrywkami i przyjemnościami. 

Pisma dla mężczyzn w kulturze zachodniej przez większą część XX wieku poświę-
cone były celebracji hegemonicznego modelu mężczyzny oraz dowartościowywaniu 
męskości wspólniczej. Wraz z kryzysem modelu, od lat 80., zaczęły się dostosowywać 
do nowej, bardziej złożonej sytuacji. W odpowiedzi na nią zaczęto też wydawać nowe 
tytuły. Nowy podgatunek prasy męskiej, zapoczątkowany w Anglii, określa się jako pra-
sę dla nowego chłopaka (New Lad magazines). New Lad to mężczyzna wciąż bliski 
modelowi hegemonicznemu, jest jednak jednocześnie odpowiedzią na sytuację kryzysu 
męskości i komplikację współczesnych relacji z coraz bardziej wyemancypowanymi, 
a co za tym idzie, samoświadomymi i wymagającymi kobietami. To model męskości, 
w którym komponenty narcystyczne splatają się z odwetowymi.

MĘŻCZYZNA I DUŻY CHŁOPIEC ORAZ ICH PRASOWE 
ODZWIERCIEDLENIA

Przyjrzyjmy się różnicy między tradycyjnymi magazynami dla panów a pismami skie-
rowanymi do nowego chłopaka (który, jak będzie można zauważyć, z modelem nowego 
mężczyzny niewiele ma wspólnego).

Tradycyjna prasa męska

Prototypem tradycyjnej prasy męskiej jest w wyższym segmencie czytelniczym 
„Playboy”, w niższym – za to odważniejszym obyczajowo – „Hustler”. Treść tych ma-
gazynów to oczywiście przede wszystkim seks i erotyka, piękne kobiety, różne formy 
luksusowej konsumpcji (samochody, motocykle, gadżety, alkohole, używki), rozrywki 
(fi lmy, literatura popularna, muzyka rockowa, inne formy popkultury), sport, zaintereso-
wania, praca (ale tylko jako pasja, hobby, źródło satysfakcji oraz wysokich dochodów), 
nieco plotek o celebrities, sporo humoru, a także – moda męska. Zamieszcza się tam 
rónież trochę artykułów o podróżach, polityce, sławnych mężczyznach, ciekawych wy-
darzeniach z historii popkultury. Nie pisze się natomiast o tym, co stanowi główną treść 
pism kobiecych: o praktycznych aspektach życia codziennego oraz o relacjach emocjo-
nalnych między mężczyznami i kobietami. Relacje między płciami, jeśli są pokazywane 
czy omawiane, to w kategoriach seksualności, nie uczuć (por. Curran, Renzetti 2005: 
214). Pisma te przeznaczone są wyraźnie wyłącznie dla czytelników heteroseksualnych. 
Aby uniknąć podejrzeń o tendencje homoseksualne, o modzie i pielęgnacji ciała pisze 
się tu nieco żartobliwie, zaś relacja do kobiet jest opisywana z punktu widzenia lekko 
mizoginicznego zdobywcy. Ważna jest warstwa ilustracyjna, zawierająca estetyzowane 
fotografi e kosztownych przedmiotów do kupienia oraz mocno erotycznie zabarwione, 
estetyczne akty kobiece. Sfera ikonografi czna nie pozostawia też wątpliwości, że pismo 
przeznaczone jest dla mężczyzn dość zamożnych, zasadniczo w dojrzałym wieku. Żeby 
osiągnąć ukazywany tam poziom i rodzaje konsumpcji, trzeba mieć stałe źródło dość 
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wysokich dochodów; wiele z opisywanych przyjemności to przyjemności wieku dojrza-
łego. Dobór reklam również nie pozostawia co do tego wątpliwości.

Pisma „dla chłopaków”

Tematyka pism „chłopackich” na pierwszy rzut oka nie różni się od tematyki tradycyj-
nych pism męskich. Od razu jednak zauważa się różnice emocji i stylistyki. Znacznie 
wyższy jest tu poziom cynizmu i ironii, zwłaszcza gdy mowa o kobietach. Ponieważ 
pisma te łatwo oskarżać o prymitywny seksizm, więc żartobliwy ton, rodzaj wręcz „iro-
nicznej samoświadomości” (Benwell 2003a) prezentowanej przez autorów w nich pi-
szących stanowi rodzaj osłony, uprzedzenia krytyki – ostrzeżenia, że tego, co się tam 
pokazuje i pisze, nie należy brać zbyt poważnie.

O ile tradycyjne pisma dla panów zwracają się ku realizacji projektu męskości jako 
osobowości, o tyle tutaj do głosu dochodzi męskość jako siła. Pismo „chłopackie” mówi 
o rozrywkach, przyjemnościach, sporcie; w centrum zainteresowania znajdują się ciało 
i seks – i związana z nimi konsumpcja. Tym razem jednak chodzi przede wszystkim 
o ciało męskie. Jednym z centralnych tematów New Lad magazines jest kształtowanie siły 
fi zycznej i doskonałego męskiego ciała. Nie chodzi tu jednak o ciało wypielęgnowane, 
lecz o ciało-doskonałą maszynę; ważne są szybkość i wydolność (sportowa i seksualna, 
co właściwie znaczy to samo) oraz sposoby ich osiągnięcia – sport, bodybuilding, odży-
wianie itp. Jak lapidarnie podsumowuje to James Brown, redaktor naczelny brytyjskiego 
Loaded (jednego z pierwszych pism dla dużych chłopców), pismo takie „powinno być 
pełne po brzegi rzeczy, o których ludzie gadają w pubach, a takie sprawy jak zdrowie 
i perfumy powinno się zostawić dorosłym magazynom. Pamiętajcie, pielęgnacja jest dla 
koni” (Jackson, Stevenson, Brooks 2001: 77). Seks prezentowany jest tu jako dziedzina 
męskiej, przede wszystkim fi zycznej dominacji – o aspektach emocjonalnych się nie 
rozmawia, a jeśli już, to w sposób cyniczny i prześmiewczy. Mężczyzna z pisma chło-
packiego jest manifestacyjnie heteroseksualny. Jest też prowokacyjnie mizoginiczny. 
Jego relacje z kobietami ograniczają się do pościgu i polowania; kończą się w momencie 
skonsumowania seksualnego i są z defi nicji nietrwałe. Rodzina i małżeństwo (a także 
praca) są okowami, ograniczeniami dla męskiej osobowości. Duża liczba partnerek jest 
sprawdzianem męskości. Sporo tu fotografi i nagich kobiet, stylistycznie nawiązujących 
do miękkiej pornografi i. Niektóre zresztą pisma z tak zwaną elegancko miękką erotyką 
(„Twój Weekend”) starają się prezentować na rynku jako właśnie, po prostu, magazyny 
dla mężczyzn; alibi dla fotografi i pornografi cznych stanowią w nich publikacje na typo-
we dla magazynów męskich tematy sportu, konsumpcji, rozrywek, popkultury. 

Czy zatem pisma chłopackie nie są przeznaczone po prostu dla młodzieży? Dobór 
reklam oraz pokazywane gadżety, prezentowane rozrywki itp. wskazywałyby, że grupa 
docelowa na przykład polskiego „CKM” istotnie jest młodsza, niż „Playboya”. Mniej 
tu eleganckich garniturów i luksusowych aut, więcej – motocykli, skórzanych kurtek, 
koncertów rockowych i środków na zwiększenie masy mięśniowej. Jednak jest to ma-
gazyn dla dorosłych, tyle że nie chcących mieć nic wspólnego z dorosłością pojmowa-
ną jako stabilizacja i odpowiedzialność. Projektowany czytelnik chłopackich magazy-
nów to rodzaj konsumpcyjnie nastawionego Piotrusia Pana, który wprawdzie odmawia 
dorośnięcia, ale zdążył w sobie wytworzyć obsesję na punkcie męskości, szuka więc 
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jej potwierdzenia w fantazjach o doskonałych mięśniach i kolekcjonowaniu zdobyczy 
seksualnych. To jakaś forma męskości odwetowej, bardziej może politycznie poprawna 
– bo pisma dla dużych chłopców stały się częścią „zmieniającego się i kontestowanego 
pola społecznego, częścią kultury, w obrębie której różne formy seksualności stały się, 
jeśli nie ogólnie akceptowane, to w każdym razie coraz bardziej widoczne” (Jackson, 
Stevenson, Brooks 2001: 46). Męskość ta odmawia jednak zmierzenia się ze złożonymi 
problemami, jakie niesie świat relacji międzyludzkich i zmieniające się otoczenie kul-
turowe człowieka. Jak podsumowują autorzy rozległej analizy zawartości brytyjskich 
pism tego typu, „w swoim pisaniu o męskich relacjach intymnych i kwestiach zdrowia 
magazyny te oferują ściśle określone formy wiedzy, które zapobiegają wyłanianiu się 
bardziej wieloznacznych i niepokojących pytań i obaw” (ibidem: 107).

RECEPCJA MAGAZYNÓW MĘSKICH

Do kogo trafi ają tego typu pisma? Ilu jest w przeciętnym kapitalistycznym społeczeń-
stwie zamożnych biznesmenów, a ilu Piotrusiów Panów, dla których byłby atrakcyjny 
projekt osobowości proponowany w tych magazynach? Być może wcale nie tak mało. 
Brak niestety pogłębionych badań nad audytorium polskiego „CKM” – największego 
u nas New Lad magazine. Angielskie ustalenia co do składu audytorium podobnych 
pism pozwalają jednak stawiać ostrożne hipotezy także co do ich publiczności w innych 
krajach. Brytyjski medioznawca (Crewe 2003) wskazuje na źródła zainteresowania taki-
mi magazynami w wyłanianiu się w konsumpcyjnych i pokonsumpcyjnych społeczeń-
stwach Zachodu czegoś, co za Bourdieu (Burdieu 2006) nazywa „nowym drobnomiesz-
czaństwem” (ibidem: 21) – kategorii ludzi, w obrębie niższej klasy średniej, złożonej 
z właścicieli sklepów i małych fi rm usługowych, młodszej kadry kierowniczej, pracow-
ników biurowych itp. Do nowego drobnomieszczaństwa da się także zaliczyć ludzi zaj-
mujących się prezentacją i reprezentacją – pracujących w sprzedaży, marketingu, rekla-
mie, modzie, PR i innych usługowych dziedzinach związanych z produkcją, organizacją 
i dystrybucją kultury popularnej. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych, zajmują-
cych się przecież różnymi sferami działalności, mężczyzn jest to, że ich praca nie wy-
maga posiadania wielu konkretnych kwalifi kacji ani specjalistycznego wykształcenia, 
wymaga natomiast wiedzy potocznej, zdroworozsądkowej, a także samodzielności oraz 
talentów komunikacyjnych. Lepiej się taką pracę wykonuje, gdy się jest niezależnym 
i nie ograniczanym obowiązkami rodzinnymi; od tego typu pracowników wymaga się 
tak zwanej pełnej dyspozycyjności. Są to też (wciąż przywołujemy tu Bourdieu) pierwsi 
promotorzy i benefi cjenci tej formy gospodarki, która ceni indywidualizm, elastyczność 
i energię w działaniu, komunikatywność, gotowość na zmianę, zdolności przystosowaw-
cze oraz docenia konsumpcję jako – z jednej strony – napęd rozwoju gospodarczego, 
z drugiej – narzędzie przyjemności i autoekspresji. Ta nowa mała burżuazja to pierw-
si propagatorzy całego wachlarza nowych praktyk stylistycznych – różnych sposobów 
samorealizacji, ekspresji seksualności, nowych sportów i terapii, nowych stylów życia 
partnerskiego i rodzinnego, organizowanych wokół kultu osobistej sprawności fi zycz-
nej i psychicznej, pozwalającej na czerpanie przyjemności z życia (trzeba w końcu być 



311

zdrowym i silnym, żeby wytrzymać całonocne balangi w klubach, jeździć po skałach na 
rowerze czy skakać na linie). Ich sposób życia i pracy wydaje się dość mocno związany 
z tym, co Featherstone opisuje jako „wrażliwość ponowoczesną” (Featherstone 1991), 
z jej rozpadem dotychczasowych rozgraniczeń, rządzących dobrym i złym gustem, na 
rzecz wszechobejmujących praktyk estetyzacyjnych, rosnącej popularności podróżowa-
nia, egzotycznych kuchni, zainteresowania ciałem, nastawieniem na przyjemności. W tej 
kulturze „wyzwolenie”, przyjemność, kreatywność i zdolności komunikacyjne ceni się 
wyżej niż dyscyplinę, odpowiedzialność i stałość, tak ważne w pracy i życiu ojców.

Brytyjczycy przeprowadzili empiryczne studia socjologiczne nad społeczeństwem, 
potwierdzające istnienie tej grupy (Savage, Barlow, Dickens, Fielding 1992; Edwards 
1997). U nas takich studiów brak, ale jej istnienie można wywnioskować z badań nad 
przemianami struktury społecznej; wyraźnie widać ją w wynikach badań marketingo-
wych, wskazuje też na nią po prostu codzienna obserwacja (� JAK ŚREDNIA JEST 
KLASA ŚREDNIA). Także i u nas (może nawet w większym stopniu, niż na Zachodzie, 
bo tam następowało to stopniowo, gdy u nas miało charakter lawinowy) gospodar-
ka zaczęła wymagać od pracowników elastyczności, samodzielności i kreatywności. 
Trudności z zatrudnieniem wymusiły przystosowywanie się do zmian i skłoniły ludzi do 
szukania zatrudnienia nie zawsze zgodnego z formalnym wykształceniem, za to wyma-
gającego komunikatywności i zdrowego rozsądku. Rynek zaczął potrzebować małych 
fi rm usługowych i produkcyjnych oraz ogromnej liczby sprzedawców, przedstawicieli 
handlowych, marketerów, pracowników biurowych, pracowników reklamy i promocji 
itp. Wszystko to są zawody ściśle miejskie. Wykonuje się je w środowisku miejskim, 
w którym zaczęły jednocześnie gwałtownie rosnąć możliwości realizacji ambicji kon-
sumpcyjnych i hedonistycznych. Realizacja ta może się odbywać za pieniądze zarobio-
ne w tych wyżej opisywanych, nowych profesjach usługowych i handlowych. Rozległa 
emigracja zarobkowa na Zachód, doświadczenia zdobyte w podróżach rekreacyjnych 
i rozrywkowych, a także, rzecz jasna, media masowe dostarczyły wzorów stylistycznych, 
informacji o modach i stylach życia. Przesunięcie wieku, w którym ludzie zawierają 
związki małżeńskie oraz opóźnienie decyzji o posiadaniu dzieci (czy w ogóle usunięcie 
takiej możliwości z własnych planów życiowych) wykreowały czas i przestrzeń życio-
wą na realizację wzoru nowego chłopaka. Ten model męskości jest, dodajmy, znakomi-
cie kompatybilny z kulturą konsumpcyjną, która, aby funkcjonować, musi być oparta na 
niestałości związków i upodobań, egocentryzmie, pożądaniu nowinek, pobłażaniu sobie 
– bo to gwarantuje stałą cyrkulację przedmiotów i mód, konieczną dla tej kultury zmien-
ność i pożądanie nowości. Konsumpcyjne pisma dla mężczyzn odpowiadają na potrzeby 
swojej głównej grupy docelowej, jednak mogą też dostarczać materiału do fantazjowa-
nia czytelnikom nieco starszym, skrępowanym już rodziną i stałym zatrudnieniem, lecz 
także potrzebującym utwierdzenia w męskości lub wzorów korzystania z wypracowanej 
przez siebie zamożności. W zależności od wieku, środowiska, poziomu wykształcenia 
itp. może to być „Playboy”, „CKM”, „Men’s Health Magazine”, może „Forma” lub inne 
pisma o męskim ciele i sprawności, może też „Logo” i inne pisma zakupowe (� JAK 
ŚREDNIA JEST KLASA ŚREDNIA?).
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MĘSKIE PISMA ZAKUPOWE: W STRONĘ NOWEGO 
WIZERUNKU MĘŻCZYZNY

Pojawienie się na rynku magazynów „Logo” czy „Smart” pokazuje, jak rynek medial-
ny wchłania i przyswaja zachodzące jednocześnie zmiany w społecznym defi niowaniu 
i wartościowaniu modeli męskości. Skoro przemiany na rynku dóbr konsumpcyjnych 
i w stylach życia ludzi wymagają także od mężczyzn coraz większej kompetencji w kon-
sumowaniu, a także coraz większej sprawności w komunikacji osobistej i autoprezen-
tacji, pisma zakupowe starają się znaturalizować działalność zakupową i autoprezenta-
cyjną mężczyzn; pokazują, że bycie kompetentnym konsumentem nie tylko nie stanowi 
zagrożenia dla męskości, lecz jest wręcz oczywistym wyrazem siły i dowodem sukcesu. 
Pojawia się tu przestrzeń zarówno dla mężczyzny sukcesu jak i dla pewnej dozy narcy-
zmu oraz dla modelu nowego mężczyzny empatycznego. Nie ma natomiast zasadniczo 
komponentów odwetowych, choć, żeby się spodobać czytelnikom, w środkach języko-
wych i stylistyce nawiązuje się niekiedy do ironicznego, prowokacyjnego stylu tradycyj-
nych magazynów dla mężczyzn. 

SZEROKI PARADYGMAT MĘSKICH MEDIÓW RODZAJOWYCH

Szeroki paradygmat rodzajowych mediów męskich zawiera w sobie, oprócz pism dla pa-
nów oraz magazynów shoppingowych, także prasę hobbystyczną i specjalistyczną (mo-
toryzacja, komputeryzacja, nowe technologie, budownictwo, majsterkowanie, militaria, 
kolekcjonerstwo, wędkarstwo), a także magazyny sportowe oraz poradniki i magazyny 
na temat kulturystyki, kształtowania ciała, sztuk walki, sportów ekstremalnych. Prasa 
biznesowa, choć teoretycznie przeznaczona dla obydwu płci, także kształtuje swoje tre-
ści z myślą przede wszystkim o męskiej bazie rodzajowej; rozrywkowo-konsumpcyj-
ne działy tej prasy odzwierciedlają w pewnej ograniczonej skali (bez erotyki) tematykę 
prasy męskiej: pisze się tam o gadżetach, modzie, sportach i rozrywkach, luksusowych 
artykułach konsumpcyjnych. W obrębie szerokiego paradygmatu mediów męskich znaj-
dują się też stacje, kanały i pojedyncze programy telewizyjne: specjalistyczne (ogólno-
sportowe, piłkarskie, motoryzacyjne, poświęcone sportom ekstremalnym, kulturystyce, 
grom komputerowym, majsterkowaniu) i „specjalnie dla panów” (erotyczne i porno-
grafi czne); kino akcji, wojenne i fantastyczne; gry komputerowe i RPG oraz związana 
z nimi prasa i witryny komputerowe. 

TRUDNA ROLA MAGAZYNU OPINII W ŚWIECIE MEDIÓW URODZAJOWIONYCH 

Swoista schizofrenia objawia się w magazynach opinii, jak „Wprost” czy „Polityka”. Pisma te 
są czytane przez czytelników obojga płci w mniej więcej równej proporcji, z niewielką prze-
wagą mężczyzn. Jest to jednak zjawisko stosunkowo nowe, związane z rosnącą emancypacją, 
wykształceniem i zainteresowaniem życiem publicznym wśród kobiet. Tradycyjnie magazyny 
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* * *
KTO TO CZYTA I PRZEGLĄDA?

W badanej grupie jedynie siedmiu mężczyzn nie czyta żadnych pism ilustrowanych. 
Prasę ilustrowaną czyta stale blisko 44% respondentów, nieregularnie jakiś tytuł czyta 
lub przegląda niemal 70%. W gospodarstwach domowych zidentyfi kowano 62 różne ty-
tuły prasy ilustrowanej, w tym 28 tytułów pism kobiecych i pokrewnych (18 czytanych 
stale) oraz 4 tytuły magazynów męskich, jeden tytuł sformatowanej dla męskich czytel-
ników prasy biznesowej, 2 magazyny komputerowe, 2 samochodowe, 2 – budowlane. 
(� JAKIE PISMA ILUSTROWANE CZYTAJĄ KOBIETY, A JAKIE MĘŻCZYŹNI?)

Gdy zaczynano te badania, na polskim rynku prasowym nie było jeszcze prasy zaku-
powej. Obecnie tytuły magazynów zakupowych – „Avanti”, „Logo” – przywoływane są 

te były formatowane przede wszystkim z myślą o czytelnikach, nie czytelniczkach. Obecnie 
muszą uwzględniać także zainteresowania i potrzeby żeńskiej części grupy docelowej. Jest to 
także konieczne z powodu zmian na rynku dóbr konsumpcyjnych, gdzie kobiety mają coraz 
większy udział w grupie nabywców produktów tradycyjnie męskich – samochodów, kompu-
terów, nieruchomości, usług bankowych itp. Dobra te są zwykle reklamowane w magazynach 
opinii. Rosnąca niezależność fi nansowa kobiet oraz ich generalne usytuowanie w kulturze 
konsumpcyjnej, jako głównych nabywczyń, sprawiają, że nie sposób ignorować czytelnicz-
ki, gdy jest się dużym ogólnopolskim magazynem polityczno-społecznym, utrzymującym się 
w przeważającej mierze z reklamy, nie ze sprzedaży nakładu. Pisma opinii starają się więc 
w coraz większej mierze zadowalać czytelników obojga płci, sięgając w tym celu po treści 
i rozwiązania formalne zaczerpnięte z prasy kobiecej, poradniczej, zakupowej, plotkarskiej: 
doniesienia o gwiazdach i celebrytach, raporty i korespondencje na temat zmieniających się 
stylów życia i mód, porady zakupowe, zdrowotne i psychologiczne, artykuły o życiu rodzin-
nym i wychowaniu dzieci, emocjonalne reportaże-wyznania. Nie są to formy i treści typowe 
dla prasy opinii, ich pokrewieństwo do prasy rodzajowej jest dosyć oczywiste. Ujawnia się 
w ten sposób swoista niemożność myślenia o czytelniku/czytelniczce w świecie kultury kon-
sumpcyjnej w oderwaniu od defi nicji rodzajowych. Potwierdza się poniekąd żartobliwe dzien-
nikarsko-medioznawcze powiedzonko, że prasa dzieli się na gazety „dla kobiet” i – „dla ludzi”. 
Żeby kobiety czytały pisma dla ludzi, usiłuje się te pisma choć trochę upodobnić do magazy-
nów dla kobiet...
Ciekawą próbę przystosowania w odwrotną stronę dało się w ostatnim dziesięcioleciu zaobser-
wować w „Przekroju”. Najstarsze polskie pismo ilustrowane o profi lu społeczno-kulturalnym 
czytane było w końcu XX wieku przede wszystkim przez kobiety, co dawało mu małe szanse 
zarabiania przy pomocy reklam dóbr „męskich”. Przeprofi lowano więc jego treści w taki spo-
sób, by bardziej podobało się (zwłaszcza młodym) mężczyznom-czytelnikom magazynów dla 
panów, prasy komputerowej czy magazynów opinii. Wprowadzono na łamy politykę, dodano 
więcej sportu, motoryzacji, nowinek technologicznych, gier komputerowych, komiksów, nieco 
seksu i brutalności. Powstała hybryda pisma opinii, magazynu kulturalnego i pisma dla panów 
– ze sporą dawką tabloidyzacji. Efekt marketingowy nie jest spektakularny, ale magazyn utrzy-
muje się na rynku, a wydawało się, że z niego defi nitywnie zniknie. W zamęcie rodzajowych 
i marketingowych dostosowań zniknęła natomiast wyrazistość i odrębność „Przekroju” – jako 
pisma jedynego w swoim rodzaju, niemożliwego do pomylenia z żadnym innym.
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jako pisma, które respondenci od czasu do czasu mają w ręce, nikt jednak nie przyznaje 
się do ich stałej lektury.

Dorosłe kobiety z klasy średniej deklarują stałą lekturę przede wszystkim pism ko-
biecych z górnej półki („Twój Styl”, „Elle”, „Glamour”, „Pani”, „Uroda”); spore jest 
zainteresowanie magazynami z sektora prasy people, jak „Gala” czy „Viva”. Jedynym 
konsekwentnie przywoływanym w tej grupie pismem z półki średniej jest „Przyjaciółka”. 
Jej lekturę deklarują kobiety ze starszych grup wiekowych, z co najmniej średnim wy-
kształceniem. Ważną pozycję w repertuarze czytelniczek o dobrym statusie ekonomicz-
nym i co najmniej średnim wykształceniu zajmują magazyny o zdrowiu oraz o kuchni, 
o urządzaniu wnętrz, o ogrodnictwie.

Tak zwane pisma męskie – „Playboy”, „Men’s Health Magazine” – czyta się regular-
nie w czterech gospodarstwach domowych. Wielu respondentów jednak deklaruje także 
okresową, dorywczą lekturę tych i innych przeznaczonych dla mężczyzn magazynów, 
często z powodu tego, że „żona przyniosła je do domu”. Respondentki, w których do-
mach kupuje się pisma dla mężczyzn, zazwyczaj także je przeglądają i czytają; w istocie 
to one często dokonują ich zakupu. Bardzo niewielka liczba badanych mężczyzn dekla-
ruje, iż przegląda od czasu do czasu pisma dla kobiet.

Pomimo obszernego zestawu tytułów wszyscy czytelnicy i czytelniczki określają 
lekturę ilustrowanych pism kobiecych i męskich jako marginesową, niepoważną, „tylko 
dla rozrywki” – często w opozycji do poważnych, dostarczających informacji i wiedzy 
gazet oraz magazynów opinii.

Kiedyś, jak „Playboy” wszedł, to tam jeden czy dwa numery kupiłem... Ale nie, nie kupuję tego. 
Samochodowe to wiesz, kupuję, „Auto Świat”, lub też motorowe. A to mnie nie interesuje, nic tam 
nie ma dla mnie.
(To co by musiało być w prasie dla mężczyzn, żeby cię zainteresować?)
Temat trudny. Na pewno nie sport, bo mnie to w ogóle lata. Co nie jest typowe, bo faceci to zwykle 
tym się interesują (...). Ale powiedzmy: jakiś tam wyrys ważniejszych rzeczy politycznych, które 
się dzieją aktualnie. Sporo na temat ekonomii i mikroekonomii. Co jeszcze: jak najwięcej odnośnie 
samochodów. Bardzo dużo informacji, jak chodzi o techniczne rzeczy: elektronika, rtv, agd, rów-
nież jeśli chodzi o zabawki do strzelania, pistolety, takie tam... technologia taka bardziej militarna. 
Co jeszcze? Zaczerpnąłbym z poradników. Coś z gotowania, bo zapomniałem ci powiedzieć, że ja 
gotuję też, i bardzo lubię kuchnię w tv.
(...) Dla mnie jest przede wszystkim „Newsweek” i „Wprost”, to są dwa takie nośniki informacji 
ważne, oprócz tego „Wyborcza”, ale to już tak wyrywczo, nie tak regularnie. No i oczywiście 
Internet – Onet, Interia, WP. (JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

Nikt nie deklaruje całkowitej lojalności i konsekwencji w kupowaniu i lektu-
rze pism ilustrowanych; ludzie mówią o tym, że czytają, owszem, może nawet dość 
regularnie, nie czują jednak żalu, gdy któregoś egzemplarza nie da się przejrzeć.
Magazyny kobiece i męskie są w dodatku nie tyle czytane, ile przeglądane, odkrywane 
stopniowo, po trochu. Całościowa lektura pojawia się tylko wtedy, gdy sprzyjają temu 
okoliczności; na urlopie, gdy praca na to pozwala lub jest nieciekawa – wtedy pisma 
ilustrowane pozwalają wypełnić czas. 

Tu jest kwestia braku czasu, bo jak przychodzisz do domu i masz do wyboru obejrzeć Fakty i po-
bawić się z dzieckiem albo przejrzeć kolorowe magazyny, to tego się nie da wszystkiego pożenić. 
Mnie jest szkoda czasu na czytanie tych kolorowych magazynów, bo one mnie ani specjalnie uczą, 
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ani... No, może mnie pozytywnie nastrajają, wprowadzają jakieś fajne klimaty, ale jeśli to się odby-
wa kosztem domu, dziecka, to ja z tego rezygnuję. (PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

Trwałość tych magazynów w gospodarstwie domowym sięga mniej więcej miesią-
ca; są odkładane i usuwane lub wyrzucane po czterech – sześciu tygodniach (tyle samo 
mniej więcej – od dwóch tygodni do miesiąca – jest magazynowana prasa codzienna). 
Często jednak się je kolekcjonuje – zwłaszcza te najbardziej luksusowe – oraz wypoży-
cza, darowuje, przekazuje znajomym i rodzinie.

RODZAJOWY ODBIÓR MEDIÓW 

W badanej populacji rzeczywiście uwidacznia się podział na media „męskie” i „kobiece”. 
(� OGLĄDANIE TELEWIZJI JAKO PRAKTYKA KULTURALNA, � PO CO NAM 
PRASA?) Proporcjonalnie wyraźnie więcej mężczyzn ogląda w telewizji sport i publi-
cystykę polityczną; zdecydowanie większa jest proporcja kobiet deklarujących zainte-
resowanie serialami, talk shows i telewizyjnymi konkursami. Z wypowiedzi na temat 
mediów wynika, iż mężczyźni są bardziej zainteresowani (albo uważają, iż powinni 
takie zainteresowanie wyrażać) informacyjnym i pragmatycznym zastosowaniem me-
diów, kobiety częściej odwołują się do relacji międzyludzkich, relacji między mediami 
a prawdziwym życiem, wątkami moralnymi poruszanymi w tekstach medialnych (� 
KOBIECY MODEL KOMUNIKACJI). To prawda, ten obraz odbiorców i odbiorczyń 
mediów wygląda na bardzo stereotypowy, a przez to niezbyt wiarygodny. Stereotypy 
znajdują tu jednak bardzo wyraziste odzwierciedlenie w rzeczywistych zachowaniach 
odbiorczych. Dodajmy, że polaryzacja męskie/kobiece jest w całej badanej grupie sil-
niejsza, niż tylko w jej części należącej do klasy średniej, a w grupie kobiet/mężczyzn 
z wykształceniem średnim i zawodowym – silniejsza niż wśród osób z wykształceniem 
wyższym. Im wyższe wykształcenie kobiet, tym większe podobieństwo (ale nie toż-
samość) do „męskiego” sposobu doboru i odbioru mediów i tym większy krytycyzm 
w stosunku do mediów „typowo” kobiecych.

CZYTANIE MAGAZYNÓW – ZAJĘCIE DLA KOBIET

Warto dodać, że w lekturze rodzajowych magazynów ilustrowanych odzwierciedla się 
zestaw kategorii, używanych potocznie do oceny „męskich” i „kobiecych” tekstów kul-
tury oraz rodzajowych różnic w aktywności kulturalnej. Męskość jest kojarzona z dzia-
łanością, twórczością, kreatywnością, intelektem; kobiecość – z pasywną konsumpcją 
i emocjami (Modleski 1986); męski sposób tworzenia kultury i korzystania z niej jest 
wartościowany wyżej niż kobiecy. Otóż, według respondentów lektura prasy kobiecej to 
właśnie typowa działalność „kobieca” – mało intelektualna, marginesowa, rozrywkowa, 
zasługująca na pobłażanie, nawet, jeżeli jest przyjemna (� MIEJSCE OPER MYDLA-
NYCH I MELODRAMATÓW W REPERTUARZE KULTURALNYM PUBLICZNO-
ŚCI). Przeciwstawia się ją bardziej prestiżowym, informacyjno-edukacyjnym sposobom 
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korzystania z mediów. Zabawne, że taka interpretacja nie występuje w wypadku rodza-
jowych męskich odpowiedników prasy kobiecej. Tym bardziej, że sposób lektury i in-
terpretacje treści rodzajowych magazynów ilustrowanych, przy pewnych widocznych 
odrębnościach, są jednak zaskakująco podobne u czytelników i u czytelniczek. Podobne 
też jest, co do zasadniczych założeń i wartości, użytkowanie innych gatunków sforma-
towanych rodzajowo.

MĘSKA I KOBIECA LEKTURA MEDIÓW RODZAJOWYCH:
 RACZEJ PODOBIEŃSTWA NIŻ RÓŻNICE

Po pierwsze, dla czytelniczek/czytelników mediów rodzajowo sformatowanych nie jest 
w ogóle żadnym problemem nawet skrajnie stereotypowe przedstawianie w nich płci 
i związanych z nią ról społecznych. Dla osób nastawionych do tego typu mediów przy-
chylnie, użytkujących je z przyjemnością, typowa dla nich reprezentacja ról rodzajo-
wych jest oczywista, przezroczysta, nie budzi ani specjalnego oporu, ani nawet bardziej 
zasadniczej refl eksji. Krytyka i protesty dotyczą innych aspektów treści mediów rodza-
jowych, ale stereotypowe prezentowanie kobiet i mężczyzn jest przyjmowane z całym 
dobrodziejstwem inwentarza. Czytelnicy nie traktują tych narracji o męskości i kobie-
cości jako czegoś odnoszącego się do ich własnego życia, do praktycznych życiowych 
doświadczeń, tylko jako niezbędny, konstytutywny element konwencji pisma, stacji 
telewizyjnej, portalu „dla pań” i „dla panów”. Mniej kompetentni i samoświadomi po 
prostu nie zaprzątają sobie głowy kwestionowaniem stereotypów; u tych bardziej kry-
tycznych stereotypy bywają przedmiotem kpiny, parodii czy powodem do (nie pozba-
wionej jednak humoru) irytacji. Zdolność do drwiny z konwencji lub jej kompetentnej 
krytyki może być jedną z przyjemności z lektury i elementem budowanych wokół tej 
lektury relacji międzyludzkich. Jednak nawet w wypowiedziach czytelników nastawio-
nych ironicznie i samoświadomych nie pojawiają się postulaty, by zawarte w mediach 
rodzajowych stereotypy zmieniać czy usuwać. Jeśli stereotypowe defi nicje genderowe 
mają tu jakiś wpływ na odbiorców, to następuje on bezwiednie i kumulatywnie, pod 
wpływem długotrwałej ekspozycji na zawarte w nich treści; jak się wydaje, jest możliwy 
tylko o tyle, o ile wzmacnia przekonania, opinie, wybory życiowe już realnie, konkret-
nie istniejące.

TELEWIZJA Z BEATĄ

BW (36+, wykszt. średnie, właścicielka zakładu fryzjerskiego) zazwyczaj ogląda sporo telewi-
zji: telewizor jest u niej włączony zawsze, gdy w domu ktoś jest. Dużo też czyta. Książki – lite-
raturę rozrywkową i historyczne – pożycza z biblioteki lub sprowadza przez klub wysyłkowy, 
pisma ilustrowane zamawia do własnego zakładu, ma więc na bieżąco szeroki przegląd oferty.
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„Porady lubię zobaczyć, co się nosi, moda – opowiada o swojej lekturze pism kobiecych. – 
Dużo oglądam takich rzeczy, jak są buty na takich platformach, to pędzę i zaraz kupuję takie 
rzeczy. Może to jest nawet... W tym roku to nawet kupiłam ze dwie pary. Powiem ci, że co 
robi reklama! Działa na psychikę. Może ludzie tak nie podchodzą do tego. Może mówią, aaa, 
nie jest mi potrzebna następna torebka. A ja na przykład jak zobaczyłam, że akurat plastikowe 
były modne, no to popędziłam, i sobie kupiłam. No, bo skoro modne, to mam. Więc myślę, że 
to jest właśnie to”.

W telewizji BW ogląda poranne talk shows typu Kawa czy herbata? Po powrocie z pracy wraz 
z mężem spędzają pewien czas przed telewizorem, oglądając wspólnie serwis informacyjny. 
Potem jednak Beata wycofuje się do sypialni, gdzie ma własny telewizor. Ogląda tam progra-
my, które nie interesowałyby męża siedzącego przed głównym odbiornikiem: seriale, sitcomy, 
niektóre teleturnieje.
W tej chwili patrzymy jednak – niedbale, jednym okiem – na telewizor główny. Jest letnie 
popołudnie. Rozmawiamy, popijając kawę. Gospodyni przy pomocy pilota wędrowała przed 
chwilą po kanałach, nie przerywając rozmowy. Zatrzymała się przy Fashion TV. 

TVN Style, Fashion TV, TV World Fashion, to lubię.
– Nudne? Jakie nudne?! Jaką ona ma fryzurę! Na przykład! A tamta była na gładko uczesana, 
no jak ona była uczesana!
O, Fashion TV. Jest. U mnie to może iść ciągle. Takie dwie stacje telewizyjne mam, trzy, na 
siedemdziesiąt. Ale mnie to nie obchodzi, że ma chude nogi, grube nogi, chudy biust. Ja tego 
nie widzę. Widzę, że ma buty na platformach, sukienkę, to co teraz jest.
Wygląd modelek – no może, ale ja widzę co innego, mężczyźni co innego widzą. Widzę że ma 
fryzurę, cały dzień tak mogę patrzeć. To wcale, wcale nie jest nudne!
Lubię popatrzeć na fryzury, pod kątem pracy, co do kogo pasuje, jak się wszystko zmienia! 
Rurki wracają, spodnie rurki, a były dzwony, postawa się zmienia, są szersze barki... Ja to po 
prostu lubię obejrzeć.

MĘSKI MAGAZYN Z KRZYSZTOFEM

KC (26+, wykszt. średnie techniczne, magazynier i jego żona AC, 26+, wykszt. zasadni-
cze, fryzjerka) oglądają sporo telewizji. Telewizja jest dla nich głównym źródłem rozrywki 
– Agnieszka wybiera seriale i fi lmy sensacyjne, Krzysztof pochłania transmisje sportowe. 
Oboje nie znoszą polityki i z założenia nie oglądają serwisów informacyjnych. Czytują tablo-
idy, Krzysztof także prasę bezpłatną i lokalną, Agnieszka niekiedy, dorywczo – pisma kobiece 
z dolnej półki. Rozmowa o „Playboyu” odbywa się przy włączonym telewizorze; idzie właśnie 
mecz piłkarski. To jednak nie przeszkadza w wymianie zdań na temat pisma dla mężczyzn, 
które C użytkują na spółkę z kuzynem. 

KC: Ja tego nie kupuję, pożyczam od kuzyna. To jak przyniesie, to lubię poczytać. „CKM” 
i „Playboy”, to lubię poczytać.
(Które jest bardziej dla człowieka w twoim wieku?)
Bo ja wiem. Lubię jedno i drugie... Nie wiem, nie odczuwałem, nie odbieram tego na tej zasa-
dzie, że tam „Playboy” jest dla starszego, a „CKM” dla młodszego, dla mnie to równorzędne 
są czasopisma.
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Zarówno kobiety, jak i mężczyźni czytają i interpretują media rodzajowo sprofi lowa-
ne przede wszystkim na dwa sposoby: jako swoisty katalog ofert handlowych przezna-
czonych specyfi cznie dla kobiet i mężczyzn oraz jako opis stylów życia – pożądanych 
lub wyśmiewanych, lecz zawsze defi niowanych przede wszystkim jako style konsump-
cji. W tym sensie czytelnicy obojga płci niewątpliwie selekcjonują i interpretują ich za-
wartość w duchu raczej konsumpcyjnym, niż postkonsumpcyjnym: konsumpcja to przy-
jemność, wskaźnik prestiżu i przynależności, temat fantazji i projekcji. 

Moda też, choć nie jest to moda, którą można wcielić w życie codzienne, ale też zwracam na to 
uwagę.
Jeżeli chodzi o kosmetyki, to jak tam są jakieś nowości, to interesuje mnie to. To znaczy, tam poka-
zują kosmetyki raczej takie ogólnodostępne, raczej droższe, z tej wyższej półki. Bardziej wiarygod-
ne z tych informacji to znajdę w pismach związanych z moją branżą, no ale w pewnym sensie czyta 
się te pisma, żeby zobaczyć co teraz jest na topie, jakieś ciekawe odkrycia, jak chodzi o kosmetyki. 
Ale też w dużej mierze też z czysto rozrywkowych pobudek. (AR, 26+, wykszt. niepełne wyższe, 
kosmetolog)

(A co tam jest ciekawego?)
KC: A różne pierdółki, no o życiu, artykuły są.
(Czy chodzi o erotykę?)
Nie, gołe dziewczyny są bo są, bo to takie pismo jest. Dużo jest takich, co kupują tylko dlatego. 
Ale tam artykuły są! Fajne. 
AC: Ja pani powiem: interesują go zegarki, kto co ma, o kurna, jaki tam ma zegarek!
KC: No takie tam są artykuły. Fajnie się czyta. Jeden artykuł to mi tak utkwił w głowie, ale to 
było pana Jana Tomaszewskiego. Rozmowa z panem Janem to, nie lubię tego pana, aczkolwiek 
zmusiłem się, żeby przeczytać ten artykuł i powiem, że jest naprawdę... śmieję się do tej pory 
z tego artykułu.
Tak że same dziewczyny gołe, to by nie wystarczyło. Musi być, artykuły jakieś. Na przykład 
jak kogoś interesuje polityka. Ale ja to na przykład zero.
(Ale w Playboyu chyba nie ma polityki?)
KC: No są czasem artykuły na temat jakiegoś polityka, i opisują że cośtam, cośtam. Ale ja tego 
nigdy nie czytam, bo jak politykę widzę – odpuszczam. To musi być coś takiego, takie coś po 
prostu moje, a że ja nie lubię polityki, nie trawię, mnie to od razu brzydzi, od razu wiem, że 
nie przeczytam tego. No to czytam to, co jest, po kolei, najpierw przerabiam całą gazetę, o, po 
kolei, a potem sobie wybieram. Artykuły które mnie interesują mniej, a które bardziej, które 
omijam, a które chcę przeczytać. Różne są, różne są... wypowiedzi, różności są. Takie pier-
dółki, jak to tam w tych gazetach. O gadżetach na przykład, to lubię. O, jakieś tam perfumy, 
pierdółki, czy jakieś tam... Ubrania, czy jakieś tam zegarki czy okulary, bo to mnie interesuje. 
I to chciałbym mieć kiedyś może, ale wiadomo, że to jest...
AC: Ale to ceny są takie, że co tam można. Ale na przykład można popatrzeć, jak aktorzy na 
przykład mają. Ten ma taki zegarek za...
KC i AC (chórem): ... za sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych! Czy ile?! Ja nie widziałem takiego 
zegarka, a on to ma! (śmiech). A to można zobaczyć, że ktoś ma, jednak jest. Jednak to jest.
KC: No, ale to nie ma jednak porównania, jednak i tak nie ma tam takiego drogiego tego ze-
garka, bo jednak jak ci co mają tam w Stanach, te... gwiazdory, to już mają takie te zegarki, że 
już naprawdę.
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Generalnie lubię przeglądać na zasadzie nowości kosmetycznych. No, jakichś tam ciekawych arty-
kułów też albo felietonów fajnie napisanych, ale w większości po prostu jest tak, że jest przyzwy-
czajenie... Oglądam porady kosmetyczne czy modowe. I korzystam z tego, tak. To znaczy prze-
glądam na zasadzie ciekawości, co tam jest. Bo kiedyś tak próbowałam, myślałam, jak pójdę, to 
sobie kupię, ale nigdy tego nie było! Ale z tych kosmetycznych, to dobrze wiedzieć, jaka nowość 
wchodzi na rynek. I cenę znać. 
Artykuły są dla mnie ważniejsze. Ale nie mam czegoś takiego, że czegoś szukam. „Twój Styl” dla 
mnie ma wszystko, czego trzeba.
(Ale czytasz też „Vivę”, prawda?)
M: No tak, na zasadzie plotkarskiej, co tam u kogo. Ale porady kosmetyczne też. Tam w „Vivie” 
nawet bardziej. Bo w „Twoim Stylu” polecają bardzo dużo takich, jeśli chodzi o kosmetyki, z gór-
nej półki. A w „Vivie” wiadomo, wiesz, i tańsze, i takie mniej popularne, zawsze mają coś takiego. 
(MCz, 26+, wykszt. niepełne wyższe, zakład produkcji tekstyliów)

„Tinę” to kupuję rzadko, tylko jak jest reklama, że są przepisy kulinarne. „Twój Styl” kupuję, kupu-
ję „Panią”, Ania [córka] kupuje różne gazety, to też czytam. Nowinki kosmetyczne mnie interesują: 
jak się ładnie starzeć, wszystkie trendy wiesz, bardzo mnie interesują, bo wiesz, nie chcę się poddać 
kalendarzowi. (HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem)

Poza tym lubię czytać takie artykuły, o odchudzaniu, o odżywianiu. No i te zdrowotne wszystkie 
takie artykuły. Poza tym uwielbiam reklamy! W tych gazetach tam są różne tam dodatki, albo 
z Obi, albo z Praktikera... to to uwielbiam.
(Ale kupujesz coś? Czy tylko oglądasz?)
No oglądam głównie, ale czasem jak coś tam sobie wypatrzę, to tam ciągnę starego, żeby mi kupił. 
Ale bardziej się to chyba tylko ogląda. Aczkolwiek sporo rzeczyśmy kupili. Jak byliśmy na etapie 
urządzania się, to parę rzeczyśmy kupili, patrzyłam tam na oferty takie promocyjne, to tam lampę-
śmy kupili, kupowaliśmy różne rzeczy. (KK, 36+, wykszt. wyższe, ajencja bankowa)
„Playboy” w tej chwili, tylko, na początku był „CKM”, potem przeszedłem na „Playboya” i tak 
zostało. Właściwie nie wiem, dlaczego... Bo tam zawsze są ciekawostki, wszystko to, co jest nowe, 
co się powinno, jak facet powinien, że tak powiem, czasowy – co nosi, jak się ubiera, co jest modne, 
co jest niemodne, pod tym kątem. Jest erotyka, jakaś rozkładówka, raz pokazują jakąś dziewczynę, 
ale to nie jest tak typowo, że gołe, tylko że na ładnych zdjęciach kobieta.
(Teraz jest także pismo zakupowe dla panów „Logo”...)
...ale to może z raz kupiłem. Można by faktycznie kupować to „Logo”, taki miesięcznik czy coś, 
z trendami czy coś, natomiast jak ja kupuję, to tak: jest tam parę słów o samochodach, jest parę 
słów o kosmetykach męskich, jest parę słów o biżuterii, o sprzęcie, po prostu w jednej gazecie mam 
rzeczy, które lubię poczytać, zobaczyć, pooglądać, natomiast nie kupuję pojedynczo, że typowy 
magazyn z modą, typowo z samochodami, i jeszcze trzeci tam magazyn ten czy coś – tylko mam 
w „Playboyu” taką namiastkę tego wszystkiego. (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy)

(...) „Men’s Health”, z „Playboyem”, wymiennie. Ostatnio „Playboya” jakoś tak mniej kupuję. Jak 
tam jest coś o zdrowiu, o ćwiczeniu mięśni, to poczytam. Nie ćwiczę, nie stosuję nigdy, ale przy-
najmniej poczytam. To znaczy nie czytam, ale to tak leży i cały miesiąc tak od czasu do czasu 
zaglądam, a teraz Małgosia [żona] to wertuje. Ciekawostki są różne, czy o odżywianiu, czy coś 
tam... techniczne to nie, raczej z literatury fachowej, z Internetu. Ale jak porady są co do gadżetów, 
elektroniki, to znają się, poruszają się w tym temacie. (LK, 36+, wykszt. średnie techniczne, fi rma 
handlowo-usługowa)

„Playboy” to są głównie rzeczy takie do kupienia, jakieś tam właśnie zabawki, dobry zegarek, 
dobre buty, i dlatego bardziej mi się podoba „Logo”. Ale ja tego nie kupuję, to jest gazeta, żona ku-
puje do zakładu, więc przejadę te rzeczy, co mnie najbardziej interesuje. Z pierwszej strony biorę, 
co mnie interesuje, ale zacznę czytać i jak mnie dalej nie interesuje, to nie męczę oczu. (MW, 36+, 
wykszt. średnie ogólne, złotnik, obrót samochodami używanymi)
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TREŚCI DZIENNIKARSKIE: ZNANE, 
BEZPIECZNE, PRZEWIDYWALNE

Czy zatem inne treści – wywiady, reportaże, felietony itp. nie pełnią w mediach rodza-
jowych istotnej roli? Owszem, pełnią: dostarczają przyjemności krótkiej, mało wyma-
gającej lektury. Lektura ta stanowi też rodzaj prawomocnego, sensownego uzasadnienia 
dla kupowania tych niepoważnych, rozrywkowych, marnotrawiących czas pism. Wybór 
tekstów do przeczytania następuje natomiast pod kątem tego, co już znane, powtarzalne, 
wzmacniające dotychczasowe przyzwyczajenia. Teksty dziennikarskie w pismach ro-
dzajowych szybko się zapomina; zazwyczaj czytelniczki i czytelnicy nie potrafi ą sobie 
przypomnieć konkretnych treści nawet z magazynów czytanych w ostatnim tygodniu. 

Teksty też lubię, wywiady ze sławnymi ludźmi...Wczoraj chyba czytałam, ale [długa przerwa], no 
nie, nie ma szans, żeby sobie przypomnieć. Z takimi wywiadami jest tak, że jednym uchem wpad-
nie, drugim wypadnie. No nie, to nie jest tak, że gdyby to było typowo to, co mnie zainteresuje, to 
nie zapamiętam. Ale czy pan lubi takie buty, czy takie, czy pan sypia z żoną... To ja to przeczytam, 
ale to tak przeczytam, że wylatuje mi. (BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, zakład fryzjerski)

Przeglądam, pierwszy raz jak biorę gazetę do ręki, przeglądam, co jest, no i potem wybieram; jeśli 
o mnie chodzi, to fajne wywiady, artykuły, felietony też ciekawe. Nie jest to tak, że czytam od deski 
do deski. Wywiady, bardzo lubię czytać wywiady. (...) Nie przytoczę konkretnie, z kim wywiady, 
ale jak tam znajdę w czasopiśmie wywiad, to raczej mnie interesuje, jak jest wywiad z osobą, którą 
znam. Jak tam nie znam jakiejś osoby, to też mnie nie interesuje, nie czytam tych wywiadów. (AR, 
26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog)

Zazwyczaj biorę tekst jakiś ze względu na kogoś, kto mnie zainteresuje.
Nie pamiętam, co mnie tak zainteresowało... o, o Kwaśniewskiej Oli to było chyba.
To to mnie „Twoje Imperium” zainteresowało, bo o Kwaśniewskiej było, to wzięłam. Ale „Gala” 
ostatnia, o czym to było... no, nie przypomnę sobie. Ze względu też na Kasię [córkę], jak ją tam 
aktor jakiś zainteresuje, to też czytam. Ale to musi być ktoś, kogo znam, jak nie znam, to mnie nie 
zainteresuje. (MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa)

Felietony te co tam są bardzo mnie interesują. Nazwiska... kurczę, zaćmienie, Jandy... i wiesz, 
wyszły mi nazwiska z pamięci. „Twój Styl” zawsze najpierw otwieram na stronę, gdzie są listy 
czytelników, którzy piszą na tematy, komentują tematy, które były w poprzedniej gazecie. To mnie 
zawsze ciekawi. Jak kupuję „Twój Styl”, to kartkuję, później od tyłu zaczynam, nie wiem dlaczego 
od tyłu go zawsze zaczynam i potem czytam go przez miesiąc. Nie wiem dlaczego, ale niektóre 
artykuły to czytam na przykład dwa razy... Jakiego rodzaju? Na pewno nie plotkarskie, plotkarskie 
czytam raz, jak jest zdjęcie, to już popatrzę i nie wracam do tego, nie. Natomiast takie artykuły, 
takie trochę mądrzejsze, to sobie lubię drugi raz przeczytać. (HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, 
zarządza sklepem)

A jeszcze jest kwestia takiego tam przyzwyczajenia, że to się czyta. Ale jak weźmiesz czasopismo 
i nie znajdziesz tam nic takiego, co by cię zaciekawiło, to przyzwyczajenie nic tu nie da. (MCz, 
26+, wykszt. niepełne wyższe, zakład produkcji tekstyliów)

Istotny jest także wymiar estetyczny: te magazyny – zwłaszcza, choć nie tylko – dla 
kobiet, służą także jako ładne przedmioty; miło jest je mieć, dotykać, podziwiać kolory-
stykę i fotografi e. 

Nie przywiązuję dużej wagi czy to jest luksusowa jakaś tam gazeta, czy to jest bardziej takie czar-
no-białe, no ale fajnie to się ogląda, jak jest kolorowe. Gdyby było to jakieś w formie takiej gazety 
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jak jest prasa codziennego użytku, to by było bardziej podatne na zniszczenia, więc pewnie by tak 
nie leżakowało, jak leżakuje w tej chwili. (MR, 26+, wykszt wyższe, sklep spożywczy)

CZY MEDIA RODZAJOWE POMAGAJĄ ŻYĆ?

Nie widać zatem, żeby czytelnicy – w większości z klasy średniej – zwracali szczególną 
rolę na wątki moralne, wymiar społeczny, ani też, żeby poszukiwali w mediach rodza-
jowych opinii i porad w ważnych życiowych sprawach. Najczęściej zdają sobie sprawę, 
że teksty na te tematy mają w magazynach ilustrowanych charakter pretekstowy, służą 
jako tło i podstawa do oferty konsumpcyjnej i stylistycznej. O ile kobiety nieco częściej 
przyznają, że mogą to być treści ważne i ciekawe, że mogą mieć niekiedy pewne odnie-
sienia do życia realnego, o tyle czytelnicy-mężczyźni defi niują media rodzajowe jako 
katalog ofert rynkowych i zestaw porad w sprawie konsumowania i użytkowania dóbr 
materialnych. Nawet jeśli w swoich interpretacjach czytelnicy nawiązują do, w pewnym 
sensie, wzorotwórczego charakteru tych pism, to rzecz koniec końców sprowadza się 
do wzorów konsumpcji. Jeśli traktują je jako wzorce ekspresji rodzaju, to ekspresję tę 
osiąga się właśnie przy pomocy konsumpcji.

(...) to znaczy, może nie to, że chcę się na tym wzorować, co nie ukrywam, że lubię wiedzieć, jakie 
są te wzory... no, bycia mężczyzną. Na przykład teraz to jest modne, czy teraz to się nosi, czy tak 
się nosi. Nie zawsze naśladuję, nie zawsze tak robię, ale wiedzieć zawsze można.
(...)
Przełożenie praktyczne chciałbym, żeby to miało (śmiech), ale nie zawsze jest to realne, są tam 
fajne rzeczy, które mogą cieszyć oko, natomiast są to drogie rzeczy pokazane, zawsze nowości, 
zawsze jakoś tak. Nawet ostatnio po „Playboyu” zachorowałem na kino domowe i... zobaczymy, 
bo nie jest tak bardzo drogie... może przynajmniej zacząłbym więcej słuchać muzyki, no w każdym 
razie zobaczymy. (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy)

To rodzajowo-konsumpcyjne przesłanie trafi a na podatny grunt, bo zgadza się z kie-
runkiem ambicji konsumpcyjnych, które, jak się wydaje, są wśród rodzącej się klasy 
średniej dość rozbudowane właśnie w tej części, w której dotyczą stylu życia i mate-
rialnych aspektów życia codziennego (� JAK ŚREDNIA JEST KLASA ŚREDNIA) 
– nawet, jeśli istnieje świadomość, że bezkrytyczna konsumpcja nie jest zachowaniem 
godnym pochwały. 

MCz: To ja mu (mężowi) „Logo” kupuję.
TCz: Ale to nieregularnie, rzadko. Takie gadżeciarskie jest to pismo trochę.
MCz: Coś tam na wakacje można wypatrzeć, jak się chce jechać.
TCz: Przydaje się, jak się coś planuje, przed kupieniem. Na przykład GPS, akurat była reklama, 
między innymi, że jest o GPS-ach. To trzask, kupiłem, a przy okazji przeglądnąłem całą masę in-
nych rzeczy. To jest głównie jako porada taka handlowa.
(Czy takie pisma mogą być też źródłem porad życiowych?)
MCz: Ja myślę, że jak ktoś jest wielkim snobem, to te wszystkie nowe gadżety ogląda i chce wszyst-
kie nowe gadżety mieć i ma na to pełno kasy, to będzie wiesz, na tej zasadzie właśnie patrzył...
TCz: ...a ja myślę właśnie, wiesz, że na pewno to trafi a, to pismo, ale chyba do trochę młodszych 
ludzi, których tak można jeszcze trochę ukształtować. (...) oni są więcej otwarci na te tematy. A my 
w tym momencie nie jesteśmy już tak otwarci z racji wieku i tego, że na przykład mamy pew-
ne obowiązki albo inny system wartości. Przynajmniej, jeśli chodzi o mnie, mój system wartości 
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chyba jest przez pryzmat dzieci. Co nie znaczy, wiesz, że nie kupię sobie nowego GPS-a, bo aku-
rat mam taką potrzebę. Ale ja mam jedną taką potrzebę przez to, że jechaliśy na wakacje i tylko 
i wyłącznie z tego względu kupiłem. Nie chciałem się zgubić albo nie chciałem... ale to też przez 
pryzmat dzieci.
(Ale dotychczas obywałeś się bez GPS?) 
No jasne. No, bo go nie było! Ale teraz jest. Skoro mógł mi ułatwić życie i był mi potrzebny, bo 
przy okazji w pracy też go wykorzystuję, to dlaczego go miałem nie kupić? (TCz i MCz, 26+; wy-
kszt. średnie i niepełne wyższe, zakład produkcji tekstyliów)

Trzeba dodać, że także respondenci, którzy tych pism z założenia nie czytają (niemal 
wyłącznie nowa klasa średnia z wykształceniem wyższym), traktują je jako, po prostu, 
zbyt mało szczegółową ofertę handlową albo ofertę, która nie odpowiada ich zaintere-
sowaniom.

Kupiłem z sześć razy, ale sporadycznie. Mnie interesują pisma specjalistyczne. Jak się ktoś inte-
resuje samochodami, to więcej znajdzie wiadomości w piśmie specjalistycznym niż w tym. Czy 
o komputerach. A w „Playboyu” to jest o wszystkim i o niczym.
(...)
Ja nie mam takich wąskich zainteresowań, bo erotyka jest szeroko dostępna, to już nie jest jakaś 
atrakcja, jakieś towarzyskie wydarzenia tam są relacjonowane, to mnie to nie interesuje, jeżeli cho-
dzi o modę, to mnie to mało interesuje. (PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

Uważam, że nie ma dobrych pism męskich. No, jest na przykład „Logo” dla mężczyzn, tak, kiedyś 
przeglądałem, bo kolega przyniósł chyba do pracy… Więc nie ma takiego pisma dla mężczyzn, 
które by tak trafi ało naprawdę w potrzeby mężczyzn. To jest takie wszystko straszliwie powierz-
chowne. To „Logo” czy to jakieś nowe pismo, co reklamują dla mężczyzn… „Smart”, to one ze 
względów marketingowych muszą być adresowane do trzydziesto-, czterdziestolatków, bo to jest 
taka najbardziej prężna grupa. Więc to bardziej jest jak oferta handlowa, takie wielkie katalogi 
mody. (JJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik naukowy)

Warto zaznaczyć, że krytyka wysuwana pod ich adresem dotyczy w największym 
stopniu nierealistyczności i przesady oferty handlowej, jej niedostępności dla przecięt-
nego odbiorcy, braku jej zgodności z realiami życia.

„Twój Styl” kiedyś kupowałam regularnie co miesiąc, teraz już nie. Ostatnio w marcu przekartko-
wałam, obejrzałam obrazki... próbowałam coś poczytać, ale nie za bardzo tam coś było do czytania. 
(...) musiałoby być coś takiego, co by mnie zaciekawiło, a nie dąć w takie trąby, pani opowiada jak 
to ona wszystko ma pięknie, cudownie... A „Twój Styl” ma to takie zadęcie, no trzymajcie mnie. 
Reklamy mnie nawet nie wkurzają, ale moda, która jest dla mnie nie do przyjęcia.
Jakieś tam powłóczyste szaty, nie że mi się nie podoba, pooglądać lubię, ale to nie dla mnie, ja lubię 
bardziej taki sportowy strój i olewam te wszystkie... (...) większości tych pism, to jakbyś miała pół 
miliona rocznie, jakbyś nie miała żadnych zmartwień, tylko siebie do ubrania, odziania... abstrak-
cyjne są, to nie są ceny dla nas, choć nie zarabiamy najgorzej na tym świecie. (MS, 46+, wykszt. 
wyższe, lekarka)

„Glamour” to jest taki przewodnik po sklepach. Na początku to jest fajne, ale potem to już się 
męczysz, trudno dobrnąć do końca, bo to jest w kółko to samo. Pokazują zdjęcia z wybiegów świa-
towych i pokazują, jak to można zrobić mniejszymi nakładami fi nansowymi, ale to oczywiście nie 
jest realistyczne. (MZ, 26+, wykszt. wyższe, pracownik marketingu)

No tak, no ładne to jest. Moda, trochę się obejrzy, trochę plotek tam z wyższej półki – no i to 
wszystko jest. Krzyżówka tam jest, to ją sobie zrobię, i to w tym „Twoim Stylu” jest wszystko.
Czasami z kosmetyków korzystam, ale to rzadko. Ja mam takie wyrobione swoje, to jak potrzebuję, 
to zawsze sobie to znajdę, nie potrzebuję „Twojego Stylu” do tego. To nie jest jakieś takie, żeby to 
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była dla mnie jakaś wyrocznia. To tak jak się czyta wszystkie porady czy tam książki poradnikowe, 
się przegląda, czasami się coś z tego weźmie, ale to wyrocznia dla mnie nie jest wcale. Szczerze 
mówiąc, pod jakim kątem – kosmetyki, moda, porady? Może tam i wartości jakieś są, ale to jest 
o wiele za płytko ujęte. A znowu jak chodzi o kulturalne wiadomości, to też jest zbyt mało tego. 
Owszem, przeglądam tam nowości, oni to tak pokazują bardzo powierzchownie, jakie książki, co 
tam w teatrach i tak dalej. No więc ja to tak przeglądam, wiem co się dzieje, ale żeby tak od razu 
lecieć, kupować… Ja już mam swoje upodobania, nie muszę do tego mieć „Twojego Stylu”. Tyle 
tylko, że wiem, co się dzieje, takie troszkę skrótowe mam informacje, co jest na przykład modne.
Najgorsze w tym „Twoim Stylu” to jest to, że przyniesie się to do domu, przejrzy się te felietony 
stale, bo to tam jest coś, czasami jakiś artykuł tam chwyci – i to jest to, co w pierwszym momencie. 
I potrafi ę już nigdy do tego nie wrócić. Uważam, że to się nawet nie opłaca. No, ale trzeba coś 
czytać. (AJ, 46+, wykszt. wyższe, planistka)

Mamy czasem z mamą „Twój Styl”, ale głównieśmy oglądały, nie czytały. To poszydzić można 
było, można się było pośmiać z nakładek na stół po 375 złotych, znakomity prezent dla męża na 
urodziny. (BZ, 26+, wykszt. wyższe, prawniczka)

Ja dwa miesiące temu to „Logo” kupiłem. Pomyślałem sobie, że może coś ciekawego tam się na-
winie. Przeglądnąłem, nawet powiedziałbym, że przeczytałem, ale doszedłem do wniosku, że nie 
jestem aż tak ambitny, żebym to musiał prenumerować. Nie znalazłem nic aż tak absorbującego, 
poza zestawianiem muzyki, której ewentualnie powinienem słuchać, i co tam jeszcze było... Wina 
to my i tak pijemy bardzo rzadko i to właściwie też mnie mało interesuje. (JS, 46+, wykszt. wyższe, 
inżynier)

MEDIA JAKO OFERTA RYNKOWA

Reasumując, pisma sprofi lowane genderowo, przeznaczone dla kobiet i mężczyzn z kla-
sy średniej, mają dla czytelników status wehikułów wartości i zachowań konsumpcyj-
nych: prezentują ofertę rynkową, podpowiadają, jakie zrobić zakupy, sytuują dostępne 
na rynku dobra w kontekście pożądanych przez czytelniczki i czytelników stylów życia, 
budzą zainteresowanie konsumpcją, ciekawość nowego, chęć posiadania, próbowania, 
wymiany posiadanych dóbr na nowe; kreują stan niezaspokojenia i status anxiety. Co 
prawda, ich dobór odbywa się z uwzględnieniem poziomu, stylu, kształtu formalnego 
materiałów dziennikarskich: przypisuje się tym magazynom konkretny status kulturowy, 
wiążąc je z miejscem czytelników w hierarchii społecznej – na przykład dla zamożnych 
czytelniczek z wyższym wykształceniem nie do pomyślenia jest lektura „Pani Domu” 
czy „Życia na Gorąco”. Jednak, gdy już zakup magazynu nastąpił, materiały dziennikar-
skie mają naprawdę rolę drugorzędną. Przedstawiane tam osoby występują w kontek-
ście swoich zwyczajów konsumpcyjnych albo jako postacie indeksujące konsumpcyjny 
sukces (pieniądze, eksponowane stanowisko, medialną popularność i masowe uznanie). 
Każdy natomiast opisywany w nich problem znajduje od razu praktyczne rozwiązanie 
– w postaci zakupu określonych dóbr, przyjęcia określonych nawyków konsumpcyjnych 
lub korzystania z obecnych na rynku usług (psychologa, terapeuty, trenera, specjalisty 
od autoprezentacji itp.) Ich rzeczywiste znaczenie polega więc na tworzeniu korzyst-
nego kontekstu dla przesłań reklamowych: nie wywołują dysonansu poznawczego, nie 
wprawiają w zły nastrój, nie proponują nadmiernego wysiłku poznawczego ni zmiany 
dotychczasowych przyzwyczajeń myślowych.
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Wbudowane w ich przekaz stereotypy nie budzą ani sprzeciwu, ani poważniejszej 
refl eksji odbiorców i odbiorczyń z klasy średniej. Może z powodu tego, iż kompetentni 
czytelnicy i czytelniczki traktują je jako konieczny element konwencji mediów rodza-
jowych – a może także dlatego, że są po prostu znaturalizowane (Boski 2006): polski 
konsument generalnie jest wszak konserwatywny (Dziarska 2006). „Typowe i odróż-
niające nas w dużym stopniu od średniej europejskiej jest dużo silniejsze przywiązanie 
do tradycji, do wartości rodzinnych. Jesteśmy bardziej purytańscy. Segmenty, w których 
jest to mocno zaznaczone, są w Polsce nadreprezentowane. Z drugiej strony cechuje nas 
materializm – nastawienie na doznania, na konsumpcję – jesteśmy bardziej konsump-
cjonistyczni niż przeciętny człowiek z Zachodu. Będąc na etapie bogacenia się, dużo 
aktywniej podchodzimy do zakupów” – tłumaczy socjolog, prowadzący polską część 
europejskich badań nad stylami życia konsumentów (ibidem).

W ten sposób czytane i interpretowane – jako poradniki życia w świecie konsump-
cyjnej obfi tości – są nie tylko ilustrowane magazyny dla pań i dla panów. Jak się wy-
daje, także inne rodzajowo sprofi lowane media ewoluują w kierunku rodzajowych 
wehikułów wartości konsumpcyjnych: przynajmniej wśród badanej grupy taka inter-
pretacja się uwidacznia. Konsumpcyjno-rynkowy aspekt praktyczny ma zwłaszcza 
użytkowanie mediów hobbystycznych i poradniczych (duża rola lifestyle’owych stacji 
i programów telewizyjnych dotyczących zdrowia, gotowania, mody, wnętrz, ogrodów 
itp., praktyczne i konkretne życiowe użytkowanie prasy ilustrowanej (� MAGAZYNY 
ILUSTROWANE I KONSUMPCJA) oraz Internetu (INTERNET: DALEKO OD WEB 
2.0). W ten sposób dokonuje się także i u nas opisywane przez Jamesona (Jamesom 
1991) typowe dla późnego kapitalizmu przekształcanie tego, co kulturowe, prywatne, 
osobiste, partykularne – w przedmiot zainteresowania i manipulacji rynku. U zaintere-
sowanych dorosłych odbiorców z klasy średniej zjawisko to nie budzi niepokoju, lecz 
zainteresowanie i zadowolenie.

Często analizowany (i potępiany) przez medioznawców, socjologów, politologów 
wpływ prasy ilustrowanej i innych rodzajowych mediów na kształtowanie i umacnianie 
społecznych stereotypów (Siemieńska 1997; Bator 1998; Kowalczyk, Zierkiewicz 2002; 
także: Dzienniak-Pulina 2005; Klimczak-Ziółek 2005) odbywa się przede wszystkim za 
pośrednictwem i przy udziale przesłania konsumpcyjnego tych mediów. Jest to wpływ 
kumulatywny i pośredni, odbywa się niepostrzeżenie, bo związany jest z wezwaniami do 
konsumpcji, która w naszym, wkraczającym dopiero w kapitalizm, społeczeństwie jest 
synonimem sukcesu oraz przedmiotem dążeń i ambicji. Splot stereotypów i pozytyw-
nych wartości czyni rodzajowe kształtowanie czytelniczki/czytelnika – konsumentki/
konsumenta skutecznym, całościowym i trudnym do zdemaskowania. O ile respondenci 
z klasy średniej bez problemu identyfi kują i wyśmiewają jawne, skrajne stereotypy na 
przykład w niektórych reklamach telewizyjnych, o tyle konsumpcyjno-rodzajowe prze-
słanie mediów rodzajowych nie tylko jest znaturalizowane i niedostrzegane, ale w do-
datku sprawia przyjemność i pomaga się utwierdzić we własnej rodzajowej tożsamości 
i w poczuciu pewnego rodzaju wspólnoty z innymi mężczyznami/konsumentami i ko-
bietami/konsumentkami. Ustanawia się przy okazji pewien szerszy model użytkowa-
nia mediów jako w ogóle, przede wszystkim, źródła informacji rynkowej – i delektacji 
obfi tością i rozmaitością świata dóbr konsumpcyjnych (� CZY ISTNIEJE SZEROKI 
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PARADYGMAT REKLAMOWANIA?). Wskazówek, jak z tego świata korzystać (oraz, 
że to jest niezbędne), można szukać, jak się okazuje, w każdym gatunku i formacie me-
dialnym, jak długo dostarcza on przyjemności i odpowiada na potrzeby emocjonalne 
i estetyczne odbiorców. 
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14. OPERA MYDLANA: MELODRAMAT W MEDIACH

Wstępne założenia tej pracy nie przewidywały pisania o operze mydlanej26. Chyba 
wszystkie istotniejsze aspekty tego gatunku radiowego i telewizyjnego były już analizo-
wane, również przez zafascynowanych jego popularnością polskich badaczy. W dodatku 
nie można go uznać za gatunek zupełnie u nas nieznany. Przed transformacją mediów 
mieliśmy wszak rodzime cykliczne słuchowiska rodzinne (Matysiakowie, W Jezioranach 
itp.). W polskiej telewizji nadawano importowane seriale rodzinne z USA i Europy 
Zachodniej; przynajmniej niektóre z nich były w sensie gatunkowym operami mydla-
nymi – dość wspomnieć Dallas i Dynastię czy australijski Powrót do Edenu, ogromnie 
wśród naszej publiczności popularne. Nadawano też u nas pokrewne soap opera latyno-
amerykańskie telenowele. Wreszcie, pierwszy rodzimy soap – W labiryncie – powstał 
już w 1988 roku (emitowano go do 1991 roku); miewał on okresowo nieosiągalną dziś 
dla żadnego serialu oglądalność do 16 milionów widzów. Trudno więc powiedzieć, że 
om była gatunkiem nieznanym polskiej publiczności. Przy całej jednak popularności 
tematu nie ma u nas bodaj ani jednej pracy naukowej, która by w sposób empirycz-
ny i kompleksowy dokumentowała postawy, opinie, motywacje polskich audytoriów; 
a to przy jednoczesnym ogromnym zasobie tekstów opisujących popularność tych se-
riali z perspektywy publicystycznej, czasem wzbogaconej uproszczoną socjologią czy 
psychologią w wersji dla ubogich. Zupełnie też nie ma prac, które by dokumentowały 
i analizowały przenikanie charakterystycznego dla oper mydlanych melodramatycznego 
sposobu narracji i obrazu świata do innych tekstów medialnych.

Ogromna międzynarodowa popularność soap opera jest dowodem na uniwersalność 
jej założeń jako gatunku. Jednocześnie jednak treści poszczególnych seriali mydlanych 
oraz ich recepcja są w olbrzymiej mierze rezultatem konkretnych kontekstów społecz-
nych, ekonomicznych, technologicznych. Analiza adaptacji reguł gatunku do polskiego 
otoczenia (� ADAPTOWANIE OTWARTE I ZAMKNIĘTE) oraz obserwacja funkcjo-
nowania, w polskich mediach, seriali importowanych pozwala spojrzeć na rodzimego 
telewidza, jako na odbiorcę silnie związanego ze swoim lokalnym kontekstem – a jedno-
cześnie, jako na uczestnika globalnych przemian kulturalnych.

26 W dalszym ciągu pracy jako om.
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UNIWERSALNE ŹRÓDŁA OPERY MYDLANEJ

U źródeł gatunku medialnego, nazwanego potem żartobliwie operą mydlaną, leży tra-
dycja ustnej opowieści w odcinkach. Ma on podobne podłoże, jak tabloidy i popular-
na literatura w odcinkach oraz inne cykliczne formy narracyjne w kulturze popular-
nej (� WYZNACZNIKI GATUNKOWE TABLOIDU, INFOTAINMENT I TRYB 
NARRACYJNY). Wiele go też łączy z kilkoma innymi popularnymi gatunkami me-
dialnymi. Niektóre były dla om inspiracją, inne rozwijały się równolegle do niej, jeszcze 
inne wreszcie wyrosły z om, wykorzystując te jej cechy, które zadecydowały o rynko-
wym sukcesie gatunku. Wśród paradygmatów źródłowych dla om należy zatem wymie-
nić, po pierwsze, literacki romans popularny, z którym soap opera łączy odpowiadanie 
na potrzeby czytelniczek (a nie czytelników), uproszczony wizerunek psychologiczny 
postaci, narracja w odcinkach, koncentracja na relacjach emocjonalnych między posta-
ciami (por. Żabski 1997: 370–375). Po drugie, źródeł dzisiejszego kształtu om należa-
łoby poszukiwać w melodramacie literackim i fi lmowym. Podobnie jak om, która zeń 
wyewoluowała, charakteryzował się on (używamy czasu przeszłego, bo historia kla-
sycznego melodramatu jest już chyba zamknięta) orientacją na potrzeby kobiecej pub-
liczności, wyraźną moralną polaryzacją bohaterów i uproszczeniem ich psychologii, 
silnym emocjonalnym nacechowaniem wszystkich elementów świata przedstawionego, 
nadmiarem emocjonalnym i językowym oraz zagęszczeniem fabularnym, wyrażającym 
się w nagromadzeniu niezwykłych okoliczności (por. Żabski 1997: 253–258).

Można powiedzieć, że pierwowzorem tych gatunków medialnych i literackich były 
opowieści przy darciu pierza czy przy kominku snute w zimowe wieczory. To żart, ale 
tylko częściowo, bo sytuacja, jaką opisuje, zawiera już podstawowe elementy konieczne 
dla zaistnienia seryjnej narracji telewizyjnej. Po pierwsze, stałe audytorium gromadzące 
się dla wysłuchania opowieści zawsze w podobnym czasie, miejscu, okolicznościach. 
Audytorium to nie umie, nie chce albo nie może czytać – na przykład zajęte jest w czasie 
trwania opowieści pracami domowymi. Aby chciało słuchać, opowieść musi być zwią-
zana z jego doświadczeniami i potrzebami emocjonalnymi. Opowieści tej brak zamknię-
cia narracyjnego – zakłada się, iż będzie przedłużana na następne spotkania audytorium. 
Wymuszona tym przedłużaniem budowa opowieści zakłada cykliczne falowanie akcji 
według wzoru: spokój – zagrożenie/konfl ikt – rozwiązanie – spokój – zagrożenie... itd. 
Konieczne się staje zakończenie każdego z odcinków w sposób podsycający ciekawość. 
Ten model narracji odsyła nie tylko do opowieści przy darciu pierza czy przędzeniu, 
lecz także do obyczaju snucia dworskich średniowiecznych romans (Pal 1998), do głoś-
nego czytania praktykowanego w domach, klasztorach i miejscach publicznych Europy 
od XV do VIII wieku (Manguel 2003: 172 nn.), do dziewiętnastowiecznej instytucji 
czytania fabrycznego (Manguel 2003: 162 nn.) i – do opowiadania dzieciom bajek przed 
zaśnięciem. 

Gatunek om ma więc korzenie w uniwersalnych praktykach opowiadania. Jeśli jed-
nak chcemy odnaleźć te warunki, które zadecydowały o jego dzisiejszym kształcie, 
trzeba spojrzeć na swoisty kontekst ekonomiczny i technologiczny wyłonienia się om 
w Stanach Zjednoczonych.
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PIERWOTNA GRUPA DOCELOWA OPERY MYDLANEJ

Podobnie jak większość rozrywkowych i fi kcyjnych gatunków medialnych, om jest ge-
netycznie związana z potrzebami marketingu. 

W latach 30. XX wieku, gdy om zaczynała się kształtować, chodziło o dotarcie 
z przekazem reklamowym do ważnej grupy amerykańskich konsumentów, jaką były 
gospodynie domowe, kupujące większość towarów z grupy FMCG27 i prostych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego. Nie chodziło tu o wszystkie kobiety prowadzące dom, 
lecz o kobiety w swoistej sytuacji społecznej i kulturowej. Według pierwotnych założeń 
modelowa gospodyni domowa – adresatka radiowego, a potem telewizyjnego serialu, 
do którego można podczepić reklamy środków czystości, żywności czy urządzeń domo-
wych – nie pracuje zawodowo. Jej główne role społeczne to role żony i matki. Jest za-
leżna fi nansowo od pracujących poza domem członków rodziny (najczęściej od męża). 
Pozostaje przez większość dnia w domu, poświęca większość czasu utrzymaniu tego 
domu w porządku oraz usługom na rzecz domowników. Jest osobą bardzo zajętą, ale jej 
praca nie wymaga wysiłku umysłowego. Pomimo (prawdopodobnie) sporego dyskom-
fortu, spowodowanego monotonią robót i pozostawaniem w zamknięciu, nie jest jed-
nak przepracowana ani pozbawiona własnego wolnego czasu – rzecz dzieje się w USA, 
gdzie już wówczas prowadzenie domu, dzięki dobrej infrastrukturze (wodociągi, gaz, 
elektryczność) i rozwojowi technologii (sprzęt gospodarstwa domowego, chemia gospo-
darcza) nie wymaga wielkich nakładów sił fi zycznych i czasu (por. Leone, Silberman, 
1995: 215–248 nn.; ciekawe uwagi na temat nadmiaru czasu amerykańskiej gospodyni 
domowej i jego konsekwencji psychologicznych: Friedan 1992).

RODZAJOWY CHARAKTER OPERY MYDLANEJ

Do takiej grupy docelowej skierowane zostają najpierw rodzinne seriale radiowe, a po-
tem ich telewizyjne odpowiedniki – opery mydlane. Tak więc om – co będzie jeszcze 
ważne w naszych dalszych rozważaniach – jest genetycznie związana z radiem, nie zaś 
z telewizją, choć dopiero w telewizji zyska pełny kształt. W latach 50. XX wieku, gdy 
w Europie Zachodniej telewizja właściwie dopiero się rodzi, w USA następuje już wy-
raźne wydzielenie bazy rodzajowej (� MEDIA RODZAJOWE) telewizji (Fiske 1994: 
179). Soap opera staje się jednym z najważniejszych gatunków telewizji kobiecej. Nie 
oznacza to, rzecz jasna, że audytoria om składają się wyłącznie z kobiet; niektóre ba-
dania wykazują wręcz, że średnio 1/3 widzów to mężczyźni. Jednak rodzaj audytorium 
(płeć społeczna, gender) jest wpisany w program; opery mydlane projektowane są z my-
ślą właśnie o potrzebach i upodobaniach kobiet. Z innymi rodzajowymi mediami kobie-
cymi łączy je, między innymi, opisywane tu przy okazji prasy kobiecej (� ODMIANY 
PISM KOBIECYCH), stereotypowe, konserwatywne spojrzenie na rolę kobiet w ży-
ciu społecznym i w relacjach prywatnych – i zgodne ze stereotypami założenia co do 

27 Fast Moving Consumer Goods – dobra szybko zbywalne; towary (najczęściej codziennego użytku) 
szybko zużywane i często kupowane, takie jak: proszek do prania, pasta do zębów, jogurt, pieczywo itp. 
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tego, jak powinny one reagować na różne teksty kultury popularnej (� CZYTANIE 
MAGAZYNÓW – ZAJĘCIE DLA KOBIET). 

WYZNACZNIKI GATUNKOWE OPERY MYDLANEJ 
A JEJ FUNKCJE MARKETINGOWE

Twórcy pierwszych om nie działali zapewne z pełną premedytacją. Jak zawsze w me-
diach, kształtowanie się gatunku następowało w drodze prób i przybliżeń, obfi towało 
w ślepe uliczki, błędne diagnozy i niespodziewane odkrycia. Wyłoniony w ten sposób 
ogólny wzorzec om zawierał następujące elementy, wypływające wprost z dostosowania 
gatunku do potrzeb grupy docelowej i potrzeb kontekstu reklamowego:

1) seryjność, podział na odcinki;
2) przerywanie narracji w momentach napięcia lub zagadki;
2) brak zamknięcia narracyjnego;
3) liczne przeplatające się wątki i wielość bohaterów; 
4) stereotypowa, „typowa” konstrukcja postaci;
5) rozgrywanie akcji w czasie realnym lub pozornie realnym;
6) umiejscowienie akcji w środowisku domowym.
Proces produkcyjny oraz rozwiązania treściowe i formalne związane są z marketingo-

wymi uwarunkowaniami gatunku i jego konkretnym, reklamowym celem. Jak piszą au-
torzy historii telewizji, umieszczonej w Sieci przez CBS – „od wczesnych lat 70., główni 
scenarzyści [oper mydlanych – M.L.-M.] podlegali ogromnemu naciskowi, by osiągnąć 
najwyższe możliwe ratingi, wygrać z konkurencją wyścig oglądalności w danym czasie 
reklamowym, dostosować rozwój fabuły do grupy demografi cznej o największej warto-
ści dla reklamodawców, wziąć pod uwagę, przy planowaniu zwrotów akcji, implikacje 
wynikające ze związku między budżetem a produkcją (na przykład nowe dekoracje albo 
fi lmowanie na zewnątrz) i utrzymać zainteresowanie publiczności w każdym tygodniu, 
bez pauz na przerwę letnią albo powtarzania odcinków” (Allen 2007).

Seryjność, podział na odcinki

Budowa seryjna i podział na krótkie odcinki wynikają z potrzeby dopasowania serialu 
do życia codziennego odbiorców. Teoretyczna odbiorczyni idealna – gospodyni domo-
wa, ma stały rozkład dnia, może zatem codziennie lub w określone dni tygodnia wracać 
do ulubionego serialu. Staje się on elementem jej codziennej rutyny. Odbiorczyni może 
poświęcić serialowi tylko określony fragment swego dnia – przeciętny odcinek ma za-
tem około 30 minut, co nie zabiera widzom za wiele czasu, nie wymaga długiego anga-
żowania uwagi, umożliwia natomiast dołączenie do każdego odcinka co najmniej trzech 
bloków reklamowych.
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Długie trwanie

W interesie reklamodawców leży przywiązanie odbiorczyni do ulubionego serialu. Jego 
długie trwanie umożliwia zbudowanie upodobania i preferencji dla programu oraz stwo-
rzenie zastępczej relacji społecznej widzów do jego bohaterów. Zbyt szybkie zakoń-
czenie wymuszałoby konieczność budowania lojalności i przywiązania do bohaterów 
od nowa, za cenę ryzyka, że nowy serial będzie mniej lubiany od starego, który się już 
spodobał. Żeby jednak serial mógł długo trwać, kolejne zwroty akcji muszą odpowia-
dać upodobaniom i emocjonalnym potrzebom widzów; treść opery mydlanej wymuszają 
żądania jej odbiorczyń. Długość serialu jest uwarunkowana wyłącznie jego skutecznoś-
cią marketingową. Tak zwane ratingi decydują o jego przerwaniu, jeśli jego akceptacja 
przez audytorium spada lub o kontynuacji – gdy utrzymuje się ona na odpowiednim 
poziomie.

Długie, nawet wieloletnie trwanie serialu umożliwia włączanie do grupy docelowej 
nowych widzów. Widoczny na ekranie rozwój i starzenie się bohaterów – równolegle do 
posuwania się w latach odbiorców – ułatwia identyfi kację z bohaterami serii.

Brak zamknięcia narracyjnego i cli�  angers

Długie trwanie serialu nie pozwala na wyraźne zamknięcie narracyjne. O ile tradycyjne 
narracje realistyczne mają początek, środek i koniec, to realizm opery mydlanej działa 
w taki sposób, że środek jest wydłużany w nieskończoność (Fiske 1994: 180). Zamiast 
jednorazowego zamknięcia narracyjnego opowiadanej historii mamy tu do czynienia 
z wielością mikrozamknięć. Serial jest zbudowany z naprzemiennych stanów równowa-
gi i jej zaburzeń, odwołuje się zatem do najprostszego, podstawowego schematu wszel-
kich narracji. Powtarza ten schemat wielokrotnie; stanowi narrację bardzo tradycyjną 
i konwencjonalną. Przeciętny, półgodzinny odcinek opery mydlanej składa się średnio 
z 20–30 scen. Sceny te mogą dotyczyć jednego wątku, zwykle jednak przeplata się 
w nich kilka wątków współzależnych. Ponieważ nie wszystkie wątki rozwijają się jed-
nocześnie, zgodnie z taką samą amplitudą, równowadze w jednym wątku towarzyszy 
zazwyczaj zaburzenie równowagi w innym, równoległym. Dzięki temu serial jako ca-
łość rozwija się, nie tracąc uwagi widzów.

Charakterystyczne dla takiej budowy opowieści (wiedziała to już Szeherezada) jest 
wbudowanie w narrację tzw. cliffhangers, zawieszeń narracji (czyli zakończeń odcin-
ków) w momencie napięcia lub niespodzianki. Stwarzają one u odbiorców motywację 
do oglądania następnego odcinka.

Powtórzenia i rekapitulacje

Laura Stempel Mumford badająca audytoria takich programów w latach 90. XX wieku, 
podzieliła ich publiczność na sześć grup (Mumford 1995: 5): widzów niekompetentnych 
(oglądających przypadkowo); nowicjuszy (którzy zaczynają oglądać dany program i ma-
ją zamiar oglądać go stale, lecz dopiero uczą się reguł przedstawionego w nim świata); 
widzów przypadkowych (oglądających od czasu do czasu, orientujących się w zasadach, 
lecz mało zaangażowanych i słabo zmotywowanych do oglądania regularnego); widzów 
nieregularnych (znających reguły, oglądających kompetentnie, lecz z dłuższymi przer-
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wami); widzów kompetentnych (znajomość reguł, stałe oglądanie, zaangażowanie emo-
cjonalne, pamięć minionych wydarzeń i związków między postaciami); ekspertów (głę-
boka, szczegółowa znajomość tematu, duże zaangażowanie emocjonalne, znajomość 
teraźniejszości i przeszłości wszystkich wątków i postaci). Idealny odbiorca/odbiorczy-
ni om to naturalnie ktoś należący do dwóch ostatnich grup, lecz producentom programu 
musi zależeć na przyciągnięciu i utrzymaniu widzów nieregularnych i przypadkowych 
oraz na uczynieniu nowicjuszy – odbiorcami regularnymi i kompetentnymi. Stąd cha-
rakterystyczne dla gatunku zabiegi formalne, które pomagają nowicjuszowi i widzowi 
przypadkowemu zorientować się, o co chodzi. Jest wśród nich tzw. backstory, czyli 
streszczenie poprzedniego odcinka lub kilku, wmontowane w początek programu, ale 
dostępne też, dzięki zabiegom producentów, w prasie, internecie, telegazetach. Stosuje 
się też powtórzenia niektórych scen i wydarzeń (najczęściej w charakterze wspomnień 
któregoś z bohaterów) oraz dialogi przypominające dotychczasowy przebieg fabuły. 
W budowie postaci i konstrukcji intrygi używa się natomiast typowych konwencji i roz-
wiązań narracyjnych zaczerpniętych z innych znanych widzom form dramaturgicznych, 
co daje serialowi pożądaną w tej sytuacji przewidywalność.

Wielość wątków i postaci; kontakty paraspołeczne

Wielość wątków i postaci ma istotną rolę w budowaniu lojalności odbiorców. Modelowa 
odbiorczyni jest przez większość dnia sama w domu i spędza czas na jednostajnych, 
raczej nudnych zajęciach. Jeśli natomiast pracuje zawodowo, jej praca bywa monotonna 
i mało satysfakcjonująca. Ulubiony serial ma dostarczyć zastępczych interakcji społecz-
nych – niezależnej od czasu i przestrzeni emocjonalnej bliskości z postacią którą (wi-
dzowie) „uważają, że blisko poznali” (Moran, 1998: 138). Wśród dużej liczby postaci 
łatwiej jest znaleźć takie, z którymi chciałoby się wejść w kontakt paraspołeczny lub 
z którymi można by się identyfi kować. Zróżnicowanie postaci stwarza też podstawę pod 
rozmaite oceny moralne oraz otwiera pole dla spekulacji co do dalszego ciągu rozwija-
jących się intryg. Istotne są też uwarunkowania produkcyjne. Om może trwać latami, 
wymaga zaangażowania aktorów na długi czas, a wielość wątków i postaci daje produ-
centowi możliwość manewru w niespodziewanych sytuacjach, jak wycofanie się aktora, 
jego choroba czy śmierć.

Czas realny 

Mydlany serial ma być wpleciony w codzienne życie odbiorczyni, rozgrywa się więc 
czasie realnym lub pozornie realnym. Lojalność i zaangażowanie odbiorczyni zależą 
od poczucia realności zdarzeń dziejących się na ekranie, stąd podsycająca ciekawość 
sugestia, że rozwój wydarzeń następuje także w czasie realnym pomiędzy odcinkami. 
Zaplanowanie akcji w czasie realnym sprawia, że serial toczy się pomału – ile w końcu 
może się wydarzyć w jeden dzień? Można się bez trudu włączyć w historię po przerwie 
w jej oglądaniu. Ułatwia to jej śledzenie tym widzom, którzy nie byli w stanie obejrzeć 
któregoś odcinka, a także dołączanie się nowych.
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Środowisko domowe

Przeważająca większość akcji toczy się w domu lub w miejscu, które odgrywa podobną 
rolę. Tu też widać chęć dostarczenia widzom materiału do autoidentyfi kacji i podstaw 
zaangażowania emocjonalnego. Przede wszystkim jednak wynika to z uwarunkowań 
produkcyjnych: serial trwa długo, a jego produkcja nie może być droga. To w końcu 
tylko kontekst dla reklam, więc koszty produkcji nie powinny przekraczać wpływów. 
Umieszczenie akcji we wnętrzach zmniejsza koszty, pozwala na szybką modyfi kację 
scenografi i, uniezależnia też produkcję od pory roku i pogody – co ważne, jeśli trzeba 
utrzymać iluzję czasu realnego.

Kobiecy model komunikacji

Narracja rozwija się, dodajmy, nie poprzez gwałtowne wydarzenia (w każdym razie 
występują one stosunkowo rzadko), lecz przez dialog i intymną konwersację. Każde 
z kluczowych wydarzeń jest potem opowiadane, omawiane, rekapitulowane, oceniane. 
Wyraźnie widać tu radiowe podstawy opery mydlanej, ale także odzwierciedlenie wy-
obrażeń o typowej odbiorczyni – kobiecie. Jeśli jest tak zwaną gospodynią domową, 
to spędza sporo czasu sama; serial może jej dać złudzenie obecności ludzi i możliwość 
zastępczej konwersacji. Jednak nawet jeśli jest kobietą pracującą, w porze emisji serialu 
zapewne wykonuje prace domowe. Liczne dialogi pozwalają jej śledzić rozwój akcji, 
nawet jeśli chwilowo nie może patrzeć w telewizor. Być może też nie mogła obejrzeć 
któregoś z poprzednich odcinków. Ciągłe opowiadanie i rekapitulowanie tego, co się 
wydarzyło, pozwala jej w takiej sytuacji nie zgubić wątku. Przede wszystkim jednak 
tradycyjna socjalizacja zapewne przygotowała ją do rozmawiania, werbalizowania 
emocji, podtrzymywania kontaktu, rozwiązywania problemów przy pomocy negocjacji 
i konwersacji (Wood 1994; Tannen 1999; Curran, Renzetti 2005: 200–205). Postacie 
występujące w om stosują więc najszerzej społecznie znaturalizowany, „typowo kobie-
cy” sposób komunikowania się. Zajmują się też przede wszystkim tymi tematami, które 
(podobno badania to potwierdzają: Curran, Renzetti 2005: 202) mają stanowić główną 
treść komunikacji między kobietami: emocjami, relacjami międzyludzkimi, życiem pry-
watnym. Co istotne, „po kobiecemu” komunikują się zarówno bohaterki, jak bohatero-
wie tych seriali.

Modelowi bohaterowie

Żeby zbudować lojalność u grupy docelowej, trzeba jej dostarczyć materiału do fantazjo-
wania i relacji paraspołecznych. Konstrukcja postaci ma zatem odzwierciedlać zarówno 
własne życiowe doświadczenia kobiet (zwłaszcza jeśli chodzi o postacie kobiece), jak 
i ich fantazje i upodobania w sferze kultury popularnej, znane twórcom serialu z analizy 
rynku rodzajowych mediów kobiecych. Bohaterki om są zwykle aktywne i zaangażo-
wane emocjonalnie. Głównym polem ich aktywności są relacje międzyludzkie – mi-
łość, zazdrość, nienawiść itp. Postacie męskie natomiast są konstruowane jako tak zwani 
mężczyźni uczuciowi (pokrewni popkulturowemu modelowi tzw. nowego mężczyzny 
empatycznego � PŁEĆ, RODZAJ I ROZPROSZENIE KRYTERIÓW, � PISMA DLA 
PANÓW A ZMIANY MODELI MĘSKOŚCI). Są więc wrażliwi, emocjonalni, łatwo 
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i obfi cie werbalizują uczucia, traktują związki miłosne jako życiowe priorytety. Om wy-
pracowała galerię postaci typowych, odgrywających w jej strukturze określoną, prze-
widywalną rolę i łatwo przez odbiorców rozpoznawanych na podstawie przyswojonych 
w procesie treningu odbiorczego metaznaków. Brytyjski medioznawca (Chandler 1994), 
podsumowując liczne studia nad budową om, wskazuje na istnienie wielu natychmiast 
rozpoznawalnych typów. Wśród kobiet są to na przykład: kobiety gotowe do zamąż-
pójścia – podtypy: młoda, dojrzała – seksualnie atrakcyjna oraz w typie starej panny. 
Ponadto: zła kobieta – plotkarka i intrygantka; dziwka; kobieta pracująca (karierowicz-
ka); dobra dziewczyna, dobra kobieta; babcia. Wśród mężczyzn: mężczyźni gotowi do 
ożenku, w tym podtypy: dojrzały – seksualnie atrakcyjny; konwencjonalny młody czło-
wiek; lękliwy i wycofany. Ponadto: łajdak (podtypy: obibok i intrygant); przyzwoity mąż; 
i inne. I tu warunki produkcji odgrywają ważną rolę. W razie wycofania się lub śmierci 
aktora, graną przezeń rolę może przejąć ktoś inny, pod warunkiem utrzymania postaci 
w typie poprzednika.

Bezpieczeństwo poznawcze i społeczne

Jak łatwo wywnioskować, wizerunek ról i stosunków społecznych w serialach mydla-
nych jest tradycyjny i konserwatywny, i nie może naruszać poczucia bezpieczeństwa 
poznawczego, ani stereotypowej wiedzy audytorium. Serial ma bowiem wpływać na 
grupę docelową motywująco i mobilizująco. Nadmiar negatywnych emocji i kontro-
wersji stworzyłby niekorzystny kontekst dla przekazu reklamowego. Na dłuższą metę 
groziłby wycofaniem sympatii widzów dla serialu i usunięciem go z anteny. Trzeba za-
tem odsunąć z ich pola widzenia tematy wywołujące zbyt duży dysonans poznawczy, 
tak co do życia społecznego, jak i co do ich własnej roli w społeczeństwie (� PŁEĆ, 
RODZAJ I ROZPROSZENIE KRYTERIÓW, � MEDIA RODZAJOWE A KRYZYS 
TOŻSAMOŚCI). Oczywiście nie znaczy to, że om w ogóle się nie zmieniają. Ich for-
ma i zawartość rozwijają się wraz z otoczeniem medialnym. Porównanie z produkcją 
sprzed lat dwudziestu czy trzydziestu ujawnia brak większych różnic w podstawowych 
formalnych wyznacznikach gatunku, jednak współcześnie akcja toczy się zauważalnie 
szybciej, gra aktorska ewoluuje w kierunku większej powściągliwości i realizmu, zaś 
konserwatywne przesłanie społeczne zostaje ostrożnie wzbogacone o obecność postaci 
„niekonwencjonalnych” i wątków przez długi czas tabuizowanych, jak choroby, prze-
stępczość, narkomania, homoseksualizm (� MIĘDZY NONKONFORMIZMEM A 
POTWIERDZENIEM STATUS QUO). Pojawiło się także więcej postaci kobiet aktyw-
nych i niezależnych – niektóre nowsze om wręcz stawiają je w pozycji najważniejszych 
bohaterek (� RÓŻOWE MYŚLENIE W WERSJI LUKSUSOWEJ I POPULARNEJ). 
Rozwinęły się podgatunki om wykorzystujące fascynację widzów niektórymi trudno 
dostępnymi środowiskami i grupami społecznymi (szpital, redakcja, dom mody, sąd, in-
stytut naukowy). Spektakularne jest zwłaszcza powodzenie om szpitalnej, rozgrywającej 
się wśród lekarzy i pielęgniarek.
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OPERA MYDLANA A ZMIANA SPOŁECZNA

Ostrożna i powolna ewolucja „paradygmatu mydlanego” w drugiej połowie XX wieku 
odzwierciedla zmiany, jakie nastąpiły w modelach życia rodzinnego i kariery zawodo-
wej ludzi, stylach życia, rozkładach dnia rodzin. Kobiety pracują zawodowo, osamotnio-
ne gospodynie domowe stanowią dziś zdecydowaną mniejszość. Badania wskazują, że 
skład publiczności om zmienia się: ogląda je dzisiaj więcej mężczyzn, niż kiedykolwiek, 
publiczność jest też bardziej zróżnicowana wiekowo. Uderzające jest jednak to, że pod-
stawowy paradygmat gatunkowy na Zachodzie i w USA ewoluuje zaskakująco wolno. 
Dobór treści i budowa om są do dzisiaj ściśle związane z jej kobiecą bazą rodzajową. 
Owszem, treść nieco się zmienia (o czym niżej), ale podstawowe cechy formalne om 
pozostają takie, jak 50 lat temu. Jest to jeden z najbardziej konserwatywnych i niezmien-
nych gatunków medialnych. Kiedy inne gatunki stawiają na niezwykłość, atrakcje, za-
skoczenie, soap opera wykorzystuje ludzką potrzebę bezpieczeństwa, ciągłości, stałych 
przyzwyczajeń.

OPERA MYDLANA W WERSJI CODZIENNEJ I LUKSUSOWEJ

Dwa główne podgatunki om są podobne co do założeń formalnych, lecz różnią się do-
borem treści i przesłaniem.

Jeden z nich to tak zwana supersoap – om poświęcona perypetiom ludzi bogatych, 
idealnie pięknych, należących do elity. Większość supersoaps, które osiągnęły między-
narodowy sukces marketingowy wyprodukowana została w USA – do najsłynniejszych 
należą Dallas (1978–1991), Dynasty (1981–1989), Santa Barbara (1984–1993) oraz 
Bold and Beautiful (rozpoczęta w 1987). Wszystkie były popularne także w Polsce; ta 
ostatnia jest wciąż pokazywana w TVP pod tytułem Moda na sukces. Nie podjęto u nas 
natomiast na razie próby realizacji własnej superopery – może dlatego, że to produk-
cja kosztowna, a może też dlatego, iż badania marketingowe nie wykazują dostatecz-
nego zainteresowania wśród publiczności – choć niezwykła swego czasu popularność 
w Polsce Dynastii i obecne zainteresowanie Modą na sukces wskazywałyby, że pewne 
zapotrzebowanie na taki serial istnieje.

Kluczem do tego typu serialu jest trudno przetłumaczalne na język polski słowo gla-
mour. Wszyscy bohaterowie są bogaci lub na dobrej drodze do bogactwa; ludzie biedni 
w takich serialach po prostu nie istnieją. Bohaterowie, zazwyczaj biali, są wybitnie atrak-
cyjni fi zycznie. Scenografi a i kostiumy sprawiają wrażenie kosztownych i luksusowych, 
akcja toczy się w luksusowo wyposażonych wnętrzach, często też w egzotycznych, nie-
dostępnych widzowi miejscach. Narracja, często na pograniczu prawdopodobieństwa 
lub jawnie je lekceważąca, obfi tuje w motywy skrajne – morderstwa, zdrady, porwania, 
zemsty, intrygi, spotkania po latach, porwane i odnalezione dzieci, wypadki lotnicze 
i samochodowe, zaniki pamięci, rzadkie choroby, rodzinne tajemnice itp. Motywy te 
występują w ogromnym zagęszczeniu, co oddala tego typu seriale od konwencjonal-
nie pojmowanego realizmu. Jak się jednak wydaje, nie przeszkadza to widzom, którzy 
być może czerpią z nich przyjemności fantazjowania i ucieczki od rzeczywistości (� 
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BADANIA NAD CZYTELNIKAMI TABLOIDÓW, � NAJNIŻSZA PÓŁKA – DAM-
SKIE TABLOIDY, � PISMA KOBIECE I HIERARCHIA SPOŁECZNA).

Przyjemności identyfi kacji i bliskości z bohaterami dostarcza natomiast drugi pod-
gatunek – alternatywne dla glamourous soaps, om o tak zwanych zwykłych ludziach. 
Amerykańskie seriale tego typu produkowano od lat 40. XX wieku (najstarsza telewi-
zyjna om w historii mediów – The Faraway Hill – była emitowana w USA w 1946 roku; 
w ogóle najdłuższy soap w historii – The Guiding Light – rozpoczął się w radiu 
w 1937 roku, przeniesiono go do telewizji w 1952, a zakończono – we wrześniu 2006), 
jednak do ustalenia się ich współczesnej formuły walnie przyczyniły się telewizje eu-
ropejskie, zwłaszcza brytyjska BBC. Bohaterowie om tego typu pochodzą z różnych 
klas i mogą być zarówno bogaci, jak biedni; ich pozycja społeczna jest zbliżona do po-
zycji widza lub przynajmniej pozostaje w jego zasięgu. Bohaterowie w większości są 
atrakcyjni fi zycznie, jest to jednak raczej typowa uroda, niż idealne piękno, charaktery-
styczne dla postaci w supersoaps. Akcja toczy się w zwykłych domach i mieszkaniach 
oraz w miejscach znanych odbiorcy z życia – barze, restauracji, szkole, szpitalu itp. 
Scenografi a i kostiumy są realistyczne, choć jest to realizm estetyzowany, uładzony, 
pozbawiony skrajności i kontrowersyjności. Narracja koncentruje się na codziennych 
problemach bohaterów: związkach uczuciowych, kryzysach małżeńskich, stosunkach 
dzieci – rodzice, kłopotach z pracą i pieniędzmi itp. Om tego typu nie mają, rzecz jasna, 
ambicji stawiania diagnoz społecznych, jednak nawiązują do spraw znanych odbior-
com z doświadczenia. Częstotliwość i waga tych nawiązań mogą być rozmaite i na ogół 
ważniejsze są one w serialach europejskich, niż w amerykańskich. W europejskich te-
lewizjach, zwłaszcza tych wyrastających z modelu publicznego, większe było, jak się 
zdaje, poczucie odpowiedzialności oraz chęć załatwiania przy pomocy mediów różnych 
problemów społecznych (Chandler 1994). Od lat 70. ubiegłego stulecia coraz odważniej 
sięga się tu po wątki i postacie do pewnego stopnia kontrowersyjne. Nie wypływa to 
jednak z przesłanek społecznych, lecz komercyjnych. Odważniejsza tematyka może, jak 
się wydaje, zwiększać oglądalność oraz pomagać w przyciągnięciu do ekranów męskiej 
publiczności (�  TRASH TALK, CONFRONTAINMENT I INNE SKRAJNOŚCI).

„One Life To Live było chwalone za swą przełomową eksplorację problemów społecz-
nych, rozmaitość pokazywanych środowisk, godne nagrody role aktorskie i innowacyjne 
rozwiązania narracyjne – chwalą się producenci na stronie internetowej serialu. – Wraz 
z historycznym tygodniem programów na żywo w maju 2002, OLTL odpowiedzialne 
jest za wiele ‘pierwszych razów’ w telewizji dziennej, w tym historie o międzyrasowym 
romansie i rozdwojeniu osobowości, podobnie jak o przezwyciężaniu analfabetyzmu, 
błędach lekarskich, przesądach rasowych, toczniu (chorobie skóry – mlm) i gangach 
ulicznych. Program uzyskał masową pochwałę krytyki za wątek z 1992 roku, który trafi ł 
na nagłówki ogólnokrajowych gazet, kiedy wprowadzono postać homoseksualnego na-
stolatka (...)”. Producentka brytyjskich Eastenders opowiada (Geraghty 1991: 32 nn.): 
„Postanowiliśmy pójść w realistyczny, dość wyrazisty dramat, który by zawierał historie 
o homoseksualistach, gwałcie, bezrobociu, przesądach rasowych itp. w wiarygodnym 
kontekście. Przede wszystkim, chcieliśmy realizmu. Bezrobocie, egzaminy, rasizm, po-
ród, śmierć, psy, niemowlęta, niezamężne matki – nie chcieliśmy wykluczyć żadnego 
problemu z wyjątkiem polityki i przekleństw”. Dość dodać, że Eastendersi (emitowani 
obecnie także w polskiej telewizji kablowej) pokazywali samotne rodziny, ciężarną na-
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stolatkę, prostytucję, małżeństwa z przymusu, próby samobójcze, problemy narkoty-
kowe, alkoholizm, konfl ikty międzypokoleniowe, rekiet, śmierć łóżeczkową, wyskoki 
pozamałżeńskie i małżeńskie kłótnie, seksizm, nędzę, załamania umysłowe, zaginięcia, 
napady, śmiertelny wypadek drogowy i podejrzenie morderstwa. Jednocześnie jednak 
(Buckingham 1987) twórcy serialu twierdzą z naciskiem, że nie jest to program issue-
-based, lecz czysto rozrywkowy.

GATUNKI POKREWNE: SERIAL RODZINNY I TELENOWELA

Równolegle do gatunku om rozwijały się w drugiej połowie XX wieku dwa inne, pokrew-
ne: telewizyjny serial rodzinny i telenowela28 . Niekiedy myli się je z om. Hybrydyzacja 
gatunkowa we współczesnej telewizji sprawia, iż w pewnych okolicznościach trudno je 
rozgraniczyć. I serial, i telenowela mają jednak inną konstrukcję i odmienne uwarunko-
wania marketingowe.

Serial dla całej rodziny

Fabuła serialu rodzinnego może mieć z soap opera wiele wspólnych cech: zagęszczenie 
narracji, melodramatyzm, uproszczenia psychologiczne, podział na odcinki. Odpowiada 
jednak na potrzeby inaczej zdefi niowanej grupy docelowej. Używany niekiedy w anglo-
języcznym piśmiennictwie termin prime-time series tłumaczy tę różnicę. Serial może być 
zorientowany na jednolitą bazę rodzajową (� MEDIA RODZAJOWE), ambicją jego 
twórców jest jednak zgromadzenie przy odbiornikach w prime-time, czyli najlepszym, 
wczesnowieczornym czasie reklamowym, jak najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej 
publiczności, co czyni z serialu korzystny kontekst dla wysokobudżetowych kampanii 
reklamowych produktów globalnych marek, najczęściej codziennego użytku – żywno-
ści, używek, sprzętu domowego i sportowego, samochodów itp. (� PROFILOWANIE 
RODZAJOWE A REKLAMA). Serial przeznaczony jest dla dorosłych, zachowuje jed-
nak obyczajowy i moralny konserwatyzm, który pozwala go traktować jako rozrywkę 
dla całej rodziny. Fabuła serialu nie rozgrywa się w czasie realnym; zazwyczaj obejmuje 
dłuższy okres życia bohaterów, nawet – wiele pokoleń. Zarówno akcja, jak psychologia 
bohaterów (nawet jeśli uproszczona) ewoluują na oczach widzów. W związku ze swy-
mi uwarunkowaniami rynkowymi, serial nie może być za długi: liczba odcinków jest 
ograniczona, fabuła dąży do zamknięcia narracyjnego. Wyraźne zakończenie dostarcza 
widzom gratyfi kacji poznawczej i/lub moralnej. Jako materiał nadawany w najlepszym 
czasie, serial jest zazwyczaj realizowany staranniej, za większe pieniądze (stąd plenery, 
kostiumy, uważniejsza reżyseria, bardziej zniuansowana gra aktorska). Emituje się go 
po zakończeniu produkcji, nie – jak om – na bieżąco, w miarę produkowania kolejnych 
odcinków. Rozwój fabuły następuje tu zarówno w drodze intymnej konwersacji, jak 
i szybkiego dziania się; chodzi o to, by zainteresować i mężczyzn, i kobiety w różnym 
wieku. Potrzeba wzmocnienia motywacji do oglądania i podniesienia prestiżu programu 

28 Używanie tego ostatniego terminu w odniesieniu do polskich om i seriali rodzinnych jest nieporozu-
mieniem terminologicznym, na stałe już chyba utrwalonym w polszczyźnie potocznej.
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nakazuje włączyć doń elementy nadające mu walor poznawczy. Dlatego serial często do-
tyczy wydarzeń historycznych lub przynajmniej są one tłem dla fabuły. Może też dostar-
czać wiadomości o określonym środowisku społecznym czy zawodowym lub stanowić 
ekranizację działa literackiego.

Telenowela 

Południowoamerykańska novela, podobnie jak om, była na początku gatunkiem ra-
diowym. Cykliczne słuchowisko radiowe spełniało jednak w epoce przedtelewizyjnej 
w Ameryce Południowej i Środkowej nieporównanie większą rolę w życiu słuchaczek 
i słuchaczy, niż podobny gatunek w USA. Nowela radiowa posiadała tam rangę specy-
fi cznej instytucji kulturalnej i przyczyniła się do ważkich zmian w etosie i stylu życia 
klasy niższej i średniej (zob. pasjonującą, częściowo autobiografi czną powieść Mario 
Vargasa Llosy na ten temat Ciotka Julia i skryba, zekranizowaną w 1990 roku przez 
Johna Amiela jako Tune in Tomorrow; Vargas Llosa 1997). Nowela telewizyjna wyko-
rzystała tę gigantyczną popularność gatunku radiowego, ale była z początku projektem 
raczej edukacyjnym, niż marketingowym – miała przybliżać nie umiejącej czytać lub 
za mało czytającej publiczności arcydzieła literatury narodowej. „Pod auspicjami tej 
idei zekranizowano pierwsze popularne telenowele, adaptacje powieści Jorge Amado  
Gabriela, Carnation and Cinnamon i Érica Veríssimo O Tempo e o Vento. Surowiec li-
teracki, rzeczywiste słowa autorów, górowały tam nad bardziej typowymi elementami 
fi lmu, a długość odcinka (...) uwzględniała konwencjonalne obyczaje publiczności czy-
tającej (20–25 minutowe odcinki wczesnym wieczorem, gdy ludzie odpoczywają po 
codziennej pracy lub przed kolacją czy przed pójściem do łóżka, gdy, jak zakładano, 
ludzie czytają po kilka stron). Sprawiło to, że serie telewizyjne mogły się stać substy-
tutem czytania” (Pal 1998). Marketingowe wykorzystanie telenoweli było więc wtórne 
w stosunku do jej pierwotnego, kulturotwórczego i/lub umoralniającego celu.

Przy wielu podobieństwach do om, latynoska telenowela ma wyraźną własną spe-
cyfi kę gatunkową. Z om łączy ją budowa seryjna, podział na odcinki, długie trwanie, 
zawieszenia akcji w momencie napięcia lub niespodzianki, rozgrywanie akcji w czasie 
realnym lub pozornie realnym oraz narracja rozwijająca się przez konwersacje i mo-
nologi. Tu także fabuła pełna jest niezwykłych wydarzeń i skrajności. Są typowi bo-
haterowie i bohaterki, reprezentujący czytelne, wyraziste typy. Zarówno postacie mę-
skie, jak i kobiece są emocjonalne i ekshibicjonistyczne. Zamiast przeplatających się 
równoległych wątków, w telenoweli dominuje zwykle jeden wątek główny; towarzyszy 
mu kilka wątków pobocznych, wyraźnie mniej istotnych. Wątek główny zawsze doty-
czy losów bohaterki, którą jest młoda kobieta, przechodząca liczne perypetie i próby 
w drodze do małżeństwa z ukochanym mężczyzną (stąd częste interpretacje telenowe-
li jako współczesnej wersji baśni o Kopciuszku; Pater 2002). W przeciwieństwie do 
soap opera telenowela, choć obfi tuje w meandry fabularne, dąży jednak do zamknię-
cia narracyjnego, które wydaje się tutaj niezbędne z powodów wychowawczych czy 
moralnych. Telenowelę bowiem różni od opery mydlanej bardzo wyraźna polaryzacja 
moralna, wręcz opozycja dwóch światów: bogatych i biednych. To niewątpliwie wyraz 
dostosowania się do potrzeb grupy docelowej, należącej według zamierzeń producen-
tów głównie do klasy niższej i niższych warstw klasy średniej (� PROSTA AKSJO-
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LOGIA I „MISJA SPOŁECZNA” TABLOIDU, � NAJNIŻSZA PÓŁKA – DAMSKIE 
TABLOIDY). W telenoweli widoczna jest fascynacja życiem elit (łączy ją to z serialem 
typu supersoap), bohaterowie serialu są często bajecznie bogaci, miejscem akcji są ich 
pałace i apartamenty; jednocześnie jednak bogaci zazwyczaj są tu bohaterami negatyw-
nymi, tak indywidualnie, jak i jako całe środowisko. Wyższość moralna jest po stronie 
ubogich. Koncentracja na losach jednej bohaterki ma tu zatem swoją czytelną funkcję. 
Historia mianowicie musi zostać doprowadzona do morału o nagrodzie, jaka czeka „do-
brą kobietę” za jej zalety: czystość, łagodność, dobroć, pokorę, pobożność, pracowitość. 
Paradoksalne, ale zrozumiałe jest przy tym to, iż happy end bardzo często polega na wej-
ściu bohaterki do wyższych sfer, tak negatywnie odmalowywanych w całej opowieści 
(� PISMA KOBIECE I HIERARCHIA SPOŁECZNA). 

Poziom realizmu w przedstawianiu w telenoweli stosunków między różnymi sfera-
mi i grupami społecznymi ewoluował zresztą wraz z gatunkiem (Tufte 2001). W latach 
50. i 60. w Ameryce Łacińskiej produkowano telenowele romantyczne, oderwane od 
realnego życia i tematem, i estetyką, dotyczące wyidealizowanej miłości romantycznej. 
Od późnych lat 60. do połowy 80. królował swoisty realizm – telenowele pokazywały 
więcej „zwykłych ludzi”, prezentowały pewien uproszczony, ale nawiązujący do rea-
liów obraz społeczeństwa. Telenowele lat 90. i przełomu stuleci określa się niekiedy 
jako post-realistyczne. Dzisiaj obecne są w mediach wszystkie trzy podgatunki; łączy je 
jednak prostota aksjologiczna i zbudowanie narracji na kontraście zwykli ludzie/dobro 
kontra bogate elity/zło. Może to właśnie ta aksjologiczna prostota i dwubiegunowość 
świata przedstawionego, a może wyraźne zaakcentowanie morału sprawiają, że teleno-
wele zyskują popularność także poza granicami Ameryki Łacińskiej? Doświadczyliśmy 
tego sami, zwłaszcza w późnych latach 80. i wczesnych 90., gdy na fali fenomenalnej 
popularności brazylijskiej Niewolnicy Isaury (por. Maciejewski 2005) zaczęto u nas 
z wielkimi sukcesami ratingowymi emitować telenowele. Lista latynoskich telenowel 
pokazywanych w różnych polskich telewizjach między 1984 a 2006 rokiem obejmuje 
86 tytułów! (Wikipedia, stan na luty 2007). W chwili, gdy piszę te słowa, stacje telewi-
zyjne w USA anonsują produkcję własnych telenowel (Darling 2006), a fora internetowe 
pełne są przekleństw i zachwytów pod adresem Ugly Betty – amerykańskiej wersji ko-
lumbijskiego tasiemca Yo soy Betty, la fea, o brzydkiej dziewczynie rzuconej w odmęty 
świata mody (w Polsce w TVN pod tytułem Brzydula Betty)29. Wobec ogromnej imigra-
cji latynoamerykańskiej, produkcja telenowel w USA była tylko kwestią czasu (Learned 
2006). Ciekawym zjawiskiem będzie telenowela zamerykanizowana: jednocześnie za-
chowująca swą gatunkową i kulturową odrębność – i odzwierciedlająca uwarunkowa-
nia amerykańskiego rynku. Telenowela jako gatunek reaguje zresztą na zmiany na ryn-
ku mediów i w obyczajach odbiorców (� FORMATY PLEBISCYTOWE I ZWROT 
DEMOTYCZNY W MEDIACH). „Warto przyglądać się, jak odbierane są na przykład 
niektóre latynoskie produkcje, w których widzowie mogą wpływać na przebieg zdarzeń, 
interaktywnie współtworząc format. To swoiste połączenie telenoweli i reality show” 
– mówi (jesienią 2006 roku) szefowa jednej z wielkich fi rm producenckich w rozmowie 
z „Media i Marketing Polska” (Machul 2006).

29 W chwili oddawania tej pracy do druku, nadawana jest już polska wersja tej telenoweli Brzydula, 
TVN).
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OPERA MYDLANA PO POLSKU

Ogromna i natychmiastowa kariera w polskiej telewizji om i pokrewnych form melodra-
matycznych była właściwie do przewidzenia. Melodramat jest atrakcyjny, bo – jak już 
powiedzieliśmy – jego korzenie tkwią w uniwersalnej potrzebie opowiadania i dzielenia 
się emocjami. Spełnia w dodatku tęsknotę za prostymi i zrozumiałymi kryteriami mo-
ralnymi. Być może właśnie dlatego media w PRL praktycznie nie zawierały w sobie 
komponentów melodramatycznych, a wręcz melodramatu unikały (� MEDIA W PRL 
– SPOJRZENIE OD STRONY NADAWCY). Spragniona silnych wzruszeń i wyrazi-
stych ocen publiczność mogła najwyżej czasem obejrzeć jakiś kostiumowy melodramat 
w kinie. Wyrywała sobie zaczytane kopie Trędowatej, Doktora Murka i Między ustami 
a brzegiem pucharu. Prywatne wypożyczalnie prosperowały głównie dzięki przedwojen-
nym melodramatom i powieściom kryminalnym – nowe wydania zaczęły się ukazywać 
dopiero w drugiej połowie lat 80. Opery mydlane i inne teksty medialne wytworzone 
w obrębie szerokiego paradygmatu melodramatycznego trafi ły więc na podatny grunt, 
a zagospodarowały wyrosłe na nim tęsknoty w profesjonalny, racjonalny, planowy spo-
sób – ku rozpaczy albo pogardzie co bardziej elitarystycznie nastawionych krytyków 
i teoretyków kultury.

Tradycyjny, kanoniczny model om został w latach 90. uruchomiony w polskich wa-
runkach i przystosowany do lokalnej specyfi ki. W Polsce, nawet jeśli bezrobocie wśród 
kobiet było po 1989 roku stosunkowo wysokie, częściej niż z osamotnioną gospodynią 
domową mamy do czynienia z kobietą obarczoną podwójną porcją obowiązków domo-
wo-zawodowych. Seriale mydlane emitowane są zatem popołudniami i wieczorem, gdy 
całe rodziny są już w domu; dla najlepszych rezerwuje się nawet prime time lub niedziel-
ne popołudnia. Odbiór serialu nie jest już więc samotny, lecz zasadniczo rzecz biorąc 
rodzinny. Zostaje wpleciony nie tylko pomiędzy obowiązki domowe, lecz także w na-
tychmiastowe interakcje z innymi członkami rodziny. Jest także znacznie mniej uważny, 
towarzyszy mu bowiem o wiele więcej zakłóceń, niż przy odbiorze samotnym. Badania 
AGB NMR nad odbiorcami polskich om (Łupak 2007) pokazują wręcz większą znajo-
mość szczegółów seriali wśród mężczyzn! To oni oglądają uważnie, kobiety popatrują 
w biegu pomiędzy obowiązkami domowymi (� ZAPPING I INNE ZAKŁÓCENIA). 
Wybór serialu jest wynikiem negocjacji między domownikami – polskie rodziny wciąż 
jeszcze najczęściej posiadają tylko jeden odbiornik telewizyjny. Towarzyszy mu zap-
ping, zjawisko nieobecne w czasach, gdy powstawały zręby gatunku. Wszystko to musi 
oczywiście wpłynąć i na budowę serialu, i na poruszaną w nim tematykę.

Gdy zaczynano kręcić pierwszą polską om, był to już na świecie gatunek mocno 
skanonizowany, dobrze opisany, o określonych wytycznych produkcyjnych. Tymczasem 
u nas niepracujących gospodyń domowych w średnim wieku nigdy nie było zbyt wiele, 
a w 1988 roku, gdy zaczęto realizować serię W labiryncie, nie było też uwarunkowań 
marketingowych i produkcyjnych, które zwykle decydują o kształcie formalnym opery 
mydlanej (zresztą próba produkcji polskiej om – Sprawy państwa Kardasiów – jeszcze 
w 1956 roku zakończyła się niepowodzeniem). Nie było rynku reklamowego, brako-
wało możliwości technicznych i niezbędnego know-how, żeby nagrywać 4–6 odcinków 
tygodniowo (� TRANSFER TECHNOLOGICZNY). Serial produkowano więc z pręd-
kością jednego odcinka na tydzień. Za to kiedy w 1997 roku rozpisywano w Telewizji 
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Polskiej konkurs na pierwszą polską om, warunki rynkowe już istniały. Wiadomo też 
było, jak ma ona wyglądać z formalnego punktu widzenia. Gatunek om przeszczepio-
no na nasz grunt jako gotowy twór, z precyzyjnie określonymi cechami formalnymi 
i wskazówkami wykonawczymi (� ADAPTOWANIE OTWARTE I ZAMKNIĘTE). 
Dostosowania do polskich warunków miały dotyczyć treści, która spodobałaby się 
widzom. Ponieważ jednak miała to być pierwsza i na razie jedyna profesjonalna om, 
pierwsze odcinki dowodzą usiłowania – ze strony scenarzystów i producentów – „zła-
pania kilku srok za jeden ogon”. Oto zaakceptowany do produkcji Klan miał być operą 
mydlaną o zwykłych ludziach, ale musiał też zawierać elementy glamorous supersoap. 
Typową polską miejską rodzinę skonstruowano w taki sposób, żeby reprezentowała jak 
najszerszy przekrój społeczny – od taksówkarza, przez gospodynię domową, średnie-
go czy drobnego przedsiębiorcę, farmaceutkę, wybitnego chirurga, profesorkę uniwer-
sytetu, zakonnicę i... milionerkę. Popularność Dynastii dała bowiem producentom do 
myślenia. Wśród wielu bohaterów modelowych przewidziano w scenariuszu także złą 
kobietę – piękną i niezwykle elegancką (stylizowaną wyraźnie na Alexis Carrington) 
milionerkę z Ameryki. Klan miał być wehikułem reklamowym, ale rościł sobie też pre-
tensje do pewnego wizerunku społeczeństwa polskiego, wraz z jego dwudziestowieczną 
historią, etosem inteligenckim, wartościami rodzinnymi i katolickimi. Miał dostarczać 
telewidzom rozkoszy melodramatu, ale przy okazji edukować ich o AIDS, przeszcze-
pach, zespole Downa, samotnym macierzyństwie, nowotworach, aborcji, uchodźcach, 
psychoterapii, reprywatyzacji itp. Miał wykorzystać jednocześnie atrakcyjność formu-
ły „mydlanej”, popularność seriali o tzw. wielkim świecie, przetestowaną przy okazji 
Pogody dla bogaczy i Dynastii (Halawa 2005), oraz zaufanie do tradycyjnych polskich 
seriali rodzinnych, jak komediowa Wojna domowa (1965–1966), romantyczny Jan Serce 
(1981) czy historyczno-społeczny Dom (1980–1987, 1996–1998). Był więc w począt-
kach swego istnienia rodzajem gatunkowej hybrydy. Najszybciej odpadły elementy 
superopery; publiczność nie zaakceptowała Moniki jako polskiej Alexis i scenarzyści 
kazali się jej zmienić – okazało się, że nie jest zła, tylko nieszczęśliwa. Dłużej przetrwał 
projekt wychowawczo-edukacyjny. Klan na swój konserwatywny sposób nawiązuje tu 
do quasi-społecznych brytyjskich i australijskich seriali typu Eastenders. Bywa zresz-
tą przez scenarzystów z całą świadomością wykorzystywany do edukacji społecznej. 
W ciągu ostatnich kilku sezonów rola wątków społecznych w serialu zmniejszyła się na 
rzecz większej komplikacji relacji stosunków emocjonalnych między bohaterami. Klan 
przypomina dziś w tym względzie amerykańskie tasiemce, gdzie po latach emisji wszy-
scy są ze wszystkimi spokrewnieni (najwyżej o tym nie wiedzą) i coraz częściej trzeba 
się odwoływać do mechanizmu deus ex machina. Nic dziwnego: miał już sześcioro reży-
serów, po drodze zmarło kilkoro aktorów, a kilku innych protagonistów zmieniło wygląd 
z powodu wycofania się aktora/aktorki grających ich role. 

Dzisiaj z Klanem konkuruje stale kilkanaście podobnych produkcji, o rozmaitych 
proporcjach glamour i życia codziennego, ze zdecydowaną przewagą tego drugiego. 
Niektóre, jak Złotopolscy, (TVP 2, emitowany od 1998 roku, Plebania (TVP1, od 2000) 
oraz M jak miłość (TVP2, od 2000), wyrosły na swoiste fenomeny medialne i kultural-
ne. Wielką popularnością cieszą się formy zawieszone pomiędzy typową, emitowaną 
codziennie operą mydlaną a serialem – np. Na dobre i na złe (TVP2, od 1999) i Mag-
da M. (TVN, 2005–2007); można je nazwać serialami melodramatycznymi. Zgodnie 



342

z logiką spin-off, która rządzi sprzedażą i rozwijaniem formatów medialnych (� OD 
ADAPTOWANIA DO SERIALIZACJI, � KULTURA KONWERGENCJI, � NOWE 
GATUNKI MEDIALNE A KULTURA KONWERGENCJI), poszerza się zakres i mię-
dzygatunkowe wykorzystanie wątków i postaci z seriali. Powstały wokół nich pisma ilu-
strowane oraz witryny i serwisy internetowe. Odcinki sprzedawane są na płytach DVD. 
Tworzy się fi kcyjne blogi postaci albo namawia widzów do akcji pisania do nich listów. 
Angażuje się gwiazdy seriali do telewizyjnych show rozrywkowych (Taniec z gwiazda-
mi, TVN 2006–2007 – polska wersja formatu BBC Strictly Come Dancing; Gwiazdy 
tańczą na lodzie, TVP 2007 – wersja formatu Dancing on Ice); emitowany jest specjal-
ny game show, w którym aktorzy z seriali i oper mydlanych dowodzą swoich możli-
wości wokalnych (Jak oni śpiewają, Polsat 2007 – wersja międzynarodowego formatu 
Soapstar Superstar). Aktorzy z tych seriali weszli na stałe do rubryk magazynów plot-
karskich, gdzie mają status nie tyle nawet celetoidów, ile pełnowymiarowych gwiazd; 
występują w talk shows, zarabiają w reklamach, wzięli udział w kampanii społecznej na 
rzecz picia mleka (Pij mleko, będziesz Wielki, edycja z 2002 r.). Ze wszystkich omawia-
nych tu gatunków medialnych om mają największy potencjał dla product placement i dla 
merchandisingu. Dość powiedzieć, że woda mineralna Dar Grabiny, stworzona jako fi k-
cyjna marka w serialu M jak miłość, jest w badaniach rynkowych rozpoznawana przez 
Polaków jako silna polska marka, choć wcale nie ma jej w sprzedaży! W 2005 roku pod 
względem rozpoznawalności zajęła trzecie miejsce na liście najbardziej znanych wód 
mineralnych w Polsce północno-wschodniej (Makarenko 2005).

PRZYJEMNOŚCI I POŻYTKI Z ODBIORU
MEDIALNEGO MELODRAMATU 

Wyrażenie opera mydlana tak w polszczyźnie, jak w innych językach niesie negatyw-
ne konotacje. Nic w tym dziwnego – konstrukcja tego terminu odsyła do pomiesza-
nia trywialności z emocjonalnym nadmiarem, sztucznej wzniosłości z utylitaryzmem. 
Zwolenników melodramatu opisuje się często jako mało krytycznych, nadmiernie uczu-
ciowych, słabo odróżniających fi kcję od rzeczywistości, głupich. Empiria w niewielkim 
tylko stopniu potwierdza te oskarżenia.

Empiryczne badania nad audytoriami om, poczynione zwłaszcza w Wielkiej Brytanii 
i USA, dotyczą przede wszystkim takich problemów, jak: przyczyny zainteresowania 
tymi serialami i gratyfi kacje z ich oglądania; proces odbioru i rozumienia om; ocena re-
alizmu obrazu świata w nich przedstawionego; stosunek widowni do wpisanych w om 
stereotypów społecznych, zwłaszcza na temat płci i rodzaju; usytuowanie om w repertu-
arze kulturalnym publiczności i w strukturze życia codziennego; pozamedialny użytek, 
jaki z nich robią widzowie.

Najbardziej kompleksowe, rzetelne metodologicznie i najczęściej cytowane spośród 
tych badań, dotyczą kobiet należących do grup widzów kompetentnych i ekspertów (zob. 
np. Ang 1985; Seiter i in. 1989; Livingstone 1990; Geraghty 1991; Williams 1992; Bird 
2003; Brown 1987, 1994, 2004), choć były też próby analizy interpretacji odbioru om 
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przez dzieci i młodzież (Buckingham 1987), małżeństwa oraz ludzi z różnych kręgów 
kulturowych (Katz, Liebes 1984; Liebes 1988).

Wyniki różnych projektów badawczych podejmowanych na Zachodzie Europy, 
w USA, Kanadzie, Australii (czyli tam, gdzie opera mydlana jest gatunkiem dojrzałym, 
od dawna obecnym w mediach), zdają się prowadzić do wspólnych wniosków.

Odbiór om nie jest bezmyślny, a jej widz nie jest pozbawiony zdolności do autore-
fl eksji. Pobłażliwe traktowanie zwolenniczek i zwolenników om jako tzw. odbiorców 
naiwnych, niedojrzałych, takich, którzy bezkrytycznie wierzą w to, co im się tam po-
kazuje, albo uciekają przy pomocy soaps od realnego świata, jest najwyraźniej bardzo 
grubym uproszczeniem. Wynika ono zapewne z faktu, że jest to gatunek „kobiecy” (� 
CZYTANIE MAGAZYNÓW – ZAJĘCIE DLA KOBIET); opinie o nim powstają pod 
wpływem stereotypowych założeń co do płci i co do sposobu, w jaki kobiety odbierają 
kulturę (Modleski 1986; Feuer 1992).

Tymczasem większość audytorium om ogląda ją świadomie i kompetentnie. Ludzie 
najczęściej znają konwencje i odbierają serial ze świadomością reguł gatunku. Reguły 
te są prawdopodobnie znane już dzieciom szkolnym, choć nie zawsze dysponują one 
słownictwem, by je opisać (Buckingham 1987: 201). Odbiór om, jak się wydaje, jest 
procesem polegającym na stałym napięciu pomiędzy znajomością konwencji i nadzie-
ją; między antycypacją tego, co widzowie uznają za prawdopodobne w świetle wiedzy 
o formule gatunkowej, a fantazjowaniem na temat tego, co może się wydarzyć (Mumford 
1995). Widzowie stale testują przewidywania własne i innych w porównaniu do tego, co 
przynosi program (Buckingham 1987: 167–170) – włączając do procesu odbioru także 
wiedzę pozatekstową (na przykład z prasy, innych programów telewizyjnych, stron in-
ternetowych). 

Świadomość reguł gry nie wyklucza emocjonalnego zaangażowania. Zdolność do 
wywoływania emocji u widzów przy pomocy tekstu o czysto formułowym, przewidy-
walnym charakterze czyni z om jeden z najbardziej złożonych i najciekawszych do ba-
dania gatunków telewizyjnych. W dodatku nie wszystkie soaps z jednakową intensyw-
nością angażują widzów emocjonalnie. Niekiedy tekst zbudowany według wszelkich 
reguł gatunku i idealnie sformatowany nie sprawdza się, na inne zaś widzowie narzekają 
lub je wyśmiewają, ale oglądalność przez lata pozostaje na bardzo wysokim poziomie. 
Skłonność do emocjonalnego zaangażowania w odbiór programu pozwala dzielić wi-
dzów na cztery grupy: cyników, względnych cyników (negotiated cynics), romantyków 
i względnych romantyków (negotiated romantics). Różnią się oni między sobą dystansem 
do oglądanego materiału i intensywnością emocji, przeważają jednak postawy roman-
tyczne (Livingstone 1990; badania przeprowadzone i na kobietach, i na mężczyznach, 
audytorium Coronation Street – brytyjskiej kitchen sink drama emitowanej w telewizji 
ITV od 1960 roku). Wbrew nasuwającemu się automatycznie stereotypowi postawa ro-
mantyczna nie jest związana ani z wiekiem, ani z płcią, ani z pochodzeniem społecz-
nym widzów; powiązana jest natomiast z oceną jakości serialu, oceną moralną poczy-
nań postaci, poczuciem społecznego i psychologicznego prawdopodobieństwa narracji. 
Samoświadomość, a nawet postawa ironiczna u widza nie wykluczają zaangażowania 
emocjonalnego (zob. też Buckingham 1987: 166, 200 nn.)

Stosunek widzów do om wydaje się uwarunkowany z jednej strony oceną jej rea-
lizmu, z drugiej – sądami o charakterze estetycznym. To nieprawda, jakoby widzowie 
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bezkrytycznie traktowali pokazywane im w serialach życie jako „prawdziwe” (Seiter 
i in., 1989); jest wśród nich spora znajomość założeń gatunku i świadomość wpisanego 
weń konwencjonalnego sposobu opisywania rzeczywistości. Oczekiwania widzów co 
do realizmu różnią się zatem zależnie od rodzaju oglądanej om. Gdy dotyczy ona życia 
codziennego, w proces odbioru włącza się porównanie pokazywanych w serialu realiów 
do znanej widzowi rzeczywistości. Odbiorcy oglądają program ze świadomością tego, 
że ma on pewną relację do życia; prezentuje obraz świata, który mogą rozpoznać jako 
w pewien sposób spójny z ich własnym doświadczeniem (Mumford 1995). Nie znaczy to 
jednak, że wierzą weń bezkrytycznie. Oglądając, kompetentnie oceniają, na ile twórcom 
om udaje się nie tyle pokazać „prawdziwe życie”, ile osiągnąć pewne poczucie realizmu 
w ramach warunków, jakie stwarzają wymogi gatunkowe. Co zaś dotyczy supersoaps, 
sprawa jest jeszcze bardziej złożona. W tym wypadku nie ma założenia o realistycznym 
odzwierciedleniu życia; odbiorcy naprawdę tego nie oczekują. Oceniają natomiast re-
alizm psychologiczny postaci (Ang 1985 – badania wśród fanów superopery mydlanej 
Dallas, emitowanej 1978–1991. Por. także Williams 1992 – badania nad zwolenniczka-
mi oper mydlanych jako gatunku; Buckingham 1987: 186 nn. – badania nad poczuciem 
realizmu oper mydlanych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; i in.)

Trzeba jednak zaznaczyć (a jest to istotne dla rozważań nad statusem medialnego me-
lodramatu w Polsce), że przytaczane badania przeprowadzone zostały w krajach, gdzie 
om i telenowela są gatunkami popularnymi i rozpowszechnionymi. Natomiast badania 
nad widzami om pochodzącymi z tych kręgów kulturowych, w których nie jest ona doj-
rzałym i popularnym gatunkiem w mediach (Katz, Liebes 1984; Liebes 1986, 1990) 
dowodzą, iż samoświadomy, krytyczny, nie naiwny odbiór om wymaga uprzedniego 
treningu. Kompetencja odbiorcza pojawia się wskutek dłuższego odbioru nie tylko sa-
mej om, lecz także telewizji w ogóle oraz innych mediów. Żeby nienaiwnie oglądać om 
i w pełni się nią cieszyć, trzeba umieć ją usytuować na tle innych gatunków medialnych 
i całego kontekstu kultury popularnej. 

Odbiorcy, jak się zdaje, przykładają do om także sądy czysto estetyczne, i to odsyła-
jące do różnych poziomów kulturowych. W ocenach oper mydlanych odnajduje się śla-
dy czegoś w rodzaju „estetyki moralnej” i „estetyki emocjonalnej” (Bird 2003: 136–139 
nn. – badania nad zawartością forów dyskusyjnych poświęconych serialom, m.in. operze 
mydlanej ABC One Life to Live; serial jest emitowany od 1968 roku, niektórzy dysku-
tanci śledzą od początku wszystkie odcinki). Oprócz normalnych sądów estetycznych 
dotyczących gry aktorskiej, kostiumów, muzyki itp., „ludzie oceniają także określone 
rozwiązania fabularne, przykładając do nich kryteria estetyczne – wyrażają jasne oceny 
o jakości różnych rozwiązań narracyjnych (storylines) dotyczące zdolności tych rozwią-
zań do wywoływania emocji poprzez debatę moralną” (ibidem: 137). Oceny formalne, 
moralne i emocjonalne nie są rozłączne – dopiero zgodność między nimi daje widzom 
poczucie spójności i sensowności programu oraz przyjemność obcowania z dziełem este-
tycznym. 

Otwarte pozostaje pytanie o wpływ om i innych medialnych melodramatów na po-
stawy i zachowania odbiorców. Niewątpliwie ich przewidywalna i formułowa budowa 
wymusza korzystanie z licznych uproszczeń i stereotypów, zwłaszcza tych dotyczących 
relacji między kobietami i mężczyznami. Skoro tak, można je interpretować jako jedno 
z narzędzi umacniania stereotypowej, patriarchalnej wizji świata, naturalizowania ste-
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reotypów na temat płci, rasy, klas społecznych, przynależności narodowej czy etnicznej. 
Jak dosadnie i oskarżycielsko pisze Mumford, om miałyby „uczyć męskiej dominacji” 
(Mumford 1995: 10) i naturalizować „dominującą ideologię, która działa przede wszyst-
kim (choć w żadnym wypadku nie wyłącznie) w interesie białych, heteroseksualnych, 
chrześcijańskich, dorosłych mężczyzn należących do klasy średniej i średniej wyższej, 
a jej przejawy zawierają, wśród wielu innych, cześć dla kapitalizmu przemysłowego, 
indywidualizmu, tradycyjnej rodziny nuklearnej, heteroseksualnego romansu i białego 
rasizmu (...)”. Ponieważ om nie jest gatunkiem prestiżowym, i jej oglądanie nie jest 
postrzegane jako czynność intelektualna, łatwo jest ją oceniać jako tekst bardzo kon-
serwatywny, rozsadnik społecznych stereotypów, narzędzie ogłupiania i podporząd-
kowywania ludzi, a właściwie kobiet (bez względu na to, ilu jest mężczyzn wśród jej 
odbiorców). Z drugiej strony, empiryczne badania wcale nie wskazują na to, by kitchen 
sink drama była przez odbiorczynie przyjmowana z całym dobrodziejstwem inwentarza, 
jako wskazówka jak żyć, podpowiedź, jakie wartości są najważniejsze i potwierdzenie 
męskiej dominacji! Rzecz jasna, spora część odbiorczyń godzi się z wartościami i oce-
nami zawartymi w soaps. Po to się je przecież produkuje, żeby się podobały audytoriom. 
Nie należy więc przeceniać potencjału negocjacyjnego czy opozycyjnego tych tekstów. 
Z opisów wywiadów pogłębionych i rozmów z kobietami (Brown 1987) wynika jednak, 
że om mogą dawać czytelniczkom również rodzaj dumy z potwierdzania i doceniania 
władzy i dominacji kobiet; ze wspólnoty rozumienia i kompetencji; z posiadania „włas-
nego” gatunku i „własnego” tekstu, innego od reszty gatunków w mediach; z emocjo-
nalnego porozumienia z innymi kobietami – odbiorczyniami om. Słowem – można om, 
wraz z kilkoma innymi gatunkami rodzajowo sprofi lowanymi (� KOBIECE MEDIA 
RODZAJOWE – ROZSZERZANIE PARADYGMATU), interpretować jako taką prze-
strzeń w mediach, w której właśnie kobiety czują się szczególnie dowartościowane, 
kompetentne i wyróżnione (por. też Harrington, Lee, Bielby 1995). 

Interpretacja odsyłająca do przyjemności dekodowania opozycyjnego nie musi być 
koniecznie interpretacją feministyczną; dotyczy nie tylko płci i rodzaju, lecz być może 
także całego społecznego usytuowania odbiorców. Mowa tu, dodajmy, o tych kobietach 
i mężczyznach, którym prawdziwe życie nie dostarcza ani doświadczenia władzy, ani 
szczególnie wysokiej kompetencji, ani satysfakcjonującej wspólnoty z innymi ludźmi. 
Jest rzeczą wielokrotnie potwierdzaną badaniami, iż wraz ze wzrostem statusu społecz-
nego odbiorców rośnie ich zainteresowanie dyskursem informacyjnym w mediach, ma-
leje – fascynacja medialną fi kcją. Om, podobnie jak cały zbudowany wokół nich kom-
pleks zjawisk medialnych, adresowane są przede wszystkim do tych czytelników, którzy 
znajdują się pośrodku i w niższych rejonach drabiny społecznej. Tłumaczyłoby to przy 
okazji, dlaczego te seriale stanowią (jak wynika z wielu badań), tak żyzne podłoże dla 
wszelkiego rodzaju relacji paraspołecznych. Wyjaśniałoby też, dlaczego jednym z głów-
nych atutów om dla odbiorców jest możliwość ich dalszej „obróbki”: w potocznych roz-
mowach, w narracjach o własnych problemach w listach, pamiętnikach, żartach, twór-
czości amatorskiej. W ten sposób om stają się surowcem do budowania rzeczywistych 
więzi międzyludzkich (� W STRONĘ ODBIORCY AKTYWNEGO)

Teza o skrajnej stereotypowości świata przedstawionego w om też wydaje się moż-
liwa do podważenia albo przynajmniej trudna do utrzymania w całej rozciągłości. 
Owszem, telewizyjne melodramaty startowały jako teksty skrajnie konserwatywne. 
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Miały w końcu stanowić korzystne tło dla reklam, a reklama, przynajmniej do czasów 
rewolucji kreatywnej, działała w obrębie obsesji bezpieczeństwa, czyli oparta była na 
założeniu o nie wprawianiu odbiorcy ani w nadmierne poruszenie emocjonalne, ani 
w dysonans poznawczy. Reklama ostatniej ćwierci XX wieku musiała jednak od tej ob-
sesji odejść, dostosowując się do rosnącej kompetencji odbiorczej audytoriów, przemian 
w stylach życia i konsumpcji ponowoczesnych społeczeństw kapitalistycznych, a także 
do zmieniającego się, coraz mniej sielankowego i stereotypowego kontekstu, tworzone-
go przez niereklamowe treści mediów. Równolegle do reklamy ewoluował więc serial 
mydlany czy rodzinny, prawie niezmienny w swych rozwiązaniach formalnych, lecz co-
raz odważniej prezentujący kontrowersyjne czy tylko dyskusyjne problemy społeczne, 
wartości, style życia.

Dodajmy, iż za pomocą om można, przynajmniej w teorii, sięgnąć z tematami kon-
trowersyjnymi, podważaniem stereotypów, dyskusją nad zmieniającymi się wartościami 
do tej publiczności, do której nie da się dotrzeć przy pomocy publicystyki czy mediów 
edukacyjnych (� BADANIA NAD CZYTELNIKAMI TABLOIDÓW). 

SPOŁECZNY POTENCJAŁ OPERY MYDLANEJ

„Wszystko się naprawdę przemieszało. Staram się opisywać to, co widzę wokół siebie. 
To nie jest moja kreacja, tylko podążanie za rzeczywistością. Może pewne rzeczy prze-
noszę na ekran szybciej niż ludzie to zauważają w swym życiu. Ale może wystarczy 
porozmawiać z żoną, by dowiedzieć się, że ona ma inne ambicje, że troszeczkę zmieniły 
się aspiracje i rola kobiet. Niektórzy mężczyźni tego nie widzą” – tłumaczy w prosty 
sposób popularność swoich seriali polska „królowa opery mydlanej”, Ilona Łepkowska 
(Zarębski 2004). „Staram się też oglądać – dodaje – na przykład programy typu Elżbieta 
Jaworowicz, bo jak ten tłum jazgocze na temat jakiejś wody, którą im odcięli, to to 
jest prawdziwy język i to są prawdziwe emocje” (Najsztub 2007). Współczesne om nie 
są już może odmóżdżającą eskapistyczną rozrywką dla ubogich duchem i intelektem, 
nie są jednak także istotnym tekstem społecznym, niezależnie od tego, że przynaj-
mniej niektórzy ich twórcy chcieliby, aby je tak postrzegano. Przypomnijmy raz jesz-
cze: motywy produkcji om są komercyjne, a doborem tematów rządzą reguły rynku. 
Owszem, mogą one dokumentować czy nawet zapowiadać zmiany w rozkładzie spo-
łecznych wartości i w defi niowaniu społecznych kontrowersji – ale tylko o tyle, o ile 
są to zmiany już przez publiczność zaakceptowane, a nawet pożądane (� MIĘDZY 
NONKONFORMIZMEM A POTWIERDZENIEM STATUS QUO, � TALK SHOW 
JAKO OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA).

Istotne problemy społeczne są tu pokazywane w celach rozrywkowych i przykrawa-
ne do kontekstu reklamowego (� INFOTAINMENT, � DEMOCRATAINMENT). Są 
personalizowane i prywatyzowane, niekiedy tabloidyzowane (� TABLOIDYZACJA), 
zazwyczaj wyjęte z szerszego kontekstu społecznego, za to muszą być – bo takie są 
reguły gry – opatrzone jednoznacznymi etykietkami aksjologicznymi. Są ubrane w me-
lodramatyczny tekst i odgrywane przy pomocy specyfi cznego, przerysowanego, uprosz-
czonego aktorstwa. Są – co bardzo istotne – estetyzowane; dotyczą ładnych ludzi w ład-
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nych wnętrzach, sytuuje się je w niekontrowersyjnej i uspokajającej estetyce. Wreszcie, 
w om podobnie jak w talk shows, o problemach społecznych się mówi, ale bardzo rzad-
ko praktycznie się je pokazuje. Jeśli więc w ogóle można uznać om za jakieś narzędzie 
społecznej edukacji i nauki tolerancji, to jest to tylko edutainment i democratainment.

Om może pełnić pewną oświeceniową rolę, ale dobór tematów jest koniec końców 
zdeterminowany reklamą. Zatem to, co dla członków danego audytorium naprawdę 
kontrowersyjne i stabuizowane, pojawić się tam nie może. Najważniejsza scenarzyst-
ka polskich soaps tak tłumaczy nieobecność kontrowersyjnych wątków w jednym ze 
swych seriali: „«Na dobre i na złe» na początku zostało oparte na niemieckim pomyśle. 
W niemieckim serialu też była trójka lekarzy przyjaciół, niektóre przypadki medyczne 
również z niego zostały zaczerpnięte. Ale gdzieś przy dwudziestym którymś odcinku 
prosiłam, żeby mi tego już nawet nie tłumaczyli. To nie był fi lm dla Polaków. Tam każ-
dy robił to z każdym. Zosia uprawiała seks ze wszystkimi, a na koniec, w trzydziestym 
którymś odcinku, popełniła samobójstwo, skacząc z dachu. 

– To Zosia nie żyje?
– U Niemców nie żyje. Aktor, który grał Jakuba, lekko oszalał. 
– A te odważne tematy obyczajowe: biseksualizm, homoseksualizm. To było nasze, 

polskie, czy niemiecka spuścizna? 
– Spuścizna. Biseksualistą był narzeczony Zosi Mikołaj. Ale potem aktor już nie 

chciał grać tej postaci, bo miał nieprzyjemności w życiu codziennym. Była też taka po-
stać – zdeklarowany homoseksualista. I aktor, który go grał, odmówił, gdy ta postać 
miała wrócić. Powiedział, że sąsiadki przychodziły do matki, a on pochodzi z niedu-
żego miasta. To samo było zresztą w «M jak miłość». Aktorka miała zagrać lesbijkę. 
Powiedziała, że może zagrać narkomankę, morderczynię, dzieciobójczynię, ale nie za-
gra lesbijki. Nie ma przyzwolenia społecznego na ten temat. (...) 

Głównym wątkiem w «Na dobre i na złe» było to, czy Zosia i Kuba zejdą się, czy 
nie. Musieli się zejść, bo przedłużanie tego stanu byłoby ponad wytrzymałość widza. 
A jak już są razem, to co? Można było ich rozwieść. Ja byłam za tym, żeby Kuba miał 
prawdziwy romans, ale producent mnie pohamował. 

– Czym to tłumaczył?
– Moralnością. (...) «Na dobre i na złe» to sztandarowy serial o chrześcijańskiej mo-

ralności. Chrześcijański wzorzec życia, i taki ma pozostać” (Piątkowska 2003).
Nowoczesne om to forma democratainment – bo przedmiotem komercjalizacji i roz-

rywki jest ścieranie się społecznych stanowisk i wartości pokazywane w celach rozryw-
kowych (� DEMOCRATAINMENT – ROZSZERZANIE PARADYGMATU). To także 
pewna wersja edutainment, bo społecznie odpowiedzialna om w rzeczy samej stara się 
edukować odbiorców w zakresie istotnych problemów. Pokazuje je jednak w taki sposób, 
żeby były one atrakcyjne i mogły dostarczyć wzruszenia i rozrywki (� EDUTAINMENT 
– ROZSZERZANIE PARADYGMATU). Ale przede wszystkim to melodramat; koniec 
końców i tak najważniejsza jest miłość...
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MELODRAMATYZACJA

Om, telenowela i liczne pokrewne gatunki medialne mogą się opierać na różnych defi -
nicjach realizmu, łączą je jednak podstawowe założenia co do świata przedstawionego 
i stosowanych praktyk reprezentacyjnych. Wchodzą one w skład szerokiego paradyg-
matu medialnego, który nazwiemy mediami melodramatycznymi. 

„Melodramat – wyjaśnia literaturoznawca (Pieczka 1997: 257) – jako kategoria 
estetyczna wyraża się poprzez odpowiednie ukształtowanie płaszczyzny świata przed-
stawionego (...). Do podstawowych składników konstruujących należą: 1) dominacja 
fabuły złożonej z wydarzeń o charakterze rewelacyjnym i incydentalnym, połączonym 
motywacją przyczynowo-skutkową i składającym się na wartką, pełną perypetii akcję; 
2) bohater znajdujący się w skrajnych stanach egzystencji i realizujący swe cele w ak-
tywnym działaniu i współdziałaniu (interakcje); 3) powierzchowna, jednowymiarowa 
motywacja psychologiczna tych działań; 4) mocne nacechowanie emocjonalne wszyst-
kich możliwych składników świata przedstawionego; 5) manichejska moralistyka opar-
ta na kontraście dobra i zła; 6) kategoria wirtualnego odbiorcy wpisana w płaszczyznę 
tekstu w sensie szerokim, poprzez emocjonalne przeżycie (wstrząs) skomplikowanych 
losów bohatera (o nieskomplikowanej psychice); 7) odbiorca w wyniku katharsis ma 
doznać aktu kompensacji”.

Melodramatyzacja przejawia się w tych realizacjach medialnych, których kon-
strukcja i środki wyrazu nawiązują do form i treści charakterystycznych dla melo-
dramatu (por. Grisprud 1992). Dobór treści w mediach melodramatycznych stawia więc 
przede wszystkim na wydarzenia niezwykłe, incydentalne, rzadkie, skrajne, nieprawdo-
podobne; ludzi pokazuje się w sytuacjach skrajnych i ekstremalnych. Stąd upodobanie do 
gwałtownych emocji i spektakularnych efektów, fatalizm i zamiłowanie do interwencji 
nadprzyrodzonych, niezwykłych odmian losu, przemian wewnętrznych u bohaterów itp. 
Jeśli pokazywane wydarzenia nie są dostatecznie niezwykłe, a losy bohaterów nie mają 
ekstremalnego wymiaru, nadaje się im taki wymiar przy pomocy umiejętnego doboru 
środków językowych, montażu, efektów dźwiękowych, ekspresjonistycznej estetyki itp. 
– dobór środków zawsze uwzględnia ich potencjał emocjonalny. Media melodramatycz-
ne nie zajmują się głęboką analizą psychologiczną, choć ich głównym tematem są emo-
cje. Bohaterowie mają tu raczej wartość znakową, niż są przedstawiani w całej osobistej 
złożoności. Konstrukcja ich działań i osobowości opiera się na jednoznacznych kryte-
riach aksjologicznych. Świat melodramatu jest zawsze mocno spolaryzowany; żądzą 
nim uniwersalne, proste prawa moralne. Rozróżnienia między dobrem i złem nie ulegają 
wątpliwości. Zło i dobro są personalizowane, uosabiane przez konkretne osoby. Wygląd 
bohaterów odzwierciedla aksjologię: piękno zazwyczaj wiąże się z dobrem. Postacie 
„piękne, ale złe” są zwykle dodatkowo dosemantyzowane, żeby widz nie miał wątpliwo-
ści co do ich oceny. Dobro powiązane jest też z przynależnością do „zwykłych” ludzi lub 
do klas niższych; o ile możliwa jest postać „piękna i zła” pochodząca z elit społecznych 
(typu Alexis Carrington z Dynastii), o tyle uroda fi zyczna połączona z ubóstwem może 
być umiejscowiona wyłącznie po stronie dobra. Wszystkiemu zaś przyświeca cel dydak-
tyczny: przekonanie odbiorcy o nieuniknionym tryumfi e dobra nad złem – w jakikolwiek 
sposób dobro i zło byłyby tu defi niowane (� INFOTAINMENT I ORIENTACJA ME-



349

LODOKSYJNA, � PROSTA AKSJOLOGIA I „MISJA SPOŁECZNA” TABLOIDU, 
� TABLOIDYZACJA – OBRAZY I OCENY).

MELODRAMATYZACJA: ROZSZERZANIE PARADYGMATU

Z punktu widzenia marketingowego celu mediów melodramat jest skuteczny i atrak-
cyjny. Melodramatyzacja pomaga tworzyć infotainment; jest też niezbędnym kompo-
nentem mediów tabloidowych (� INFOTAINMENT, � TABLOIDYZACJA). W skład 
szerokiego paradygmatu melodramatycznego wchodzą więc nie tylko opery mydlane, 
telenowele, wysokobudżetowe seriale rodzinne. Melodramatyzację odnajdziemy w re-
lacjach z życia gwiazd i celebrytów w prasie plotkarskiej i tęczowej, w pismach kobie-
cych, zwłaszcza z niższej i średniej półki, w tabloidach, popularnych powieściach, ko-
mediach romantycznych, pseudo-pamiętnikarskich wyznaniach ludzi popularnych lub 
zamieszanych w obyczajowe skandale, prasowych profi lach – wyznaniach, narracjach 
o wewnętrznej lub zewnętrznej przemianie. Obecna jest w konstrukcji newsów i trans-
misji sportowych oraz w reportażach społecznych, zwłaszcza o charakterze interwen-
cyjnym. Melodramatyzacja wiąże się z mediami rodzajowymi dla kobiet, ale jej użycie 
w obrębie gatunków „niekobiecych” – tabloidów politycznych, niektórych talk shows, 
relacji sportowych, reportaży społecznych, seriali sensacyjnych pozwala bezkarnie 
cieszyć się jej urokami także odbiorcom płci męskiej (� SZEROKI PARADYGMAT 
MĘSKICH MEDIÓW RODZAJOWYCH ). Interesujące są gatunki hybrydowe, łączące 
melodramat i inne gatunki w mediach. Ciekawy jest zwłaszcza tzw. docusoap – kreowa-
ny program paradokumentalny, hybryda om i reportażu telewizyjnego. Z om łączy go, 
obok seryjnej budowy, rozgrywanie akcji w czasie realnym, stosowanie cliffhangerów 
oraz równoległe prowadzenie kilku wątków, a także koncentracja na życiu osobistym 
bohaterów, rozwój akcji w drodze dialogów i wyznań, melodramatyzm i emocjonalny 
ekshibicjonizm bohaterów. Różni go zaś od niej implikowane założenie, że widz ma 
do czynienia nie z narracją fi kcyjną, lecz z materiałem dokumentalnym, pokazującym 
„życie jakie jest”. Dokumentalna om, pokazując postacie i losy rzeczywiście istnieją-
cych ludzi, choć inscenizowane i reżyserowane, stara się przekonać widza o własnej 
społecznej powadze i wiarygodności na zmianę lub jednocześnie z dostarczaniem mu 
emocjonalnych przyjemności melodramatu oraz voyueryzmu rodem z reality show (� 
CONFESSION TS I KULTURA OTWARTOŚCI, � EKSHIBICJONIZM).

W szeroki paradygmat medialnego melodramatu wpisują się także formy z po-
granicza talk show i reality show (Wybacz mi) oraz game shows (Dla Ciebie wszyst-
ko). Silne komponenty melodramatyczne znajdziemy w niektórych teleturniejach (� 
TELETURNIEJ JAKO FORMUŁA MITYCZNA), ale przede wszystkim w talk shows. 
W pani oczach często widać łzy – indaguje Ewę Drzyzgę dziennikarka magazynu «Marie 
Claire» (Klepacka 2003). – No tak. Raz płyną, gdy komuś współczuję, innym razem ze 
szczęścia – zwierza się gospodyni Rozmów w toku. – Pamiętam opowieść Mirosławy, 
której mąż zginął w katastrofi e promu „Jan Heweliusz”. Mówiła o samotności w spo-
sób tak poruszający, że w duchu modliłam się, by nie przerywała, bo głos uwiązł mi 
w gardle. Innym razem pewna kobieta opowiadała, jak udręczona przez los postanowi-
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ła popełnić samobójstwo. Miała już w ręku tabletki nasenne. I akurat wtedy usłyszała 
w radiu piosenkę swojej ulubionej Beaty Kozidrak Plama na ścianie, o tym, że warto 
jest żyć. To ją powstrzymało. Popłakała się Mirka, popłakała Beata, która pierwszy raz 
wzięła udział w takim programie, i ja. Wszyscy się popłakaliśmy (� WYZNACZNIKI 
GATUNKOWE I ODMIANY TALK SHOWS).

Om nie jest zatem jedynym gatunkiem melodramatycznym w mediach. Jest nato-
miast wyrazistym przykładem precyzyjnego użycia melodramatyzacji do celów mar-
ketingowych. Uderza zwłaszcza niezwykle staranne, funkcjonalne wplecenie seryjne-
go melodramatu telewizyjnego w rozkład życia codziennego i stosunków rodzinnych 
odbiorczyń, a także dostosowanie do ich potrzeb emocjonalnych i społecznych (� 
PROFILOWANIE RODZAJOWE A REKLAMA). Trudno się jednak obronić przed re-
fl eksją, że tradycyjny projekt om był funkcjonalny w świecie, gdzie zachowania pub-
liczności miały rzeczywiście masowy charakter, a style życia, role społeczne ludzi, ich 
związane z tym potrzeby i upodobania były względnie jednakowe i jednolite. Dziś, wo-
bec postępującgo odmasowienia publiczności, konsumpcji, stylów życia, modeli odbio-
ru, om tradycyjna, przeznaczona dla tak zwanej gospodyni domowej musi się szybko 
zmieniać. Zmieniają się także treści (ale nie ogólne założenia) innych medialnych melo-
dramatów. W sposób melodramatyczny prezentuje się nie tylko sielankowe „zwyczajne 
życie”, lecz także treści obyczajowo i społecznie ryzykowne. Melodramatycznie mówi 
się nie tylko o miłości z przeszkodami, lecz także o polityce, konkurencji, pieniądzach, 
chorobach, bezrobociu, przestępczości, patologiach społecznych i sporcie. 

Szczególnie niepokojąca wydaje się jednak melodramatyzacja w informacyjnych ga-
tunkach medialnych i w publicystyce społecznej. Melodramat ma służyć przede wszyst-
kim zaspokojeniu afektywnych, nie poznawczych potrzeb publiczności. Konfi guracja 
informacji w taki sposób, by odpowiadały przede wszystkim potrzebom emocjonalnym, 
musi prowadzić do ich zniekształceń, a także do emocjonalnego, nieracjonalnego odbio-
ru. Emocjonalizacja odbioru źle służy zarówno rozumieniu, jak i zapamiętywaniu treści 
informacji i ich racjonalnym interpretacjom, umożliwia natomiast manipulowanie opi-
niami i postawami publiczności. Im więcej w dyskursie medialnym melodramatu, tym 
mniejsze szanse na racjonalną, umiarkowaną, zrównoważoną publiczną debatę.

* * *
KTO TO OGLĄDA, KTO TEGO NIE ZNOSI?

W badanej grupie do względnie regularnego oglądania („przynajmniej tak, że wiem o co 
chodzi w całej historii”; „tak, żeby nie stracić wątku”; „w każdym razie wiem kto jest 
kto i o co chodzi między tymi ludźmi”) którejś opery mydlanej lub pokrewnego jej seria-
lu rodzinnego przyznaje się 20 kobiet – w tym 16 bez wykształcenia wyższego, a także 9 
mężczyzn. Co najmniej 14 respondentów – 11 kobiet i 3 mężczyzn – stale śledzi którąś 
om lub serial melodramatyczny, starając się nie pominąć żadnego odcinka. Bliższy ogląd 
wskazuje jednak, że pewną powierzchowną, lecz dość akuratną wiedzę na temat treści 
i charakteru najpopularniejszych i/lub najdłużej trwających seriali w polskiej telewizji 
posiada większość widzów; zaś nawet ci, którzy tej wiedzy nie posiadają, mają jednak na 
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ich temat dość radykalne poglądy. Bowiem co najmniej 15 osób (8 mężczyzn i 7 kobiet, 
w tym 13 z wykształceniem średnim lub wyższym) twierdzi stanowczo, że nigdy nie 
ogląda seriali w telewizji. Lekceważenie dla seriali bywa nawet pośrednio defi niowane 
jako wskaźnik wysokiego kulturalnego poziomu i kompetencji kulturalnej. Respondenci 
lubią przy tym podkreślać, że w szczególności chodzi właśnie o nie oglądanie telenowel 
i oper mydlanych

Nawet jednak widzowie, którzy skądinąd nie wyrażają preferencji dla telewizyjnych 
seriali, raz na jakiś czas śledzą jakiś serial, zazwyczaj w związku z jego dużą popu-
larnością i tym, że „wszyscy ostatnio to oglądają”. W badanym okresie w taki sposób 
oglądana była na przykład Magda M., melodramatyczny serial obyczajowo-komediowy 
w TVN (2005–2007).

SERIAL I OPERA MYDLANA A RYTMY ŻYCIA CODZIENNEGO

Jak już wspomnieliśmy, większość dotychczasowych badań nad audytoriami seria-
li mydlanych dotyczyła kultur tak zwanych fanów (czy – według przytaczanej wyżej 
typologii Mumford – widzów kompetentnych i widzów-ekspertów: Mumford 1995). 
W badanej zbiorowości odbiór kompetentny czy ekspercki zdarza się rzadko i jest za-
sadniczo domeną widzów najstarszych, nieaktywnych zawodowo kobiet pozostających 
w domu w ciągu dnia oraz najmłodszych – uczennic, rzadziej studentek. Stosunkowo 
dużo natomiast jest widzów przypadkowych i nieregularnych.

Widzowie zaliczani w badanej grupie do klasy średniej to niemal wyłącznie odbiorcy 
nieregularni. Oglądanie seriali – tu potwierdzają się w całej rozciągłości założenia mar-
ketingowe serialu melodramatycznego czy rodzinnego – jest uwikłane w życie codzien-
ne; właśnie dlatego w opisywanej grupie trudno odnaleźć widzów obojga płci, którzy 
byliby zapracowani, zajęci dążeniem do materialnego i społecznego sukcesu, zaanga-
żowani w rozległe kontakty społeczne – i których tryb życia pozwalałby na naprawdę 
regularne zaangażowanie w serial.

Jeszcze raz widoczne jest tu zjawisko, o którym pisaliśmy przy okazji problemu umiesz-
czenia mediów w strukturze życia codziennego (� TELEWIZJA I CODZIENNOŚĆ): 
w życiu dorosłych przedstawicieli klasy średniej telewizja nie pełni roli porządkującej 
czy wyznaczającej rytm, lecz raczej wpisuje się w takie możliwości, jakie daje rytm 
spraw zewnętrznych w stosunku do życia domowego. Dlatego, na przykład, we wszyst-
kich badanych gospodarstwach klasy średniej oglądanie telewizji, ale też czytanie prasy, 
a nawet pozazawodowe korzystanie z Internetu intensyfi kuje się zimą, słabnie natomiast 
w miesiącach letnich, gdy w grę wchodzi intensywniejsze życie towarzyskie poza do-
mem, więcej sportu i rekreacji, prace ogrodowe, podróże. Serial telewizyjny, którego 
rozwiązania formalne (�WYZNACZNIKI GATUNKOWE OPERY MYDLANEJ 
A JEJ FUNKCJE MARKETINGOWE) mają zapewniać ciągłość zaangażowania widza 
i zmuszać go do lojalnego śledzenia akcji, nie jest jednak motywacją dostatecznie silną, 
żeby zmusić odbiorców do nagięcia własnego życia do rytmu programu. Pamiętajmy 
bowiem, że odbiorca (w tym wypadku częściej odbiorczyni) jest niezmiernie zajęty i ak-
tywny, i spędza poza domem większość popołudni. Z drugiej strony, zabiegi iteracyjne, 
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wpisane w charakter serialu, pozwalają oglądać go niezbyt gorliwie, bo zwykle nie ma 
większego problemu ze zrozumieniem przebiegu wydarzeń serialowych nawet, gdy po-
minęło się istotne jego fragmenty.

ROLA KOMPETENCJI GATUNKOWEJ

Dodajmy, że istnieje też wiele pozatekstowych źródeł (strony internetowe, blogi, stresz-
czenia w pismach telewizyjnych itp.) pozwalających uzupełnić wiedzę o serialach. 
Przepytywani na tę okoliczność przypadkowi i nieregularni widzowie seriali twierdzą, 
że nie sięgają do tego typu pomocy. Źródłem uzupełniających informacji są najwyżej 
inni domownicy oraz – własna orientacja w regułach gatunkowych i rozwiązaniach for-
malnych typowych dla om i telenowel. Oglądające seriale przypadkowe osoby już po 
krótkiej chwili twierdzą, że „wiedzą o co chodzi”. Wiedza ta pochodzi z wcześniejszych 
doświadczeń z podobnymi programami telewizyjnymi. Skądinąd zresztą, oglądanie se-
rialu wcale nie wymaga, jak się okazuje, szczegółowej orientacji! Związki między posta-
ciami, przebieg fabuły mogą nie być dla odbiorcy całkowicie jednoznaczne: to wcale nie 
przeszkadza w oglądaniu odcinka. Po pierwsze bowiem w czym innym należy szukać 
przyjemności płynącej z oglądania serialu mydlano-melodramatycznego (zajmiemy się 
tym w dalszej części tego szkicu). Po drugie zaś, według bardziej wykształconej i bar-
dziej zajętej części respondentów, perypetie bohaterów serialowych nie są dostatecz-
nie ważne, by poświęcać im wytężoną uwagę. Przejęcie, zaangażowanie emocjonalne, 
wzmożoną ciekawość wyrażają tylko kobiety z klas niższych i uczennice.

MIEJSCE OPER MYDLANYCH I MELODRAMATÓW
W REPERTUARZE KULTURALNYM PUBLICZNOŚCI

Wiąże się to z miejscem, jakie seriale telewizyjne zajmują w repertuarze medialnym 
i ogólnie kulturalnym publiczności. Otóż, oglądanie seriali jest zajęciem dość popular-
nym, choć jak się rzekło nie najważniejszym. Istnieje jednak zgodne przekonanie, że to 
nie jest zajęcie prestiżowe; że do regularnego śledzenia seriali nie należy się zbyt otwar-
cie przyznawać – w przeciwieństwie do uzależnienia od informacji lub chętnego korzy-
stania z kanałów edukacyjnych (� INFORMACJA – GŁÓWNE ZADANIE MEDIÓW, 
� KIEDY MEDIA NAS UCZĄ?). Podobnie niski prestiż ma czytanie pism kobiecych 
oraz harlequinów, oglądanie komedii romantycznych (� CZYTANIE MAGAZYNÓW 
– ZAJĘCIE DLA KOBIET). Przekonanie, że są to teksty „babskie” bywa nawet arty-
kułowane wprost, znacznie częściej pojawia się jednak pośrednio, w dialogach dotyczą-
cych domowego życia, zwyczajów kulturalnych czy relacji między płciami. 

Końcówkę [serialu Magda M.] może, to już oglądałem, bo byłem zmuszony [śmiech]. To już nie 
pozwoliła mi przełączyć, to oglądałem z nią. (KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier)

Mody na sukces nigdy! No chyba, że one [żona i teściowa] akurat w tym telewizorze oglądają, ale 
to już uważam, że to jest pranie mózgu. (ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze)
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No, jak Magda M. była, to żona... to ja musiałem schodzić do dziadka na dół, bo żona każdy odci-
nek oglądała. (MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy)

Modę na sukces widziałam, no pewnie, bo babcie oglądają. Znam bohaterów, nie jestem tak ode-
rwana, żebym nie wiedziała. I Klan, i teleturniej Jaka to melodia? No, ludzie cały czas o tym 
w pracy rozmawiają, to ja jestem troszeczkę upośledzona. Zawsze mi ktoś puka w głowę, że nie 
wiem. Musiałam się dowiedzieć, kto to jest Doda, bo naprawdę długo nie wiedziałam. (BZ, 26+, 
wykszt. wyższe, prawniczka)

Same zainteresowane, jak się wydaje, zdają sobie sprawę ze „wstydliwości” przy-
jemności związanych z telewizyjnym czy prasowym melodramatem. Taki stosunek do 
medialnego melodramatu potwierdzałyby też opinie wobec niego krytyczne: osoby (ko-
biety i mężczyźni), które nigdy seriali nie oglądają lub wręcz deklarują się jako ich prze-
ciwnicy, przede wszystkim odnoszą się do nich jako do rozrywki niemądrej, banalnej, 
pozbawionej głębszego sensu, kiczowatej, przesadnej, „sztucznego życia”. Szczególnie 
wśród kobiet z wyższym wykształceniem i statusem nielubienie melodramatów zdaje 
się pełnić rolę znaku kulturalnej autoidentyfi kacji; wypowiedzi na ten temat często na-
tychmiast uzupełniane są informacją o tym, co natomiast nie lubiąca seriali osoba lubi/
ogląda/czyta/uważa za sensowne.

KORZYŚCI Z TELEWIZYJNEGO MELODRAMATU

Jakie więc mogą być przyczyny zainteresowania tym tekstem kobiecym o niskim pre-
stiżu kulturowym? Jeśli już to zainteresowanie się pojawia, to czego dotyczy i z jakimi 
gratyfi kacjami się łączy?

Dla doprecyzowania tej wiedzy poproszono odbiorców obojga płci, deklarujących 
oglądanie om względnie regularne (nie całkowicie ciągłe, jednak gwarantujące orienta-
cję w zasadniczym przebiegu serialu) o streszczenia wybranej przez nich serii.

WIDZOWIE OPOWIADAJĄ SERIALE

AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka, KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier
AC: [Na Wspólnej] to jest... ja nie wiem o czym. To jest chyba ulica na Wspólnej i co się 
dzieje między mieszkańcami. Bywają między nimi problemy. O problemach w życiu bardziej, 
nie o miłości. Bo o miłości to była Magda M.! To była typowa, prawdziwa, cała o miłości, 
o zakochaniu. A to nie, to jest taki, no taki... 
KC: To jest życiowe, takie z życia wzięte wszystko.
AC: O! Z życia. Ale niektóre są naciągane!
KC: Znaczy, to jest wszystko reżyserka, to jest takie… reżyserowane takie.
AC: To są właściciele fi rm, tam paru jest współwłaścicielem jednej fi rmy, ten jeden ma, swoją 
ma, pracuje... no, na ogół to są ludzie, którzy mają swoje działalności. A Magda M. jest o miło-
ści. Pary są, kochają się i nie mogą się razem coś... wiecznie coś im staje na przeszkodzie. Jest 
trzy pary, cztery. W Magdzie M. są prawnicy. To jest o miłości. Bardzo dobry fi lm [śmiech] ... 
jak to jest dziewczynom, jak to jest dobrze, co to ich narzeczeni nie robią, jak się to zachowują, 
można się poprzyglądać, pięknie ładnie wszystko.
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(...)
AC: M jak miłość to jest też taki rodzinny fi lm! 
KC: Coś na zasadzie Dynastii.
AC: Że jak na wsi tam mieszkają, są synowie, córki. To są ludzie normalni.
KC: Nooo, jedna córka tam jest prokuratorem, jedna...
AC: Ale to jedna!
KC: ...jedna kreśli, projektuje ogrody. No takie. Jedni mają bar, jedni rodzice tam na wsi miesz-
kają, mają takie...
AC: ...no można pooglądać. Mi się wydaje, że to jest takie z życia wzięte. Co się tam dzieje, jak 
reagują na przykład ludzie na jakieś różne sprawy, jak wyjaśniają.
MR, 26+, wykszt. wyższe, sklep spożywczy, AR, 26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog
AR: Za bardzo nigdy mnie nie interesowało M jak miłość czy Klan. Ale Magda M. to tak, to jest 
moje. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że jej problemy są bardzo zbliżone do problemów 
kobiet w moim wieku, przykładowo też moich w pewnym stopniu. Rozwiązywanie proble-
mów, jej, jak ona na przykład rozwiązywała problemy, jej relacje z koleżankami, to powodowa-
ło. To jest prawdziwe, w pewnym stopniu tak.
MR: To było wszystko takie na pokaz.
AR: No wiadomo, wszystkie fi lmy są w pewnym sensie na pokaz, tak bym to powiedziała. No 
więc o czym to jest, tak? Więc to jest taki serial, że wszystkie odcinki wiążą się ze sobą, jeden 
z drugim. Perypetie Magdy M. jeżeli chodzi o miłość, o relacje z partnerem, jednym czy wielu, 
bo wielu ich było w tym serialu, ale jeden...
MR [ironicznie, żartobliwie]: To są perypetie takiej nowoczesnej kobiety!
AR: No bo mąż nie lubi nowoczesnej kobiety, takiej typowo wyzwolonej kobiety.
(Czy Magda M. jest wyzwoloną kobietą?)
AR: W pewnym sensie tak.
Teraz, jak się skończyła Magda M., to nie mam jakiegoś swojego serialu.

BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, właścicielka zakładu fryzjerskiego
Programy są stałe, które trzeba oglądać, jak Fakty, Teleexspress, no i seriale są – jak już za-
cznę oglądać, to oglądam. Jest taka głupia Moda na sukces, już odcinek trzy tysiące osiem-
set któryś tam, i nie oglądałam tego, ale ponieważ dziewczyny w pracy to oglądały, to teraz 
oglądam: przedtem sporadycznie, teraz regularnie bardzo. O czym to jest? Moda na sukces to 
jest o takich dwóch fi rmach projektujących stroje. To jest na zasadzie wenezuelskiego serialu, 
jak W kamiennym kręgu. I w jednej rodzinie, i każdy z każdym tam sypia. Kochają się tam, 
nienawidzą się, każdy z każdym, i to jest okropne! [śmiech] Okropnie głupie! Kiedyś jeszcze 
Klan oglądałam, ale to już dawno. Klan to była pierwsza taka rzecz, i Isaura jakaś była. Taki 
był okres tego Klanu, Złotopolscy potem, bo było w niedzielę, to jak był odcinek jakiś, tośmy 
oglądali. Polskie i zagraniczne seriale, i wenezuelski, to jest jedno i to samo. 

MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa
My oglądamy współcześnie M jak miłość, mama razem z Kasią [córką]. Jak jest zima i siadamy 
i oglądamy M jak miłość. To jest historia rodziny, małżeństwo tam już nie wiem, 60–70 lat, 
które ma dzieci. Już nie wiem, ile tego rodzeństwa tam, chyba sześcioro i pokazane są historie 
ich dzieci: jak sobie ktoś tam mieszka, jak sobie urządził swoje życie, i wnuków również życie 
jest pokazane, i wokół tego właściwie cały fi lm się kręci – ich problemy, jako starszych ludzi, 
ich dzieci, jak ten wiek średni, ich problemy w pracy, no i wnuki, czyli szkoła. Czyli właści-
wie fi lm dla każdego, bo Kasia ogląda ten fi lm jako dla młodych ludzi, prawda? Tam Mucha 
gra i tam ta... co z gwiazdami tańczyła, Cichopek, to młodzież głównie dla nich ogląda. A ja 
oglądam dlatego, że jest tam taki spokój i nie ma reklam, i generalnie w jakimś tam stopniu się 
relaksuję, jak oglądam, przy tym. A też i pora jest właściwa... No ale, z drugiej strony. Klanu 
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nie oglądam w ogóle, choć pewnie jest w tej samej porze. Na dobre i na złe zahaczam czasem, 
bo to w niedzielę jest. M jak miłość jest realistyczne, można powiedzieć, że każdy się może 
tam odnaleźć. Ja lubię najstarszego bohatera, jak zawsze nie pamiętam... no, Pyrkosza, a Kasia 
– Kasię Cichopek. Ja myślę, że moja Kasia interesuje się tańcem i od tego się zaczęło jej zain-
teresowanie jej tańcem.

LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-usługowa – elektronika
Na Wspólnej, na TVN, to była taka pora, że mogłem już oglądać. Tam jest dom dziecka, był. 
I te osoby, które się wychowywały w domu dziecka, właśnie na Wspólnej, utworzyły swoje 
rodziny. I właśnie też wokół tych rodzin to się wszystko toczy. Ale tak w ogóle seriali ja raczej 
nie lubię, bo nie mam nigdy gwarancji, że mi się uda zobaczyć następny odcinek, więc wolę 
jakieś formy całościowe.

HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem
[M jak miłość] to jest takie wiesz, to znowu jest jakby perypetie jednej rodziny dużej. Oni 
mieszkają na wsi, rodzice z jednym synem, jedna córka mieszka w mieście, druga córka jest sę-
dzią, mieszka w mieście i to jest taki los jednego dziecka, drugiego dziecka, i ta mamusia, która 
mieszka na wsi stwarza taką atmosferę domu, takiego prawdziwego kochającego się domu; 
dzieci dorosłe, mające swoje rodziny już, ale jak mają jakieś problemy, to wracają do tego 
domu, nawet tylko po to, żeby nie zwierzyć się tej mamie, ale żeby pobyć w tym domu, jak to 
mówi Wałęsa, żeby naładować akumulatory. Więc to jest o ludziach. O przeżyciach, o takich 
codziennych przeżyciach ludzi prawdziwych. Modę na sukces też parę odcinków oglądałam, 
ale ja akurat to nie wiem tam o co chodzi. Jak tam, to patrzę się jak tam kto jest ubrany, tacy 
ładni oni tam, ale tak fabuły to nie śledzę. Wiem tylko, że to świat mody jest.
(...)
[Magda M.] to są perypetie młodych, wykształconych ludzi, w pracy. Bardzo mi się podobało 
to środowisko tej młodzieży wykształconej. Jest na przykład dwa czy trzy biura adwokackie, 
atmosfera w tej pracy, wśród tej wykształconej młodzieży taka pozytywna, przyjaźnie kobiece, 
takie bardzo szczere, bardzo takie... Był to jakby fi lm... dla mnie. To każdy się śmieje, że to 
taki serial, że to taki denny fi lm. A tutaj właśnie mi się podobało, ta taka przyjaźń między tymi 
kobietami trzema takimi wykształconymi. To znaczy, były trzy, a jedna była osobą wykształ-
coną, z tym że nie pracowała, zajmowała się dziećmi. No ale właśnie te problemy tych kobiet, 
rozwiązywane między tymi przyjaciółkami, one właśnie tam sobie pomagały, było to jakby 
takie... Mówię, Aniu oglądaj, bo właśnie to jest pouczające takie, jak można współżyć w grupie 
młodych ludzi.

JW, 46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz, GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna 
GW: Na dobre i na złe to taki jak w szpitalach się coś dzieje. Właściwie każdy odcinek o czym 
innym, ci sami tam lekarze, ale poza tym to różne tam choroby, tam przywożą ludzi czy coś.
JW.: Życie tam jest.
GW: Takie życie zwyczajne tam jest, to jest raz w tygodniu. A Na Wspólnej to chyba jest z 500 
odcinków... My to zaczęli oglądać jak już ze 200 szło, ale to się złapie szybko. Takie niby ro-
dzinne. Właściwie rodzinne, takie o, kilka rodzin, tak jak o tu, naszych ludzi, co tu na kupie są 
i różne tam problemy mają. Nie w jednym mieszkaniu mieszkają, tylko w jednym bloku, nie 
tylko w jednym, ale taka grupka, tak jak u nas by było, te domy i tam z każdego coś tam, ten 
dajmy na to wyjeżdża, a ten się zabił... No takie życiowe różne. I to jest właśnie takie życiowe, 
o. Takie lekkie. Takie to życie jest, faktycznie, takie jak w życiu, co się w życiu w ogóle dzieje 
takiego przeciętnego o, jak na przykład teraz jest fala, że wyjeżdżają za granicę pracować, to 
ten tu tak samo.
(...)
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Podczas wypowiedzi na temat seriali nie ingerowano, nie zadawano dodatkowych 
pytań, nie zgłaszano wątpliwości. Przyjęto, że wiedzę o znaczeniu seriali dla odbiorców 
można będzie nabyć na podstawie tego, które z elementów, postaci, wątków, tematów 
seriali są przez widzów przywoływane spontanicznie jako główne, najważniejsze, ty-
powe. Nie bez znaczenia wydawało się także pytanie, czy te streszczenia będą miały 
narracyjną, analityczną czy asocjacyjną strukturę. Wnioski z analizy wypowiedzi stresz-
czających seriale (a także rozmów z respondentami i wspólnego oglądania telewizji) 
wydają się następujące: opery mydlane i seriale melodramatyczne są atrakcyjne dlatego, 
że mają przewidywalną, a w związku z tym przystępną i przyjemną formę narracyjną 
(� INFOTAINMENT I TRYB NARRACYJNY). Narracje atrakcyjne jednak to nie te, 
które operują spektakularnymi efektami, wyrazistymi zwrotami akcji, niespodziankami 
i zaskoczeniami, motywami egzotycznymi, skrajnymi, elitarnymi – lecz te, które odno-

GW: [Magda M.] (...) dla mnie to jest taki lekki fi lm. Dużo tam jest takich dialogów, że to moż-
na się uśmiać. Taki jest, że tam trzy koleżanki, jedna prawniczka jest, jedna tam też jest żona 
jakiegoś tam prawnika, ona tam prowadzi jakąś tam ten, a jedna w banku. No i tam perypetie, 
jedna mężatką jest, a niby... Magda, zakochała się w rozwodniku, on tam zachorował, wyje-
chał, nie powiedział jej, takie tam. On tak ciągle z tą Magdą M. coś tam. 
I jeszcze tam jedna jest taka, mąż prawnik, on był strasznie zakochany w niej, no tak, ale nie 
dał jej nigdzie wyjść, chciał ją podporządkować pod siebie. A ona po prostu nie dała i tam już 
z tym dyrektorem tego banku. A właściwie to jego mamuśka chciała ją, ale ona tak nie bardzo 
chciała tego dyrektora banku. No ale tak właściwie z tą Magdą zawsze kończyło się, że tak. 
Ale to trzeba sobie dośpiewać, nie jest tak konkretnie powiedziane. A ta co ją mąż maltretował, 
zostawiła go w końcu.
(...) No i tam są bardzo fajne dialogi! I muzyka jest fajna, piosenki są tam takie dla mnie faj-
ne.

ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze, ŻC, 46+ , wykszt. średnie techn., księgowa, 
ma emeryturze
ŻC: [M jak miłość] to jest o rodzinie Mostowiaków. To jest rodzina wielopokoleniowa. Drugi 
wątek w tym serialu to jest małżeństwo studenckie plus koledzy i koleżanki, którzy mieszkają 
na stancji razem. I taki serial bardziej bym powiedziała realistyczny, taki jakby z życia wzięty, 
dużo tam jest miłości, rodzinnej, taki ciepły. To jest życie, tak jakby. No częściowo taki trochę 
ubarwiony, sielankowy, tak to nigdy w życiu nie jest, jak w serialu, ale tak to jest, że życie to tu 
nie jest takie jak w fi lmie. Ale jest to fi lm taki bardziej z życia wzięty, bym powiedziała. Ciepły, 
pogodny, nie ma żadnych tam wulgarnych czy niegrzecznych wątków. Taki chyba wszystkim 
się podoba.
ZC: To jest taka sprawa, że ludzie w jakimś sensie też chcą obejrzeć inny świat i ludzie oglą-
dają, zazdroszczą, że taki inny świat gdzieś jest. To taka Dynastia kiedyś była. A tu na siłę to 
każdy może w każdym momencie siebie zobaczyć.
ŻC: W pewnych wątkach przynajmniej.
ZC: I my siebie też. Nie jakoś tak w sumie ciągle, ale w jakichś powiedzmy sytuacjach.

AC, 65+, wykszt. podstawowe, na emeryturze
[Klan] (...) a to też jest o rodzinie, tak. O rodzinie Lubiczów, taka saga. Mają aptekę. Jeden syn 
jest doktorem. Jest dużo różnych pokoleń. Dużo młodych ludzi. Duża rodzina. Ale powiem 
pani, to się ogląda po prostu dlatego, że to czas szybciej leci. To jest tylko tak dla zabicia czasu 
codziennie. 
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szą się do „prawdziwego życia” i pozwalają na porównania z wiedzą, którą odbiorcy 
mają na temat rzeczywistości. Melodramaty w mediach dają też gratyfi kację emocjonal-
ną: przyjemność płynąca z marzeń o życiu szczęśliwym, bezkonfl iktowym, spełnionym 
emocjonalnie oraz z kontaktu z tekstem o wyrazistej, jednoznacznej wymowie moralnej. 
Nie bez znaczenia jest także poczucie kompetencji i przyjemność z gry z konwencjami 
gatunkowymi serialu.

TĘSKNOTA ZA NARRACJĄ

Większość opowiadających spontanicznie odnosi się przede wszystkim do głównego fa-
bularnego wątku serialu. Ciekawe jednak, że nikt właściwie nie przywołuje stanowiących 
treść serialowych fabuł konfl iktów, dramatów, niespodzianek; w centrum uwagi znajdują 
się dobre uczucia, pozytywne postacie i wydarzenia. Widzowie skupiają się nie na kom-
plikacjach przebiegu linii fabularnej, tylko na bliskiej, zrozumiałej tematyce – relacjach 
rodzinnych, przyjacielskich, miłosnych. Narracja o czytelnym przebiegu, ze zrozumia-
łymi związkami przyczynowo-skutkowymi i relacjami między postaciami oraz pozy-
tywnymi rozwiązaniami pojawiających się węzłów dramaturgicznych, jest po pierwsze 
stosunkowo łatwa w percepcji, po drugie daje poczucie zrozumienia tego, co się ogląda 
(w przeciwieństwie do skomplikowanych i zawikłanych doniesień z życia politycznego 
i ekonomicznego), po trzecie – zapewnia poczucie bezpieczeństwa (� INFOTAINMENT 
I TRYB NARRACYJNY, SENSACYJNE TREŚCI W NARRACYJNEJ FORMIE). 
Ponieważ badane osoby mają sporą świadomość formalnych rozwiązań gatunkowych, 
przewidywalność rozwiązań w serialu daje poczucie stabilności i nienaruszalności pew-
nych podstawowych reguł rządzących światem. Melodramat wydaje się tu szczegól-
nie dobrym narzędziem do zapewnienia tej stabilności, jest bowiem bodaj najbardziej 
przewidywalną formą w mediach; taką, w której element suspense’u i zaskoczenia może 
być chwilową atrakcją, ale widzowie wiedzą z całą pewnością, do jakiego rozwiązania 
zmierza każdy konfl ikt. „Oni i tak na końcu będą razem” – takie twierdzenie ma w sobie 
element pobłażania (zbytnia przewidywalność i powtarzalność oczywiście, według kul-
turowej wiedzy odbiorczyń i odbiorców, dyskredytują tekst), ale i satysfakcję z potwier-
dzenia znanych oczekiwań i własnej kompetencji w odczytywaniu tekstu.

Użytkowanie narracji medialnej dotyczącej życia codziennego – lecz nie tylko ope-
ry mydlanej, także powieści popularnej, tak zwanej komedii romantycznej, fi lmu oby-
czajowego emitowanego wieczorem w telewizji, wyznania czy reportażu społecznego 
w piśmie ilustrowanym itp. odzwierciedla, jak się wydaje, cały stosunek do repertu-
aru kulturalnego badanej grupy; w pewnym sensie ukazuje też stosunek rodzącej się 
klasy średniej do treści i wartości w kulturze medialnej. Narracja fi lmowa, serialowa 
czy książkowa ma w tej optyce być budowana według zrozumiałych, przewidywalnych 
reguł; powinny nią rządzić jasne związki przyczynowo-skutkowe; elementy, z których 
jest zbudowana, powinny być dobierane pragmatycznie, pod kątem uczynienia jej po 
pierwsze, zrozumiałą, po drugie – atrakcyjną. Użytkowanie narracji ma praktyczny 
charakter i służy rozrywce, odprężeniu, utwierdzeniu się we własnych przekonaniach 
i przyzwyczajeniach (� CO CZYTAMY?, � TREŚCI DZIENNIKARSKIE: ZNANE, 
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BEZPIECZNE, PRZEWIDYWALNE). Dlatego właśnie przewaga trybu narracyjnego 
jest efektywna marketingowo także tam, gdzie się go dotychczas używało stosunko-
wo mało, na przykład w informacji czy publicystyce społecznej (� INFOTAINMENT 
I TRYB NARRACYJNY). 

Ze wspólnego oglądania seriali i rozmawiania o przyzwyczajeniach oraz upodoba-
niach odbiorczyń i odbiorców wynika przy tym, że pomimo braku głębokiego zaan-
gażowania w oglądany (czytany, słuchany) materiał, mają oni sporą wiedzę dotyczącą 
praktycznych zastosowań różnych rozwiązań formalnych w tego typu tekstach – umiejęt-
nego, zrównoważonego przeplatania wątków; konstrukcji głównych postaci tak, by były 
„atrakcyjne”; sprytnych cliffhangers i celowej, zrozumiale wyartykułowanej backstory 
itp. Elementem gratyfi kującym przy oglądaniu może być właśnie antycypacja takich 
rozwiązań i ocena ich praktycznego wykonania.

Dlaczego seriale się ogląda, ja powiem.
To są idiotyczne krótkie odcinki, po dwadzieścia minut i to się zawsze kończy tak na przykład, że 
spada ktoś z drabiny, ale jeszcze nie doleciał i kurde, spadnie czy nie spadnie? Więc na drugi dzień 
patrzymy, czy już spadł. Jak nie spadł, to znowu coś się dzieje, albo się złamał, albo się zabił, ale coś 
się dzieje, więc znowu patrzymy, i tak dalej, i dalej. (BW, 36+, wykszt. średnie, zakład fryzjerski)

To wciąga. Część wciąga ludzi, zainteresowało, bo na początku się oglądało, co będzie, co będzie 
dalej. A teraz no to nie wiem, M jak miłość to już dawno nie oglądałam. Ale teraz Na Wspólnej to 
już się taka monotonia robi w sumie. Nie ma już się co dziać i tak już naciągają. One już tak nacią-
gane raczej jest. (AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka)

Serial nie musi być ambitny, ale ten [Moda na sukces] już jest zdaje się nudny, za długo trwa. 
Akcja toczy się tak fl egmatycznie, że nawet jak się nie ogląda dwa miesiące, to w zasadzie tam 
się nic ciekawego nie straci przez ten okres czasu. Wystarczy raz na jakiś czas obejrzeć, mimo że 
dwa odcinki są codziennie, i tak się wie, wiadomo, o co chodzi. (ŻC, 46+, wykszt. średnie, główna 
księgowa, na emeryturze)

POTRZEBA REALIZMU A ODBIÓR NAIWNY

Przede wszystkim jednak seriale rodzinne i melodramatyczne w telewizji i ich odpowied-
niki w innych mediach zaspokajają potrzebę narracji o życiu spełnionym emocjonalnie 
– wyraźnie uwidacznia się tutaj, po co potrzebny jest widzom melodramat oraz dlaczego 
melodramatyczne rozwiązania w medialnych narracjach są tak atrakcyjne i nośne.

Odbiorcy postrzegają om jako historie z życia. Poszukują w nich odniesienia do 
własnych życiowych doświadczeń: interesuje ich pokazanie życia rodzinnego w zrozu-
miałym kontekście, odzwierciedlenie pożądanych przez siebie (acz niekoniecznie praw-
dziwych – o czym jeszcze będzie mowa niżej) relacji międzyludzkich.

Dlatego też nie ma wśród widzów większego zainteresowania ani emocjonalnego 
zaangażowania, gdy w grę wchodzą telenowele latynoskie czy nawet glamorous su-
persoaps. Nikt z badanych nie ogląda telenowel nawet nieregularnie; jedyne kontakty 
z tym podgatunkiem mają charakter przypadkowy i zbywane są dyskredytującym wzru-
szeniem ramion. Telenowela jest tu wspominana jako coś, co było atrakcją w skąpym 
repertuarze kultury popularnej późnego PRL. 



359

Niewolnicę Isaurę kiedyś oglądaliśmy. Kiedyś oglądałem wszystkie seriale, nie było podziału na 
damskie i męskie. (PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer)

Obecnie jednak nie ma ona dla respondentów znaczenia – nawet, dodajmy, gdy jest to 
przebój globalnej telewizji Yo soy Betty i jego liczne klony i przetworzenia. Niewiele też 
osób przyznaje się do zainteresowania amerykańską Modą na sukces, nadawaną w TVP1 
od 1994 roku. I tutaj pojawia się wspomnienie niegdysiejszych Dallas czy Dynastii jako 
niezwykle atrakcyjnych tekstów w telewizji PRL, pozwalających na marzenia i na psy-
chologiczną kompensację (� FASCYNACJA POPKULTURĄ Z ZACHODU). Dziś 
jednak najpopularniejszy globalny supersoap jest określany – przez tych, którzy go 
w ogóle kiedykolwiek oglądają – jako jedynie czyste odprężenie, zwalniające z potrzeby 
myślenia albo jako źródło (dość anachronicznej) informacji stylistycznej – o fryzurach, 
strojach itp.

Pozytywne zaangażowanie pojawia się jedynie w odniesieniu do rodzimych seriali 
obyczajowych „o życiu codziennym” lub podobnych seriali zagranicznych (które jednak 
są o wiele rzadziej oglądane i zdecydowanie mniej istotne, niż te krajowe).

Czy wobec tego serial rodzinny podlega odbiorowi naiwnemu? Jest dosłownie trak-
towany jako prawdziwa i istotna opowieść o realnym życiu?

PRAWDZIWOŚĆ REALIÓW, KONWENCJONALNOŚĆ
PSYCHOLOGII

Odbiór i rozumienie seriali melodramatycznych są już świadome i dość kompetentne; 
polska publiczność przyswoiła dość dobrze konwencję gatunkową i doskonale rozumie 
umowność większości rozwiązań narracyjnych i formalnych. Niemniej, serial melodra-
matyczny rzeczywiście jest dla badanych narracją odnoszącą się do prawdziwego życia 
w tym sensie, że widzowie wprawdzie zdają sobie sprawę z umowności serialowej re-
prezentacji świata, jednak oczekują ze strony jego twórców wysiłku w kierunku moż-
liwie realistycznego odzwierciedlenia realiów życia codziennego. W interpretacji tego 
realizmu bierze udział własna wiedza o tym, jak wygląda przeciętne polskie mieszka-
nie, biuro, sklep. Podstawą obrazu świata w serialach ma być wiedza o rzeczywistości 
oglądanej z perspektywy polskiego przeciętnego członka klasy średniej – seriale melo-
dramatyczne to nie ucieczka od rzeczywistości, tylko marzenia umiejscowione w rze-
czywistości znanej odbiorczyni/odbiorcy. Widzowie, obeznani z konwencją, zdają sobie 
sprawę z konieczności pewnej estetyzacji i uładzenia wyglądu rzeczywistości; zresztą, 
estetyzacja ta sprawia im przyjemność. 

Dla mnie kiedyś taki serial bliski ideału, ale bliski, bo później się wszystko popsuło, to była Magda 
M. Bo byli wszyscy ładni, inteligentni, przystojni, to środowisko adwokatów mi odpowiadało, był 
dowcip, ale potem to się wszystko jakoś rozmyło... (MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa)

Reagują jednak ironią lub irytacją na szczegóły, które jawnie kłócą się z ich wiedzą 
o codzienności – o tym, jak ludzie ubierają się do pracy, w jaki sposób polska rodzina 
siada do kolacji albo co mogą robić klienci w wiejskim barze. Dodajmy, do akceptacji 
obrazu świata w serialu czy romantycznym fi lmie nie wystarczy wykreowanie typowego 
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biura, kuchni czy baru; kluczem do sukcesu jest nasycenie typowości realistycznymi 
szczegółami, które mają nadawać tej typowości indywidualny wyraz. Odbiorcy dostrze-
gają więc kolor kubków na stole przy rodzinnym śniadaniu, sposób ustawienia mebli, ro-
dzaj fi ranek i zasłon w oknach (a także to, że okien zazwyczaj nie widać). Wypowiadają 
na ich temat sądy estetyczne, ale także potrafi ą wskazać, że mieszkanie młodych kobiet 
– bohaterek serialu, odzwierciedla osobowość bohaterek, mieszkanie bohaterów innego 
serialu rodzinnego wygląda natomiast „jak wystawa w sklepie meblowym” albo „jak 
pokój w hotelu”.

Stosunek widzów do realizmu szczegółów świata przedstawionego w serialach każe 
zadać pytanie: a co z problemem realizmu psychologicznego seriali, rozważanego przez 
Ang w jej badaniach nad fanami Dallas (Ang 1985)? Kategoria realizmu psychologicz-
nego miałaby być używana przez widzów przy ocenie realizmu poszczególnych roz-
wiązań narracyjnych oraz gry aktorskiej; chodziłoby o sytuację, w której widzowie roz-
ważają psychologiczne prawdopodobieństwo zachowań i reakcji bohaterów, niezależnie 
od poziomu prawdopodobieństwa konkretnych rozwiązań narracyjnych czy szczegółów 
scenografi i. Oceniają więc jako psychologicznie prawdziwe lub fałszywe także reakcje 
serialowego bohatera, który się właśnie dowiedział, że jest porwanym przed trzydziestu 
laty młodszym bratem swojej obecnej żony albo uczucia pokojówki, której oświadcza 
się jej pracodawca – milioner. Głębsza eksploracja ujawnia jednak, że przepytywa-
nym na tę okoliczność widzom najwyraźniej nie chodzi tu o realizm psychologiczny 
ludzkich zachowań znanych im z życia! Mają oni bardzo dobrą znajomość konwencji 
– i oczekują właśnie tego, co uznają za psychologicznie prawdopodobne dla bohate-
rów melodramatu czy sagi rodzinnej. Zdają sobie sprawę, że wiele psychologicznych 
rozwiązań stosowanych w melodramacie to rozwiązania życiowo nieprawdopodobne. 
Prawdopodobieństwo oceniają jednak z punktu widzenia tego, co wiedzą o życiu, tylko 
tego, co wiedzą o serialach, komediach romantycznych, harlequinach. Z tego też za-
pewne powodu nie kwestionują także skrajnie nieraz stereotypowej konstrukcji posta-
ci męskich i kobiecych w serialach – po prostu przyjmują je jako element konwencji. 
O ile więc od rodzimego serialu romantycznego czy rodzinnego żąda się, żeby kuchnia 
w wiejskim domu i wnętrze apteki odpowiadały przeciętnemu wyobrażeniu o realnym 
życiu, o tyle pewna nierealistyczność psychologii jego bohaterów działa na jej korzyść. 
Jest ona bowiem źródłem przyjemności odbiorczych, związanych z poczuciem gatun-
kowej kompetencji, umiejętności odbioru zgodnie z konwencjami, antycypowania roz-
wiązań, które są z nimi spójne, jak i wskazywania „błędów” scenarzystów i reżyserów, 
gdy zastosowane rozwiązania poza nie wykraczają. Pod jednym wszakże warunkiem: 
że w przekazie dominują emocje pozytywne. Postacie negatywne muszą mieć szansę 
na poprawę, pozytywne nie mogą się „popsuć”, między ludźmi musi panować miłość, 
całość musi dążyć do happy endu.

Nie jest to odkrycie nowe. Ta panująca wśród polskiej publiczności potrzeba sielan-
ki jest dobrze znana i producentom seriali, i specjalistom od marketingu. Gigantyczny 
sukces polskiej królowej seriali, Ilony Łepkowskiej, zbudowany jest właśnie na świado-
mym wykorzystaniu tej „tęsknoty za miłością”, o czym zresztą ona sama dość cynicz-
nie, samoświadomie mówi w wywiadach dla mediów (Najsztub 2007). Paradoksalnie, 
realizm szczegółów scenografi i, kostiumów, codziennych czynności ułatwia interpreto-
wanie psychologicznych rozwiązań w serialach jako konwencjonalnych, choć ogrom-
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nie pożądanych. Krótko mówiąc, łatwiej się marzy, gdy uda się te marzenia usytuować 
w znanym, rozpoznawalnym kontekście; serial melodramatyczny zaspokaja wszak po-
trzebę gratyfi kacji emocjonalnej, nie poznawczej.

Serial melodramatyczny to nie tylko bajka o miłości. To także coś w rodzaju prostej 
i dostępnej poznawczo przypowieści moralnej. Powinien pokazywać dobre i złe zacho-
wania ludzkie z wyraźną ich oceną; nie ma pozostawiać wątpliwości co do natury i mo-
tywacji głównych bohaterów; wreszcie, nie jest wykluczone, że można go traktować 
jako rodzaj moralnej wskazówki życiowej. 

Mnie zainteresowała [w serialu Na Wspólnej] walka tego faceta z alkoholizmem. Nie na potęgę tak 
oglądam, raczej jak się nadarzy, ale od kiedy zobaczyłem tę jego walkę, to zacząłem mu kibicować. 
(LK, 46+, wykszt. średnie techniczne, fi rma handlowo-usługowa)

Czekaj, muszę się zastanowić nad tym, co już mówiłam... No więc: życiowe doświadczenia innych 
ludzi mnie bardzo interesują i jakby przekładam to na swoje podwórko. Interesują mnie przeżycia 
innych! Nie koniecznie takie brukowe, kto z kim śpi i dlaczego, tylko takie głębsze przeżycia. 
(HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem)

Tam [w M jak miłość] są takie fragmenty, które powinno się pokazywać obowiązkowo młodzieży, 
a też każdemu rodzicowi. I pedagogowi. Jest tam wątek takiej matki i jej nastoletniego syna. Jakie 
piękne, piękne są te rozmowy. I jaka fantastyczna tam jest, jak fantastycznie pokazana relacja matki 
z synem. (SL, gość, 65+, wykszt. wyższe, nauczycielka) 

Za bardzo nigdy mnie nie interesowała M jak miłość czy Klan. Ale Magdę M., oglądałam, wszyst-
kie odcinki, może jednego nie. (...) Nie wiem, może dlatego, że jej problemy są bardzo zbliżone 
do problemów kobiet w moim wieku, przykładowo też moich w pewnym stopniu. Rozwiązywanie 
problemów, jej, jak ona na przykład rozwiązywała problemy, jej relacje z koleżankami, to powodo-
wało. (AR, 26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog)

Seriale nie, nie oglądam. Czasami jakąś Magdę M., obejrzę, M jak miłość u mamy, sama bym nie 
włączyła, ale nie irytuje mnie, wszyscy się tak tam kochają, jakoś o siebie dbają, nie ma tam złych 
emocji. Nie mam w sumie nic przeciwko, żeby Filip [sześcioletni syn] w domu był u babci, kiedy 
babcia to ogląda. Natomiast zakazałam babci oglądania Mody na sukces w obecności dziecka. To 
jest... no jest, te relacje tam między tymi ludźmi, tematyka, straszne to jest. (MZ, 26+, wykszt. 
wyższe, pracownik marketingu)

Konserwatyzm obyczajowy i społeczny polskiego serialu mydlanego jest jego zale-
tą, gdyż odzwierciedla zasadniczo naturę życia rodzinnego i poglądy na role społeczne 
ludzi, którzy go oglądają. Można by mu przypisywać rolę kompensacyjną, jednak tego 
typu użytkowań w badanej małej zbiorowości widzów seriali nie zauważono. Być może 
bardziej prawdopodobne jest takie ich użytkowanie wśród stałych, lojalnych widzów; 
można też domniemywać, że w ten sposób oglądają om osoby w złej sytuacji społecznej 
i ekonomicznej. Tego typu rozumienie przypisują zresztą widzom serialu przeciwnicy 
tego gatunku medialnego. Poszukiwanie wyrazistych ocen moralnych oraz żądanie, żeby 
medialny melodramat mówił wyłącznie lub przede wszystkim o pozytywnych emocjach, 
to raczej wyraz tego, po co badani przedstawiciele klasy średniej w ogóle sięgają po roz-
rywkowe teksty kultury: spokój, odpoczynek, rozluźnienie, przewidywalność, pewność 
pozytywnych rozwiązań. 

Po co to oglądam? Po nic. Dla zabicia czasu, w domu i w pracy też. (...) Nie tak oglądam, że tak yyy 
i ogryzanie paznokci... (BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, zakład fryzjerski)
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Nie jest to jakiś fi lm bardzo taki dający do myślenia, nie taki żeby się wgłębiać w fabułę czy coś, 
jest to po prostu taki serial dla relaksu. Raczej chyba dobrze zrobiony... Nie oglądałam aż tak 
dużo fi lmów, żeby to można porównać z innymi produkcjami, według mnie była tu dobra gra, 
w pewnych momentach aż sama oglądałam i śmiałam się z gry, z toku myślenia. Nie był to taki 
fi lm, żeby trzeba było tak bardzo wgłębiać się w fabułę, o co chodzi; taki prosty, przyjemny. (AR, 
26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog)

Zatrzymuje mnie miła atmosfera. Sielankowość. Taka miła atmosfera, coś fajnego jak jest, jakieś 
dziecko do matki mówi albo jakieś psy ganiają, zwierzątka. Chociaż nie lubię Animal Planet, to nie 
o to chodzi. Tylko takie rodzinne rzeczy, obyczajowe, wiesz. Czasem M jak miłość oglądam, jak 
telewizor mam na Panoramie i czasem włączam, żeby mi coś gadało, dodatkowo, oprócz tego ra-
dia, jednocześnie. Ale też uważam, że seriale to są takie, że oglądniesz pierwszy odcinek, dziesiąty 
i ostatni, i już wszystko wiesz. (RS, 36+, wykszt. średnie, zajmuje się domem)

TEMAT DO KONWERSACJI

Melodramatyczne wątki w mediach są też jednym z częstszych tematów konwersacji 
na temat tekstów medialnych. Jak już wspomnieliśmy (� PRAKTYCZNE ZASTOSO-
WANIA INFORMACJI), istotnym tematem rozmów mogą być informacje medialne, 
zwłaszcza polityczne. O ile jednak informacje są tworzywem dyskusji i kontrowersji, 
o tyle melodramaty służą do dzielenia się spostrzeżeniami, nawiązywania pozytyw-
nych więzi itp. Podczas gdy dyskusje i spory wokół treści informacyjnych prowadzą 
i mężczyźni, i kobiety – to treści melodramatów służą do komunikacji niemal wyłącznie 
kobietom.

Seriale mają w swojej fabule... Jeżeli chodzi o perypetie miłosne, jeżeli moje koleżanki, jak w pra-
cy rozmawiam, to jeżeli opowiadają sobie jakiś fi lm, to przeważnie interesuje je ten wątek.
Może ludzie szukają miłości i patrzą, jak inni rozwiązują swoje problemy? (AR, 26+, wykszt. nie-
pełne wyższe, kosmetolog)

Melodramatyzacja w takich tekstach medialnych, które nie mają rozrywkowego i re-
laksowego charakteru – na przykład zabiegi melodramatyzacyjne w informacjach, pub-
licystyce społecznej – nie spotykają się, wbrew temu, co by się wydawało, z życzliwym 
przyjęciem respondentów z klasy średniej. Melodramatyczne efekty w tekstach, które 
z założenia mają informować i uczyć, a nie bawić czy śmieszyć, kojarzone są przez od-
biorców z klasy średniej – jak wiemy, pragmatycznych, raczej trzeźwych, zorientowa-
nych na poszukiwanie rzetelnej informacji – z tabloidyzacją, ocenianą jako przesadna, 
niesmaczna, obniżająca wiarygodność tekstu medialnego (� ZARZUTY PRZECIW 
TABLOIDYZACJI: SENSACJA, BRUTALNOŚĆ, UPROSZCZENIA). 

Uważam, że serwisy w telewizji to już nie są serwisy. To już jest tylko zbiór plotek o politykach 
i sławnych ludziach. Emocje, emocje, emocje. Jakby to wszystko czytali z jakichś kolorowych ma-
gazynow. (DM, 36+, wykszt. wyższe, doradca fi nansowy)

Klan oglądaliśmy na początku, bo to był pierwszy z tych długodystansowych seriali. Oglądaliśmy 
Na Wspólnej, Złotopolskich czasem oglądam. Ale nie tak jak dobranockę dla dzieci, że siadamy, 
znamy wszystkie perypetie... Tak naprawdę, to wszystkie nasze emocje pochłania polityka! (TCz, 
26+; wykszt. średnie, zakład produkcji tekstyliów) 



15. REKLAMA: SZEROKI KONTEKST

Komunikaty reklamowe to dla badanych odbiorców najmniej akceptowane ze wszyst-
kich odmian i rodzajów tekstów medialnych. Spoty reklamowe są najczęściej wskazy-
wane jako nielubiane teksty telewizyjne. Respondenci zapytani o teksty prasowe, na któ-
re nie zwracają uwagi lub z założenia ich nie czytają, wskazują na reklamy. Najbardziej 
irytującym aspektem korzystania z Internetu ma być obecność tam spamu i uciążliwych 
pop-up windows.

DLACZEGO LUDZIE NIE LUBIĄ REKLAM?

Przystępując do rozmów o mediach, należy się oczywiście spodziewać krytyki pod adre-
sem treści zawartych w przekazach reklamowych: irytacji oczywistą głupotą, bezczel-
nością lub złym smakiem reklam, krytyki zawartych w nich stereotypów społecznych, 
wreszcie – krytycznego stosunku do samych zawartych tam przesłań konsumpcyjnych. 
Ogólnopolskie badania nad stosunkiem Polaków do reklamy wskazują, iż odbiorcy, gdy 
ich wprost zapytać o poziom intelektualny i dobry smak w reklamach, oczywiście je kry-
tykują (Dohnalik 2004). Jednak dyskusja nad lubieniem – nielubieniem reklam dowiod-
ła, że ludzie, gdy nie podsuwać im gotowych ocen i nie proponować wartościowania, 
niezmiernie rzadko odwołują się do wartości estetycznych czy obrazu życia społecznego 
w tekstach reklamowych. Tak naprawdę, zgodnie deklarowana niechęć do reklam daje 
się tłumaczyć nie ich treściami, lecz tym, że obecność reklamy pogarsza warunki odbio-
ru mediów, przeszkadza, przerywa interesujący tekst, wydłuża czas lektury czy emisji 
programów – a dorośli respondenci, jak wiadomo, tego czasu nie mają zbyt wiele.

Drażnią mnie, wkurzają okropnie. (...) To nie ma tak, że jedna jakaś mnie specjalnie denerwuje. Ja 
takich nie mam. Mnie denerwują, jak jest fi lm albo oglądam jakiś serial i puszczą piętnaście minut 
reklam, skończą się reklamy i puszczą tam z piętnaście sekund fi lmu i koniec, to mnie naprawdę 
tak drażni, dosłownie. Kiedyś na TV4 leciał teledysk jakiś, piosenka i puścili w środku reklamy. 
Pięć minut reklam puścili i skończyła się reklama, i znowu piosenka! Normalnie zwariowałem! Ja 
nie mogę, to już przesada jest naprawdę. (KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier)

Denerwuje mnie jak mam pięć minut do końca fi lmu, a oni dają dwadzieścia minut reklam. (...) 
Denerwuje mnie, ale czasem czekam na tę reklamę. Na przykład na TVN-ie czasem idzie taka dłu-
ga reklama, że zdąży się pani wykąpać za te 20 minut czy tam zjeść coś, czy przyrychtować (GW, 
46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna).
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Reklama jest zawsze, w każdym programie, w tym samym czasie, często nawet ta sama.
(I wtedy zmienia pani stację?)
W czasie reklam tak. Wtedy sobie zobaczę, co na innym programie jest. Ale najczęściej jest też 
reklama, często nawet ta sama. Więc sobie trudno, wracam i czekam, kiedy ta reklama minie. Ale 
jeśli chodzi o reklamy, to one są takie głośne, że to się mija z celem. Bo ja wtedy nie patrzę na tę 
reklamę, nie słucham, tylko szukam szybko, patrzę gdzie jest pilot. To jest straszne, bardzo, bardzo 
denerwuje. (AC, 46+, wykszt. średnie, główna księgowa, na emeryturze)

Ja, jak mnie coś zainteresuje, to oglądam nawet z reklamami, bo uważam, że niektóre reklamy są... 
Kiedyś pokazywali taką reklamę Mondeo, gdzie te balony tak się unosiły... Jak normalnie wiesz, te 
reklamy są takie głośne, że się od razu leci i przycisza, to w tej reklamie była taka... sama cisza, nie 
wiem czy zwróciłaś uwagę. (RS, 36+, wykszt. średnie ogólne, zajmuje się domem)

Reklam jest tyle na TVN, że regularnie zasypiam, nawet na dobrym fi lmie. (JS, 46+, wykszt. wyż-
sze, inżynier) 

JJ: Mnie reklamy są obojętne.
AJ: Ściszamy je, wyłączamy. Filmy nam przerywają, szczególnie na Hallmarku. Jest to irytujące, 
ale żeby się denerwować... no to sobie idę coś do picia zrobić.
JJ: To tak, jak deszcz pada, wiatr wieje – co można poradzić, trudno.
AJ: Nie lubimy, ale nie wściekamy się, nie.
(JJ, AJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik naukowy, planistka)

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA REKLAMY

Respondenci zapytani wprost, które reklamy uważają za najbardziej irytujące, nieod-
miennie wskazują reklamy telewizyjne (i – niekiedy – radiowe). Jednak przyczynami 
irytacji i niechęci nie są zawarte w nich stereotypy, treści obraźliwe czy niesmaczne, ani 
nawet natarczywość i powtarzalność, lecz – niejasność, niezrozumiałość, niespójność, 
brak logiki.

Trzeba bowiem podkreślić, że dorośli respondenci z klasy średniej traktują treści re-
klamowe podobnie, jak inne treści medialne, w sposób praktyczny i konkretny: reklama 
ma być zrozumiała, powinna zawierać informacje oraz nawiązywać do praktycznych 
życiowych doświadczeń i potrzeb respondentów. Jeśli dotyczy produktów nieistotnych 
dla odbiorcy, może mieć inne zastosowania: jest ładna (rzadko), wprawia w dobry hu-
mor (bardzo rzadko), dostarcza chwili odprężenia (czasami). Przede wszystkim jednak 
jest tekstem o ofercie rynkowej, ma zatem być komunikatywna i zawierać zrozumiałe 
informacje.

JS: Są takie reklamy, które irytują, są takie, co są fajne. Na przykład reklamy Plusa, dwa takie agre-
gaty i kobitka, mogę je w kółko oglądać i nie znudzi mi się. Ale Plusa nie mam i tak. 
MS: Bywają reklamy wyjątkowo irytujące, w których nie wiadomo, o co chodzi.
JS: Czasem się zastanawiamy, co też oni reklamują, o co chodzi. Ale my nie przywiązujemy do 
tego wagi.
(JS i MS, 46+, wykszt. wyższe, inżynier i lekarka) 

Jeżeli oglądamy jakiś fi lm, to bardzo denerwujące są reklamy. Czasem jest to fajny przerywnik, 
żeby iść zrobić herbatę, iść do toalety, czasem jakąś nowość się widzi, ale w sumie to nie, nie 
lubimy. (...) co to było, Simplus? Czy to był Plus? To fajne było, śmieszne, ale tak, to były jeszcze 
jakieś fajne reklamy? Raczej nie ma. A wyjątkowo denerwujące... nie jest jakoś tak, że pamięta się 
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reklamy, ale czasami to po prostu nie wiadomo, o co to chodzi, co oni tam reklamują. (AR, 26+, 
wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog)

Są reklamy na przykład takie, które mi są przydatne w mojej branży, bo pokazują, o, jest coś 
nowego, tego jeszcze nie mam, trzeba przywieźć... Bo ludzie się pytają na przykład o jakieś tam 
różne Knorra, nowe kubki. Jak zobaczę w telewizji, że jest coś w tym, i jak jestem tylko na za-
kupach, to zwracam uwagę czy to już jest i przywożę (MR, 26+, wykszt. wyższe, prowadzi sklep 
spożywczy)

Ale dużo jest wyjątkowo głupich. Takich, że często się nie wie, co oni tam właściwie reklamują. 
A teraz to same reklamy są, to i lekarstwa, środki piorące, to kosmetyki. (...) Mnie to po nic, ja ciu-
chów, kosmetyków i tak nie kupuję. (GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna)

Niemniej, obecność reklamy jest przyjmowana do wiadomości – nie tyle może z tole-
rancją, ile z pewnym odcieniem rezygnacji. Warunkiem przyjmowania reklamy do wia-
domości jest to, żeby nie przeszkadzała nadmiernie w oglądaniu, słuchaniu, lekturze.

STATUS SPOŁECZNY A TOLERANCJA DLA REKLAMY

Dodajmy, że tolerancja dla reklamy jest wyraźnie zależna od statusu socjoekonomiczne-
go i poziomu medialnej kompetencji odbiorców: im wyższy status, tym większe zrozu-
mienie dla roli reklam – tym wyraźniejsza ich interpretacja jako niezbędnego elementu 
rzeczywistości rynkowej. 

KC: Oni mają tam kasę na tym niesamowitą, a dla ludzi to... no co oni, że jak mi reklamują jakiś 
proszek, to ja pójdę i ten proszek kupię? To taką ciemnotę wciskają, och, że biel coś tam bielsza czy 
co tam. Jak tam to jest możliwe, że ktoś by coś tam kupował od tego, no to nie jest możliwe!
(Kupiłeś kiedyś coś pod wpływem reklamy?)
Nie ma czegoś takiego! 
AC: (...) ale może jak tam jakąś gazetę reklamują, że tam coś jest, to tak.... Czy fi lmy, czy gazeta 
tam z jakąś torebką, tak jak myśmy kubek tam z talerzykiem? To się zdarza. Na początku jak się 
pojawiły te magnesy (reklamowy gadżet fi rmy mleczarskiej, do przyczepiania na lodówce) to był 
szał, to dzieci cieszy, a teraz to już nie...
KC: Już nie ma gdzie naklejać, i przez to.
(KC i AC, 26+, wykszt. średnie techn. i zasadnicze, magazynier i fryzjerka)

MZ: Z reklam podoba nam się Mumio, wszystkie reklamy piwa... Wszystkie kampanie piwowar-
skie robią dobre reklamy. I telefonia komórkowa. I banki mają czasem fajną reklamę.
PZ: Bo tam jest dużo kasy. Tam, gdzie nie ma kasy w branży, to od razu reklama jest gorsza. 
MZ: Ale ogólnie poziom reklam jest coraz lepszy. 
PZ: ...bo jest coraz więcej pieniędzy. 
(...) No to jest naturalne, że to nas nie cieszy, irytuje. Ale nawet jak nam się nie podoba, to jest to 
jakiś element, którego się nie da pozbyć i już.
(MZ i PZ, 26+, wykszt. wyższe, specjalistka ds. marketingu i menedżer)

Irytację reklamą znacznie bardziej zdecydowanie wyrażają osoby niezaliczane w ba-
danej zbiorowości do klasy średniej. Dzieje się tak być może dlatego, iż wysoki status 
materialny, rozleglejsza kompetencja kulturalna i bogatsze, bardziej zróżnicowane mo-
dele korzystania z mediów umożliwiają przynajmniej w pewnym zakresie uniezależnie-
nie się od obecności w mediach przekazów reklamowych.
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LK: W prasie mi reklama nie przeszkadza, wiem, że zawsze mogę to przerzucić. Ale w telewizji, 
oj, nie lubimy.
MK: Dlatego lubię oglądać Dwójkę, bo tam nie ma reklam.
LK: Nie sama reklama, tylko ich długość. Dlatego czekam na dyski z nagrywaniem, będzie można 
nagrać, pominąć reklamę, nie tracić czasu.
(LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-usługowa – elektronika; MK, 36+, wykszt. śred-
nie ogólne, księgowa)

Ja lubię decydować o swoim życiu, a też o tym, co ja oglądam. Mam fi lmy DVD, mam... jak widzę, 
że jakieś knoty są albo sama reklama, to sobie włączam choćby ten sam fi lm ze trzydzieści razy. 
(JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer)

Natomiast ci odbiorcy, którzy mają mniej środków, niższą kompetencję technolo-
giczną, ograniczony repertuar medialny, pozostają niejako skazani na te stacje telewi-
zyjne czy radiowe, które – uzależnione fi nansowo od rozmiarów oglądalności – emitują 
najwięcej i najbardziej masowych reklam.

KONSUMPCJA JEST ATRAKCYJNA

Brak akceptacji dla reklam albo przynajmniej krytyczny do nich stosunek nie oznacza-
ją jednak bynajmniej braku akceptacji dla treści konsumpcyjnych czy niezaintereso-
wania rynkową ofertą dóbr i usług. Przypomnijmy, w badanej zbiorowości pisma ilu-
strowane ogląda się przede wszystkim jako poradniki kompetentnego konsumowania 
(�MEDIA JAKO OFERTA RYNKOWA). Seriale są traktowane także jako narracje 
o konsumpcyjnym sukcesie albo jako poradniki stylistyczne (� NAGRODY I KO-
RZYŚCI Z TELEWIZYJNEGO MELODRAMATU). Kupuje się poradniki i magazy-
ny hobbystyczne, a fi lmy przyrodnicze ogląda w kontekście własnych planów waka-
cyjnych (� MAGAZYNY ILUSTROWANE I KONSUMPCJA). Internetu używa się 
do zakupów oraz szuka w nim atrakcyjnych ofert rynkowych (� INFORMACYJNY 
I KONSUPCYJNY WYMIAR INTERNETU); informacja i edukacja przy pomocy me-
diów mają między innymi dostarczać ważnych narzędzi pomagających w zawodowym 
i konsumpcyjnym sukcesie (� PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA INFORMACJI, 
� WIEDZA MEDIALNA MA BYĆ PRAKTYCZNA). Środki komunikacji, jako na-
rzędzia techniczne, są same w sobie wskaźnikami materialnego statusu, przedmiotem 
zainteresowania jako atrakcyjne towary, a używanie ich jest sytuowane w kontekście 
wartości materialistycznych rodzącej się klasy średniej (� ORIENTACJA NA TREŚĆ 
I NA TECHNOLOGIĘ). Dodajmy, odbiorcy są pragmatyczni i materialistycznie zorien-
towani, ale jednocześnie bardzo wieloma użytkowaniami mediów rządzi tutaj zasada 
przyjemności. Korzystanie z tekstów medialnych do informacji, poznania, wymiany po-
glądów i idei jest bardzo często warunkowane walorami rozrywkowymi tych tekstów, 
lub możliwością ich wykorzystania do wypoczynku i relaksu. Także kulturę traktuje się 
przede wszystkim jako produkt do skonsumowania, mający przynieść odprężenie, zado-
wolenie, przyjemność.
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MEDIA – REKLAMA – IDEOLOGIA: ZALEŻNOŚCI SĄ 
NIEWIDZIALNE

Nikt nie lubi reklam, ale wszyscy rozumieją ich cele. Respondenci o niższym statusie wi-
dzą w nich przede wszystkim narzędzie perswazji skierowanej do konsumenta. Odbiorcy 
najlepiej wykształceni i o bardziej zróżnicowanym modelu korzystania z mediów zwra-
cają niekiedy uwagę także na ich rolę w gospodarce i w fi nansowaniu mediów. O ile 
jednak respondenci z klasy średniej dość jasno interpretują zależność między sytuacją 
ekonomiczną mediów a dopływem środków fi nansowych od przemysłu reklamowego, 
o tyle mniej zrozumiała jest zależność między budżetami reklamowymi a ogólnym po-
ziomem estetycznym i intelektualnym treści medialnych; kompletnie nie ma też refl eksji 
nad możliwymi zależnościami między ideologiczną treścią mediów i prezentowanym 
w nich obrazem świata a funkcjami marketingowymi telewizji, prasy czy internetu. 
Krótko mówiąc, niskiego poziomu treści medialnych nie przypisuje się fi nansowaniu 
mediów z reklamy, zależności od rozmiarów czytelnictwa, oglądalności, słuchalno-
ści. Wykształceni respondenci z klasy średniej obwiniają raczej marny poziom eduka-
cji ogólnej w społeczeństwie, kiepski gust, trywialne upodobania publiczności. Media 
są trywialne i banalne, „bo publiczność tego chce”; „bo ludzie to lubią”; „bo klient to 
kupi”. Ideologiczny wymiar mediów utożsamiany jest z ich zależnościami od nacisków 
politycznych. Usytuowanie treści medialnych w kontekście ideologii konsumpcyjnej 
jest natomiast znaturalizowane i przezroczyste.

* * *
CZY ISTNIEJE SZEROKI PARADYGMAT REKLAMOWANIA?

Czy w świetle tego, co dotychczas powiedzieliśmy o gatunkach medialnych, pisanie 
o reklamie w środkach masowej komunikacji jako o odrębnym gatunku byłoby upraw-
nione? Sprawa wydaje się dość złożona. Trzeba by pisać o rozległym paradygmacie 
medialnym, w obrębie którego funkcjonują różnorodne gatunki i podgatunki; linie 
podziału między nimi krzyżują się i przenikają. Mamy zatem gatunki reklamy swo-
iste dla telewizji, radia, internetu i mediów drukowanych oraz odmiany reklamy 
wielkoformatowej; gatunki charakterystyczne dla pewnych klas produktów lub 
powiązane z konkretnymi celami marketingowymi; gatunki reklamy będące wy-
nikiem rozwijania lub kolażowania innych gatunków medialnych, itp. W dodatku 
mówimy o gatunkach, podgatunkach, typach, formatach reklamy, ale jednocześnie 
musimy postrzegać reklamę jako część strumienia przekazów. Trzeba pamiętać, 
że przede wszystkim stanowi ona kontekst dla wszystkich innych gatunków w me-
diach, ale też sama jest osadzona w kontekście niereklamowych realizacji rozma-
itych paradygmatów gatunkowych. W ten sposób także poszczególne gatunkowe 
formuły reklamowe, podobnie jak inne gatunki w mediach, uzależnione są od szer-
szego paradygmatu reklamowania. Reklama stanowi tło dla innych gatunków i dla 
samej siebie. Rozmaitość i bogactwo reklamy we współczesnym otoczeniu człowie-
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ka w kapitalizmie sprawiają, że nie sposób wydzielić i zakreślić czytelnych granic 
gatunkowych, a także jednoznacznie rozdzielić reklamowej i nie reklamowej treści 
mediów.

Niektórzy znawcy zagadnienia twierdzą wręcz, iż reklama jest podstawowym, naj-
ważniejszym składnikiem przekazu; w telewizji na przykład – „telewizją jako taką” 
(Godzic 1999). Inni, bardziej umiarkowani, podkreślają w każdym razie jej miejsce jako 
integralnej części współczesnej zmediatyzowanej kultury popularnej (Fowles 1996); jako 
dyskursu mającego w tej kulturze uprzywilejowaną rolę (Leiss, Kleine, Jhally 1986). 
Podejmujący próbę wydzielenia reklamy z jej medialnego i pozamedialnego otoczenia 
Guy Cook w swojej wpływowej i bogato cytowanej pracy Discourse of Advertising 
(Cook 1992) proponuje listę 26 cech typowych dla komunikatu reklamowego (pełną 
listę przytacza np. Pitrus 2005: 147). Opis jest wyczerpujący, lecz obszerność zmniej-
sza jego walory praktyczne. Wniosek z tej próby jest niewątpliwie taki, że poszukując 
wyróżników reklamy, należy mówić nie tyle o gatunkach, ile o rodzaju wszechogarnia-
jącego dyskursu obecnego w otoczeniu semiotycznym człowieka; bardzo szerokiego 
paradygmatu komunikacyjnego i perswazyjnego, stanowiącego zarówno kontekst dla 
różnych innych tekstów medialnych, jak i podstawową treść mediów.

Zatem, jeśli można mówić o szerokim paradygmacie reklamowania, to stanowi on 
kontekst dla wszelkich innych szerszych paradygmatów medialnych, o których mówili-
śmy w tej książce: infotainment, edutainment, tabloidyzacja, itd. wynikają z uwikłania 
treści medialnych w ten szeroki paradygmat. Za jego podstawowe założenie, jego we-
wnętrzny motor, uznamy zasadę, że rozwiązania formalne oraz dobór treści w mediach 
wynikają przede wszystkim i w pierwszej kolejności z potrzeby stworzenia korzystne-
go kontekstu dla przesłania reklamowego oraz rozszerzenia zasięgu tego przesłania. 
Nie chodzi o to, że media nie realizują innych celów – informacyjnych, edukacyjnych, 
społecznych, estetycznych itp.; ich realizacja jest jednak podporządkowana osiągnię-
ciu celu reklamowego. Rozwiązania formalne, dobór treści, umieszczenie w strumieniu 
przekazów uwzględniają te cele dopiero wówczas, gdy wiadomo, że spełnione zostały 
wymogi paradygmatu reklamowego. Paradygmat ten jest tak istotny i tak intensywnie 
obecny, iż jego funkcjonowanie zmuszone są brać pod uwagę także te (nieliczne już) 
media, które z założenia nie zamieszczają reklam i nie zakładają utrzymywania się ze 
sprzedaży powierzchni lub czasu rynkowi reklamowemu. Wielokrotnie już zresztą o tym 
współuzależnieniu między kontekstem reklamowym a zawartością mediów pisaliśmy 
w poprzednich rozdziałach tej pracy.

JAK TO BYŁO Z REKLAMĄ W PRL

Nie miejsce w tej pracy, by opisywać wszelkie gatunki i podgatunki reklamy; ważniej-
sze wydaje się obecnie pytanie, w jaki sposób wejście reklamy do mediów i szerzej – do 
całej info- i semiosfery Polaków – stanowiło novum w doświadczeniu życia codzienne-
go i życia w kulturze medialnej.

Jest oczywiście sporym uproszczeniem twierdzenie, że w PRL nie było reklamy. 
Była, rzecz jasna, lecz oparta była na zupełnie innych założeniach, realizowała inne 
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cele niż w gospodarce rynkowej i – co nie mniej ważne – wyglądała i brzmiała ina-
czej (por. Lisowska-Magdziarz 1999). Przypomnijmy pokrótce: reklama funkcjonująca 
w gospodarce niedoborów; brak ekonomicznej zależności pomiędzy mediami i rynkiem 
reklamy – zamiast tego, zależność fi nansowa mediów od mocodawcy politycznego; brak 
profesjonalnego przemysłu reklamowego i motywacji ekonomicznej (wśród twórców, 
zleceniodawców, mediów) do tworzenia skutecznej reklamy. Podleganie reklamy cenzu-
rze i kontroli politycznej – reklama jako realizacja interesów partii (Naumowski 1963). 
Stawianie przed reklamą przez władze „celów zdefi niowanych w ekonomii marksistow-
skiej” (Strużycki 1976); reklama jako tekst przede wszystkim wychowawczy i propa-
gandowy, a także jako jedno z narzędzi sterujących popytem, mających na celu neutrali-
zować zawirowania i zapaści gospodarki niedoborów. Brak kontroli zleceniodawcy nad 
treścią przekazu reklamowego „jego” przedsiębiorstwa czy produktu. Rozwój reklamy 
w PRL odbywał się w oderwaniu od procesów rozwoju technologicznego i konceptu-
alnego, jakie w XX wieku przechodziła reklama w rozwiniętych gospodarkach kapita-
listycznych. Reklama, funkcjonująca jako tekst drugorzędny w stosunku do znacznie 
istotniejszego dla władz perswazyjnego dyskursu politycznego, a umieszczana w me-
diach technologicznie zapóźnionych (bo środki państwowe nigdy nie były wystarcza-
jące, zaś środków ze sprzedaży czasu i powierzchni dla reklamy właśnie – brakowało), 
była wizualnie uboga, technicznie siermiężna, perswazyjnie nieporadna. Posługiwała się 
skromnymi i dosłownymi ilustracjami, mówiła zaś do konsumenta polszczyzną zbliżoną 
najbardziej do odmiany urzędowej (Kniagininowa, Pisarek 1965; Pisarek 1993).

W czasie, gdy w PRL reklama miała wychowywać obywateli i realizować cele eko-
nomii politycznej socjalizmu, reklama w kapitalizmie szybko się rozwijała. Rozwój ten 
(już od przekroczenia przez media i reklamę progu umasowienia – czyli od końca XIX 
wieku) następował w ścisłej zależności od zmian w produkcji, modelach konsumpcji 
i środkach komunikowania (ewolucję tę przekonująco opisują Leiss, Kline i Jhally, 
1986). Ewolucja reklamy przebiegała od przekazów dosłownych, wskazujących na 
praktyczne cechy użytkowe produktów (pierwsza połowa XIX wieku), poprzez reklamy 
w sposób symboliczny odsyłające do osobistych użytkowań produktów i marek (druga 
połowa XIX wieku), przekazy akcentujące osobiste i społeczne gratyfi kacje związane 
z konsumpcją produktów i marek (od dwudziestolecia międzywojennego), reklamy sytu-
ujące produkty i marki w kontekście atrakcyjnych dla konsumenta stylów życia (lata 60. 
XX wieku), by w procesie tak zwanej rewolucji kreatywnej (lata 60. i 70.) wejść w etap 
zwany (na wyrost) postmodernistycznym. W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, gdy 
u nas uwalniano właśnie rynek mediów, reklama w rozwiniętych krajach kapitalistycz-
nych czerpała z wszystkich etapów swojego rozwoju. Jej najnowocześniejsze teksty są 
pomysłowe, wieloznaczne, intertekstualne, autoreferencjalne, wymagają od konsumenta 
sporej kulturowej kompetencji i aktywnego uczestnictwa w procesie odbioru. Umownie 
traktuje związek między treścią przekazu a produktem, świadomie i celowo naruszała 
społeczne tabu i kwestionuje stereotypy. Najlepsze komunikaty reklamowe nadają się do 
konsumpcji jako autonomiczne produkty kulturowe, dostarczające licznych przyjemno-
ści, niekoniecznie związanych z podstawowym celem komercyjnym. Na proces takiego 
rozwoju reklamy nakładała się jej rosnąca multimedialność, zawłaszczanie coraz rozle-
glejszych przestrzeni nie tylko w mediach, lecz także w całym otoczeniu kulturowym 
człowieka i oparcie konstrukcji i dystrybucji przekazu na coraz bardziej rozbudowanych 
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i wnikliwych technikach badawczych (co doprowadziło nawet do nazwania w historii re-
klamy drugiej połowy XX wieku – erą badań; Russell, Lane 2000: 5–6). W porównaniu 
do Zachodu i USA reklama w PRL pozostała tak co do swej treści i retoryki, jak wyglą-
du i jakości technologicznej, na etapie praktycznym i symbolicznym – czyli w miejscu, 
które reklama w kapitalizmie osiągnęła w ostatniej ćwiartce wieku XIX. Było to nawet 
nie zatrzymanie w rozwoju, tylko zasadniczy krok wstecz, gdyż – jak wiadomo (Bajka 
1993; Hałacińska 1999) – w dwudziestoleciu międzywojennym polska reklama nie od-
biegała od tego, co się działo na Zachodzie, a w niektórych dziedzinach (na przykład 
plakatu) miała międzynarodowe osiągnięcia.

Zapóźnienie to wynikało z braku odpowiednich uwarunkowań ekonomicznych, 
a także po prostu z izolacji – zarówno ludzi, którzy tę reklamę mieli tworzyć, jak i pub-
liczności. Polskie audytoria w związku z tym aż do lat 90. XX wieku nie przeszły tego 
treningu do odbioru reklamy jako materiału opartego na swoistej konwencji nadawczo-
-odbiorczej i jako tekstu perswazyjnego o dwuznacznej wartości poznawczej, który to 
trening stał się udziałem publiczności na Zachodzie czy w USA. Tutejsza publiczność 
nie uczyła się ani rozumieć reklamy wieloznacznej, złożonej treściowo i formalnie, ani 
patrzeć na nią ze zdrowym sceptycyzmem, jako na rodzaj społecznie usankcjonowanego 
kłamstwa lub przynajmniej dopuszczalnej przesady. Reklamy, podpatrywane przez nie-
licznych szczęśliwców podróżujących na Zachód i oglądane w przemycanych pismach 
ilustrowanych, były natomiast wycinkiem „lepszego świata” i jednym z najwyrazist-
szych indeksów wyższości tamtego systemu ekonomicznego. 

Wprowadzenie na polski rynek reklamy profesjonalnej, opartej na zachodnich 
wzorcach organizacyjnych, produkowanej zgodnie z wypracowanymi tam zasadami 
i regułami perswadowania zmieniło tak strukturę rynku mediów, jak i ich zawartość 
(� MIĘDZY PRL A WOLNYM RYNKIEM, � TRANSFER TECHNOLOGICZNY). 
W pierwszych latach po 1989 roku przywitane zostało przez Polaków jako oznaka nor-
malizacji (teraz już można...) i sygnał ekonomicznego sukcesu odradzającej się gospo-
darki. Towarzyszyła temu fascynacja atrakcyjnością wizualną i pomysłowością zachod-
nich reklam adaptowanych na potrzeby polskiego rynku – w pierwszych latach były one 
na pewno najbarwniejszym i najdoskonalszym technicznie przekazem w siermiężnej 
rzeczywistości tamtych mediów, korzystnie od niej odbijającym. Reklama produkowa-
na w kraju, w pierwszych polskich agencjach, także nie mogła (z powodów, o których 
mówiliśmy wyżej) dorównywać temu, co przywoziły w swoich bagażach wchodzące na 
nasz rynek agencje sieciowe z USA i Zachodu Europy; „(...) totalnie nie mieliśmy zie-
lonego pojęcia, co robimy – wspomina Kot Przybora z agencji PZL – pierwsze Knorry 
to były takie wariacje na temat... Czasami coś się udawało, to był zawsze jakiś taki (...) 
przypadek” (Kiszluk 2006). Rodzimy przemysł reklamowy uczył się szybko (jego ko-
ryfeusze uznali w dyskusji redakcyjnej „Briefu”, że w związku z tym o prawdziwych 
narodzinach polskiej reklamy można mówić dopiero w połowie lat 90.; Kiszluk 2006), 
lecz od początku standardy dla krajowej produkcji reklamowej wyznaczane były przez 
produkcje międzynarodowych i globalnych koncernów reklamowych. Ciekawym pyta-
niem było wówczas, jak wiele czasu będzie potrzeba lokalnemu rynkowi mediów i re-
klamy, aby się upodobnić i bodaj zbliżyć do tego, co na Zachodzie – i jak długo zajmie 
miejscowemu odbiorcy mediów przyzwyczajenie się do obecności reklam w mediach, 
zrozumienie ich sensu, nauczenie się konwencji, przyswojenie umiejętności kompeten-
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tnego konsumowania nie tylko prostych przekazów praktyczno-symbolicznych, lecz 
także umownych gratyfi kacji, reklam lifestyle’owych czy wieloznacznych dziełek rekla-
my ponowoczesnej (� GATUNEK MEDIALNY JAKO KOD).

POLACY UCZĄ SIĘ REKLAMY

Jak się okazało, w warstwie organizacyjnej przystosowanie nastąpiło bardzo szybko: 
w drugim dziesięcioleciu transformacji mamy w Polsce rozwinięty rynek reklamowy 
i wszystkie aspekty wzajemnych zależności pomiędzy reklamą i mediami; mamy też tre-
ści i formy w mediach odzwierciedlające ideologię konsumpcyjną. Bardziej złożona jest 
kwestia odbioru i interpretacji reklam. W pierwszych latach polscy konsumenci spogląda-
li na obecność reklam w mediach z zadowoleniem, zainteresowaniem, nawet fascynacją. 
W 1992 roku połowa (49%) respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej (Wenzel 
2005) deklarowała zaciekawienie reklamami, dobrze ponad połowa (58%) uważała je za 
źródło dobrej informacji i za skuteczną zachętę (54%). Chociaż 57% obywateli uważało 
zjawisko reklamy za irytujące, ponad 40% dostrzegało w niej dobrą zabawę! Entuzjazm 
dla reklamy był wyraźnie skorelowany z danymi socjoekonomicznymi odbiorców – im 
odbiorca mediów był lepiej wykształcony, im zamożniejszy, w im większym mieście 
zamieszkiwał, im bardziej przychylny był zmianom ustrojowym, im dalej mu było do 
emerytury – tym większe istniało prawdopodobieństwo, iż będzie się zaliczał do grup 
określanych w badaniach jako zwolennicy i entuzjaści reklamy. 

Ten entuzjazm opadł w połowie lat 90. (Filas 1994; Dohnalik 2005). Ludzie zaczęli 
dostrzegać w reklamie kłamstwo i oszustwo, zorientowali się też, że na dłuższą metę jej 
obecność w mediach jest dokuczliwa. Najwyraźniej polska publiczność uświadomiła so-
bie, iż reklamy w mediach to nie zabawne przerywniki, lecz stały fragment gry, którego 
nie da się pominąć; że nie tyle „teraz już można”, ile że teraz już zawsze tak będzie. Ale 
jednocześnie wciąż jeszcze nie było pełnej świadomości konwencji rządzących kon-
strukcją i odbiorem tekstu reklamowego, zarzucano więc reklamie kłamstwa, oszustwa, 
wyolbrzymianie, przedstawianie nieprawdziwego obrazu świata, nie biorąc pod uwagę, 
że tak zwana przesada reklamowa oraz idealizacja przedstawionego świata należą po 
prostu do konwencji tego typu przekazu. Trzeba też sobie uświadomić, jaki charakter 
miały reklamy pokazywane we wczesnych latach 90. w polskich mediach. Większość 
nowych na polskim rynku zachodnich fi rm bała się nadawania komunikatów bardziej 
złożonych, ambitniejszych estetycznie, odważniejszych obyczajowo w przekonaniu, 
że Polacy mogą zrozumieć najwyżej hammer advertising – bezpośrednią, dosłowną, 
prostacką i natarczywą. Stała, obfi ta obecność reklamy młotkowej – czy to adaptacji 
z Zachodu, czy nieudolnych dziełek raczkującego rodzimego przemysłu reklamowego 
– musiała wśród odbiorców wywoływać uzasadnione przekonanie, że reklama to wyjąt-
kowo nudny i irytujący wycinek rzeczywistości medialnej. W połowie lat 90. na krajo-
wym rynku reklamy zaczęły się pojawiać ambicje, by wykroczyć poza nudny schemat; 
„pamiętam te pierwsze nieudane próby – pisze dziennikarz „Briefu” (Kiszluk 2006) – a 
potem nagle pojawiły się jakieś własne produkcje, takie pierwsze, gdzie się rozdziawia-
ło gębę, że «To naprawdę u nas powstało?»”. Ale pierwsze próby reklam kreatywnych, 
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przewrotnych, wieloznacznych, balansujących na pograniczu poznawczego i estetycz-
nego ryzyka, choć mogły się spodobać bardziej kompetentnej, zwłaszcza młodszej pub-
liczności, musiały u większości odbiorców, pozbawionych dostatecznie długiego i uroz-
maiconego treningu kulturowego, wywołać dysonans poznawczy i zrozumiałą w tej 
sytuacji irytację. Badania nad stosunkiem społeczeństwa do reklam wykazywały zresztą 
konsekwentnie (i wykazują do dziś), że większość konsumentów oczekiwała od reklamy 
przede wszystkim rzetelności, prawdy i bezstronnej informacji, zarzucała jej zaś natrę-
ctwo, powtarzalność, dezinformację i... hipokryzję („...czyli dlatego, że reklamujący tak 
konstruują swoje przekazy, by uchodziły za informację o ich wyrobie, podczas gdy za-
sadniczym i zwykle ukrytym przesłaniem jest skłonienie oglądającego reklamę do jego 
zakupu. Odbiorców często razi również to, że reklamy pokazują produkty i rzeczy jako 
lepsze, ładniejsze i bardziej atrakcyjne, niż są w rzeczywistości”; Wenzel 2005). Nie jest 
to zresztą specyfi ka polskiej publiczności. Porównawcze badania Polaków, Czechów, 
Węgrów i Słowaków, przeprowadzone w 2003 roku przez TNS OBOP (TNS OBOP 
2003) pokazują, że w ogóle najważniejsze postulaty wobec reklamy, stawiane przez lu-
dzi w naszej części Europy, to prawdziwość (47%) i zrozumiałość (41%).

Dosłowne rozumienie treści i celu reklam było nieporozumieniem wskazującym wy-
raźnie na to, jak dalece jeszcze na przełomie stuleci konsumenci w Europie Środkowej 
nie rozumieli konwencji współczesnego przekazu reklamowego. Oczekiwali (być może 
oczekują jeszcze dziś – por. Dohnalik 2004) od reklamy czegoś, czego w niej już nie ma, 
przynajmniej od końca XIX wieku. 

W pierwszych latach XXI wieku stosunek do reklamy nieco się jednak znormali-
zował: ludzie niewątpliwie przyzwyczaili się do jej obecności w mediach, pojawiło 
się także (częściowe) rozumienie jej sensu w strukturze rynku mediowego oraz przy-
jęcie do wiadomości, że jest to konieczny element tego rynku (TNS OBOP 2003). O ile 
w 2000 roku nielubienie reklamy deklarowało aż 3/4 obywateli (Pankowski 2000), to 
dane z 2005 roku wskazują, że reklam nie lubiło 44% Polaków (Wenzel 2005); ponad 
2/5 uważało, że reklamy podają nieprawdziwe informacje, a niewiele mniej – że świat 
w reklamie jest nieprawdziwy. Ludzie niechętnie przyznają się do kupowania pod wpły-
wem reklamy (TNS OBOP 2003b), a akceptacja dla niej jest niska (obecnie zdaje się 
dość konsekwentnie, choć pomału, spadać), jednak nie odbiega od tego, jak się przed-
stawia ta sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej. W polskich mediach funkcjonują 
dziś obok siebie i są stosowane odpowiednio do sytuacji i kontekstu różne stylistyki 
i techniki perswazyjne – począwszy od prostych rekomendacji i scenek z życia, poprzez 
bardziej i mniej umownie traktowane reklamy lifestyle’owe, a kończąc na wyrafi nowa-
nych dziełkach ponowoczesnej i pokonsumpcyjnej sztuki reklamowej (tych ostatnich 
niestety znacznie mniej). W czasie krótszym niż się to z początku zapowiadało, publicz-
ność nauczyła się rozumieć nie tylko proste przekazy perswazyjne, lecz także umowne 
i wieloznaczne przekazy o niejasnym statusie z pogranicza reklamy, sztuki i mediów 
masowych. Polacy zaczęli też przykładać do reklamy kryteria estetyczne i oczekiwać od 
niej jakości profesjonalnej; polską reklamę oceniają w tym względzie nisko. „Ogólnie 
coraz więcej Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że «pojawia się coraz więcej re-
klam w złym guście» – w 1998 potwierdzało taką opinię 62% badanych, w 2003 – 69%. 
W tym samym okresie jeszcze bardziej wzrosła aprobata dla stwierdzenia «nie wiem 
dla kogo są reklamy, w większości są takie, jakby miały być dla głupców», w tym przy-
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padku odsetek zgadzających się podniósł się z 47% do 56%” – pisze analityk, podsu-
mowujący badania stosunku Polaków do reklamy, prowadzone przez Pentor od 1992 r. 
(Dohnalik 2004). I dodaje: „reklama stała się zjawiskiem, co do którego społeczeństwo 
polskie ma utrwalone poglądy nie podlegające jakimkolwiek bardziej krótkotermino-
wym koniunkturom. (...) znalazła stałe miejsce w światopoglądzie Polaków, podobnie 
jak stosunek do aborcji, kary śmierci, wiara w piekło i niebo, i wiele temu podobnych 
poglądów, których ewentualne zmiany można obserwować raczej z dekady na dekadę, 
niż z roku na rok” (ibidem).

Po kilkunastu latach od wprowadzenia wolnego rynku żyjemy w systemie, gdzie me-
dia utrzymywane są z pieniędzy z reklam, co w istocie zapewnia im stałe podnoszenie 
technologicznego wyrafi nowania (a co za tym idzie, technologicznie lepsza staje się też 
sama reklama). W ten sposób jednak to potrzeby reklamy kształtują dobór i strukturę 
treści medialnych, nie tylko przez uzależnienie doboru tych treści od życzeń odbiorców, 
czyli przez wzgląd na tak zwaną oglądalność, słuchalność, czytelnictwo itp., ale także 
przez negatywną selekcję treści – usuwanie tego, co zakłóciłoby relacje z reklamodaw-
cami – oraz przez generowanie treści, które nie wypływają z motywacji informacyjnych, 
edukacyjnych, społecznych (a tak się tradycyjnie defi niowało rolę dziennikarstwa), tylko 
mają stanowić magnes przyciągający reklamodawców. (Po co poważnemu dziennikowi 
„Gazeta o perfumach? O prądzie? O nafcie?” Po co poważny tygodnik opiniotwórczy 
drukuje wkładkę o prezentach gwiazdkowych, z cenami pluszowych misiów i jedwab-
nych krawatów oraz precyzyjnie wskazanymi adresami sklepów?) 

SPOŁECZNY KONSERWATYZM REKLAM
W POLSKICH MEDIACH

W dziedzinie komplikacji formalnej i skuteczności perswazyjnej przekazów rodzimy 
przemysł reklamowy wyrównuje dystans do reklamy w krajach rozwiniętego kapitali-
zmu, a my, jako odbiorcy mediów i konsumenci, w zaskakująco krótkim czasie – jeśli 
wziąć pod uwagę zaistniałe opóźnienia – odrobiliśmy lekcję z rozumienia reklamy. Nie 
da się jednak nadrobić kilkudziesięciu lat w ciągu jednego pokolenia. Wyniki badań nad 
treściami polskiej reklamy (telewizyjnej) na przełomie stuleci ukazują uderzające podo-
bieństwo do wyników zachodnich badań z późnych lat 70. i wczesnych 80.! (por. Dyer 
1982). W dziedzinie promowanych wartości i stylów życia, a także stosunku do stereo-
typów społecznych reklama produkowana w Polsce pozostaje mniej więcej na etapie, na 
którym reklamy na Zachodzie znalazły się krótko po rewolucji kreatywnej (Lisowska-
-Magdziarz 2002; 2002a). Obraz życia społecznego jest tutaj niezwykle konserwatywny 
(owszem, żyjemy w dość konserwatywnym społeczeństwie, jednak nie aż tak konser-
watywnym...); propagowane wartości są wartościami tylko częściowo dostosowanymi 
do przemiany ustrojowej i rewolucji kulturalnej, jaka się dokonuje nie tylko u nas, ale 
w całym zmediatyzowanym, wielokulturowym świecie; wreszcie, polska reklama wciąż 
operuje niezwykle silnymi stereotypami, zwłaszcza dotyczącymi płci, wieku i rasy, któ-
re przemysł reklamowy na przykład w Europie Zachodniej musiał, jeśli nie odrzucić, to 
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zmodyfi kować lub zrównoważyć bardziej politycznie poprawnymi treściami, z obawy 
przed zrozumiałą irytacją ogromnej części konsumentów. 

MIĘDZY KONSUMPCJĄ I POSTKONSUMPCJĄ

Nie chodzi zresztą tylko o tradycyjny obraz świata. Badacze mają podzielone zdania, 
czy proponowane przez reklamę stereotypowe i konserwatywne wizerunki ról spo-
łecznych naprawdę mają dzisiaj bardzo duży wpływ na ludzkie postawy i zachowania 
w świecie realnym. Wiele na to wskazuje, że mają (Bogunia-Borowska 2004), ale nie-
zbitych dowodów empirycznych brak. Jeśli przypisujemy im wpływ, to trzeba by do-
dać, że reklama nie jest jedyna; obarczyć odpowiedzialnością i media rodzajowe, i fi lm, 
i pozornie przezroczysty dyskurs poważnych mediów informacyjnych. Znacznie istot-
niejsze wydaje się to, że niezależnie od bardziej lub mniej konserwatywnego obrazu ról 
społecznych, polska reklama prezentuje niespójny obraz konsumpcji i wartości, które 
można z nią powiązać oraz niekonsekwentny, wewnętrznie sprzeczny wizerunek trans-
formacji i modernizacji. W dyskursie reklamowym w polskich mediach sąsiadują ze 
sobą reklamy o tradycyjnych treściach i formie oraz dość bezrefl eksyjnym stosunku do 
samego aktu konsumowania – z dwuznacznymi, umownymi komunikatami reklamowy-
mi importowanymi z rynków, gdzie reklama weszła już w fazę pokonsumpcyjną i musi 
uwzględniać postmaterialistyczne postawy przynajmniej części konsumentów. Podobnie 
zmieszane pod względem wartości i obrazu świata są teksty medialne o celu nie rekla-
mowym, lecz powstałe jako tło lub kontekst dla przekazu reklamowego. 

Na znacznych obszarach dyskursów medialnych – reklamowych, parareklamo-
wych i niereklamowych – prezentowany jest układ wartości genetycznie związany 
jeszcze z kształtowaniem się w krajach kapitalizmu społeczeństw konsumpcyjnych. 
Konsumowanie jest prezentowane jako sama w sobie pozytywna wartość oraz źródło 
szczęścia; jest, w rzeczy samej, szczęściem jako takim. Posiadanie i wydawanie pienię-
dzy jest tu synonimem sukcesu, ludzie zaś poruszają się w namalowanym przez media 
świecie jak nakręcane zabawki z wmontowanym magnesem, przyciągającym do uprag-
nionych rzeczy. Styl i rozmiary konsumpcji stają się podstawowym wskaźnikiem straty-
fi kacji społecznej; relacje międzyludzkie kształtują się poprzez praktyki konsumpcyjne; 
ludźmi powoduje status anxiety – poczucie niepokoju o własny status konsumpcyjny 
(de Botton, 2004). Hierarchie wartości i defi nicje prywatnych i społecznych ról ludzkich 
oparte na układzie pokonsumpcyjnym, współistniejące w części dyskursu mediów, nie 
wskazują bynajmniej, że konsumowanie stało się nieistotne, czy nawet mniej istotne. 
Paradygmat pokonsumpcyjny stawia jednak w centrum promowanych wartości „bycie 
sobą”, autoekspresję, kreatywność, komunikację z innymi, wolność wyboru, krótko mó-
wiąc: szczęście ma tu oznaczać różne odmiany samorealizacji jednostki ludzkiej. Dobra 
materialne i konsumowanie przesunęły się w tym modelu reklamy z celu samego w so-
bie – do sytuacji, w której prezentowane są jako konieczne, niezbędne do osiągnięcia 
samorealizacyjnych celów jednostki. Zmiana ta naturalnie nie oznacza, że media nag-
le przestały nas nakłaniać do konsumowania. Perswazja oparta na pokonsumpcyjnym 
zestawie celów i wartości ma nawet szanse być o wiele bardziej skuteczna. W końcu 
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nadmiar materializmu i zbyt silne ambicje konsumpcyjne są społecznie oceniane niżej 
niż wola samodoskonalenia się i rozwoju jednostki ludzkiej. Przesłanie pokonsumpcyj-
ne jest zrozumiałym i celowym, bardzo zręcznym dostosowaniem działań marketingo-
wych do sytuacji, w której nasycony konsument znudził się własną zamożnością oraz 
zrozumiał, że samo tylko kupowanie i używanie, niezależnie od tego, o czym chciała-
by go przekonać reklama i sąsiedzi, nie czyni człowieka szczęśliwym. Paradygmat po-
konsumpcyjny jest z punktu widzenia marketerów wydajniejszy i skuteczniejszy także 
dlatego, że odrywając motywację do zakupu od konkretnej rzeczy, kreuje stan ciągłego 
niezaspokojenia. O ile bowiem można (teoretycznie) osiągnąć stan nasycenia własnego 
domu artykułami gospodarstwa domowego, a własną szafę wypełnić koszulami i butami 
tak, że już niczego nie da się tam wcisnąć, o tyle poczucie spełnienia i samorealizacji 
nigdy nie jest całkowite i trwałe. 

To, że media funkcjonujące w obrębie szerokiego paradygmatu reklamowania ślą 
ludziom przesłania konsumpcyjne i pokonsumpcyjne połączone w różnych propor-
cjach, nie jest sprawą zasługującą na zlekceważenie. Wymieszanie jednego z drugim 
czyni bowiem o wiele łatwiejszym do osiągnięcia najważniejszy cel marketera: kreowa-
nie zainteresowanego, kompetentnego i emocjonalnego konsumenta. Bezproblemowo, 
nachalnie prokonsumpcyjna reklama jest łatwa do zidentyfi kowania, zlekceważenia, 
wyśmiania. Umiejętna obrona przed przekazem medialnym o nieustalonym statusie, 
pozornie nakłaniającym do poszukiwania przyjemności i/lub samorealizacji (i jedynie 
podpowiadającym, że można to czynić przy pomocy dóbr i usług) wymaga długiego tre-
ningu. Jak się wydaje, nawet pokonsumpcyjne społeczeństwa Zachodu od półtora wie-
ku oswajane z reklamą i mediami komercyjnymi nie są na ten przekaz odporne. U nas 
natomiast współistnienie i konwergentne oddziaływanie przekazów konsumpcyjnych 
i pokonsumpcyjnych odbywa się w zbiorowości, która dopiero staje się społeczeństwem 
konsumpcyjnym (� KULTURA KONWERGENCJI). W społeczeństwie tym reklama 
ma niezwykle istotną rolę w budowaniu podstaw potocznej wiedzy o życiu (Bogunia-
-Borowska 2004), w kształtowaniu ludzkich kompetencji do funkcjonowania w świecie 
konsumpcji. Ważne, że w obrębie tej „encyklopedii wiedzy ogólnospołecznej” (ibi-
dem: 47), jaką stanowi reklama, znajdują się nie tylko teksty o jednoznacznym statusie 
perswazyjnym. Są tam także inne treści, ukształtowane pod naciskiem potrzeb rynku. 
Dyskurs konsumpcyjny zawłaszcza kolejne rejony semiosfery; zawłaszczanie to odbywa 
się w taki sposób, że wciąż jeszcze nie w pełni kompetentny polski odbiorca mediów nie 
musi go sobie w pełni uświadamiać. Jest przy tym w przyspieszonym tempie trenowany 
do takiego odbioru, który reklamy nie zauważa lub w którym status reklamowy / nie-
reklamowy tekstu medialnego nie ma żadnego znaczenia tak długo, jak długo tekst ten 
zaspokaja potrzeby hedonistyczne i/lub zapotrzebowanie na emocje w mediach. Ludzie 
twierdzą, że nie znoszą reklamy, ale te twierdzenia dotyczą wierzchołka góry lodowej 
– łatwo identyfi kowalnych, standardowo umieszczonych, wyraźnie odgraniczonych 
reklam prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych, utrudniających odbiór 
mediów. W żadnych z dotychczas przeze mnie przeglądanych badań na temat stosunku 
Polaków do reklamy nie znalazłam odpowiedzi na pytanie, czy ludzie dostrzegają – i jak 
oceniają – perswazyjną rolę advertoriali, inforeklamy, dokureklamy, edureklamy, ad-
vertainment, product placement, brand sponsored content, technik marketingu wiruso-
wego, marketingu doznaniowego, plotki reklamowej, trendsettingu, guerilli reklamowej 
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i ambient marketingu oraz mnóstwa podobnych form komercyjnej perswazji, w których 
dochodzi do rozmycia lub świadomego zatarcia granic pomiędzy reklamą a informacją, 
edukacją, rozrywką, publicystyką, sztuką. A zwłaszcza, czy i w jakim stopniu odbiorcy 
zdają sobie sprawę z uzależnienia treści informacyjnych, publicystycznych, rozrywko-
wych, edukacyjnych w mediach od potrzeb rynku reklamowego. Opisywana w tej książ-
ce grupa odbiorców / obywateli: nieźle wykształcona, zamożna, kompetentna, aktywna, 
pragmatycznie usposobiona do mediów, nie odczuwa – jak się wydaje – niepokoju doty-
czącego tej niejasności statusu dostarczanych jej tekstów medialnych. W istocie, system 
wartości i społeczne usytuowanie sprawiają, że odbiorcy ci są wprawdzie krytycznymi 
odbiorcami jawnych, jednoznacznych komunikatów reklamowych, lecz jednocześnie 
znakomitymi klientami „zareklamowanych” mediów. 



Zakończenie:

ODBIORCA W POSZUKIWANIU SENSU

W licznych publikacjach medioznawczych wydawanych u nas w ostatnim dziesięciole-
ciu zakłada się jako pewien standard to, co dzieje się w USA i najbardziej rozwiniętych 
krajach Europy Zachodniej. Przyjmuje się za swego rodzaju oczywistość uczestnictwo 
obywateli w globalnych przemianach mediów i ich aktywny udział w wytwarzaniu 
i przekształcaniu ponowoczesnej kultury medialnej. Pisze się więc o społeczeństwie 
informacyjnym i charakterystycznych dla niego zmianach w kulturze, pracy, własno-
ści, polityce i życiu społecznym; o (już zakończonym) przewrocie ponowoczesnym 
i o (wschodzącej) cyberkulturze; o ponowoczesnym kryzysie tożsamości człowieka 
oraz o tworzących się na podłożu wszechobecnych i interaktywnych mediów tożsamoś-
ciach technospołecznych oraz o transwersalnym rozumie człowieka dostosowującego 
się do nieustannych zmian środowiska kognitywnego; o kryzysie męskości i kobiecości, 
queer culture, postseksualizmie; o społeczeństwie konsumpcyjnym, a także o postkon-
sumpcji i postmaterializmie i o ich medialnych korelatach; o zapośredniczonej media-
mi transparencji; o fandomie i jego społecznych, politycznych, kulturowych skutkach; 
o wszechogarniającej technologicznej i kulturowej konwergencji, prowadzącej do po-
wstawania sprytnych tłumów i wytworzenia się demokratycznej kultury uczestnictwa, 
którą można postrzegać jako wyraz zwrotu demotycznego i niby-demokracji, można też 
– jako oddolną siłę zdolną zmienić świat, w którym żyjemy; o Web 2.0, twórczych po-
szukiwaniach odbiorców i kreacyjnym (oraz autokreacyjnym) potencjale komunikacji 
medialnej; o sztucznej inteligencji, cyborgizacji i posthumanizmie; o szoku przyszło-
ści, nieodmiennie związanym w życiu kapitalistycznych społeczeństw konsumujących 
ze środkami komunikacji – masowymi, wszechobecnymi, kalejdoskopowo zmiennymi 
i w coraz większym zakresie modyfi kującymi środowisko życia człowieka. 

Czytając o tym nowym, wspaniałym świecie, należy się jednak zastanowić, do jakie-
go stopnia jest on już rzeczywistością także i u nas.

Przystępując do projektu opisanego w tej książce, brałam te wszystkie przemiany za 
oczywiste, choć zdawałam sobie sprawę, że jesteśmy dopiero wpół drogi do sytuacji opi-
sywanej przez socjologów i medioznawców na Zachodzie. Obserwacja wycinka realne-
go życia wiele z tych przypuszczeń potwierdziła, ale niejedno też kazała zrewidować.
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Semiosfera Polaków jest, jak się okazało, nastawiona raczej na absorbowanie tekstów 
z zewnątrz niż na generowanie i rozpowszechnianie nowych. Pomimo to – a może właś-
nie dlatego – kultura konwergencji już tu jest. Jest też konsumpcyjny i pokonsumpcyjny 
system wartości i wszechobecne nasycenie kultury elementami perswazyjnymi.

Nie tylko szeroki paradygmat reklamowania, lecz także zmiany w procesach in-
formowania w kierunku infotainment dają się rozważać w kontekście kultury symula-
cji i modelu uwodzenia. Zjawiska infotainment i edutainment każą zadawać poważne 
pytania o status informacji, wiedzy i edukacji w społeczeństwach, które wytwarzanie 
i wymianę wiedzy uczyniły swoją główną działalnością i fundamentem dobrostanu. 
Tabloidyzacja i zwrot demotyczny to dwie twarze kultury transparencji; nasuwają też py-
tania o przyszłość sfery publicznej, partycypacji politycznej i samej defi nicji społeczeń-
stwa w kulturze zmiediatyzowanej i opartej na wartościach hiperkapitalizmu. Kultura 
partycypacji i zwrot demotyczny, to także wyraz rosnącej interaktywności w relacjach 
ludzi z mediami. Melodramatyzacja każe się zastanawiać nad defi nicjami racjonalno-
ści oraz pytać, jaki jest status rozumu i emocji w poznawaniu i opisie ponowoczesnego 
świata. Infotainment, tabloidyzacja, melodramatyzacja, demotyczność nasuwają zasad-
nicze pytania o potencjał perswazyjny i manipulacyjny mediów. Urodzajowienie me-
diów wiąże się z procesami modernizacyjnymi i kryzysem męskości/kobiecości i odsyła 
wprost do wewnętrznych niekonsekwencji w określaniu tożsamości rodzajowych ludzi 
w społeczeństwach konsumujących: do sprzeczności między funkcjonalnym dla projek-
tu konsumpcyjnego jednoznacznym defi niowaniem jednostek a wielkim supermarketem 
z tożsamościami, jakich dostarcza kultura konsumpcyjna; między próbą unierucho-
mienia człowieka jako konsumenta i koniecznością „ucieczki do przodu”, błyskawicz-
nych osobistych transformacji w transformującym się społeczeństwie. Współistnienie 
i wzajemne zależności opisywanych w tej pracy szerokich paradygmatów medialnych 
pozwalają chyba na stwierdzenie, że także i my, po kilkunastu zaledwie latach moder-
nizacji i transformacji systemowej i kulturalnej, żyjemy w świecie konwergencji, wy-
chylonym w kierunku Sieci 2.0 i kultury uczestnictwa. Niewątpliwie opisywane w tej 
pracy przemiany w zawartości mediów w naszym kraju są częścią wielu wymienionych 
wyżej zjawisk globalnych (uniwersalnych przynajmniej dla tej mniejszej części świata, 
która nie musi się już troszczyć o miskę ryżu i kubek czystej wody, niezbędne do biolo-
gicznego przetrwania). Jednak sytuacja po drugiej stronie równania, po stronie odbiorcy, 
jest znacznie bardziej złożona. O ile media są już w ponowoczesności, konwergencji 
i postkonsumpcji, o tyle ich polski odbiorca jest dość sceptyczny i ostrożny.

Oczywiście, nie chodzi o każdego odbiorcę. W centrum zainteresowania tego pro-
jektu badawczego znalazł się człowiek w wieku średnim, należący do tej warstwy pol-
skiego społeczeństwa, którą można w naszych realiach zdefi niować jako klasę średnią. 
Ten (obojga płci) obywatel, podmiot ekonomiczny, konsument, użytkownik mediów jest 
w naszym społeczeństwie bardzo ważny.

Po pierwsze, pomimo że ukształtowany często w PRL lub na styku rzeczywistości 
PRL i wolnego rynku, stał się forpocztą wartości kapitalistycznych i udowodnił swoimi 
dotychczasowymi osiągnięciami, że szybko i skutecznie dostosowuje się do zmieniają-
cych się realiów. 

Po drugie, jest jak na te realia nieźle wykształcony i kompetentny; to on tworzy 
poziom społecznej wiedzy, „robi pogodę” w polityce, jego zainteresowania i potrzeby 
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kształtują kulturę. To on wychowując własne dzieci, tworząc im środowisko poznawcze, 
kształtując ich aksjologię, potrzeby i pragnienia, normy zachowania i nawyki – kreuje 
tego uczestnika medialnej kultury, który będzie już całkowicie członkiem postprzemy-
słowego społeczeństwa informacyjnego. 

Po trzecie, jest to konsument o sporych ambicjach materialnych i w sumie najwięk-
szych w polskim społeczeństwie fi nansowych możliwościach ich realizacji (bardzo bo-
gatych mamy niewielu, a konsument z klasy średniej będzie się stawał, choć pewnie 
pomału i z przestojami, coraz zamożniejszy). Jest to więc najważniejszy adresat działań 
marketingowych i reklamowych, a to one kształtują naszą codzienność – żyjemy już 
w kulturze nieustannej, uogólnionej perswazji konsumpcyjnej. 

Po czwarte, choć obywatel ten najmłodszemu pokoleniu może się wydawać wieko-
wy, jednak długo jeszcze sobie stąd nie pójdzie: to jego wymagania, potrzeby, ambicje 
i poziom kulturalnej kompetencji będą wpływały na kształt mediów, a co za tym idzie 
polskiej kultury w najbliższych dziesięcioleciach. 

Media są dla tego konsumenta i obywatela niezwykle ważne. Nie są jednak najważ-
niejsze, jak to sobie wyobrażają krytycy współczesnej kultury popularnej oraz jak chcie-
liby politycy i dziennikarze. Środki komunikacji masowej nie wytwarzają jego codzien-
ności, najwyżej ją w pewnym stopniu modyfi kują. Stają się ważne wtedy, gdy zostają 
umiejętnie wpisane w styl życia i strukturę życia codziennego, która jednak jest regulo-
wana przede wszystkim pracą i rozległymi kontaktami osobistymi, dla tej grupy wciąż 
jeszcze niezbędnymi do codziennego funkcjonowania w zmieniającej się gospodarce. 

Odbiorca z klasy średniej świadomy jest możliwości, jakie mu dają współczesne 
technologie komunikacyjne. Używa mediów konwergentnie, żeby sobie zapewnić 
maksimum użytecznej informacji czy atrakcyjnej dla niego rozrywki. W razie dłuż-
szego rozczarowania wycofuje się z tych mediów, które nie spełniają jego potrzeb lub 
kłócą się z rytmem jego życia. Stąd stałe uzupełnianie wiadomości telewizyjnych czy 
prasowych – radiowymi lub internetowymi (albo na odwrót), stąd też wycofywanie 
się z lektury prasy codziennej i szybka migracja do internetu, lepiej dopasowanego do 
potrzeb i stylu życia. 

Media są narzędziami pracy; umiejętnie użyte, służą do zwiększenia efektywności 
własnych działań i do zarabiania pieniędzy. Dlatego dorośli respondenci z klasy śred-
niej dość szybko przyswajają nowinki technologiczne i nowe możliwości szybkiego, 
efektywnego komunikowania. Są jednak równie dalecy od ekstazy komunikacyjnej, jak 
od utraty potrzeby osobistego kontaktu z bliźnimi. Wiadomości z telewizji, notowania 
giełdowe w telegazecie, komunikator używany do porozumienia się z kontrahentem, 
zakupy w Sieci, bilety zarezerwowane przez internet, żart polityczny rozsyłany eseme-
sem – owszem, tak. Polski dorosły konsument mediów z klasy średniej jest jednak mało 
skłonny do pisania blogu, tworzenia sieciowych awatarów czy osobistego wkładu w in-
teraktywne pisanie powieści, nie mówiąc już o kolektywnym parodiowaniu kampanii 
reklamowych. Jego komunikacja z mediami i przy pomocy mediów jest pragmatyczna 
i celowa; w bardzo niewielkim tylko stopniu bywa samozwrotna, nieukierunkowana czy 
nawet całkiem bezinteresowna. 

Tym użytkownikom media służą do kontaktów społecznych, nie do osamotnionej 
hipnotycznej kontemplacji. Ułatwiają podtrzymywanie ciągłości życia rodzinnego – jed-
nej z najważniejszych, obok pracy, wartości w ich życiu – w sytuacji, gdy praca i zwią-
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zane z nią powinności zabierają ogromnie wiele czasu. Środki komunikowania zostają 
też wplecione w sieć osobistych relacji z przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami. 
Wymiana poglądów i emocji, wspólna zabawa i śmiech, święto, odpoczynek i relaks od-
bywają się w otoczeniu wypełnionym technicznymi narzędziami komunikacji. Narzędzia 
te wykorzystuje się twórczo i umiejętnie. Nie tworzą one jednak nowych form życia to-
warzyskiego i rodzinnego, najwyżej wzbogacają i urozmaicają tradycyjne.

Techniczne środki komunikacji pełnią w życiu polskiej klasy średniej rolę niegdysiej-
szych brylantów, powozów i futer: są indeksami sukcesu, wskaźnikami miejsca w syste-
mie stratyfi kacji społecznej. Szybka wymiana narzędzi na nowsze, droższe, bardziej wy-
rafi nowane jest naturalna i oczywista nawet dla tych, którzy mają do kultury medialnej 
stosunek sceptyczny lub krytyczny. I tu też uczestnicy naszych badań są ludźmi kultury 
zmediatyzowanej i konsumpcyjnej. Warto zauważyć, że sukces indeksuje głównie po-
siadanie nowych narzędzi: ich używanie natomiast może być ograniczone, konserwa-
tywne, rutynowe. Dla polskiego odbiorcy z klasy średniej umiejętność posługiwania się 
nowymi technologiami komunikacyjnymi nie jest celem samym w sobie; jest konieczna 
o tyle, o ile da się ją zinstrumentalizować i wykorzystać do własnych celów. 

Użytkowanie treści medialnych jest w badanej zbiorowości interpretowane jako 
wskaźnik kulturalnej kompetencji i społecznej przynależności; z lekturą, oglądaniem, 
słuchaniem wiąże się rozumienie obowiązków kulturalnego człowieka oraz poczucie, 
że bywają także treści dla tego człowieka niekonieczne czy wręcz go dyskredytujące. 
Jednocześnie respondenci używają mediów do rozrywki, a ich kulturalne obyczaje nie 
wskazują, by dużą rolę w ich życiu odgrywała czy to kultura wysoka, stawiająca funda-
mentalne pytania, wymagająca wysiłku i koncentracji, czy nauka i potrzeba bezintere-
sownego pogłębiania wiedzy. Upodobania czytelnicze, fi lmowe, muzyczne, estetyczne, 
rozrywki i podróże, styl życia towarzyskiego i wreszcie otwarte deklaracje wskazują, 
że polski odbiorca z klasy średniej potrzebuje kultury do rozrywki i odprężenia, i tego 
między innymi oczekuje od dostępnych mu mediów. Niemniej, nie jest obojętne, jaka to 
rozrywka. Kompetentny konsument produktów kulturalnych może nie poszukuje w me-
diach subtelnych wzruszeń czy doznania transcendencji, odróżnia jednak dobry produkt 
od tandety i oszustwa.

Kontakty z mediami reguluje potrzeba sensu. W interpretacjach ich roli w życiu ba-
danych ludzi dominuje potrzeba rzetelnej, spójnej, kompletnej, użytecznej informacji 
umieszczonej w sensownym kontekście. Wzmacnia tę potrzebę wciąż jeszcze żywa pa-
mięć o okresie, gdy media zamiast rzetelnie informować pełniły rolę tuby propagando-
wej. Widoczne jest też poczucie niedosytu, świadomość, że media należycie tej potrzeby 
nie zaspokajają.

Dorosły odbiorca, obywatel, konsument z polskiej klasy średniej traktuje media jako 
ważne źródło informacji o świecie. Niezależnie od praktycznej konieczności bycia „na 
czasie”, związanej z pracą, zarabianiem, kontaktami społecznymi, odczuwa wewnętrzny 
przymus poinformowania i interpretuje go jako kulturowy obowiązek – w tym sensie 
jest już człowiekiem ery społeczeństwa informacyjnego. Jest przy tym użytkownikiem 
i konsumentem informacji umiejętnym, pragmatycznym i trzeźwym. Daleki jest od opi-
sywanych przez Baudrillarda majorités silencieuses – biernej, milczącej, „uwodzonej” 
rzeszy w milczeniu wchłaniającej reprezentacje, symulacje i symulakry. Jeśli nawet od 
przemiany realności w symulakry nie ma ucieczki, bo taka jest po prostu natura mediów, 
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to ten odbiorca przynajmniej usiłuje odnaleźć w medialnych informacjach związek 
z rzeczywistością, a układem odniesienia jest dla niego własne życiowe doświadczenie, 
a nie inne media. Jest aktywny, chce wiedzieć, jest skłonny do wysiłku, by oddzielić 
sens od symulacji. Zabawa, humor, fajerwerki, ozdoby i emocjonalna hiperstymulacja 
sprawiają mu pewną przyjemność, ale wcale nie odwracają jego uwagi od istoty rzeczy. 
Konsekwentnie oddzielając pracę od zabawy, odbiorca ten jest dość odporny na infotain-
ment. To nie potrzeba rozrywki każe mu słuchać, czytać, oglądać teksty informacyjne 
w mediach. Być może nawet tolerowałby informacje mniej atrakcyjne, nie tak śmieszne 
czy poruszające; źle natomiast przyjmuje rozrywkę wpychającą się w miejsce potrzebnej 
mu informacji. Nie podoba mu się także tendencja do tabloidyzowania sfery informacji 
medialnej. Być może odczuwa pewną ukrytą, rzadko i tylko pośrednio ujawnianą w tych 
badaniach fascynację zbrodnią, skandalem, plotką, ale z całą pewnością nie uważa ich 
za główny temat ani za najważniejszą medialną atrakcję. Nieadekwatność, nierzetelność, 
niska wiarygodność mediów informacyjnych mogą go jednak skłonić do sięgania po 
tabloidy. Gwałtowne rozszerzanie się paradygmatu tabloidyzacyjnego sprawia, że ten 
odbiorca coraz mniej postrzega media informacyjne jako swoje. Pytanie, czy ze swoją 
potrzebą rzetelnej informacji jest rzeczywiście w mniejszości, czy też badania domów 
mediowych i ośrodków badania opinii nad upodobaniami polskich odbiorców czegoś 
ważnego w tych odbiorcach nie dostrzegają? Tego odbiorcę można jeszcze uratować dla 
odpowiedzialnego dziennikarstwa i odpowiedzialnych mediów. 

Polski dorosły użytkownik mediów z klasy średniej jest natomiast świetnym od-
biorcą przesłania konsumpcyjnego polskich i globalnych mediów; jest znakomitym, 
chętnym klientem i uczestnikiem kultury konsumpcyjnej. Jest praktyczny, pracowity 
i nastawiony na fi nansowy sukces. Jeśli pamięta czasy niedoborów, cieszy go bezmiar 
konsumpcyjnych możliwości, jakich dostarcza wolny rynek. W dodatku media sprawia-
ją mu przyjemność; przyjemna jest też konsumpcja. To rodzaj racjonalnego, umiarkowa-
nego hedonisty. Trudno go może zmusić do bezrefl eksyjnego kupowania impulsywnego, 
rzadko staje się trendsetterem czy poszukiwaczem rynkowych innowacji, ale umiejęt-
nie zachęcony, z przyjemnością korzysta z owoców własnej inicjatywy i pracowitości. 
Najważniejszym środkiem masowej komunikacji jest dla niego telewizja, medium – jak 
napisał gdzieś John Ellis – najsilniej ewokujące i wzmacniające pragnienia konsump-
cyjne. Jest krytyczny w stosunku do natarczywych reklam, ale uogólniony paradygmat 
konsumpcyjny, kształtujący treści i formy komercyjnych mediów, jest dla niego natu-
ralny, a konwergencja – przezroczysta i oczywista. Wchłania więc wartości konsump-
cyjne bezwiednie i kumulatywnie; nie opiera się im ani nie zaprząta sobie głowy ich 
dekonstruowaniem. Zasadniczo społecznie konserwatywny, nie odbiera jako rażących, 
obraźliwych czy szkodliwych wbudowanych w dyskurs konsumpcyjny stereotypów do-
tyczących rodzaju, ról społecznych, władzy i podporządkowania; nie kwestionuje mitów 
sukcesu, wiedzy, męskości, kobiecości. Niejako naturalnie uznaje też za oczywistą i zro-
zumiałą stratyfi kacyjną funkcję dóbr materialnych i stylów życia. Rozrywkowo-rekla-
mowa ewolucja treści mediów toruje sobie do tego odbiorcy drogę właśnie tędy: przez 
satysfakcjonującą, gratyfi kującą emocjonalnie, estetyczną, przyjemną i dającą (złudne) 
poczucie społecznego bezpieczeństwa metanarrację o potrzebie, pragnieniu, przymusie 
i rozkoszy konsumowania. 
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Aneks

UŻYTKOWNICY MEDIÓW I ICH BADANIE 
– PODSTAWY METODOLOGII

JĘTKI JEDNODNIÓWKI, ENTOMOLOGIA KULTURY 

Wiele spośród opisanych w tej książce tekstów i zjawisk należy do tak zwanego śmietni-
ka kultury. Trudno zaprzeczyć, że mnóstwo treści medialnej kultury masowej zasługuje 
na politowanie lub lekceważenie. Jednak komunikacja społeczna polega na nieustannej 
aktywności wszystkich zaangażowanych w nią osób, także tych którym tylko na podsta-
wie zamiłowania do oper mydlanych odmawia się zdrowego rozsądku i władzy sądzenia. 
Badając współczesne media, trzeba działać szybko i pozbyć się poczucia wyższości.

„Czesław powiedział, że kultura popularna to chmury jętek jednodniówek lecących 
do krematorium” – mówi w amerykańskim fi lmie o Miłoszu poeta Robert Hass (Hass 
2002). – „To wszystko pojawia się i ginie”. 

Badacz współczesnych mediów jest łapaczem jętek jednodniówek. To jednak, że 
przedmiot jego refl eksji jest ulotny i nietrwały, nie tylko nie czyni jego pracy mniej 
istotną, ale wprost przeciwnie – stanowi jej walor. Oto bowiem, badając media w dzia-
łaniu, kulturę popularną w jej stawaniu się i kalejdoskopowej zmienności, usiłujemy 
uchwycić coś, co już za chwilę może być bezpowrotnie niedosiężne. Piramidy egipskie 
i przeszłość Wszechświata będzie można badać i za dwieście, i za tysiąc lat; konfi gura-
cje kulturowego kalejdoskopu w ich stawaniu się, przemianach i zanikaniu trzeba badać 
tu i teraz. W przeciwnym razie pozostawimy tę możliwość tylko już historykom, którzy 
będą może w swych rozważaniach bardziej obiektywni, ale o ileż ubożsi, gdy chodzi 
o dostęp do materiału empirycznego i o empatię.
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SEMIOSFERA I ZMIANA KULTUROWA

Z jednej z ostatnich książek Jurija Łotmana, wydanym na Zachodzie zbiorze artykułów 
Wszechświat umysłu (Universe of the Mind; Łotman 1990) wyłania się ambitny pro-
jekt. Chodzi o ustanowienie teorii trzech ważnych dla zrozumienia współczesnej kultury 
konceptów: semiosfery, pamięci kulturowej oraz tekstu jako mechanizmu generującego 
znaczenia. 

Pojęcie semiosfery jest w pewnym sensie metaforą. Termin nawiązuje do istnieją-
cych już pojęć atmosfery czy biosfery30 i w ten sposób sugestywnie ujmuje naturę prze-
strzeni semiotycznej, w jakiej poruszają się jednostki i ludzkie zbiorowości. „Semiosfera 
– pisze Łotman – stanowi tę przestrzeń semiotyczną, poza którą nie jest możliwe samo 
istnienie semiozy” (Łotman 1984: 7).

Semiosfera jest zatem rezultatem rozwoju kulturowego, jak i warunkiem, by w ogóle 
mógł on zachodzić, podobnie jak istnienie biosfery jest zarówno skutkiem funkcjono-
wania organizmów żywych, jak i niezbędnym warunkiem ich istnienia. Łotmanowska 
semiosfera jest niejednorodna, jej względna spójność nie wyklucza asynchronii i we-
wnętrznych konfl iktów. „(...) hierarchia języków i tekstów jest stale naruszana: zderzają 
się one ze sobą, jak gdyby znajdowały się na jednym poziomie. Teksty są wprowadzane 
do nieadekwatnych wobec nich języków, deszyfrujące je kody mogą zaś być w ogóle 
nieobecne. Wyobraźmy sobie salę w muzeum, gdzie w różnych gablotach umieszczo-
no eksponaty pochodzące z rożnych wieków, napisy w znanych i nieznanych językach, 
instrukcje do deszyfracji, ułożony przez metodyków przewodnik po wystawie, schema-
ty tras wycieczek i regulamin dla zwiedzających. Jeżeli ulokujemy tu jeszcze samych 
zwiedzających z ich światem semiotycznym, to otrzymamy coś, co będzie przypominać 
obraz semiosfery” (ibidem: 12). Wewnętrzna organizacja semiosfery jest pozbawiona 
hierarchii i czytelnego porządku logicznego, oparta na asymetrycznych relacjach mię-
dzy centrum i peryferiami. Zjawiska z marginesów semiosfery danej kultury mogą się 
stawać elementami centralnymi. Nic jednak nie trwa wiecznie – semiosfera to ruch, nie-
ustanna wędrówka dyskursów pomiędzy centrum i marginesami.

Druga połowa XX wieku była świadkiem agresywnego wyniesienia w górę margi-
nesowych dotąd form kultury. Dobrym tego przykładem jest kinematografi a: „z przy-
ziemnego widowiska, wolnego od wszelkich ograniczeń teoretycznych i regulowanego 
jedynie przez możliwości techniczne, stała się ona główną dziedziną sztuki” (Łotman 
1990: 134). Łotman, autor jednej z najważniejszych książek o kinie w XX wieku – na-
pisanej na początku lat 70. Semiotyki fi lmu (Łotman 1983) – zwracał uwagę na to, jakie 

30 Warto na marginesie zauważyć, że pojęcie semiosfery zostało prędko przyswojone także przez nauki 
biologiczne; w ich ujęciu jednak staje się o wiele szersze, nie dotyczy jedynie kultury, lecz całego środowi-
ska kognitywnego wszystkich organizmów żywych. „(...) semiosfera to sfera taka jak atmosfera, hydrosfera 
lub biosfera. Przenika te sfery i polega na komunikacji: dźwiękach, zapachach, ruchach, kolorach, polach 
elektrycznych, falach wszelkiego rodzaju, sygnałach chemicznych, dotyku itp. Semiosfera ustanawia ograni-
czenia lub warunki graniczne dla Umwelt różnych populacji, ponieważ te zmuszone są zajmować specyfi czne 
nisze semiotyczne, tj. muszą opanować zestaw znaków wizualnych, akustycznych, węchowych, ruchowych 
i chemicznych po to, by przetrwać w semiosferze. Jest całkowicie możliwe, że semiotyczne wymagania 
w stosunku do populacji stanowią tu często decydujący warunek powodzenia. Toteż dynamika ekosystemów 
będzie musiała zawierać właściwe rozumienie sieci semiotycznych działających w ekosystemach” (Hoff-
meyer 1997). 
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możliwości „dla analizy kultury przedstawiają teksty telewizji, radia, kina”31. Analiza 
tych tekstów prowadziła do pytań o tożsamość kulturową, pamięć oraz mechanizmy wy-
miany międzykulturowej, czyli to właśnie, co jest przedmiotem niniejszej pracy.

Łotman proponuje, by zastąpić pojęcie dekodowania po prostu przez pojęcie komuni-
kacji – i w ten sposób otworzyć możliwość nie tylko badania mechanizmów rozumienia 
i interpretacji, lecz usytuować je w kontekście krążenia tekstów w kulturze i wielopłasz-
czyznowych relacji pomiędzy czytelnikiem i tekstem. Buduje w związku z tym typologię 
wzajemnie się uzupełniających procesów zachodzących w związku z cyrkulacją tekstów 
w kulturze. Mówi o: 1) komunikacji nadawcy z odbiorcą, 2) komunikacji między pub-
licznością i tradycją kulturalną, 3) komunikacji czytelnika z sobą samym, 4) komunika-
cji czytelnika z tekstem, 5) komunikacji między tekstem a tradycją kulturalną (Łotman 
1990). O dynamice zmian w kulturze decydują zarówno teksty wynikające z ciągłości, 
tradycji, zakorzenione w historii i doświadczeniach danej zbiorowości, jak i teksty „im-
portowane” z kultur obcych, bardziej lub mniej odległych w czasie i przestrzeni. 

Łotman pisze o dwojakiej naturze komunikowania: o nieustannym dialogu i wymia-
nie pomiędzy naszą komunikacją z innymi i autokomunikacją. Ta dwoistość ma wymiar 
indywidualny i dotyczy praktyk komunikacyjnych jednostek, odnosi się jednak także 
do całych kultur. Autor Kultury i eksplozji stawia także tezę o podstawowej różnicy po-
między kulturami: są takie, które zorientowane są na autokomunikację, a więc czerpanie 
z własnych, wewnętrznych źródeł oraz takie, które zorientowane są przede wszystkim 
na przyswajanie tekstów spoza swoich granic.

Teoretyzuje też o pięciu etapach przyswajania przez kulturę nowych materiałów.
W pierwszym – teksty z innych kultur, znane zazwyczaj tylko w języku oryginału, 

są przez większość publiczności postrzegane jako „dziwne”, „obce”, dostępne tylko eli-
tom.

W drugim – pojawiają się tłumaczenia, adaptacje i imitacje – zaczyna się proces 
przebudowy struktury kultury, która przyjmuje nowe teksty.

W trzecim – wyłania się przekonanie, że nowe teksty lepiej funkcjonują w nowym 
otoczeniu czy lepiej się do niego nadają niż do środowiska, z którego wyszły.

Następnie importowane teksty wtapiają się w przyjmującą je kulturę, choć mogą przy 
tym przechodzić różne przemiany, związane z adaptacją do nowych warunków.

W końcowym, piątym etapie kultura absorbująca może się zmienić w kulturę trans-
mitującą przetworzone teksty do innych kultur – włącznie z możliwością „zawrócenia” 
ich do kultury, z której przybyły. Powyższy model teoretyczny może być oczywiście 
poddany krytyce, zarówno co do adekwatności, z jaką opisuje realny świat, jak i co do 
precyzji i konsekwencji sformułowań czy logicznej rozłączności terminów. Jest jednak 
bardzo ciekawą i – co ważne – możliwą do użycia w praktyce konstrukcją teoretyczną, 
pozwalającą opisywać dynamiczne procesy kultury. To, co przede wszystkim pociąga-
jące w (późnych) pracach Łotmana i szkoły tartuskiej, to właśnie dynamizm – założe-
nie, że systemy znaków da się wprawdzie opisywać czysto teoretycznie (wychodząc 

31 ...co jest o tyle ciekawe, że jego pierwsze intuicje na ten temat werbalizowane były jeszcze w latach 
70., i wyprzedzały to, co dopiero miało się pojawić w końcu XX wieku. Były przy tym formułowane przez 
badacza, który tylko z oddali i wycinkowo mógł obserwować zachodnią kulturę popularną, do której tak 
dobrze pasują dziś jego koncepcje.
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od systemu teoretycznego), jednak funkcjonują one naprawdę dopiero we wzajemnych 
interakcjach i wpływach.

„Tradycyjne badania – pisał sam Łotman u kresu swego życia – przedstawiają kul-
turę w postaci pewnego uporządkowanego obszaru. Realny obraz jest znacznie bardziej 
złożony i chaotyczny. Przypadkowość ludzkich losów, przeplatanie się zdarzeń histo-
rycznych z rozmaitych poziomów powoduje, że świat kultury zapełniony jest nieprze-
widywalnymi konfl iktami. Harmonijny obraz, jaki otwiera się przed badaczem poje-
dynczego gatunku lub pojedynczego zamkniętego systemu historycznego, jest iluzją” 
(Łotman 1999: 185). Ale czyż nie to właśnie czyni badanie kultury tak pasjonującą dzie-
dziną ludzkiej działalności?

Pytanie o życie Polaków z mediami jest pytaniem o naturę naszej kultury – jej intro- 
czy ekstrawertyczny charakter, możliwości absorpcyjne, poziom otwartości na zmiany 
i zdolność do zachowywania własnych tradycji we względnie nienaruszonym stanie. Jest 
także pytaniem o to, na jakim etapie ta kultura się znajduje i w jaki sposób na jej prze-
mianę wpływa nieporównywalne z niczym dotychczas nasycenie mediami (Abercombie 
1996). Do odpowiedzi na to pytanie może nas przybliżyć analiza semiotyk różnych ga-
tunków, formatów, stylistyk, konwencji nadawczo-odbiorczych funkcjonujących w tej 
kulturze oraz próba opisu semiotyk użytkowania różnych form przekazu kultury i użyt-
kowania różnych jej narzędzi przez jej uczestników ściśle skojarzona z analizą celów 
i korzyści, które za tymi użytkowaniami stoją oraz myślowych założeń co do natury rze-
czywistości, które im towarzyszą. Efektem miałoby być zarówno opisanie materialnej 
tkanki kultury, rodzaj etnografi cznego raportu o jej stanie w konkretnym miejscu i cza-
sie, jak i uchwycenie specyfi cznego dla tego miejsca i czasu klimatu kulturowego i spo-
sobu, w jaki ludzie myślą o samych sobie jako o uczestnikach kultury. Przywołajmy tu 
pożyteczną pracę Thompsona o nowoczesnych mediach (Thompson 2001): „(...) proces 
odbioru produktów medialnych jest (...) procesem hermeneutycznym. (...) Interpretacja, 
jak by powiedział Gadamer, nie jest czynnością pozbawioną założeń. Jest ona aktyw-
nym, kreatywnym procesem, podczas którego interpretator narzuca sobie zespół założeń 
i oczekiwań związanych z przekazem i stara się na tej podstawie go zrozumieć” (ibidem: 
46). W grę wchodzą założenia i oczekiwania indywidualne oraz zbiorowe oczekiwania 
i założenia wynikające z kontekstu społecznego i historycznego. Znaczenie jest ruchli-
we i zmienne, podlega transformacjom i odnawianiu, interpretacjom i reinterpretacjom 
– w zależności od zmian w indywidualnych i zbiorowych ramach interpretacyjnych. 
„Tradycja hermeneutyki zwraca naszą uwagę na inny istotny w tym momencie aspekt in-
terpretacji: podczas interpretacji form symbolicznych jednostki włączają je do własnego 
rozumienia siebie i innych. Używają ich jako odzwierciedlenia i samoodzwierciedlenia, 
jako podstawy rozumienia siebie samych, innych ludzi i świata, do którego należą. (...) 
Odbierając i przyswajając przekazy medialne, ludzie angażują się w proces samotwo-
rzenia i samozrozumienia – chociaż często tego wcale nie rozumieją” (ibidem 47–48).

Nasuwa się tutaj termin stworzony na gruncie teorii literatury, ale bardzo użyteczny, 
gdy chodzi o badania nad kulturą mediów: wspólnota interpretacyjna.
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WSPÓLNOTY INTERPRETACYJNE

Wprowadzenie tego terminu wiąże się zazwyczaj z nazwiskiem amerykańskiego teore-
tyka literatury Stanleya Fisha, zwłaszcza zaś z jego prowokującym, ciekawym szkicem 
Is There a Text in This Class? (Fish 1980). Wspólnota interpretacyjna, wskazuje Fish, 
to wspólny punkt widzenia albo sposób organizowania wiedzy o świecie i doświad-
czeń, dzielony przez grupę ludzi w taki sposób, że wspólne są dla nich podziały i róż-
nice, kategorie pojęciowe, hierarchie ważności. Wszystkie te doświadczenia i wiedza 
stanowią zawartość świadomości jednostek; są one jednak równocześnie własnością 
interpretującej zbiorowości. Ludzie użytkujący kulturę w obrębie danej wspólnoty in-
terpretacyjnej czytają jej teksty indywidualnie, niezależnie, twórczo, ale jednocześnie 
w sposób bardziej lub mniej podobny. To podobieństwo czy wręcz jednakowość odczy-
tań nie wynika, według amerykańskiego literaturoznawcy, z tego, co zaprojektowane 
w tekście, nie musi też być zgodne z odczytaniem i interpretacją, które zaplanował au-
tor/nadawca. Wynika natomiast ze wspólnoty doświadczeń i założeń istniejącej między 
czytelnikami czy szerzej – odbiorcami kultury. Nie ma bowiem obiektywnej wiedzy 
– wskazuje Fish; wiedza jest konstruowana i uwarunkowana społecznie; nie potrafi -
my myśleć poza kontekstem i zestawem pojęciowym, którego dostarczyła nam nasza 
kultura. Interpretowanie tekstów kultury odbywa się zawsze przy udziale tego właśnie 
kontekstu, który ona wytworzyła.

Teoria Fisha jest przydatna i użyteczna, bo pozwala rozwiązać pewną kwadraturę 
koła. Jeśli mianowicie przyjmiemy, że każdy tekst kultury ma swoje własne, zaprojek-
towane znaczenie, to wszystko, co musimy zrobić, to to znaczenie odnaleźć. Takie zało-
żenie bardzo ułatwia dyskusje o użytkowaniu i korzyściach, a także pomaga teoretyzo-
wać o wpływie tekstów medialnych na ludzkie postawy i poglądy. Trzeba by się jednak 
wówczas zgodzić, że jest w gruncie rzeczy tylko jedno znaczenie każdego tekstu albo 
w każdym razie tylko jedno godne uwagi i rozważenia. Skąd jednak w takiej sytuacji 
brałaby się ta wielość interpretacji i wielość poziomów rozumienia każdego niemal teks-
tu kultury, z jakimi mamy do czynienia na co dzień? Skąd kalejdoskopowa zmienność 
ludzkich doświadczeń w kontakcie z mediami, skąd zróżnicowanie głosów i opinii? 
Niejednoznaczność doświadczenia medialnego jest udziałem każdego z nas i wystarczy 
się odwołać do osobistych doświadczeń, żeby wiedzieć, iż teza o jednym znaczeniu teks-
tu jest nieprawdziwa, nawet jeśli w szkole na lekcjach języka polskiego (i wielu innych 
przedmiotów) usiłowano nas przyzwyczaić do szukania jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie „co poeta miał na myśli”. Czy jednak oznacza to konieczność zgody na twier-
dzenie, które (wychodząc z różnych założeń, spotykając się jednak w punkcie dojścia) 
dzielą kulturaliści i niektóre odłamy myśli poststrukturalnej, a mianowicie że znaczenie 
jest wynikiem spotkania pomiędzy tekstem a czytelnikiem, a zatem w gruncie rzeczy 
jest tak wiele tekstów, jak wielu czytelników? Fish zadaje słuszne pytanie: dlaczego 
żadna z tych ekstremalnych wersji nie jest prawdziwa?; dlaczego, jeśli tekst zawiera 
swoje własne znaczenie, tak często się co do niego nie zgadzamy – a z drugiej strony, 
jeśli znaczenie konstruują pojedynczy czytelnicy, dlaczego tak wiele między nami zgo-
dy? Odpowiedzią na te pytania jest koncepcja wspólnoty interpretacyjnej. Stworzona 
zasadniczo do analizy krytyki literackiej, okazała się ona poznawczo płodna, gdy cho-
dzi o badania nad audytoriami mediów (chociaż Fishowi zarzuca się płynność używa-
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nych pojęć i niedostateczne oparcie w teorii). Może ona służyć jako cenne narzędzie do 
analizy sposobu, w jaki media współdziałają w wytwarzaniu reprezentacji społecznych 
(Trutkowski 2007). Okazała się także przydatna w opisywanych w tej książce badaniach 
nad odbiorem i użytkowaniem mediów. Z badań tych natomiast wynikło także odrzu-
cenie tezy Fisha o niemożliwości porozumienia i przekazywania doświadczeń przez 
członków różnych wspólnot interpretacyjnych (teza ta zresztą miała chyba w warunkach 
amerykańskich charakter prowokacji politycznej, a nie koncepcji odnoszącej się do rze-
czywistości).

W STRONĘ ODBIORCY AKTYWNEGO

Rzecz jasna, można się z Fishem zgodzić tylko wówczas, gdy odrzuci się pogląd, że 
audytoria bezmyślnie akceptują i chętnie robią to, co im każą media. Większość badań 
empirycznych32 dowodzi różnorakiej aktywności, sporego krytycyzmu i kreatywności 
użytkowników kultury popularnej. Odbiór mediów to proces aktywny, angażujący od-
biorcę poznawczo i emocjonalnie, związany z indywidualnymi i zbiorowymi doświad-
czeniami; raczej wymiana, niż jednostronna relacja nadawca – odbiorca. Nieprawdą jest, 
iż media wyparły wszystkie inne potrzeby kulturalne, ani że – jak często pochopnie 
piszą publicyści – zaspokajają wszystkie potrzeby psychologiczne i społeczne współ-
czesnych odbiorców. Ludzie wybierają media z szerszego wachlarza możliwości; jeżeli 
taki właśnie jest ich wybór, istotne jest stwierdzenie, dlaczego. Nie można się też zgo-
dzić, iż odbiór mediów wynika tylko z mody czy owczego pędu. Odbiorcy zazwyczaj 
wiedzą, co i dlaczego ma im dać interakcja z mediami: dobierają media do swoich po-
trzeb. Użytkowanie mediów jest celowe. Wreszcie, odbiorcy wykorzystują media na 
swój własny sposób; to nie media narzucają ludziom sposób swego wykorzystania, lecz 
ludzie robią z mediami to, co jest im w danym momencie potrzebne. 

Zatem korzystanie z mediów to działalność praktyczna; czynne przyswajanie i prze-
twarzanie materiału symbolicznego; jest to aktywność selektywna, celowa i utylitarna, 
rozpięta pomiędzy zaangażowaniem a sprzeciwem w stosunku do przekazu (Biocca 
1988, na podst. omówienia w: Mrozowski 2001) – choć oczywiście poziom tej aktywno-
ści może być różny i obejmuje wiele sposobów odbioru, od uważnego wpatrywania się 
(wczytywania, wsłuchiwania), przez przerzucanie i przeglądanie (zapping), nieuważne 
popatrywanie, aż po używanie mediów jako „tapety” dla życia codziennego i niechętne 
tolerowanie ich wymuszonej obecności.

Użytkowanie materiału dostarczanego przez środki komunikacji masowej nie kończy 
się w momencie zamknięcia magazynu ilustrowanego czy wyłączenia odbiornika. Jego 
przyswajanie i przetwarzanie może się rozciągać daleko poza pierwotny czas, miejsce 
i kontekst zetknięcia z tekstem. Ludzie rozmawiają o tym, co widzieli, czytali i słyszeli, 
dzielą się opiniami, zmieniają zdanie, włączają do interpretacji i reinterpretacji przeka-
zów własne teksty odbiorcze, wymyślają nowe teksty na podstawie dostarczonego im 
przez media materiału. Dzielą się informacjami i emocjami z bliźnimi, którzy nie mieli 
okazji czegoś zobaczyć lub przeczytać, a wtedy poddawane są one dalszej obróbce.

32 Niektóre najbardziej interesujące opracowania omówione były w tej pracy.
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Nasuwa się oczywiście pytanie: jak zbadać tę odbiorczą samodzielność i kreatyw-
ność? Zastosowane metody i techniki musiałyby prowadzić do względnie całościowe-
go obrazu; musiałyby być możliwe do sprawdzenia, a ich rezultaty do zweryfi kowania 
z zewnątrz. Musiałyby brać pod uwagę zróżnicowanie aktywności i kompetencji kultu-
ralnych badanych ludzi. Trzeba by było przy ich pomocy jakoś uchwycić amorfi czną, 
kalejdoskopową, płynną naturę użytkowania mediów – nie gubiąc odrębności poszcze-
gólnych gatunków i formatów medialnych. Miałyby dotyczyć dyskursów i gatunków 
funkcjonujących współcześnie i globalnie, ale przy uwzględnieniu swoistego, lokalnego 
kontekstu historycznego i społecznego. Wreszcie, miałyby wykorzystywać własne do-
świadczenia i pamięć badacza, ale nie można by było pozwolić sobie w nich na subiek-
tywizm i stronniczość. Gdzie wyznaczyć granicę w zbieraniu danych pomiędzy bada-
niami nad wybraną grupą odbiorców mediów a studiowaniem społeczeństwa, rodziny, 
zbiorowości w ogóle? Najlepiej by było tych granic nie wyznaczać – media są częścią 
kultury, a celem badań było przecież pokazanie ich w kontekście szerszej zmiany kul-
turowej; lecz jednocześnie wyznaczenie granicy jest konieczne, żeby w ogóle osiągnąć 
konkretny, ściślej zdefi niowany cel.

Badania nad odbiorcami mediów masowych miały, jak wiadomo, trzy główne fale 
(Dickinson, Harindranath, Linné 1998; Bird 2003). Pierwszą, związaną z teoriami kul-
tury masowej, uznamy dziś już tylko za zjawisko historyczne. Nie wytrzymuje kon-
frontacji z praktyką ani jej hierarchizujący, oparty na sztywnych kryteriach opis zjawisk 
kulturalnych, ani negatywny czy wręcz pogardliwy stosunek do użytkowników kultury 
popularnej (por. np. Strinati 1998). Fala druga, związana z teorią użytkowań i korzyści 
oraz pokrewnymi paradygmatami badawczymi, zainteresowana była przede wszystkim 
opisem oddziaływań treści komunikowania masowego na ludzi. Poczynione przez nią 
ustalenia niewątpliwie muszą być do dziś brane pod uwagę w każdych niemal badaniach 
nad audytoriami i odbiorem. Najbardziej przydatny do analizy dzisiejszych zbiorowości 
odbiorczych wydaje się jednak dorobek trzeciej fali badań nad odbiorem. Wykorzystuje 
się tu z jednej strony ustalenia brytyjskich kulturalistów badających publiczność aktyw-
ną, z drugiej – osiągnięcia współczesnej semiotyki. Bierze się też pod uwagę propozycje 
metodologiczne tak zwanej antropologii odbioru mediów. 

UŻYTKOWANIA I KORZYŚCI – TAK, ALE...

Teoria użytkowań i korzyści w jej wersji z lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to przeszła za-
sadniczą rewizję, może być dość przydatna w analizach nowej rzeczywistości mediów 
elektronicznych. Najważniejszym osiągnięciem teoretycznym jest, rzecz jasna, zinwen-
taryzowanie i opis korzyści i gratyfi kacji związanych z użytkowaniem mediów; próba 
opracowania katalogu możliwych odpowiedzi na pytania: czego konkretnie szukają lu-
dzie w mediach?, do czego służą im media jako takie oraz konkretne, pojedyncze teksty 
medialne?

Przypomnijmy dla porządku klasyczną pracę Jaya Blumlera i Elihu Katza (Blumler, 
Katz 1974) precyzującą trzy główne źródła gratyfi kacji płynących z kontaktu z media-
mi: po pierwsze, gratyfi kacja z kontaktu z zawartością mediów (oglądania programu, 
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czytania artykułów, oglądania ilustracji, słuchania audycji itp.); po drugie, przyjemności 
związane ze znajomością kodów i konwencji gatunkowych oraz możliwością wyboru 
tych najbardziej lubianych (np. kompetentnego, zaangażowanego oglądania sitcomów 
czy latynoamerykańskich seriali); po trzecie, gratyfi kująca rola użytkowania mediów 
w określonym kontekście społecznym (przyjemność oglądania meczu w telewizji w to-
warzystwie kolegów, czytania prasy wspólnie z innymi członkami rodziny, gry kompu-
terowej z własnymi dziećmi).

Blumler i Katz wskazują na uwarunkowania psychologiczne i socjologiczne; to one 
generują rozmaite ludzkie oczekiwania w stosunku do mediów i rządzą różnymi mode-
lami korzystania ze środków masowego komunikowania. Użytkowanie mediów prowa-
dzi do osiągnięcia gratyfi kacji, ale także do innych (niezamierzonych przez nadawcę) 
rezultatów i działań. Skutki kontaktu z mediami nie ograniczają się zatem jedynie do 
zaspokajania potrzeb i oczekiwań.

Szeroko znana i bardzo użyteczna klasyfi kacja korzyści zestawiona przez Denisa 
McQuaila (1987: 73) wskazuje na używanie mediów do zdobywania informacji; do bu-
dowania poczucia własnej tożsamości; do wchodzenia w interakcje społeczne; wreszcie 
– do rozrywki. McQuail bardzo szczegółowo opisuje też rozmaite warianty osiągania ta-
kich czy innych gratyfi kacji. Ciekawe u niego jest zwrócenie uwagi na to, że za natych-
miastową gratyfi kacją idzie osobista ocena wartości doświadczenia spotkania z konkret-
nym tekstem; ta ocena może mieć wpływ na dalsze wybory następnych doświadczeń. 
Ważne jest także spostrzeżenie, że nabyte w kontakcie z mediami doświadczenia bywają 
włączane do gry, stosowane w sytuacjach nawet zupełnie niezwiązanych z mediami.

Za opisanymi konceptualizacjami stoi założenie, że ludzie świadomie i celowo wy-
bierają media, teksty i kontekst odbioru. Nie przypisując odbiorcom bezmyślności, trze-
ba jednak przypomnieć, że (jak pokazało wiele późniejszych badań) wybór zawsze jest 
w pełni świadomy, a motywacje – możliwe do zwerbalizowania. Korzystanie z mediów 
ma często zrytualizowany charakter; pojedyncze wybory mogą zależeć także od tego, 
jak dane medium jest usytuowane w strukturze życia codziennego. Media stanowią rów-
nież rodzaj background noise, tła dla innych życiowych działań. W takiej sytuacji wybór 
treści może być świadomy i celowy (np. wybór określonej stacji radiowej z powodu 
rodzaju muzyki, jaką chcemy mieć w tle), ale częściej nie ma znaczenia. Coraz częstszy 
i mający coraz większy udział w całym czasie odbioru mediów zapping oparty jest właś-
nie na braku motywacji do odbioru poszczególnych programów i gatunków. Gratyfi kacja 
z włączenia się w strumień przekazów nie jest tu związana z konkretnym tekstem czy 
gatunkiem medialnym, lecz z samym procesem odbioru.

Wydaje się, że zaproponowana przez Jamesa Lulla (1990: 35–46) typologia społecz-
nych użytkowań telewizji w większym stopniu uwzględnia takie, nie do końca celowe, 
modele użytkowania mediów. Podstawą tej typologii są etnografi czne badania nad miej-
scem telewizji w domach ludzi, co pozwoliło badaczowi zwrócić uwagę także na nie-
oczywiste, bo nie całkiem racjonalnie umotywowane zastosowania mediów. Lull pisze 
zatem o roli telewizji w strukturze życia rodzinnego (telewizja jako element otoczenia 
oraz regulator czasu, rytmu, kolejności czynności w ciągu dnia, a także dostarczycielka 
wzorów do rozmowy) oraz o roli w budowaniu relacji międzyludzkich (ułatwianiu ko-
munikacji, umożliwianiu nawiązywania związków i izolowania się, podstawie do spo-
łecznego uczenia się oraz do nabywania i użytkowania kompetencji oraz sprawowania 
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władzy i dominacji w rodzinie). Typologia Lulla otwiera także ciekawe perspektywy 
dla analizy użytkowań innych mediów; „wyodrębnione sposoby wykorzystania telewi-
zji w rodzinie mają w istocie szersze odniesienie i mogą być traktowane jako wykaz 
podstawowych sposobów korzystania z wszystkich mediów masowych w rozmaitych 
sytuacjach społecznych” (Mrozowski 2001: 79).

Ustalenia McQuaila i Lulla stają się jeszcze bardziej pomocne do zrozumienia natury 
odbioru mediów, gdy przypomnieć wcześniejszy nieco artykuł Marca Lévy’ego i Steve-
na Windahla (1984). Otóż autorzy próbują rozważać aktywność odbiorczą jednocześnie 
w dwóch krzyżujących się wymiarach: pytają jednocześnie, jaki jest poziom i jakość 
aktywności odbiorców w kontakcie z mediami oraz czy aktywność ta ma miejsce przed 
danym przekazem w mediach, w jego trakcie czy po jego zakończeniu. Stawiają między 
innymi hipotezę, że wybór danego przekazu i zaangażowanie w jego odbiór wiążą się 
z tym, w jaki sposób odbiorca komunikował się z mediami i jakie przekazy do niego do-
tarły przed wyborem danego medium/przekazu (powstały bowiem kognitywne potrzeby, 
które mogą znaleźć zaspokojenie). Twierdzą również, że osiągane gratyfi kacje związane 
są z poziomem zaangażowania w trakcie odbioru, a poziom tego zaangażowania może 
się zmieniać czy falować. Poziom czy intensywność użytkowania przekazu po emisji 
zależą od poziomu i intensywności osiągniętych gratyfi kacji. Levy i Windahl podnoszą 
także (ich praca jest oparta na studium empirycznym przeprowadzonym w Szwecji), iż 
ludzie uprawiają różne praktyki komunikacyjne z powodu i wokół przekazów medial-
nych, bo nauczyli się tego w procesie socjalizacji. 

Inne opracowania (szerzej na ten temat – zob. Hamilton 1998) próbują kojarzyć 
analizę użytkowań i korzyści ze specyfi ką psychologiczną odbiorców, poszukując np. 
związków pomiędzy typem osobowości lub otwartością na zmiany a rodzajem poszuki-
wanych i uzyskiwanych gratyfi kacji.

Słabość teorii użytkowań i korzyści leży, jak sądzę, przede wszystkim w ogranicze-
niach proponowanej metodologii badawczej oraz w koncentracji na psychologicznych, 
jednostkowych motywacjach użytkowania mediów, przy pewnym zaniedbaniu (czy niedo-
statecznym docenieniu) uwarunkowań społecznych i kulturowych. Nie da się więc ogra-
niczyć do pytania o użytkowania i korzyści; niezbędne jest połączenie takich badań z po-
głębioną analizą recepcji z jednej strony, a z semiologiczną analizą przekazu – z drugiej.
Nie sposób pominąć czy zlekceważyć ogólnego klimatu kulturowego związanego z rolą 
telewizji, prasy czy Internetu w życiu odbiorców. Lektura/odbiór/interakcja ludzi z me-
diami musi być analizowana jako praktyka kulturalna o szerokich implikacjach dla kul-
tury, życia społecznego i po prostu życia osobistego jednostek.

Naturalnym wyborem jest w tej sytuacji odwołanie się do zdobyczy tzw. teorii kul-
tywacji (Gerbner 1998). Tyle tylko, że badania kultywacyjne w ostatnich dziesięciole-
ciach sprowadzały się najczęściej do prób odpowiedzi na pytanie, czy taki albo inny pro-
gram ma wpływ na takie czy inne poglądy wybranych grup odbiorców (Chandler 1995). 
Atrakcyjność hipotezy kultywacji i jej pozorna oczywistość doprowadziły chyba do 
nadmiernego ujednoznacznienia badań33 (Gauntlett 1998). Tymczasem, jak słusznie po-
wiada się w stosunkowo nowej, interesującej książce Jamesa Shanahana i in. (Shanahan, 

33 W Polsce na przykład dość bezrefl eksyjnie stosuje się hipotezę kultywacji do walki z telewizją lub 
internetem i wykazywania ich niszczącego wpływu na przykład na kulturę narodową, na moralność czy na 
wychowanie dzieci i młodzieży – zob. np. Braun-Gałkowska, Ulfi k 2000.
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Morgan, Shanahan 2002), „w (teorii) kultywacji nie chodzi o to, jaki wpływ na uczucia 
wyborców w stosunku do ich kandydata mają niektóre serwisy informacyjne czy kam-
panie reklamowe. W (teorii) kultywacji nie chodzi o to, czy nowa reklama może zmusić 
ludzi do kupowania nowej pasty do zębów. Nie chodzi o to, czy dzieci (czy inni ludzie) 
stają się bardziej agresywne, czy mają koszmary senne, czy doświadczają katharsis 
po obejrzeniu programu zawierającego przemoc. Nie chodzi o to, jak różni widzowie 
mogą sprzecznie interpretować motywacje postaci w operze mydlanej. (...) Nie chodzi 
naprawdę o wiele innych jeszcze dramatyczniejszych skutków oglądania telewizji, które 
tak często pojawiają się w debacie publicznej. Są to fascynujące i ważne problemy, ale 
odbiegają od kwestii poruszanych przez teorię kultywacji.

W teorii kultywacji chodzi o założenie istnienia stałych, powtarzalnych, wszechobec-
nych i prawdziwie niemożliwych do uniknięcia zespołów obrazów i ideologii, których 
dostarcza (...) telewizja. (...) Analiza kultywacji skupia się na zależnościach i skutkach 
kumulatywnego obcowania z telewizją w ogóle w długich okresach czasu” (ibidem: 5–
6). Rzecz jasna, telewizja to tylko jedno z licznych i zróżnicowanych medialnych źródeł 
klimatu kulturowego.

POŻYTKI ZE STUDIÓW KULTURALNYCH

Pomimo rozwoju badań nad komunikowaniem, większość analiz oddziaływania mediów 
to do dziś badania socjologiczne i psychologiczne; badaczy interesuje oddziaływanie 
przekazów na zbiorowości (socjologia) albo na jednostki i małe grupy (najczęściej psy-
chologia). Mimo powstania paradygmatu alternatywnego, większość badań wciąż jesz-
cze zorientowana jest na skutki – nie na proces. Nawet jeżeli jest prawdą, że „zamiast 
pytania «co środki masowe robią z ludźmi?» częściej stawia się pytanie „co ludzie robią 
z środkami masowymi?” (Goban-Klas 1999: 108), celem działań badawczych częściej 
jest dowiedzenie się, jakie to ma skutki, niż analiza procesów, dziania się, zmienności. 
W polskich warunkach przyczyną takiej sytuacji może być niezbyt długa i nie za bo-
gata tradycja badań nad mediami. Pomimo wysiłków nielicznych przedstawicieli kół 
akademickich, do lat 90. XX wieku pozostawaliśmy raczej na uboczu, jeśli nie zgoła 
poza zasięgiem sporów medioznawczych, rozgrywających się w drugiej połowie stu-
lecia w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej, a także w USA. Dodać 
należy, iż klimat polityczny PRL nie sprzyjał wnioskom co do samodzielności, kreatyw-
ności, autonomii odbiorców mediów – nawet jeśli na Zachodzie refl eksje nad tą samo-
dzielnością pochodziły przede wszystkim od badaczy o orientacjach lewicowych. Dziś 
do braku naukowej tradycji podmiotowego traktowania odbiorcy dołącza się obawa 
przed siłą perswazyjną i rosnącą (jak się zdaje) rolą telewizji i internetu w życiu ludzi. 
Skoncentrowanie uwagi na domniemanych skutkach tej dominacji jest poniekąd zrozu-
miałe, lęk sprzyja jednak raczej formułowaniu kassandrycznych przepowiedni niż bez-
stronnej refl eksji naukowej. Tymczasem badania nad miejscem i rolą mediów w kulturze 
popularnej co najmniej od lat 60. ubiegłego stulecia nie mogą nie brać pod uwagę dy-
namiki relacji pomiędzy mediami i ich użytkownikiem – szczególnie dziś, gdy modele 
użytkowania mediów coraz bardziej sterują w kierunku różnych form interaktywności. 
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Zmieniające się warunki niosą nowe postulaty stawiane badaniom nad kulturą i mediami 
(Marshall 2000); podkreśla się, że nowoczesna kultura popularna jest kulturą rekom-
binacji, gdzie odbywa się nieustanny proces recepcji i rekontekstualizacji elementów 
z przeszłości w nowych kierunkach, w celu wyrażania nowych celów i nowych prawd. 
„Nowa kultura medialna operuje w ogóle w ramach innych kryteriów kulturalnej pro-
dukcji i kulturalnej konsumpcji; wydaje się, że produkty są stale w trakcie powstawania 
i to bycie «w trakcie» włącza konsumentów w proces ich produkcji. (...) Digitalizacja 
form kulturalnych pozwoliła na rozwój «miękkich produktów»; znaczy to, że produkty 
mogą być zmieniane i rekombinowane, nie da się ich zatem tak łatwo uznać za produkty 
końcowe, lecz raczej za byty które się ciągle stają” (ibidem: bit 14–15).

W tej sytuacji przydaje się przywołanie niektórych pozycji badawczych i metodolo-
gicznych wypracowanych przez brytyjskie (a potem także amerykańskie i australijskie) 
studia kulturalne. „Ponieważ studia kulturalne, za sprawą swoich badań nad aktywnym 
odbiorem, mają tak dobrze rozwinięte rozumienie procesu transformacji znaczenia, 
są szczególnie cenne w interpretowaniu jak działa ta kultura rekombinacji w ramach 
i poprzez nowe technologie” (ibidem). „Obszerna praca nad aktywną publicznością jest 
w gruncie rzeczy badaniem produkcji kulturalnej, nawet jeśli odbywa się to przy użyciu 
terminologii odbioru. To, co zawarte w odbiorze form kulturalnych przez aktywną pub-
liczność, to wola publiczności by wyprodukować (własny) tekst” (ibidem: bit 11).

Przypomnijmy, o co chodziło kulturalistom. Brytyjskie Studia Kulturalne, rozwijane 
od lat 60. ubiegłego stulecia, przede wszystkim pod auspicjami Centre for Contemporary 
Cultural Studies na Uniwersytecie Birmingham, koncentrowały się na tych formach ak-
tywności kulturalnej ludzi, które dotychczas były przez badaczy kultury pomijane jako 
niskie i trywialne. W centrum ich zainteresowania znalazła się kultura popularna, sub-
kultury młodzieżowe, popularne mody, zjawisko tzw. fandomu (uwielbienia dla niektó-
rych postaci popkultury) itp. Kulturaliści nalegali na badanie kultury w jej społecznym 
otoczeniu oraz z uwzględnieniem wiedzy o systemach produkcji i cyrkulacji dóbr kultu-
ralnych. Wychodząc od założeń neomarksistowskich, analizowali kapitalistyczną mass 
culture w kontekście jej produkcji, warunków ekonomicznych itp. Radykalnie wobec 
niej krytyczni, akcentowali jej ideologiczny i ideologizujący wymiar. Jak podsumowu-
je współczesny neomarksista, „w wyniku wewnętrznych debat, a także w odpowiedzi 
na konfl ikty i ruchy społeczne lat 60. i 70., grupa birminghamska skoncentrowała się 
na współzależnościach pomiędzy reprezentacjami i ideologiami klasy, płci kulturowej, 
rasy, przynależności etnicznej i narodowości w tekstach kulturalnych, włączając w to 
kulturę mediów. (…) Skoncentrowali się także na tym, jak różne publiczności interpre-
towały i używały kultury medialnej na rozmaite i zróżnicowane sposoby w rozmaitych 
kontekstach, analizując czynniki sprawiające, że audytoria reagują na teksty medialne na 
skrajnie różne sposoby” (Kellner, Illuminations 16). U podstawy ich analiz znalazł się 
wzięty od Antonio Gramsciego koncept hegemonii, pozwalający opisywać, jak kultura 
medialna wyraża dominujące w kapitalizmie zestawy wartości, ideologie polityczne itp. 
w taki sposób, by niejako wciągnąć odbiorców w orbitę wielkiego projektu ideologicz-
nego, zwanego społeczeństwem konsumpcyjnym. Możliwe stało się także wskazywanie 
dróg ucieczki spod hegemeonii – przy pomocy tekstów, zachowań, odczytań kultury 
negocjowanych lub zgoła opozycyjnych do mainstreamu.
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Kontynuatorzy szkoły birminghamskiej – również na kontynencie amerykańskim i 
w Australii – ograniczyli krytykę, skoncentrowali się natomiast na różnorodnych, także 
tych wyzwalających i twórczych, aspektach korzystania przez ludzi z kultury popular-
nej. Można to, jak się zdaje, interpretować jako odpowiedź studiów kulturalnych na 
zmianę w życiu społeczeństw konsumujących zwaną zwrotem ponowoczesnym i fazą 
pokonsumpcyjną. Kultura medialna, widziana z perspektywy nowych studiów kultural-
nych, dostarcza różnorodnych przyjemności oraz budulca dla tożsamości jednostkowej 
i zbiorowej ludzi; jest twórcza, nie odtwórcza, powstaje w wyniku aktywności odbior-
czej; jej atrakcyjność i wywrotowość wyraża się w różnorodności, wielogłosowości, za-
przeczaniu hierarchii i porządkowi, zainteresowaniu tym, co marginesowe, alternatyw-
ne, jednostkowe. Jednym z centralnych pojęć staje się tu pojęcie przyjemności odbioru: 
pozytywnych gratyfi kacji związanych dla ludzi nie tylko z używaniem popkultury, lecz 
również z własną aktywnością poznawczą, społeczną, estetyczną związaną z tekstami 
kultury popularnej.

Warto przypomnieć, że studia kulturalne w krajach zaawansowanego kapitalizmu, 
w ciągu blisko już półwiecza swego rozwoju, doprowadziły do czegoś w rodzaju prze-
formułowania przedmiotu studiów nauk humanistycznych (Katz 1996); doprowadziły 
jeśli nie do zakwestionowania, to przynajmniej zrelatywizowania pojęć kanonu litera-
ckiego (czy szerzej: kulturowego) i „okresu” w kulturze oraz formalnych cech gatunków 
– przesuwając środek ciężkości na problematykę odczytywania i interpretowania teks-
tów kultury; wprowadziły w zasięg badań nad kulturą socjologię, ekonomię, politykę; 
przyczyniły się do zatarcia granic między kulturą „elitarną” i „masową”. Sprawiły, że 
możliwa jest dyskusja o tekstach kultury raczej w kategoriach ich społecznego funk-
cjonowania niż obiektywnych, inherentnych wartości artystycznych czy ogólnoludzkich 
(co nie oznacza, że dyskusja w takich kategoriach stała się niemożliwa; kulturaliści za-
proponowali po prostu alternatywny paradygmat analiz kultury). Doprowadziły do za-
akceptowania faktu, iż wszystkie formy kulturalne mogą być warte uwagi badacza, za 
kulturę zaś uznać trzeba zarówno zjawiska z górnej, jak i z dolnej półki – w równym 
stopniu operę i operę mydlaną.

To kulturaliści właśnie zbliżyli do siebie badania nad kulturą i nad komunikacją; 
w gruncie rzeczy umożliwili utożsamienie kultury z bardzo szeroko pojmowaną domeną 
komunikacji społecznej (Kellner 2002). Nie uczynili zaś tego wyłącznie z powodu pry-
watnej fascynacji i pamięci o własnych doświadczeniach społecznych – choć dla wie-
lu zainteresowanie kulturą popularną miało uzasadnienie w ich własnych biografi ach. 
Chodziło o coś głębszego: o przekonanie (Hall 1980), że kultura popularna aktywnie 
przyczynia się do tego, jakie są warunki życia zbiorowego; nie jest zatem biernym od-
zwierciedleniem rzeczywistości, tylko jej aktywnym, często sprawczym, składnikiem.

Szczególnie cenny, przełomowy wręcz w całym rozumieniu celów i metodologii 
medioznawstwa, stał się postulat (wielokrotnie realizowany w praktyce – w badaniach) 
interdyscyplinarności, przekraczania granic dziedzin akademickich, łączenia socjologii, 
antropologii, teorii komunikowania, teorii literatury itp. Kulturaliści, w swoich bada-
niach nad kulturą medialną, używają instrumentarium bardzo wielu nauk społecznych. 
Panuje tu duża metodologiczna otwartość: do celu badawczego mogą prowadzić metody 
socjologiczne, narzędzia psychologii społecznej, instrumentarium semiologiczne, antro-
pologiczne, literaturoznawcze itp. „Brytyjskie studia kulturalne pokazały swoją otwar-
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tość przez stałe wchłanianie znacznej części dorobku współczesnych ruchów, takich jak 
psychoanaliza, strukturalizm, feminizm, marksizm althusserowski, dekonstrukcjonizm 
i hermeneutyka. Ich żarłoczny apetyt na nowe prądy intelektualne ukazuje zarówno ich 
«potrzebę stałego wzbogacania teorii», jak i czyni przynajmniej powierzchowną znajo-
mość ze studiami kulturalnymi konieczną dla każdego, kto stara się dotrzymać kroku 
rozwojowi teorii w drugiej połowie XX wieku” (Schulman 1993: 10).

Niektóre założenia szkoły birminghamskiej zostały skorygowane, jednak dorobek 
kulturalistów w dziedzinie refl eksji nad mediami i kulturą popularną jest do dziś istotny 
i inspirujący. Dostarczyli oni bowiem ikonografi i i słownika pozwalającego na zintegro-
wanie wielu różnych dyscyplin i wielu różnych tradycji badawczych (zob. Grossberg 
1993). Umożliwia to spojrzenie na procesy komunikowania się z mediami i przy ich 
udziale w sposób dynamiczny, badanie i próby zrozumienia podstawowych relacji po-
między kulturą popularną i miejscem jej funkcjonowania: przestrzenią stosunków spo-
łecznych. 

Wypracowanych przez BCC i ich kontynuatorów kategorii trzeba używać ostrożnie, 
wystrzegając się na przykład atrakcyjnych uproszczeń: „nowego dogmatyzmu, w myśl 
którego publiczność albo czytelnik sam tworzy znaczenie. Teksty, społeczeństwo i sy-
stem produkcji znikają w solipsystycznej ekstazie twórcy tekstualnego, gdzie nie ma 
tekstu poza czytaniem – czego wynikiem jest parodia powiedzenia Derridy, że nie ma 
niczego poza tekstem” (Kellner, Illuminations 4). Konieczne jest unikanie, widocznego 
zwłaszcza w nowej fali studiów nad mediami, fetyszyzmu odczytania opozycyjnego; 
traktowania oporu odbiorcy w stosunku do kapitalistycznej ideologicznej zawartości 
tekstu jako wszechobecnego, koniecznego i – jako wartości samej w sobie, a także fety-
szyzowania i naturalizowania przyjemności odbiorczych, traktowania ich jako (zawsze) 
pozytywnej wartości i jako czegoś w gruncie rzeczy absolutnego. Znacznie zapewne 
rozsądniejsze jest uznanie, iż przyjemność jest uwikłana w warunki społeczne i kontekst 
kulturowy, i nie dana ani wrodzona, lecz wyuczona w procesie odbioru. Paradoksem 
jest też, że dokonana przez BCC rehabilitacja kultury popularnej, jako przedmiotu stu-
diów, nie oznaczała uznania, że może ona być wartościowa i pomagać użytkownikom 
w formułowaniu, krystalizowaniu i wypowiadaniu sądów o świecie. Badania nad kul-
turą popularną prowadzone były przez kulturalistów w najlepszym wypadku z pozycji 
sceptycznych, znacznie częściej zaś po prostu przesiąknięte były swoistym elitaryzmem 
i poczuciem misji. Badacz kultury popularnej miałby być zatem kimś, kto tej kultury nie 
lubi i nie szanuje; kogo zadaniem byłoby udowodnienie, jak bardzo jest ona kłamliwa, 
fałszywa, szkodliwa itp. Jest to oczywiście pochodna podstawowego zestawu założeń 
studiów kulturalnych – krytyki kapitalizmu, deterministycznego stosunku do ideologii, 
implikowanego projektu przebudowy społeczeństwa kapitalistycznego. Interpretowane 
w paradygmacie postmarksistowskim pojęcia ideologii i klasy społecznej nie wydają się 
dziś szczególnie użyteczne przy próbach zrozumienia społeczeństw późnego kapitali-
zmu34, a już w ogóle tracą swoją eksplikacyjną moc, gdy spróbujemy ich użyć do analizy 
aktywności kulturalnej ludzi w sytuacji transformacji ustrojowej. Nie znaczy to oczywi-

34 Warto zresztą zauważyć, że sami kulturaliści, choć nie wycofali się z rozumienia kultury jako zjawiska 
z dziedziny konfl iktu klasowego, znacznie częściej posługują się pojęciami rasy, płci kulturowej (gender) 
itp. Nie uwolniło to, badań zwłaszcza brytyjskich, od pewnego determinizmu, zamieniając tylko kategorię 
nadrzędną – z klasy na rasę, status, płeć itp.
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ście, że analizując tę aktywność, można i trzeba całkowicie odrzucić „twarde” kategorie 
socjologiczne – wiek, płeć kulturową, także klasę i ideologię. Powodowałoby to całko-
wite zsymulakryzowanie badań (co jest pociągające jedynie jako zabawa intelektualna). 
Trzeba się jednak zgodzić, że te „kategorie społeczne (...) są same w sobie konstruktami 
dyskursywnymi, historycznie zmiennymi artykulacjami i, koniec końców, niczym wię-
cej, jak narzędziami analizy heurystycznej” (Wolff 1999: 10) – i jako takie narzędzia, 
możliwe, ale nie konieczne, można je traktować. Wydaje się także, że w konkretnych, 
lokalnych warunkach polskich w drugiej dekadzie transformacji uprawianie badań nad 
kulturą popularną i nad mediami w celu krytyki kapitalizmu jest idealistycznym, naiw-
nym wręcz krytykowaniem chmur, że pada z nich deszcz. Nasycenie zaś refl eksji nad 
mediami wartościowaniem, oceną opisywanych zjawisk – zachowań, sądów, interpreta-
cji, przyjemności itp. – pod kątem pytania, „czy przyczyniają się do tworzenia lepszego 
życia i społeczeństwa, czy pomagają nas uwięzić w formach życia codziennego, które 
ostatecznie uciskają nas i degradują” (Kellner, Illuminations 4), zaprzecza bezstronno-
ści, nie mówiąc już o tym, że wymusza przyjęcie milczących założeń o „postępowości” 
czy „wyższości” pewnych interpretacji mediów nad innymi. W gruncie rzeczy więc 
ideologiczne i krytyczne uwikłanie studiów kulturalnych prowadzi do zaprzeczenia 
– postulowanej wszak przez nie właśnie – tezie o intelektualnej autonomii odbiorców35. 
Krytyczny stosunek do wartościującej postawy kulturalistów nie wyklucza naturalnie 
zaniepokojenia niektórymi przejawami kultury mediów. Przyjmijmy jednak, iż zanie-
pokojenie to należy do sfery (szeroko pojmowanej) polityki. Badacz mediów może, 
a czasem nawet powinien, je wyrażać w wypowiedziach publicznych czy w uprawianej 
przez siebie publicystyce. Do analizy naukowej jednak poglądy polityczne nie powinny 
mieć wstępu.

Podsumowując: to, co najbardziej płodne i interesujące w dorobku kulturalistów, 
to rehabilitacja „przeciętnego”, nieelitarnego odbiorcy; zainteresowanie tym, co tego 
odbiorcę interesuje; przyznanie mu suwerenności w odbiorze i użytkowaniu tekstów 
kultury przez możliwość tworzenia własnych tekstów odbiorczych, alternatywnych czy 
wręcz opozycyjnych w stosunku do znaczeń i odczytań projektowanych przez nadawcę 
(Hall 1980); koncentracja na aktywności, kreatywności odbiorców; wskazanie na rolę 
mediów w budowaniu ludzkiej tożsamości; przede wszystkim praktyczne realizowanie 
postulatów interdyscyplinarności i wielości paradygmatów w badaniach nad komuniko-
waniem.

ANTROPOLOGIA ODBIORU I KULTURA MEDIÓW

Niejako w konsekwencji postulatów szkoły birminghamskiej wyłoniła się w medioznaw-
stwie subdyscyplina, zwana etnografi ą lub – szerzej – antropologią odbioru mediów. 
Jako dyscyplina z własnymi założeniami i swoistą metodologią rozwinęła się ona w la-

35 ...aczkolwiek przynajmniej część amerykańskich i brytyjskich badaczy mediów, wychodzących z po-
zycji kulturalistycznych i teorii krytycznej, twierdzi coś wręcz przeciwnego: że ideologiczne ostrze studiów 
kulturalnych zostało stępione, to zaś spowodowało podważenie sensu badań i konieczność wykreowania no-
wych studiów kulturalnych (Katz 1996, Giroux 2002; Kellner 4 i 16, i in.).
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tach 70. XX wieku. Dziś współtworzy trzecią generację badań nad odbiorem mediów 
(Bird 2003); obok metodologii etnografi cznej, czerpie z modelu dekodowania Stuarta 
Halla (1981; 1980), badań semiotycznych, estetyki, socjologii mediów, psychologii spo-
łecznej i jakościowych badań nad mediami należących tradycji brytyjskich studiów nad 
kulturą. Nie są to już wyłącznie badania nad zachowaniami publiczności mediów. Ich cel 
jest szerszy: to wgląd we współczesną kulturę medialną (Bird 2003: 5) i jej rolę w życiu 
codziennym ludzi. Podkreślenie życia codziennego jest tu istotne, bo podpowiada, jaki 
ma być sposób patrzenia i opisu; nie oznacza jednak bynajmniej ograniczania się do 
wniosków dotyczących roli mediów w prywatnym życiu jednostek. Żyjemy bowiem 
w świecie, gdzie w znacznej mierze właśnie za sprawą mediów, „linie podziału między 
tym, co osobiste i tym, co polityczne albo między sferą prywatną i publiczną, nie są wy-
raźnie nakreślone” (Dahlgren 1992: 17). Obok badaczy stawiających sobie cele nauko-
we, etnografi ą odbioru mediów w końcu XX wieku zainteresował się także marketing; 
jest to dziś zainteresowanie konieczne dla każdego, kto chce budować strategie dotarcia 
do konsumentów i skuteczne plany kampanii reklamowych.

Wśród antropologicznych badań nad użytkowaniem mediów na uwagę zasługują 
prace Jamesa Lulla (Lull 1988, 1990). O ile praca z 1990 roku odtwarza i porządkuje 
podstawy metodologiczne etnografi cznego oglądu użytkowania mediów, o tyle nieco 
wcześniejszy zbiór artykułów, pod redakcją tego samego badacza, stanowi ciekawy 
przykład na to, w jaki sposób takie badania mogą dostarczyć wiedzy o kulturowych uwa-
runkowaniach odbioru. Książka ta jest wspólnym dziełem badaczy mediów z Wielkiej 
Brytanii, Wenezueli, Niemiec Zachodnich, USA, Chin i Indii. Opisują oni, jak rodziny 
w różnych kulturach używają telewizji do organizacji życia codziennego. Badania etno-
grafi czne, dodajmy, stanowią tu podstawę, jednak opisujący różne użytkowania telewizji 
badacze prowadzą też wywiady pogłębione, wykorzystują dane statystyczne, analizują 
dokumenty urzędowe, osobiste itp. Widać, że badania etnografi czne nabierają dodatko-
wego sensu, gdy traktować je kompleksowo i interdyscyplinarnie. Podobnie sytuują się 
analizy użytkowania telewizji w przestrzeni domowej Ien Ang (1994); podejście takie 
można też zauważyć w ciekawej pracy Ellen Seiter (1999) poświęconej badaniom sto-
sunku różnych grup społecznych (amerykańskich) do telewizji. Ciekawe jest tu zwłasz-
cza jawne wykorzystanie przez badaczkę własnych uwikłań kulturowych i ekonomicz-
nych, znajomości bezpośredniego kontekstu społecznego, w jakim żyją badani oraz 
samoświadomości badawczej do interpretacji wyników badań; autorka zna środowisko, 
o którym pisze, sama jest jego częścią – i czyni z tego atut swoich badań. Na kulturowe 
uwarunkowania odbioru telewizji, których nie można analizować w oderwaniu od et-
nografi cznych badań nad strukturami życia codziennego, zwracają także uwagę Roger 
Silverstone (1994) i David Gauntlett (Gauntlett, Hill: 1999). Do kompleksowego, inter-
dyscyplinarnego traktowania badań nad odbiorem mediów wzywa w swoim krytycznym 
przeglądzie dwudziestowiecznego stanu badań etnografi cznych nad mediami Virginia 
Nightingale (Nightingale 1997). 

Antropologiczne badania nad użytkowaniem mediów, lub badania wykorzystu-
jące narzędzia etnografi i odbioru, skupiają się dotąd przede wszystkim na telewizji, 
z pewnym zaniedbaniem innych mediów. Ciekawa, niedawno wydana, książka Davida 
Machina (2002) uzupełnia tę lukę – poświęcona jest etnografi cznym badaniom nad użyt-
kowaniem muzyki pop, internetu, gazet codziennych, analizuje też zjawisko uwielbienia 
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dla gwiazd. Telewizja też oczywiście zajmuje tam sporo miejsca – autor m.in. ciekawie 
opisuje jej umiejscowienie w domu, a w innym rozdziale analizuje warunki odbioru oper 
mydlanych. 

Nie sposób nie dostrzec, że wszystkie przywoływane prace z ostatnich lat powsta-
ły w anglojęzycznym kręgu kulturowym, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. 
Łatwo to wytłumaczyć większą niż gdziekolwiek indziej rolą telewizji w życiu codzien-
nym mieszkańców USA (tym dotkliwszy wydaje się brak takich badań etnografi cznych 
w innych krajach, które by pozwoliły na miarodajne porównania). Słabością tych badań 
jest niewątpliwie, obok dominacji tematu telewizji, skupienie się na tzw. fanach i heavy 
users, odbiorcach najbardziej lojalnych i zainteresowanych oraz stosunkowo niewielka 
wiedza, jeśli chodzi o użytkownika biernego lub mało zaangażowanego. O ile wiemy 
już dobrze, co się może dziać w głowie fana, zwolennika, miłośnika, aktywnego widza 
i czytelnika, o tyle brak pogłębionych badań nad tym, który tylko biernie patrzy lub 
który nie ma kompetencji albo ochoty, by oglądać krytycznie, kreatywnie czy – żeby 
użyć kategorii Halla – negocjacyjnie. Tymczasem takich odbiorców jest wielu, być może 
nawet większość.

OD SEMIOLOGII DO SEMIOTYKI MEDIÓW

W projekcie badawczym, opisywanym w tej książce przydatny był także aparat poję-
ciowy semiotyki strukturalnej (a częściowo i poststrukturalnej), zwłaszcza, że – jak 
się rzekło – odrzucamy tu nadrzędność czy dominację pojęcia ideologii36. Projekt ten 
był bowiem w pewnym stopniu próbą zbadania i opisu różnych semiotyk medialnych 
i odbiorczych w działaniu (wedle rozróżnienia terminologicznego zaproponowanego 
już w latach 60. przez Eco w Nieobecnej strukturze37; Eco 1996). Zresztą kulturaliści 
korzystali szeroko ze zdobyczy semiologii; wyraźny jest w ich działaniach wpływ prac 
Rolanda Barthesa, Umberto Eco, a także teorii dyskursu Foucaulta. Ich refl eksja nad kul-
turą uprawiana w duchu Mitologii Barthesa i Semiologii życia codziennego Eco stanowi 
dziś (toutes proportions gardées) wzór użycia semiologicznej aparatury badawczej do 
głębokiej refl eksji nad kulturą; jest przy okazji wzorem atrakcyjnego używania metody, 
która niefachowemu czytelnikowi mogłaby się wydawać hermetyczna. 

36 Trzeba jednak zastrzec, iż nie usuwamy jej kompletnie z pola widzenia; uważamy tylko, że spojrzenie 
poprzez pojęcia ideologii i hegemonii jest jednym z możliwych, ale nie wyłącznym oraz że nie musi służyć 
generowaniu opinii o charakterze politycznym.

37 Eco postulował tam wprawdzie uznanie teorii i analizy przekazów masowych „za jeden z działów 
semiologii ogólnej – i to z jej działów najważniejszy” (Eco 1996: 400); postuluje jednak jednocześnie roz-
różnienie pomiędzy semiologią jako ogólną teorią zjawisk komunikacyjnych – i semiotykami; „semiotykami 
nazywać będziemy (...) poszczególne systemy znaków, jeśli są one sformalizowane (dotyczy to systemów już 
wyróżnionych) lub przynajmniej możliwe do sformalizowania (wymagające dopiero wyróżnienia w jakiejś 
dziedzinie, w której dotychczas nie domyślano się istnienia kodu” (ibidem: 376). Uściślenie to uznaję w tym 
miejscu za konieczne, jako że zdaję sobie sprawę, iż w polskim piśmiennictwie przedmiotu nie ma obecnie 
pełnej zgody co do wymienności, tożsamości lub różnic pomiędzy pojęciami semiologii i semiotyki. Rozróż-
nienie zaproponowane przez Eco (który sam pisze skądinąd o licznych rozbieżnościach w interpretacji obu 
pojęć) wydaje mi się szczególnie wygodne i płodne poznawczo, jeśli chodzi o potrzeby niniejszej pracy.
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Tak więc wśród źródeł teoretycznych opisywanych w tej książce badań znalazły się 
uses and gratifi cations theory, tezy kulturalistów o aktywnym odbiorze kultury oraz od-
krycia semiotyków. Narzędzia pożyczone zostały od socjologii, semiologii, antropologii 
odbioru. Materiałem badawczym zaś miał być wycinek życia, obserwowany i rejestro-
wany na gorąco, na miarę możliwości jednego obserwatora, umieszczonego w wieży 
obserwacyjnej w najwyższym punkcie swojej własnej ulicy. 
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LISTA OSÓB

KOBIETY

AC, 26+, wykszt. zasadnicze, fryzjerka
AC, 65+, wykszt. podstawowe, na emeryturze 
AJ, 46+, wykszt. wyższe, planistka
AR, 26+, wykszt. niepełne wyższe, kosmetolog
BW, 36+, wykszt. średnie ogólne, właścicielka zakładu fryzjerskiego
MCz, 26+; wykszt. niepełne wyższe, zajmuje się domem, pomaga w rodzinnej fi rmie – zakładzie pro-

dukcji tekstyliów
BZ, 26+, wykszt. wyższe, prawniczka
ES, 46+, wykszt. średnie, rencistka
GW, 46+, wykszt. zasadnicze, pomoc kuchenna
HA, 36+, wykszt. średnie techn., technik budowlany, urzędniczka
HW, 46+, wykszt. średnie ogólne, zarządza sklepem
KK, 36+, wykszt. wyższe, prowadzi ajencję bankową
MK, 36+, wykszt. średnie ogólne, księgowa w rodzinnej fi rmie handlowo – usługowej
MM, 36+, wykszt. wyższe, nauczyciel akademicki
MS, 46+, wykszt. wyższe, lekarka
MZ, 26+, wykszt wyższe, specjalistka ds. marketingu 
RS, 36+, wykszt. średnie, zajmuje się domem
TG, 46+; wykszt. średnie, przedsiębiorstwo usługowe
SL, 65+, wykszt. wyższe, nauczycielka, na emeryturze 
ŻC, 46+, wykszt. średnie techn., główna księgowa, ma emeryturze

MĘŻCZYŹNI

AK, 46+, wykszt. wyższe, sklep z artykułami papierniczymi, AGD, chemią gospodarczą
DG, 46+; wykszt. średnie, przedsiębiorstwo usługowe
DM, 36+, wykszt. wyższe, doradca fi nansowy, współwłaściciel fi rmy consultingowej
GZ, 26+, wykszt. wyższe, architekt
JJ, 46+, wykszt. wyższe, inżynier – pracownik naukowy uczelni wyższej
JL, 36+, wykszt. średnie, taksówkarz
JS, 36+, wykszt. wyższe, menedżer w fi rmie międzynarodowej
JS, 46+, wykszt. wyższe, inżynier, stanowisko kierownicze w dużej fi rmie budowlanej
JW, 46+, wykszt. zasadnicze, ślusarz
KC, 26+, wykszt. średnie techn., magazynier
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LK, 46+, wykszt. średnie techn., fi rma handlowo-usługowa – elektronika
MD, 36+, wykszt. zawodowe, kierowca,
MR, 26+, wykszt. wyższe, prowadzi własny sklep spożywczy średniej wielkości
MW, 36+, wykszt. średnie ogólne, złotnik, obrót samochodami używanymi
PZ, 26+, wykszt. wyższe, menedżer
TCz, 26+; wykszt. średnie, prowadzi rodzinną fi rmę – zakład produkcji tekstyliów
ZC, 65+, wykszt. wyższe, inżynier, na emeryturze
ZW, 46+, wykszt. średnie techn., właściciel niewielkiego supermarketu osiedlowego 
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