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GLOBALNE STRATEGIE, LOKALNE PRAKTYKI?  
GENDER JAKO NEGOCJACJA ZNACZEŃ W TELEWIZJI  

DOBY GLOBALIZACJI 

Zasadniczym celem niniejszych rozważań jest próba nakreślenia dynamiki gry mię-
dzy dominującymi i opozycyjnymi dyskursami płci w specyficznych warunkach glo-
balnej telewizji. Jej istotny kontekst stanowi wysoce heterogeniczne środowisko post-
fordowskich strategii marketingowych, odwołujących się do wewnętrznie konflikto-
wego procesu identyfikacji tożsamościowych. Sytuację współczesnej telewizyjnej 
publiczności bodaj najcelniej ujął Arjun Appadurai, jeden z teoretyków globalizacji: 
moving images meet mobile audiences1 (ruchome obrazy spotykają mobilnych odbior-
ców). Określenie „mobilność” nabiera przy tym – jak to, mam nadzieję, zobaczymy – 
cech paradygmatycznych. 

Wypada więc rozpocząć od przyjrzenia się owej paradygmatycznej zmianie. Dość 
rozpowszechniony model badawczy ujmuje telewizję jako jeden z zasadniczych czyn-
ników globalizujących – podkreśla się przy tym rolę wielkich sieci, w rodzaju CNN, 
czy też mówi się o „disnejlandyzacji” masowej wyobraźni. Chris Barker – opierając się 
na znanej koncepcji Anthony’ego Giddensa ujmującej globalizację jako swoistą konty-
nuację nowoczesności (modernity) – pisze o telewizji zglobalizowanej (w wymiarze 
instytucjonalnym) i jednocześnie globalizującej (poprzez organizację przepływu obra-
zów i znaczeń w wymiarze ogólnoświatowym)2. Jak się jednak wydaje, ten punkt wi-
dzenia – rozpowszechniony również w popularnej publicystyce – który można sprowa-
dzić do poręcznej etykiety „krytyka kulturowego imperializmu”, nie uwzględnia od-
środkowej siły dyskursu globalnych mediów. Odwołanie do Bachtina jest tutaj zresztą 
celowe, gdyż ów dyskurs spełnia wszelkie kryteria przestrzeni wielogłosowej  
i hybrydycznej, co stosunkowo rzadko jest dostrzegane w analizach opartych na ha-
bermasowskim modelu przestrzeni publicznej. Model ów – nakreślony przez Haberma-
sa, przywiązanego do lokalnego projektu racjonalności – ulega w globalnej telewizji 
istotnym modyfikacjom. 

To jest poziom podstawowy, od którego wypada zacząć rozważania nad potrzebą 
wypracowania nowych modeli konceptualizowania płci w globalnej telewizji. W dość 
starym już – jak na warunki rozważań nad współczesną telewizją – tekście z 1987 ro-
ku. John Fiske podkreślał, jak homogeniczne teksty telewizyjne sprzyjają – paradok-

                                                        
1 „Modernity At Large”, interview with Arjun Appadurai by Anette Baldauf and Christian Hoeller, 

translocations_new media/art, on-line http://www.appadurai.com/interviews_baldauf.htm 
2 C. Barker, Global Television: An Introduction, Oxford, Basil Blackwell 1997. 



Anna Nacher 60

salnie – różnorodności odbiorczych taktyk3. Fiske powołał się na dobrze znane i często 
cytowane badania Ien Ang z jednej strony oraz Katza i Liebesa z drugiej, poświęcone 
recepcji serialu Dallas. Homogeniczność tekstów nie oznacza więc jednorodności od-
bioru – to spostrzeżenie dość oczywiste. Paradoks polega na tym, że telewizyjne for-
maty wręcz stymulują różnorodność odczytań, gdyż – jak pisze Fiske – szeroko dys-
trybuowane programy muszą być na tyle „otwarte” i polisemiczne, aby uwzględnić nie 
tylko odbiorcze przyjemności wielu społeczności w różnych miejscach globu, ale także 
skomplikowaną sieć przecinających się dyskursów. Zwłaszcza kiedy mamy do czynie-
nia z procesem proliferacji coraz to nowych „nisz” odbiorców, a kryterium ich wyróż-
nienia stają się bardzo lokalne polityki tożsamości. Popularne teksty telewizyjne nie 
mogą nie uwzględniać odśrodkowej siły dyskursów opozycyjnych, co pokazał sukces 
Simpsonów czy South Park – czy w ogóle sukces MTV w latach dziewięćdziesiątych, 
której popularność w głównej mierze oparta była na inkorporacji alternatywnych zja-
wisk kulturowych i stałej grze między centralizującą siłą procesu produkcji oraz moż-
liwościami subwersji tkwiącymi na poziomie dekodowania konkretnych tekstów, ofe-
rujących bardzo różnorodne możliwości negocjacyjne. Kategoria przyjemności jest 
tutaj bardzo ważna, gdyż – jak pisze Appadurai (i wypada się z nim zgodzić): „tam, 
gdzie istnieje konsumpcja – tam jest także przyjemność, a gdzie przyjemność – tam 
czynnik sprawczy (agency)”4. Oto istotna weryfikacja wspomnianej koncepcji Haber-
masa: kategoria przyjemności – tutaj rozumiana jako domena aktywności – przynależy 
w takim samym stopniu do tego, co publiczne, jak racjonalnie motywowana działal-
ność obywatelska5. Jej istotną siłą napędową jest wyobraźnia, rozumiana jednak jako 
fakt społeczny, do czego jeszcze wrócimy. 

Rzecz jasna, nie sposób w lapidarnym wystąpieniu wyczerpująco opisać owego fa-
scynującego zjawiska; koniecznie trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że globalna 
telewizja – czy raczej, jak chce Appadurai, współczesny mediascape – funkcjonuje 
w sieci wewnętrznie sprzecznych zjawisk, procesów, dyskursów. Ien Ang podkreśla  
– kontynuując wątek Fiske’a – że strategiom globalnej kultury towarzyszą lokalne 
taktyki przyswajania i przetwarzania owych globalnych tendencji, wzorów i znaczeń. 
Mało tego – poprzez przyswajanie takich wzorców lokalne kultury coraz częściej arty-
kułują swoją specyfikę6. 

Łatwo się o tym przekonać, przywołując niezwykły światowy sukces latynoskich 
telenoweli czy – w ostatnich latach – globalną karierę hybrydycznej estetyki spod zna-
ku Bollywood. Potwierdzają to także badania Michaela Tracey7 oraz Josepha Strau-

                                                        
3 J. Fiske, TV: Re-situating the popular in the people [w:] „Continuum: Austalian Journal of Media 

& Culture”, Vol. 1, no 2 (1987), on-line, strona odwiedzona 15.01.2004. http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ 
ReadingRoom/1.2/Fiske.html 

4 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universi-
tas, Kraków 2005, s. 16. 

5 Por. A. Appadurai, C.A. Breckenridge, Public Modernity in India [w:] red. C.A. Breckenridge, Con-
suming Modernity, University of Minnesota Press, Minneapolis 1995. 

6 I. Ang, Living RoomWars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World, London, Routledge 
1996. 

7 M. Tracey, Popular Culture and the Economics of Global Television [w:] „Intermedia”, Vol. 16, no 2, 
March 1998, International Institute of Communications. 
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bhaara8 pokazujące, jak popularność amerykańskich programów telewizyjnych wręcz 
przyczyniła się do zwiększenia lokalnej produkcji w krajach Ameryki Południowej tak, 
aby uwzględniać lokalne gusty. Globalizującej sile formatów towarzyszy zatem pod-
skórny nurt wzmacniający to, co lokalne, szczególne, specyficzne – taką dynamikę 
procesów globalizacyjnych podkreślają zresztą badacze, mówiąc o re-terytorializacji9, 
glokalizacji czy hybrydowości. Do zagadnienia lokalności w kontekście globalizacji 
jeszcze powrócę. Towarzyszącym temu zjawisku procesem jest tworzenie się wspólnot 
odbiorców (za Stanleyem Fishem można by posłużyć się pojęciem wspólnot interpre-
tacyjnych) zorganizowanych w większym stopniu wokół kategorii tożsamościowych, 
a w mniejszym związanych z tradycyjnie rozumianą (w kontekście geograficznym 
i politycznym) symboliczną przestrzenią kultury narodowej. Arjun Appadurai posługu-
je się pojęciem diasporycznej sfery publicznej, diasporycznych bądź translokalnych 
społeczności, zorganizowanych wokół obrazów i znaczeń krążących za pomocą me-
diów elektronicznych. Tym, co wiąże owe społeczności najsilniej, jest – jak to określa 
Appadurai – praca wyobraźni, którą umożliwia telewizja satelitarna, wideo, Internet. 
Dla na przykład Pakistańczyków mieszkających w Londynie czy wspólnot tureckich 
z Berlina jest to podstawowy modus wyobrażeniowej przynależności. Podobnie zresztą 
jak w przypadku społeczności, które konstytuują się na poziomie translokalnym, iden-
tyfikując się z alternatywnymi dyskursami płci, ekonomii czy polityki. Owe siatki 
dyskursywne – czy w ujęciu Appaduraia sfery przepływu ludzi, mediów, technologii, 
pieniędzy i idei, które nazywa odpowiednio10 ethnoscapes (populacja wędrowców: 
turystów, emigrantów, uchodźców, siły roboczej), mediascapes (zasoby informacji, 
znaczeń i obrazów dystrybuowana przez media na poziomie globalnym), technoscapes 
(przepływ spowodowany przez technologię oraz transnarodowe korporacje), finan-
cescapes (ruch globalnych rynków finansowych) oraz ideoscapes (modele ideologicz-

                                                        
8 J. Straubhaar, Distinguishing the Globar, Regional and national Levels of World Television [w:] red. 

A. Sreberny-Mohammadi, D. Winseck, J. McKenna, O. Boyd-Barret, Media in Global Context: A Reader, 
London, Arnold 1997. 

9 Por. D. Morley i K. Robbins, Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural 
Boundaries, London, Routledge 1995. 

10 Pozostaję przy oryginalnych, anglojęzycznych terminach Appaduraia. Tłumacz polskiego wydania, 
skądinąd bardzo dobrze radzący sobie z niełatwym tekstem, Z. Pucek proponuje pojęcia mediaobrazów oraz 
ideoobrazów, tworząc te neologizmy – jak się wydaje – od zestawienia z „landscape”, czyli kraj-obraz. 
Słownikowa definicja podaje wprawdzie: -scape – used to form nouns referring to a wide view of a place, 
often one represented in a picture (Cambridge International Dictionary of English, 1995), wydaje się jed-
nak, że nie o takie znaczenie tutaj chodzi. Wadą „etnoobrazów”, „mediaobrazów” itd. – stanowiących 
wszak kręgosłup koncepcji amerykańskiego antropologa – jest ustatycznienie proponowanych przez niego 
kategorii. Dla kulturoznawcy cząstka „-obraz” wydaje się podwójnie niefortunna również ze względu na to, 
że kojarzy się (mimo wszystko) z reprezentacją dwuwymiarową. Brzmi dziwnie, kiedy czytamy w polskim 
przekładzie: „Przyrostek -obraz podkreśla płynne, nieregularne kształty tych krajobrazów, kształty charak-
teryzujące w równie istotny sposób międzynarodowy kapitał, jak i międzynarodowe style ubioru” (s. 52). 
Sądzę, że lepiej byłoby jednak wykorzystać pojęcia pejzażu (etno-pejzaż, media-pejzaż, ideo-pejzaż itp.), 
które nie mają aż tak jednoznacznych konotacji i nie wikłają dodatkowo czytelnika w problematykę repre-
zentacji i referencjalności. Szkoda, że tłumacz nie poświęcił temu zagadnieniu choć kilku słów we wstępie 
do omawianego tomu – w gruncie rzeczy nie jest jasne, czym się kierował w swoich wyborze. 
A. Appadurai, Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis 1996, University of 
Minnesota Press, polskie wydanie: Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary globalizacji, przeł. 
Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005. 
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ne związane z euroamerykańską nowoczesnością: dyskurs praw człowieka, wolności, 
demokracji, równouprawnienia) – nakładają się na siebie i przecinają w sposób niere-
gularny i pozbawiony koherencji. Podstawowa z tych nieregularności ma swoje źródło 
w różnicy między przepływem (flow), który cechuje mobilność, ruch, przekraczanie 
granic, łączenie i rozłączanie, jednym słowem: zmienność, a krajobrazem (landscape), 
który jest domeną stabilności, terytorialności opartej na przypisaniu do określonego 
miejsca, czyli – statyczności. Otóż, według Appaduraia, większość ludzi – odnajdując 
się w „świecie wyobrażeniowym” (imagined world) – postrzega przepływ sfer, o któ-
rych wcześniej była mowa, w kategoriach stabilnych landscapes, gdyż to owe stabilne 
struktury określały w modernizmie sposób postrzegania świata i własnego w nim miej-
sca. Warto podkreślić, jak ważną rolę pełni tutaj wyobraźnia, którą – według amery-
kańskiego antropologa – odróżnia od eskapistycznej i kwietystycznej fantazji jej spo-
łeczny charakter oraz aktywizująca funkcja: u źródeł nielegalnej migracji – którą czę-
sto postrzega się po prostu jako ucieczkę od biedy – tkwi właśnie aktywna praca 
wyobraźni; ludzie decydują się na trud pogoni za marzeniami o godziwym życiu (sty-
mulowanymi medialnymi obrazami)11. Według amerykańskiego badacza (o indyjskich 
korzeniach) wyobraźnia stała się w świecie poddanym globalizacji faktem społecznym, 
to właśnie dzięki wzajemnie się przenikającym procesom kolektywnego czytania, kry-
tyki i przyjemności umożliwionym przez media tworzą się „wspólnoty odczuwania” 
(community of sentiments). Być może chodzi o poważniejszą zmianę paradygmatyczną, 
gdyż rola wyobraźni czy ogólnie wspólnotowej aktywności semiotycznej staje się za-
sadniczym kryterium w badaniu mediów: teoretycy często powołują się na koncepcje 
„wspólnot wyobrażonych” (imagined communities), którą zaproponował Benedict 
Anderson, wskazując na możliwość powstawania takich wspólnot wraz z rozwojem 
mediów drukowanych12. Tak więc mamy do czynienia z przemodelowaniem  
Habermasowskiej przestrzeni publicznej, rozumianej jako agora, na przestrzeń działa-
nia wspólnotowej wyobraźni, co wcale nie oznacza pasywności, atomizacji i kwiety-
zmu (czego dowiódł zarówno globalny ruch antyglobalistyczny – lapsus zamierzony, 
mamy wszak do czynienia z jednym z paradoksów dobrze egzemplifikującym nieregu-
larności na przecięciu owych scapes Appaduraia – czy paradoksy społeczeństwa sie-
ciowego w ujęciu Manuela Castellsa). 

Przyjrzyjmy się kilku możliwym przykładom, zaczerpniętym z indyjsko-brytyjskiej 
sieci Dish Asia Network (oferującej m.in. kanały Dan Music, regionalne Dan Jaya TV 
oraz Dan Ceylon) i pakistańskiej Prime TV, adresowanej do odbiorców w diasporze 
(oficjalny slogan reklamowy stacji brzmi „PTV brings you home”). Pokażą one złożo-
ność zjawiska, o którym mowa. Warto podkreślić, że są to telewizje o podwójnej roli – 
jako obecne w przekazie satelitarnym pełnią funkcję diasporycznej przestrzeni pu-
blicznej, o której pisze Appadurai. Najlepiej pokazują to dwie, następujące po sobie 
reklamy z Prime TV: są to bardzo krótkie teksty telewizyjne, których zestawienie nie-

                                                        
11 Wydaje się, że warto w tym kontekście przywołać także rolę, jaką wyborażonym/wyobraźniowym 

społecznym identyfikacjom podmiotowym przypisuje Ernesto Laclau, por. wstęp Lotara Rasińskiego do: 
E. Laclau, Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wro-
cławiu, Wrocław 2005. 

12 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, 
przeł. S. Amsterdamski, Znak, Kraków 1997. 
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sie ze sobą nieuniknioną kolizję wizerunków i dyskursów. Pierwsza z nich, reklama 
soków w kartonie pokazuje „zachodnią” rodzinę w supermarkecie: matka z dwójką 
dzieci (chłopiec i dziewczynka); kobieta ubrana jest w strój, który łączy wyobrażenie 
europejskości i nowoczesności (spodnie) oraz kultury subkontynentu indyjskiego (tu-
nika – w tym ujęciu przywodzi na myśl tradycyjną formę stroju kobiecego, shalwar 
kameez). W następującej bezpośrednio po niej, nonprofitowej reklamie fundacji zbiera-
jącej fundusze dla ofiar trzęsienia ziemi w Kaszmirze widzimy zaś tradycyjne wize-
runki dziewcząt i kobiet w chustach oraz mężczyzn przy komputerach (blok reklamo-
wy w Prime TV, październik 2005). Nie miejsce tutaj na pełną analizę złożonego dys-
kursu reklamy, zwłaszcza w ramach modelu postfordowskiego, chciałabym jednak 
zaznaczyć, że wprowadzenie terminu „kolizja” właściwie może być mylące. Nie cho-
dzi bowiem o przeciwstawienie obu wizerunków – to niosłoby ze sobą uproszczenia, 
w jakie obfituje teoria „zderzenia cywilizacji” z jednej strony oraz analiza wyłącznie 
„wizerunków” kobiet i mężczyzn w telewizji z drugiej. Nie zajmują nas zatem li tylko 
polityki reprezentacji, bo nie jedynie o „zawartość” tutaj chodzi. Sęk w tym, że diaspo-
ra porusza się w ramach obu sprzecznych ze sobą dyskursów, a przepływ działa w obu 
kierunkach. Mamy bowiem do czynienia nie tylko z przepływem dyskursu modernizu-
jącego z „centrum” (definiowanego jako strefa euroamerykańska) w kierunku kulturo-
wych „peryferii” (w tym przypadku regionów o silnych wpływach islamskich, ale nie 
arabskich). W ramach współczesnego mediascape wyraźnie zaznacza się także nurt 
zwrócony w drugą stronę, o czym można się przekonać, śledząc tzw. debatę o chustach 
we Francji czy Niemczech lub przeglądając stacje religijnej islamskiej telewizji sateli-
tarnej. Jeśli włączymy Prime TV w niedzielne popołudnie, równie dobrze możemy 
zobaczyć Pakistankę w tradycyjnym stroju, śpiewającą wersety Koranu i podpis „Me-
ena, Frankfurt nad Menem”. Czy jest ona Europejką? Czy muzułmanką? Jednoznaczna 
odpowiedź na to pytanie nie tylko niczego nie wyjaśni, ale wręcz nie jest możliwa, 
gdyż trajektorie wyznaczające „europejskość” oraz „muzułmańskość” nie są już 
(a może nigdy nie były) rozłączne w takim stopniu, jak chciałyby tego popularne teorie 
o zderzeniu cywilizacji. Jak przekonują nas kulturowe ogólnoświatowe debaty (bywa, 
że nadzwyczaj nacechowane przemocą, a nawet tragiczne, jak w przypadku morder-
stwa holenderskiego reżysera Theo van Gogha), polem minowym owych powikłanych 
relacji euroamerykańskiego projektu nowoczesności z ujmowaną jako „peryferyjna” 
tradycyjnością staje się dyskurs płci, do czego jeszcze powrócę w innym miejscu. War-
to jednak rozważyć te relacje w nieco innych kategoriach, niż podpowiada to ortodok-
syjna narracja teleologicznego progresywizmu, często ucieleśniona w niektórych wy-
powiedziach feministek liberalnych. 

Owe „peryferyjne” kultury, często ujmowane w dyskursie tradycjonalizmu i kon-
serwatyzmu przeciwstawiającego się europejskiej nowoczesności, są bowiem – jak to 
już ustaliliśmy – kulturami w wysokim stopniu hybrydowymi. To pierwsze – i bodaj 
najpoważniejsze – przekłamanie teorii wieszczącej zderzenie cywilizacji. W rzeczywi-
stości bowiem islamska kultura Pakistanu w bardzo istotnym zakresie różni się od 
islamskiej kultury krajów arabskich czy krajów Maghrebu, nie wspominając już o Ira-
nie czy Turcji. Być może zresztą mamy do czynienia raczej ze zderzeniem dwóch 
dyskursów uniwersalizujących: islamu z jednej strony oraz modernistycznego zachod-
niego dyskursu liberalnego z drugiej. Szczegółowa analiza tego zagadnienia nie jest 



Anna Nacher 64

oczywiście przedmiotem niniejszej pracy, stanowi jednak istotny element dyskursu płci 
w wymiarze globalnym. W każdym razie Indie – a to w wypadku Pakistanu ważny 
punkt odniesienia, gdyż do roku 1947 kraj był częścią Indii – i kultura subkontynentu 
indyjskiego często są opisywane w kategoriach kultury niejednorodnej13 z racji nakła-
dających się na siebie fal wpływów o charakterze globalizującym i centralizującym. 
Najpierw była to dworska kultura Wielkich Mogołów, później brytyjskie imperium. 
Obie fale odcisnęły na kulturze Indii trwałe piętno, stanowiąc jednocześnie czynnik 
scalający: klasyczna muzyka północnych Indii jest bowiem w znacznej mierze muzyką 
stworzoną na dworze Wielkich Mogołów, a ulubiony sport całych Indii, krykiet, jest 
wszak pozostałością Commonwealthu14. Język hindi zresztą, uznawany za język urzę-
dowy tego kraju, jest hybrydą – powstał z zespołu dialektów całego obszaru północ-
nych Indii, który zawiera w sobie sporo słów z języka angielskiego, ale też z arabskie-
go, perskiego i sanskrytu15. Jedynym językiem, którym (również współcześnie) mówią 
całe Indie (zarówno diasporyczne, jak i „lokalne”), jest język angielski (a raczej jego 
specyficzna odmiana). Nie sposób tutaj wyczerpać tak złożone zagadnienie, zwłaszcza 
jeśli uwzględnimy różnice między południowymi Indiami a północnymi (na południu 
opór języków regionalnych i lokalnych wobec hindi jest większy niż wobec angiel-
skiego, co potwierdza tezę Appaduraia o homogenizacji jako jednym z głównych za-
grożeń, ale rozkładających się według lokalnych kontekstów16), zainteresowanych 
należy odesłać do tekstów Chakravorty Gayatri Spivak, Arjuna Appadurai, Homi Bha-
bhy czy pisarzy, którzy wielokrotnie podkreślali swoje ulokowanie w hybrydycznej 
i wielogłosowej przestrzeni diasporycznej: Salmana Rushdiego i Vidiahara Surajprasa-
da Naipaula. Ową wielogłosową i bardzo zróżnicowaną przestrzeń, którą umownie 
nazywamy Indiami, znakomicie pokazuje reklama telewizji satelitarnej, kiedy widzimy 
bardzo odmienne grupy obywateli Indii modlących się w różnych świątyniach, w roz-
maity sposób, w kilku językach lokalnych (z angielskim na czele); (reklama Dish Net- 
work Asia, Dan TV, 2005). Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to wizja zgodna z teorią 
glokalizacji – to, co „indyjskie”, jest tutaj pokazane przez repertuar znaków krążących 
w mediascape, a ukształtowanych w ramach kolonialnego reżimu sygnifikacji (orienta-
lizm, egzotyka, barwność krain Wschodu i ich mieszkańców). Jak zresztą podkreśla 
Spivak, „postkolonialna publiczność nie ma dostępu do autentycznego tekstu”17, 
a rzekoma „autentyczność” staje się w równym stopniu sfabrykowana na potrzeby 
dyskursu o „wielokulturowości”. Krótki tekst reklamowy jest jednocześnie znakomitą 
egzemplifikacją wspólnoty wyobrażonej, pokazaną w wielkim (jak na reklamę przysta-

                                                        
13 Por. Słowo India jest czasem fałdą na niezmierzonej i równie nierozpoznanej heterogeniczności pod-

porządkowanych (subaltern), Chakravorty Gayatri Spivak, Outside in the Teaching Machine, London–New 
York 1993, Routledge, s. 79. 

14 Fenomenowi indyjskiego krykieta Appadurai poświęcił cały rozdział, por. Nowoczesność..., dz.cyt. 
15 Znowu odwołam się do Spivak, która pisze: „Krańcowa wersja hindi jako «narodowego» języka jest 

szczególną miksturą ze sztucznymi idiomami o silnie sanskryckich akcentach, którego głównym wciele-
niem jest mowa obsługi indyjskich linii lotniczych. Dla kontrastu, hindi mówiony i pisany jest wzbogacony 
wieloma zapożyczeniami z arabskiego i perskiego [...]”. Spivak konkluduje także: „mimo wysiłków san-
skrytyzacji, większość żargonu prawniczego Indii pochodzi, co zrozumiałe, z dworskiej odmiany języka 
perskiego”. Ch.G. Spivak, dz.cyt., s. 70. 

16 Por. A. Appadurai, Nowoczesność..., dz.cyt. 
17 Spivak, dz.cyt., s. 73. 
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ło) skrócie i utkaną z uprzednio już istniejących znaków, za pomocą których zagwaran-
towana zostaje „lokalność” projektu tożsamości regionalnej. Indusi definiują więc 
siebie poprzez repertuar znaczeń dostarczonych przez zachodnich kolonizatorów, nie-
jako z obrazów odbitych w źrenicy zachodniego turysty. Pokazano więc społeczności 
z różnych grup społecznych – a trzeba pamiętać, że podziały w Indiach przebiegają 
wedle znacznie bardziej powikłanych trajektorii, nie tylko religijnych, regionalnych 
czy językowych, ale także kastowych. Owe grupy modlą się o jedno: o antenę sateli-
tarną i możliwość odbioru telewizji Dan, która – jak się możemy domyślać – chce 
spełniać rolę scalającą (co wcale nie oznacza unifikującą) wobec rozmaitych diaspor 
rozrzuconych po świecie, a także tych zorganizowanych „wewnątrz”. 

Wydaje się bowiem, że kultura popularna pełni w Indiach podobną rolę jak w Sta-
nach Zjednoczonych: ma być gwarantem (to zabrzmi obrazoburczo dla purystów 
przywiązanych do narodotwórczej roli kultury wysokiej) tożsamości określanej mia-
nem „indyjskiej”. Jej zasób tworzą w znacznej mierze opowieści znane z wielkich 
eposów: Mahabharaty i Ramajany. Wątki miłosne najczęściej są wariantem smutnej 
historii Sity, o której opowiada Ramajana (porwana przez Rawanę, a później uwolnio-
na przez męża Ramę była poddana wielu dramatycznym i okrutnym próbom przez 
własnego męża, który nie wierzył w jej wierność – przetrwała wszystkie próby i Rama 
ostatecznie przekonał się o swojej pomyłce, a Sita często stawiana jest za wzór mał-
żonki, wiernej mężowi wbrew okrucieństwu z jego strony), albo sielankowej wersji 
miłości Radhy do Pana Kriszny czy też – jak to określają współczesne teorie – niemo-
nogamicznej (polyamoury) relacji pasterek i Pana Kriszny. Związek między tymi mi-
tycznymi opowieściami a współczesną kulturą popularną Indii jest jednak znaczenie 
wyraźniejszy niż w przypadku kultury zachodniej, gdzie oczywiście każda wielka mi-
łość ma coś wspólnego z Amorem (i/lub Erosem), ale jest to kwestia jedynie interpre-
tacji. W przypadku zaś indyjskich teledysków odnajdujemy sygnały na poziomie tek-
stów: jeśli w wideoklipie pojawia się deszcz, to znaczy, że związek erotyczny został 
skonsumowany. Wynika to z tradycyjnej symboliki, ale jest także odpowiedzią na 
indyjski odpowiednik Kodeksu Hayesa: kultura Indii jest dość restrykcyjna wobec 
nagości na ekranie (chociaż nie wobec erotyki – tutaj kolejna ważna różnica) i obraz 
kobiet w przemoczonych ubraniach jest jednym z często stosowanych reżyserskich 
wybiegów. Jeśli przyjrzymy się wideoklipom z Dan Music czy Dan Jaya TV, to prze-
konamy się, jak konwencjonalne są tam pozy, gestykulacja, układy taneczne. O ile 
w ramach MTV owa konwencjonalizacja (zupełnie naturalna zresztą w przypadku 
wideoklipu) ma swoje źródło w historii zachodniej kultury popularnej, o tyle w przy-
padku form muzycznej telewizji indyjskiej sięga – poprzez film – do owych wielkich 
opowieści oraz rytualnych form tanecznych, takich jak Bharata Natyam, które są tań-
cem-narracją, gdzie każdy gest i każdy grymas mimiczny to figura tekstualna. Stąd 
pierwszym poziomem dyskursu płci w owych tekstach telewizyjnych jest sfera najstar-
szej literackiej i filozoficznej tradycji Indii. Kolejną cechą indyjskich wideoklipów jest 
ich znacznie silniejszy niż w przypadku zachodnich odpowiedników związek z popu-
larnym kinem (na marginesie: typologie wideoklipów proponowane przez np. Ann 
Kaplan musiałyby w przypadku produktów indyjskich ulec daleko idącej weryfikacji). 
Największe przeboje indyjskiego rynku muzycznego, które nasycają przestrzeń miast 
z głośników sklepów, riksz i autobusów, są najczęściej ścieżkami z filmów – i vice 
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versa: popularne filmy muszą zawierać elementy wideoklipu, najczęściej są to piosenki 
z układem tanecznym, jakie znamy z najpopularniejszego chyba w Polsce produktu 
Bollywood, Czasem słońce, czasem deszcz (2001, reż. Karan Johar). 

Jeżeli zaś poświęcimy nieco uwagi reprezentacji gender na ekranie, na pierwszy 
rzut oka zobaczymy opozycje: kobiety w strojach tradycyjnych (sari bądź salwar ka-
meez), w tradycyjnym uczesaniu i zdobieniu oraz mężczyzn o „zachodnim” wyglądzie. 
To dotyczy zwłaszcza wideoklipów romantycznych, w których relacja damsko-męska 
wyraźnie zmierza do małżeńskiego finału. Tam, gdzie mamy do czynienia z kobietami 
ubranymi jak przeciętna bywalczyni dyskoteki któregoś z miast europejskich czy ame-
rykańskich, widzimy też najczęściej podobną waloryzację samej kobiety – stawką 
w grze staje się, jak się wydaje, głównie gratyfikacja erotyczna. Często są to ilustracje 
utworów o najbardziej „zachodniej” tkance muzycznej, ze stosunkowo niewielką ilo-
ścią elementów muzycznych charakterystycznych dla Indii. Takie elementy mogą się 
odnosić do muzyki klasycznej (np. brzmienie sarangi, dłuższa partia solowego fletu 
bansuri) lub popularnej (np. rytmy wywodzące się z ludowej muzyki tanecznej Pen-
dżabu, znanej na Zachodzie jako bhangra, czy tzw. bolywoodzkie brzmienie orkiestry 
smyczkowej – samo w sobie jest przykładem kulturowej hybrydy: symfonicznej orkie-
stry smyczkowej o indyjskiej technice gry). Są jeszcze elementy na przekroju, takie jak 
tabla (tradycyjny instrument klasycznej muzyki Indii, ale spopularyzowany ostatnio na 
Zachodzie jako element tkanki drum’n’bass czy breakbeatu). Tych odniesień do mu-
zyki klasycznej będzie więcej w wideoklipach romantycznych, gdzie treścią są zaloty 
zmierzające do akceptowanego społecznie związku albo zaloty w sytuacji, kiedy spo-
łeczny związek nie jest możliwy. Trzeba przy tym pamiętać, że małżeństwo w kulturze 
indyjskiej jest wciąż jeszcze w dużej mierze aranżowane, co stanowi źródło wielu po-
pularnych narracji kultury. Jednocześnie dyskurs romantycznej miłości jest rozłączny 
z kwestią małżeństwa, stąd duży nacisk położony na sferę sentymentalną: miłość mię-
dzy kobietą a mężczyzną zawsze jest do pewnego stopnia domeną marzeń, czemu na 
płaszczyźnie konkretnych wideoklipów odpowiadają specjalnie dobrane filtry (tzw. 
efekt halo), sielankowe pejzaże bądź górskie przestrzenie, w których pojawiają się 
grupy baśniowo kolorowych dziewcząt. Generalnie – brak realizmu, zarówno uczu-
ciowego, jak i narracyjnego czy wizualnego. Wydaje się, że postaci kobiece i męskie  
w tych wideoklipach również stanowią produkt specyficznego kulturowego snu o mi-
łości: o ile kobiety są wcieleniem uległej Sity czy słodkiej Radhy (ale mogą też mieć 
cechy groźnej Kali-Durgi), o tyle mężczyźni są czułymi, rozmarzonymi amantami, 
którzy nie czują żadnego wstydu, roniąc łzy czy śniąc na jawie. W rzeczywistości jed-
nak na poziomie telewizyjnego tekstu znakomita część wideoklipów ukazuje nam ko-
lejną opozycję: świat męski i świat kobiecy. Opozycja ta najczęściej przybiera formę 
wieloosobowych układów tanecznych, z których słyną produkcje spod znaku Bollywood, 
przy czym nie są one wzorowane – jak chcieliby tego niektórzy recenzenci – na wideo-
klipach Michaela Jacksona czy popularnych układach z dyskotek lat siedemdziesią-
tych. Taniec pełni zbyt ważną rolę w kulturze Indii, aby można było pominąć ten kon-
tekst, posiada swój własny alfabet oraz jest formą narracyjną i to są zasoby kulturowe, 
z których czerpie Bollywood. W ramach tych układów grupy tancerzy i tancerek toczą 
swoiste pojedynki, a para głównych bohaterów rozstaje się i łączy po to, żeby znowu 
się rozstać; często kobiety pomiatają mężczyznami, z odpowiednią dozą przymrużenia 
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oka. W kulturze Indii świat męski i świat kobiecy to rzeczywiście odrębne strefy, przy 
czym indyjska męskość może jawić się przeciętnemu Europejczykowi dość szokująco, 
jeśli zobaczy na ulicy dwóch panów trzymających się za ręce. Ten popularny gest 
przyjaźni i sympatii jest bowiem oznaką trwałości związków męskich i wymyka się 
konceptualizacji w ramach kultur heteronormatywnych. Jest to jednak temat na znacz-
nie szersze opracowanie. Kategorie takie, jak kobiecość czy męskość są bowiem 
znacznie bardziej heterogeniczne, niż zwykło się uważać. Nie dosyć bowiem, że mamy 
do czynienia z weryfikacjami kulturowymi, to jeszcze w ramach poszczególnych kultur 
istnieją znacznie od siebie odbiegające pozycje podmiotowe: czym innym jest męskość 
ojca rodziny, czym innym najmłodszego syna, czym innym kobiecość matki, która 
urodziła męskiego potomka, czym innym kobiecość wdowy itp. Owe pozycje podmio-
towe mogą się między sobą różnić diametralnie. 

Wydaje się jednak, że najistotniejsze parametry konceptualizacji kategorii płci  
w telewizji (i kulturze) globalnej pozostają nie do końca uświadamiane, bo nie chodzi 
przecież o to, aby poprzestać na identyfikacji różnic kulturowych. Powróćmy do kon-
cepcji owych „scapes” Arjuna Appadurai. Kategoria gender jest ważnym elementem 
zachodniego projektu nowoczesności: pokazuje to znakomicie już film z wczesnej 
epoki kina, Making of an American Citizen Alice Guy Blache z 1912 roku, w którym 
dokonuje się podwójna transformacja: jedna z nich oczywista – z rosyjskiego chłopa 
bijącego swoją żonę w amerykańskiego obywatela, który – dzięki obywatelskiej czuj-
ności oraz państwowemu aparatowi przymusu – pojmuje naganność takiego postępo-
wania. Druga – odbywająca się nieco w cieniu: z rosyjskiej chłopki znoszącej przemoc 
z dużą dozą rezygnacji w amerykańską obywatelkę, która w sądzie dochodzi swoich 
praw. Centrum owego budującego filmiku stanowi jednak projekt racjonalnej, nowo-
czesnej rodziny, o jasno określonych rolach i obowiązkach. Chłopka już nie grzebie się 
w ziemi i nie wykonuje prac fizycznych: jej domeną jest estetyczna i schludna kuchnia, 
w której podaje mężowi obiad przy ładnie nakrytym stole. Tak więc definicja obywate-
la jest tworzona poprzez znaczenia organizujące tożsamość płci i poddające je przemo-
cy symbolicznej nowoczesnego państwa, przyjmującej tutaj wyraz emancypacyjnej i 
równościowej retoryki. Jeśli bowiem przeanalizujemy tak silne zlokalizowanie indyj-
skiej telewizyjnej kobiecości w strefie tradycji (pokazuje to znakomicie także reklama 
programu kulinarnego), to szybko dojdziemy do wniosku, że w diasporycznej prze-
strzeni publicznej kulturowa kobiecość (kategoria płci w ogóle) staje się zakładnikiem 
dyskursu o lokalności (kulturowej odrębności, kulturowej różnicy itp.) w bardzo jed-
nak specyficznym procesie. Otóż, jak podkreśla to Appadurai18, dyskurs globalizacji 
ma swoje lustrzane odbicie, które zresztą jest jego wytworem: jest nim dyskurs „zloka-
lizowania”. Teoretycy, za Ronaldem Robertsonem19, piszą w tym kontekście, także o glo- 
kalizacji. Lokalność staje się więc w tym ujęciu swego rodzaju kulturowo produkowa-
nym efektem dyskursu globalizacji. Podmioty „lokalne” stale muszą legitymizować 
swoją różnicę od tego, co globalne (rozumiane często jako „uniwersalne” i „uniwersa-
lizujące”), aby móc wypowiadać się ze swojej pozycji podmiotowej stale powinny – 

                                                        
18 A. Appadurai, Nowoczesność..., dz.cyt. 
19 R. Robertson, Glocalisation: Time-Space and Homogeneity and Heterogeneity [w:] red. M. Feather-

stone, S. Lash, R. Robertson, Global Modernities, Sage, London 1995. 
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jak to podkreśla Spivak – legitymizować swój status odrębności, który jest uwikłany 
w dyskurs o „podrzędności” (subaltern), Trzecim Świecie, krajach rozwijających się 
itp. Stąd wynika nierozerwalność – co często podkreśla teoria postkolonialna – proce-
sów rozprzestrzeniania kultury imperium i jednocześnie jej hybrydyzacji przez odśrod-
kową siłę języka tych, którzy z peryferiów przekształcają centrum. Dlatego media-
scape zawiera w sobie paradoksalny projekt gender: wymuszanie lokalnej identyfikacji 
podmiotowej, której narzędziem staje się płeć – tradycyjna, homogeniczna kobiecość 
zostaje ustanowiona jako znak oporu wobec nowoczesnego, euroamerykańskiego pro-
jektu liberalnego. To właśnie płeć jest polem semiotycznej potyczki, która nieroze-
rwalnie jest uwikłana w ideoscape, tak, jak nakreślił ją Appadurai. Proces ten – jak się 
wydaje – dobrze wyjaśnia tak paradoksalne pozycje podmiotowe jak młode muzuł-
manki we Francji, które walczą o prawo do noszenia chusty. Potwierdzają to także 
przywołane przez Katarzynę Gawlicz badania J. Pettman na terenach byłej Jugosławii 
w latach dziewięćdziesiątych, która dochodzi do następującego wniosku: „Kontrolo-
wanie mobilności kobiet, ich związków i ciał staje się częścią narodowego projektu 
podtrzymywania granic”20. Gawlicz pisze w tym kontekście o „esencjalizacji treści 
kulturowej określającej tożsamość narodową”. To jednak tylko część procesu – bez 
uwzględnienia charakterystyki przepływu tak istotnej dla ideoscape, która w tym przy-
padku jest związana z szerszym kulturowym projektem (nowoczesność), nasze wnioski 
będą niepełne. Na najbardziej podstawowym poziomie można to wyrazić tak, jak pisze 
jedna z teoretyczek postkolonialnej teorii gender, Trinh T. Minha: 

Różnica nie powinna być definiowana ani przez dominującą kulturę, ani przez dominującą 
płeć. Kiedy więc kobiety decydują się podnieść zasłonę, można powiedzieć, że czynią tak, aby 
sprzeciwić się opresji męskich praw do ich ciał. Kiedy jednak decydują się zatrzymać zasłonę lub 
włożyć ją, choć już kiedyś ją zdjęły, ich motywacją może być chęć odzyskania własnej przestrze-
ni lub żądanie przedefiniowania różnicy w taki sposób, aby zanegować bezpłciową, hegemo-
niczną, scentralizowaną standaryzację21. 

Nie można tego procesu nie uwzględniać, zastanawiając się nad cyrkulacją znaczeń 
gender we współczesnej, globalnej telewizji. Jak się wydaje, opisany przeze mnie pro-
ces może stanowić dobre narzędzie teoretyczne również w przypadku lokalnej, polskiej 
kultury i jej specyficznego dyskursu płci i wartości rodzinnych. 

Modelem, który dobrze opisywałby takie paradoksalne tożsamości (tożsamość ro-
zumianą jako proces, stale w ruchu czy raczej w relacji między strumieniem i ustatycz-
nionym pejzażem), jest figura cyborga, pojmowana jednak nie jako postać z futury-
stycznej baśni, ale – za Donną Haraway – przede wszystkim jako punkt na przecięciu 
wielu dyskursów o często sprzecznych ze sobą czy wręcz wykluczających się genealo-
giach. Takie możliwości poddałam analizie w jednym z artykułów22. O figurze cyborga 

                                                        
20 K. Gawlicz, Płeć i naród. Dyskurs dotyczący „aborcji” w „naszym dzienniku” a kształtowanie toż-

samości narodowej [w:] red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Kobiety, feminizm i media, Poznań–Wrocław, 
„Konsola”, s. 110. 

21 T.T. Minh-ha, Not You/Like You: Post-Colonial Women and the Interlocking Questions of Identity and 
Difference, „Inscriptions” vol. 3–4, Center for Cultural Studies, University of Santa Cruz, on-line, strona 
odwiedzona 22.09.2005. http://humwww.ucsc.edu/CultStudies/PUBS/Inscriptions/vol_3-4/minh-ha.html 

22 A. Nacher, Cyborg jako kłącze – polityka produktywnych sprzeczności [w:] red. M. Radkiewicz, 
Gender – Konteksty, Rabid, Kraków 2004, s. 119–129. 
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rozumianej właśnie w kontekście dyskursywnej produktywności wspomina również, co 
ciekawe, w jednym z wywiadów Arjun Appadurai. 

Nie sposób w tak krótkim tekście zaprezentować ani wyczerpujących analiz, ani też 
przekonująco zarysować model teoretyczny. Nie to zresztą było moim celem. Chcia-
łam wskazać na potrzebę zmiany perspektywy w studiach nad płcią, które prowadzi się 
na styku teorii mediów. Zbyt często jeszcze – w polskiej teorii gender – specyfika 
telewizji jest traktowana w tradycyjnych paradygmatach dziennikarskich czy socjolo-
gicznych, bez uwzględnienia propozycji czy aparatu pojęciowego nowszych studiów 
nad telewizją. I vice versa – socjologiczne czy antropologiczne badania nad telewizją 
rzadko uwzględniają złożoność zagadnień badań nad tożsamością płci, zwłaszcza tych 
o proweniencji postkolonialnej czy wywodzących się z brytyjskiej szkoły studiów 
kulturowych. Badanie telewizji (oraz badania nad gender) we współczesnym wysoce 
skomplikowanym środowisku medialnym domaga się nowego paradygmatu, który 
będzie musiał zmierzyć się z granicami wyznaczonymi przez podział na tradycyjnie 
rozumiane sektory: nauk humanistycznych, ścisłych, nauk o ziemi i teorię polityczną. 
Studia postkolonialne zaś muszą stać się koniecznym narzędziem teoretyków badają-
cych współczesną kulturę audiowizualną. 
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