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Język mediów a kreowanie sensu – doświadczanie
wirtualności – media i mediatyzacja
w perspektywie pedagogiki

Problematyka tekstów zawartych w drugim numerze czasopisma „Media i Społeczeństwo” skupia się wokół problemów związanych z istotą przekazów medialnych
i strategii używanych do budowania sensów medialnych zanurzonych w kontekstach
społecznych oraz na różnych aspektach wirtualnych produkcji i ich społecznym odbiorze. Ważny obszar poruszanych zagadnień stanowią też relacje: media i świat
młodzieży oraz jej nauczycieli i wychowawców.
Pierwszą część działu Studia i Rozprawy stanowią rozważania na temat języka
mediów i kreowania przezeń sensu(ów). Otwiera je tekst Michała Drożdża (UPJPII
w Krakowie). Autor podejmuje próbę krytycznego oglądu dwóch funkcji mediów:
odzwierciedlania świata i kreowania rzeczywistości, zwracając uwagę na to, że rola
twórców i nadawców przekazów medialnych została zredukowana do tworzenia
kontekstów dla odbioru i interpretowania świata obiektywnego.
Do problematyki odbiorczo-nadawczej w mediach odnosi się również artykuł Zofii
Kowalik-Kalety (ATH w Bielsku-Białej – artykuł w języku angielskim), w którym
autorka prezentuje zagadnienie dyskursu telewizyjnych programów informacyjnych
jako narzędzia wpływania na opinię społeczną. Uczynienie Krytycznej Analizy Dyskursu ramą metodologiczną rozważań pozwoliło autorce przedstawić strategie wprowadzania do telewizyjnych programów informacyjnych zespołu środków werbalnych
i wizualnych, które tworzą dyskurs rozrywkowy, inkorporowany do dyskursu informacyjnego. Efektem tych strategii jest perswazyjny charakter programów informacyjnych w telewizji polskiej.
Tekst Urszuli Kolberovej (Uniwersytet Ostrawski – artykuł w języku angielskim)
wpisuje się w analizy dyskursu prasowego. Autorka prezentuje zmiany we frazeologii
dotyczącej rzeczywistości politycznej, jakie zaszły po tzw. „aksamitnej rewolucji”.
W swoich rozważaniach opiera się ona na materiale wyekscerpowanym z czasopisma
„Głos Ludu” – jedynego polskojęzycznego czasopisma, ukazującego się w Republice
Czeskiej.
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Drugi krąg studiów stanowią teksty związane z różnego rodzaju doświadczaniem
wirtualności. Poszczególne artykuły ujawniają, że wirtualna rzeczywistość, rozumiana jako świat alternatywny wytworzony przez media (np. gry komputerowe i programy telewizyjne), przenosi teksty, formy i treści na inne poziomy odbioru.
I tak Adam Regiewicz (AJD w Częstochowie) ukazuje analogie między wirtualnością i doświadczeniami średniowiecznymi, zauważając, że wiele zjawisk typowych dla
kultury wieków średnich znajduje odzwierciedlenie we współczesnej kulturze medialnej. Piszący porusza między innymi zagadnienia paralelności ze światem rzeczywistym (teleobecności), oddzielenia doświadczenia cielesnego od psychicznego
i duchowego, wizualizację symulowanej rzeczywistości.
Kolejny artykuł, którego autorem jest Maciej Zaremba (WSZOP w Katowicach),
dotyczy interpretacji tzw. memów internetowych. Według autora tekstu umiejętność
ich świadomego identyfikowania jest jedną z kluczowych dla komunikowania sieciowego kompetencji nadawczo-odbiorczych. Autor analizuje najpopularniejsze memy
z roku 2010 i 2011 ilustrując je fotografiami.
W następnym artykule Jarosław Pacuła (ATH w Bielsku-Białej) porusza problem
ikonizacji przekazu medialnego, a dokładniej – relacji między słowem i jego graficzną
realizacją w zapowiedziach medialnych (nagłówków prasowych i telewizyjnych).
Autor zwraca uwagę na para-reklamowy charakter przekazów opartych na grafizacji
i wizualizacji słowa, na graficzne wyeksponowanie części komunikatu językowego,
wkomponowanie grafiki w słowo pisane, na zapisywanie słów przy użyciu kroju i koloru czcionki współgrających ze znaczeniami słów i na inne sposoby wizualizacji słowa.
Paweł Świątek (ATH) zajął się zjawiskiem immersji w grach MMO, tj. powstawaniem więzi emocjonalnej gracza z fikcyjnym, wirtualnym środowiskiem stworzonym
w grze sieciowej. Autor opiera się na analizie gry World of Warcraft jako reprezentatywnej. Analizuje immersję w trzech aspektach: interaktywności, uczestnictwa
i języka używanego w grach.
Bogusław Dziadzia (UŚ w Katowicach) rozważa tzw. kulturę uczestnictwa w mediach, zwłaszcza nowych, na szerokim tle najnowszych przemian społeczno-kulturowych. Autor ukazał między innymi, jak technologie wolności zmieniają się w technologie kontroli i zniewolenia, zmierzając ku komercjalizacji i konsumeryzmowi, oparł
się na bogatej, krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu.
Tę część Studiów i Rozpraw zamyka tekst wpisujący się w krąg zagadnień związanych z obecnością tematyki muzycznej w mediach. Jego autor, Jerzy Kossek (ATH
w Bielsku-Białej – artykuł w języku angielskim), zwraca uwagę na fakt, że chociaż historia bluesa jako gatunku muzycznego sięga końca XIX wieku, to temat ten nadal
pozostaje jakby na marginesie w przekazach medialnych, co autor stara się zmienić.
Nowoczesne technologie informacyjne (media) coraz mocniej odciskają swoje
piętno na edukacji i wychowaniu młodego człowieka, znacząco wpływają zarówno na
sam proces kształcenia, jak i jego jakość. W kolejnej części oddanej do rąk czytelnika
publikacji prezentowane są możliwości wykorzystania mediów w edukacji oraz ich
wpływ na młodzież.
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W artykule Doroty Katarzyny Holajdy (AJD w Częstochowie) zostały poruszone
zagadnienia związane z wykorzystaniem Internetu w kształceniu polonistycznym.
Autorka zaprezentowała opis i charakterystykę wybranych stron i portali internetowych, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Ponadto
przedstawia ona wyniki badań ankietowych na temat korzystania z zasobów sieci
przez uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z województw śląskiego
i łódzkiego.
Monika Miczka-Pajestka (ATH w Bielsku-Białej) przedstawia zagadnienie dziecięcej kompetencji odbiorczej przekazów medialnych. Autorka rozpatruje kwestię
alfabetyzmu medialnego, rozumianego jako „zdolność do stania się pełnoprawnym
uczestnikiem współczesnej kultury medialnej”. W artykule postawiono też szereg
otwartych pytań, dotyczących głównie problemu kształtowania kompetencji odbiorczych dzieci w perspektywie konwergencji mediów.
Tekst Magdaleny Wierzańskiej (WSZiA w Zamościu – artykuł w języku angielskim),
wpisuje się w analizy związane z wpływem mediów na postawy i zachowania młodzieży. Autorka odnosi się do kilku zagadnień: cyberprzemocy, wiktymizacji i wpływu
mediów na zmiany w hierarchii wartości współczesnego młodego człowieka w polskich realiach.
Olga Dąbrowska-Cendrowska (UJK w Kielcach – artykuł w języku angielskim) analizuje z kolei współczesny polski rynek wydawnictw młodzieżowych. W swoim tekście
autorka przedstawia zmiany, jakie zaszły w czytelnictwie czasopism dla młodzieży
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, prezentując czynniki, które zadecydowały
o popularności niektórych tytułów.
W dziale Sprawozdania. Recenzje. Noty znajdzie czytelnik omówienie kilku publikacji poświęconych zagadnieniom medialnym. Marek Bernacki przedstawia ocenę
publikacji Maryli Hopfinger Literatura i media. Po 1989 roku., a Olga Dąbrowska-Cendrowska komentuje publikację dwóch autorów: Roberta Niczewskiego i Jakuba
Potrzebowskiego – Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie
komunikacji marketingowej. Na szczególną uwagę zasługuje recenzja jednej z najnowszych publikacji poświęconych komunikowaniu społecznemu i medialnemu –
pracy Magdaleny Piechoty, Grażyny Stachyry i Pawła Nowaka, zatytułowanej Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Swoimi refleksjami na jej temat dzieli się
Mariusz Rutkowski.
Oddając w ręce Czytelnika kolejny numer czasopisma „Media i Społeczeństwo”,
Redakcja wyraża przekonanie, że teksty w nim zamieszczone stworzą okazję do przemyśleń na temat roli mediów w komunikowaniu społecznym i staną się przyczynkiem
do dyskusji na tematy poruszone w poszczególnych artykułach. Publikujemy sześć
wybranych tekstów w języku angielskim, aby umożliwić zapoznanie się z polskimi
badaniami medioznawczymi odbiorcy zagranicznemu.
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Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu

1. Wstęp
W dobie rozwoju cywilizacji medialnej kulturowym faktem staje się sens tworzony
i produkowany przez media, szczególnie przez media elektroniczne. Współczesna
kultura medialna sugestywnie przekonuje w dostarczanych medialnych treściach, iż
należy porzucić „próby poszukiwania jakiegoś boskiego źródła dla konstytucji świata
naszego sensu − i pogodzić się z tym, iż wszelki sens może mieć wyłącznie nasz ludzki,
1
epokowy charakter, naznaczony piętnem stałego braku i niedostatku” . Warto zatem
spojrzeć na współczesną przestrzeń komunikowania medialnego jako przestrzeń
sensu. Media nie są bowiem tylko abstrakcyjnym i neutralnym nośnikiem informacji
i sensu, ale także posiadają swój własny wewnętrzny sens. Dlatego nie jest możliwy
jakikolwiek racjonalny opis mediów bez uwzględniania istoty mediów jako nośników
sensu i jednocześnie kreatorów sensu. Media komunikują nie tylko wydarzenia, ale
komunikują także siebie jako podstawowe medialne zdarzenie. Trzeba podkreślić
także to, iż media przekazują informacje i wiedzę w kontekście uwarunkowań, które
same w dużej mierze określają, co więcej, w uwarunkowaniach swoich własnych
możliwości. Coraz doskonalsze możliwości mediów są wykorzystywane jednak do
„produkcji” sensu częściowego, fałszowanego czy manipulowanego, do dostarczania
ludziom „celów pośrednich”, fragmentarycznych, dających im poczucie, iż warto jest
konsumować rzeczywistość, nie myśląc o ostatecznych odniesieniach. Produkowany
medialnie sens wypełnia w jakiejś mierze egzystencjalną pustkę wielu ludzi, zaspokajając częściowo ich potrzeby racji istnienia i działania. Mówiąc o produkcji sensu przez
media, myślimy o quasi-artystycznym tworzeniu takich idei i takiego klimatu konsumpcji, że tylko w niewielkim zakresie uzasadniają one racje istnienia i twórczych wysiłków ludzi, nie gwarantując im jednak pełnego rozwoju duchowego, godnego człowieka. Tylko bowiem sens życia, pełny i integralny, zapewnia człowiekowi główne racje
istnienia i działania2. W takich realiach medialnych głównym zagadnieniem jest już
nie tyle pytanie, czy życie ma sens, ale jaki ma sens i jaki kształt powinny otrzymać
1
J.A. Sikora, Omówienie „De la grammatologie”, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 5,
B. Skarga (red.), Warszawa 1997, s. 116.
2
J. Pałyga, Jak żyć, Poznań 1987, s. 2.
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przekazy medialne, by spełnić głębokie aspiracje człowieka do urzeczywistniania
swego człowieczeństwa. Niniejsze analizy są próbą krytycznego spojrzenia na dwie
koncepcje dekonstrukcji obiektywnego sensu: medialną produkcję sensu oraz
medialną destrukcję sensu. Punktem odniesienia do wyprowadzonych ocen i wniosków będzie racjonalna logika prawdy, zakorzeniona w tradycji sokratejskiej i filozofii
realizmu epistemologiczno-ontycznego. W zakończeniu spróbujemy dokonać swoistej diagnozy konsekwencji tej medialnej konstrukcji i dekonstrukcji sensu w obszarze
komunikacji medialnej.

2. Technopol produkcji sensu
Postmodernizm kwestionuje dotychczasowy system komunikacji medialnej,
negując założenia, wartości, normy i konwencje, na których się on opiera, a także
kwestionuje ustalone reguły nadawania sensu3. Współczesna kultura medialna
z jednej strony odzwierciedla i promuje postmodernistyczne tendencje kulturowe,
prowadzące do destrukcji personalistycznej filozofii sensu, a z drugiej strony „produkuje” nowy sens oparty na etyce sytuacyjnej i utylitarystycznej. Ten destrukcyjny
wpływ postmodernizmu na komunikowanie masowe jest widoczny wyraźnie na
poziomie negacji społecznej ważności i odpowiedzialności komunikowania. Kwestionuje on mianowicie potrzebę etycznej odpowiedzialności twórców, potrzebę zrozumiałości, prawdziwości i sensowności treści przekazu, społeczną rolę mediów czy też
potrzebę racjonalnego krytycyzmu odbiorców. Wszystkie te założenia stanowią niepodważalny kanon racjonalnego komunikowania i odpowiedzialnego funkcjonowania mediów. Negacja tych prostych, ale jakże fundamentalnych zasad, musi prowadzić do negatywnych konsekwencji dla człowieka i społeczności. Wszelka komunikatywność wymaga respektowania wielorakich uwarunkowań, szczególnie na poziomie odpowiedzialnego tworzenia i przekazywania treści medialnych. Tymczasem
postmodernistyczny styl myślenia i tego typu mentalność kulturowa charakteryzują
się negatywnym stosunkiem do kompetencji i roli ludzkiego rozumu. Wszystkie inne
cechy i wyznaczniki tego nurtu są tylko pochodną antyracjonalności czy irracjonal4
ności . Sareło pisze:
„Zanegowanie zdolności rozumu ludzkiego jest podstawą uprawomocnienia wielości prawd i zasad
moralnych, odrzucenia obiektywnego sensu rzeczywistości, teleologicznej wizji świata, zanegowania zasad jedności i uniwersalności oraz deprecjonowania kulturowego i społecznego wymiaru
5
ludzkiej egzystencji” .

3

Por. M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 396.
Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa,
Z. Sareło (red.), Poznań 1995, s. 10; por. także: T. Sierotowicz, Człowiek postmodernizmu, „Przegląd Powszechny”,
1996, nr 3, s. 281-293.
5
Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia…, s. 10.
4
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Postmodernizm jest świadomą rezygnacją z większości wartości uważanych dotąd
za wyróżnik kultury europejskiej. Chodzi tutaj mianowicie o odrzucenie prawdy jako
naczelnej normy i celu poznania, odrzucenie dobra jako celu ludzkich działań moralnych, odrzucenie rozumu jako fundamentu ludzkiej wolności i godności, wreszcie
odrzucenie sensu jako przestrzeni życia godnego człowieka. Mentalność kultury
postmodernistycznej charakteryzuje się brakiem szacunku lub lekceważącą negacją
tradycji, poszukiwaniem nowości i innowacji, chwilowej radości, euforii, nostalgii,
pastiszu, niekonsekwencji6. Kultura powinna mieć jednolity charakter, bez wyróżniania kultury „wyższej” czy „niższej” albo „tworzenia ważnych etycznych dystynkcji
w ofercie kulturalnej”7. Kulturę postulowaną i lansowaną przez postmodernizm trak8
tuje się jako „logikę kulturową kapitalizmu” , choć w tym stwierdzeniu zawiera się
pewna niekonsekwencja, gdyż sam postmodernizm zasadniczo neguje potrzebę
jakiegokolwiek porządku czy logiki. Negacja tych uznanych i zakorzenionych w kulturze i filozofii europejskiej wartości jest właściwie zakwestionowaniem duchowości
człowieka, jego rozumności i wolności. Postmodernistyczny antyracjonalizm jest
9
współczesnym irracjonalizmem niszczącym możliwość poznania i życia prawdą .
Chociaż postmodernizm traktuje tradycyjne filozofie i systemy etyczne jako niepotrzebne i złudne utopie, to jednak wraz z innymi prądami współczesności (np. New
Age) staje się współczesną utopią kulturową, oferującą w sytuacji kulturowego,
etycznego i religijnego zagubienia człowieka we współczesnej cywilizacji propozycje
nowych, radykalnych i natychmiastowych, ale w istocie doraźnych rozwiązań wielu
problemów i rzeczywistych zjawisk kryzysowych dzisiejszego świata. Łudzi tym
samym człowieka możliwością zbudowania tutaj na ziemi trwałego ładu ostatecznego i osiągnięcia własnymi siłami pełnego i ostatecznego szczęścia. Utopia postmodernizmu wynika wprost z jego antyracjonalności. Postmodernizm przede wszystkim
zdetronizował rozum. Uczynił to z wszystkimi wynikającymi z tego aktu konsekwencjami10, widocznymi wyraźnie w przestrzeni medialnej. Po pierwsze, postmodernizm
może kwestionować zasadność jednoznacznego, klarownego i sensownego przekazu, lekceważąc czystość gatunków medialnych, zacierając granice między nimi.
Łączenie i mieszanie gatunków uznaje on za zabieg w pełni uprawniony, jeśli jego
celem jest podniesienie atrakcyjności przekazu. Neil Postman określa te tendencje
jako „infotainment”11.

6

Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, WarszawaKraków 1999, s. 147.
7
Tamże.
8
D. Morley, Postmodernism: the rough guide, [w:] Cultural Studies and Communication, J. Curran, D. Morley,
V. Walkerdine (eds.), London 1996, s. 50-65; D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford 1989; F. Jameson,
Postmodernism: the cultural logic of late capitalism, „New Left Review”, 1984, nr 146, s. 53-92 (See: D. McQuail,
McQuail's, Mass Communication Theory, London 2000, s. 113-116, 238-239).
9
Por. I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, „Ethos”, 1996, nr 33-34, s. 143.
10 P. Bortkiewicz, Mentalność sekty a ideologia postmodernistyczna, „Ethos”, 1996, nr 33-34, s. 162.
11 Por. D. Kloock, A. Spahr, Medientheorien. Eine Einführung, München 2000, s. 99-132.

17

Michał Drożdż

„W przypadku dziennikarstwa prowadzi to do ekspansji infotainment, tzn. hybrydy gatunkowej
łączącej informację z rozrywką, fakt z fikcją, wiedzę z emocjami. Tak tworzone opowieści bliskie są
poetyce melodramatu i mogą być odczytywane w sposób bardzo subiektywny, co zresztą i tak jest
nieuchronne (i normalne), bo odbiorca ma całkowitą swobodę interpretacyjną, której nie można mu
ograniczyć. W rezultacie dziennikarskie relacje tracą obiektywne znaczenie i mogą być przez odbiorców użytkowane jako źródło wielu różnych gratyfikacji”12.

Treści medialne przestają być nośnikiem obiektywnego sensu, a tym samym
nośnikiem i przekazicielem prawdy.
Negacja prawdy i prawdziwości przekazów medialnych to druga ważna teza postmodernistycznej destrukcji procesów komunikowania. Postmodernizm, negując
kompetencje i możliwości poznawcze ludzkiego rozumu, odrzuca jednocześnie
możliwość i potrzebę tworzenia obiektywnej i prawdziwej wiedzy o rzeczywistości,
a to ma duże znaczenie dla mediów i ich funkcjonowania w kontekście prawdy.
Odrzucenie roli rozumu w jego funkcji poznawczej oznacza bowiem odrzucenie
obiektywnego porządku prawdy. Odrzucenie obiektywnego kryterium prawdy
prowadzi do jej relatywizacji i subiektywizacji. „O prawdzie nie da się powiedzieć nic
ponadto, że każdy będzie rekomendował jako prawdziwe te przekonania, które sam
13
uznaje za słuszne” . Jednym z naczelnych nurtów w kulturze filozoficznej postmodernizmu staje się zatem dekonstrukcjonizm prawdy. To właśnie w mediach, funkcjonujących w nurcie mentalności postmodernistycznej, dokonuje się przekładanie zasad
dekonstrukcji na praktykę destrukcji prawdy. Według tego nurtu myślenia, należy
odrzucić pokusę poszukiwania prawdziwego obrazu świata i absolutnych wartości.
Niemożliwość odnalezienia obiektywnego obrazu świata jest w postmodernizmie
oparta na założeniu, że nie istnieją absolutne kryteria prawdy i dobra. Brak absolutnych kryteriów oznacza również niemożność ich poznania14. Odrzucenie tezy
o istnieniu kryteriów prawdy i dobra jest konsekwencją postmodernistycznej koncepcji rozumu ludziego, któremu postmoderniści odmawiają cech uniwersalności.
W konsekwencji każda forma interpretacji i narracji doświadczenia jest prawomocna.
Skoro nie ma żadnego kryterium prawdy, należy przyjąć istnienie wielu prawomocnych prawd. Nie ma więc prawdy obiektywnej. Każdy stanowi o własnej prawdzie.
Prawda obiektywna, według myśli postmodernistycznej, jest zbędna i to nie tylko ze
15
względu na niemożliwość jej poznania , ale przede wszystkim ze względu na niemożność jej istnienia w wymiarach absolutnych.
12

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes…, s. 397.
R. Rorty, Nauka jako solidarność, „Literatura na Świecie”, 1991, nr 5, s. 205.
14 J. Giedymin, Czy warto przyjąć propozycje tekstualizmu?, [w:] Dokąd zmierza współczesna humanistyka,
T. Kostyrko (red.), Warszawa 1994, s. 41.
15 W filozofii postmodernistycznej wszelkie próby odnalezienia prawdy uznawane są za przejaw totalitaryzmu. Na
czym więc polega postmodernistyczne filozofowanie, jeżeli nie jest szukaniem prawdy, jak to miało miejsce w filozofii
klasycznej? Według G. Deleuze'a, polega ono na „fantazjowaniu”, w którym intelekt ludzki jest pobudzany do
„produkowania” pojęć ulotnych jak bańki mydlane, gdyż nie mają one jednoznacznych desygnatów. W konsekwencji
w tego rodzaju filozofii miejsce kosmosu zajmuje chaosmos. Według J. Derridy, filozofowanie sprowadza się do
dekonstrukcji (por. A. Grzegorczyk, Postmodernizm przeciwko prawdzie, „Ethos”, 1996, nr 33-34, s. 150).
13
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Z zagadnieniem wielości prawd ściśle wiąże się również postmodernistyczne
podejście do znaków i symboli16. Nie istnieje obiektywny związek między znakiem
17
i jego znaczeniem. Derrida i Baudrillard negują istnienie znaczenia samego w sobie.
Dla nich – jak pisze Olson − „nic niczego nie oznacza”18. Ta teza staje się dla nich bazą
reinterpretacji procesów komunikowania medialnego, które operuje przecież systemem znaków i symboli. Zgodnie z ich koncepcją, znak i symbol nie odnosi się do żadnej rzeczywistości oznaczanej, a „jedynie do innych znaczących w nieprzerwanym
samoreferencjalnym łańcuchu znaczeń, który nie odsyła do żadnego zjawiska zewnętrznego”19. Nie istnieje zatem żadna rzeczywistość obiektywna, doświadczenie
zewnętrzne, poza samym procesem oznaczania, ponieważ każde doświadczenie czy
każda rzeczywistość jest tylko efektem dyskursu semantycznego, prowadzonego
w całym procesie oznaczania. Derrida kwestionuje tym samym tożsamość podmiotu,
która byłaby również efektem gry nieodnoszących się do niczego znaczeń20. Całość
doświadczenia postmodernistycznego jest więc doświadczeniem gry, dyskursu,
dowolności i subiektywności ludzkich konstrukcji myślowych oraz autonomiczności
w ich konstruowaniu, poznawaniu i praktycznym stosowaniu. Subiektywność i autonomiczność znaczą tu zależność od decyzji konstruującego i poznającego podmiotu.
Jest to kolejny krok w odkrywaniu ludzkiego autodeterminizmu21, któremu brakuje,
według tego nurtu, oparcia na obiektywnym porządku wartości poznawczych i etycznych.
Konsekwencje takich tez dla teorii i pragmatyki komunikacji medialnej są ogromne. Wszystkie procesy zachodzące w przestrzeni medialnej są jakimś rodzajem
dyskursu, spektaklu, gry językowej, i to zarówno od strony twórców, jak i odbiorców
mediów22. Nie może być w ogóle mowy o dziennikarskim obiektywizmie i prawdziwości przekazu medialnego, dlatego iż tego typu postawy są tylko konwencją bądź
16

Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia…, s. 11.
Zob. J. Derrida, Cogito i Historia szaleństwa, „Literatura na Świecie”, 1988, nr 6, s. 154-193; tegoż, O gramatologii, Warszawa 1999; tegoż, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą. Jean-Louis Houdebinem i Guy
Scarpettą, Bytom 1997; tegoż, Hora-Chora, Warszawa 1999; tegoż, Pismo filozofii, Kraków 1993.
18 S.R. Olson, Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, [w:] Współczesne systemy komunikowania,
B. Dobek-Ostrowska (red.), Wrocław 1998, s. 51.
19 Por. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem
a kulturą masową, Wrocław 2003, s. 36.
20 Por. zasadnicze idee Derridy: J. Derrida, O gramatologii, Warszawa 1999.
21 A. Grzegorczyk próbuje pokazać, na czym polega postmodernistyczny błąd pragmatycznego ograniczenia roli
rozumu: „Człowiek w swoim poznaniu podejmuje decyzje dotyczące operowania pojęciami. Decyzje te są od początku tendencyjne: albo od początku otwierają się na niektóre intelektualne możliwości, albo od początku na nie się
zamykają. Człowiek ma jednak umysł głęboko stronniczy. Bardzo wcześnie podejmuje decyzje mające charakter
decyzji obronnych. Broni się przed niektórymi perspektywami poznawczymi. Podświadomość w dziedzinie myślenia
znacznie wyprzedza świadomość. Człowiek podświadomie dociera do takich wniosków, przed którymi stara się swoją
świadomość obronić. Podświadomie też wybiera często takie sposoby myślenia, które dają mu szansę ekspansji lub
zabezpieczenia jego praktycznych interesów. Tego typu refleksje funkcjonują począwszy od amerykańskiego pragmatyzmu. Pragmatyzm jest prawdziwy jako spostrzeżenie o ludzkiej stronniczości, ale fałszywy jako ideologia tej stronniczości. Tymczasem w postmodernizmie stał się on właśnie ideologią stronniczości intelektualnej” (A. Grzegorczyk,
Postmodernizm przeciwko prawdzie…, s. 158-159).
22 Por. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji…, s. 10-47.
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strategicznym rytuałem maskującym tendencyjność relacji. Obiektywizm i prawdziwość są tylko kwestią konwencji, wypadkową zasad dziennikarskiej narracji lub tylko
23
umowną postawą, określającą dowolny stosunek do rzeczywistości .
Media nie odzwierciedlają obiektywnego świata, ale kreują, według dowolnie
przyjętych reguł dyskursu, interpretacji i narracji, nie tylko subiektywny obraz rzeczywistości, ale nową medialną rzeczywistość, sytuującą się poza kryteriami obiektywizmu i prawdy. Kategoria prawdy w przekazach medialnych jest bardziej mitem niż
kategorią epistemologiczną. Negacja prawdy jako wartości poznawczej prowadzi
w konsekwencji do negacji prawdomówności dziennikarskiej jako kategorii etycznej.
Prawdomówność, odpowiedzialność za prawdę, służba prawdzie jako zasady i kategorie etyczne nie funkcjonują w postmodernistycznej przestrzeni medialnej. Na ich
miejsce pojawiają się kategorie tzw. odpowiedzialnej narracji, uczciwej ekspresji
własnych uczuć, myśli i doznań, normy przyzwoitości czy normy wrażenia itd24. W ten
sposób zostają zakwestionowane podstawowe założenia komunikatywności. Między
nadawcą i odbiorcą nie istnieje bowiem żaden obiektywny fundament komunikacji
ani epistemologiczny, ani etyczny, ani społeczny, istnieje jedynie dyskurs semiologiczno-semantyczny. W trakcie tego dyskursu, odbiorca konstruuje w sposób dowolny
sens i znaczenie odebranego przekazu, posługując się własnymi, subiektywnymi
narzędziami oraz sugestią, perswazją i innymi mechanizmami, które wraz z treścią
przekazu dostarcza nadawca. Redukując ten proces konstruowania quasi-obiektywności i prawdomówności do mikroskali, na przykład relacji dziennikarz-odbiorca,
można go w ten sposób przedstawić. Zaufanie do dziennikarza i jego relacji zależy
bowiem − w myśl interpretacji postmodernistycznej −
„bardziej od tego, jak się on prezentuje, a nie od tego, co sobą reprezentuje. Nie mając możliwości
sprawdzenia jego rzetelności i uczciwości (prawdomówności), widzowie muszą polegać na wrażeniu, jakie on na nich sprawia, a dobre wrażenie sprawia wtedy, kiedy jest na miejscu zdarzeń i stara
się dotrzeć do różnych źródeł informacji, kiedy angażuje się emocjonalnie i potrafi nawiązać z odbiorcą kontakt, kiedy mówi w sposób przekonujący i ma swój styl. Słowem: odbiorcy wierzą dziennikarzowi i jego relacji wtedy, kiedy przykuwa on ich uwagę i wydaje się im interesującą >osobowością<, czyli kiedy dziennikarz tworzy odpowiedni obraz samego siebie”25.

Wiarygodność i prawda przekazu nie opiera się na obiektywnych fundamentach
wartości, ale na atrakcyjności zewnętrznych form przekazu.
Medialna kultura ponowoczesności głosi zmierzch roli intelektualistów, przedstawicieli i stróżów prawdy, autorytetów, wskazujących kryteria rozróżniania między
prawdą i fałszem, dobrem i złem. Postmoderniści uznają prawo tzw. szarego człowieka do „prywatnej prawdy”, do wygłaszania opinii o tym, co on sam uważa za prawdę
23

Por. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes…, s. 397.
Por. W. Zieliński, Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Toruń 2001,
s. 48-107.
25 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes…, s. 397-398.
24

20

Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu

lub fałsz, dobro lub zło, prawo do decydowania o własnym losie, generalnie kwestionują natomiast teoretyczne i praktyczne przywileje różnych ekspertów: filozofów,
prawodawców, polityków, etyków, wychowawców, kaznodziejów. Praktyka ta znajduje swoje ucieleśnienie w medialnej produkcji prawdy i sensu, zgodnie z upodobaniami twórców i nadawców, zaspokajającej jednocześnie indywidualne, subiektywne
potrzeby odbiorców.
Konsekwencją postmodernistycznej negacji racjonalności i poznania prawdy
obiektywnej jest nie tylko relatywność wiedzy, ale destrukcja etyczna prowadząca do
26
nihilizmu moralnego , do negacji „podstaw o charakterze ostatecznym oraz wszelkich uzasadniających wizji świata”27. Postmodernizm zdaje się negować zarówno
potrzebę, jak i wartość podstaw o charakterze ostatecznym, zarówno tych immanentnych, jak i transcendentnych dla człowieka, które nadawałyby ludzkiej egzystencji
28
sens i uzasadniały jej cel .
Negacja obiektywnej prawdy i obiektywnych wartości etycznych prowadzi do
radykalnego zakwestionowania obiektywnego sensu29. Konsekwencją tego jest − jak
twierdzi Juan José Garrido –
„nihilizm, to znaczy afirmacja niemożności znalezienia ostatecznego i wszechogarniającego sensu
życia i świata oraz brak obiektywnych wartości etycznych (takich jak: wolność osobista, równość,
sprawiedliwość, dobro, cnota itd.). Nihilizm został obwieszczony już przez Nietzschego; teraz
zachęca się nas, abyśmy z niego korzystali. Brak sensu ostatecznego (immanentnego bądź transcendentnego) stanowi podbudowę tezy mówiącej o tym, że historia się zakończyła i że przyszłość już
30
nie istnieje” .
31

Zamiast obiektywnego sensu postmodernizm promuje różnorodność , pluralizm,
doraźną satysfakcję, tolerancję. Ta ostatnia, tolerancja wszystkiego, uzurpuje sobie
wprost znamiona wartości absolutnej. Za tymi wszystkimi procesami kryje się
26

Por. A.L. Zachariasz, Moralność i rozum w ponowoczesności, [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, Z. Sareło
(red.), Warszawa 1996, s. 31.
27 J.J. Garrido, Misja chrześcijanina w czasach kryzysu kultury, „Communio”, 1994, nr 6, s. 76.
28 „Ani Bóg, ani Rozum − pisze Garrido − ani Nauka, Kultura, Rewolucja, Rasa, Państwo, Partia ani awansująca Klasa
społeczna, nie mogą istnieć jako absolutne uzasadnienie. Niczego nie można uznać za prawomocne ani oprzeć na
jakichś podstawach w sposób ostateczny. Poza tym wszystko, co jest absolutne, jest nieprzydatne: w końcu przygniata
człowieka i ustanawia terror” (tamże).
29 Por. M. Drożdż, Przestrzeń sensu w postmodernistycznej „cywilizacji medialnej”, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 2001, nr 20/1, s. 14-15.
30 Tamże, s. 77.
31 „Logiczną konsekwencją negacji wartości obiektywnych jest negacja każdego światopoglądu, który stawia sobie
za cel scalenie rzeczywistości, wtłoczenie jej w ramy jakiegoś systemu oraz zubożenie jej różnorodności i bogactwa.
Odrzuca się wszelką reductio ad unum, dokonywaną w formie uniwersalnej i jednolicącej koncepcji” (J.J. Garrido,
Misja chrześcijanina w czasach kryzysu kultury…, s. 77).
32 Postulat indywidualizmu prowadzi do uznania faktu, że indywidualne poszukiwanie sensu może prowadzić ku
przepaści bezsensu: „z obawą i skrytą nieufnością człowiek odwraca się od wszelkich konkretnych treści (...) i szuka
ostatecznego sensu na własną rękę − by w końcu odkryć jedynie to, że sens szczegółowym treściom życia odebrała
utrata duchowego centrum. Duchowego centrum nie można jednak tworzyć samemu sobie na własne życzenie,
a próba stworzenia go powoduje jedynie głębszy lęk. Lęk przed pustką ciągnie więc nas ku przepaści bezsensu”
(J.A. Łata, Lęk przed pustką i bezsensem, „Communio”, 1994, nr 6, s. 42.
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postmodernistyczna wizja świata − swoistego konglomeratu epizodycznych, zatomizowanych elementów rzeczywistości, bez immanentnego sensu, bez trwałych wartości. Jedyny możliwy, dopuszczalny przez postmodernizm rodzaj sensu jest sensem
zindywidualizowanym i poszukiwanym na własną rękę32. W takiej sytuacji człowiek
szukający sam sensu podatny jest na manipulację, indoktrynację, działania socjotechniki33.
W dobie rozwoju cywilizacji medialnej kulturowym faktem staje się sens tworzony
i produkowany przez media, szczególnie przez media elektroniczne. Owa „produkcja”
polega bardzo często na dostarczaniu ludziom „celów pośrednich”, fragmentarycznych, dających im poczucie, iż warto jest konsumować rzeczywistość, nie myśląc
o ostatecznych uzasadnieniach życia. Medialna produkcja sensu „częściowego” lub
„namiastkowego” jest włączona integralnie w treść i formę różnych przekazów
medialnych. Mówiąc o produkcji sensu przez media, myślimy o quasi-artystycznym
tworzeniu takich idei i takiego klimatu konsumpcji, że tylko w niewielkim zakresie
uzasadniają one racje istnienia i twórczych wysiłków ludzi, nie gwarantując im jednak
pełnego rozwoju duchowego, godnego człowieka. Tylko bowiem sens życia, pełny
34
i integralny, zapewnia człowiekowi główne racje istnienia i działania . Współczesna
kultura medialna, pozostająca pod silnym wpływem ateizujących i postmodernistycznych humanizmów oraz wywodzących się z nich koncepcji moralności, neguje istnienie obiektywnego sensu świata i człowieka, sugestywnie przy tym przekonując
w dostarczanych medialnych treściach, iż należy porzucić „próby poszukiwania
jakiegoś >boskiego< źródła dla konstytucji świata naszego sensu − i pogodzić się
z tym, iż wszelki sens może mieć wyłącznie nasz ludzki, epokowy charakter, naznaczo35
ny piętnem stałego braku i niedostatku” .

3. Media w procesach destrukcji sensu
Media funkcjonujące w sferze publicznej, współtworzące kształt życia społecznego, mają również zadanie − w ocenie myśli postmodernistycznej − uczestniczyć
w procesach dekonstrukcji sfery publicznej. Sfera publiczna winna być ograniczona
na rzecz sfery indywidualnej i prywatnej. Postmodernizm promuje w dziedzinie społecznej wszelkie tendencje atomizujące społeczność, podkreślające indywidualność
i wielość, kwestionujące tradycyjne struktury i zasady życia społecznego oraz popiera
wysiłki zmierzające do zapewnienia coraz większej pluralizacji, fragmentaryzacji i atomizacji tej sfery. „Społeczeństwo ponowoczesne to społeczeństwo gry i zabawy.
Rzeczywistość jest w niej symulowana. Praca i produkcja przestały pełnić funkcje

33

Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia…, s. 26; Z. Sareło, Mass media – źródła dezintegracji
tożsamości osoby, „Communio”, 1995, nr 6, s. 39-43.
34 J. Pałyga, Jak żyć…, s. 2.
35 J.A. Sikora, Omówienie „De la grammatologie…, s. 116.
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zaspokajania potrzeb materialnych, lecz stały się narzędziami socjalizacji” . Postmodernizm odrzuca tradycyjne struktury społeczne, neguje rolę społeczeństwa jako
„nośnika i strażnika swoiście rozumianej racjonalności. (...) Postuluje się potrzebę poszerzenia
przestrzeni krytycyzmu, opozycji i wolności. Taki atak zawiera w sobie nie tylko rozrost racjonalizmu,
37
ale też atak na konsens w sferze życia społecznego” .

Postmoderniści wskazują, że wrodzonym aspektem każdej jednostki jest: być wolnym, mieć zdolność odsuwania się od wielu kodów, uwalniania się od jakiejkolwiek
38
partykularnej determinacji, kraju, zasady, grupy, rasy, seksu . W ten sposób dokonuje się odmowa uczestnictwa w tworzeniu więzów społecznych, „partyzancka
39
praktyka wobec systemu i stałe bycie w awangardzie” .
Istnieje podobieństwo między strategią postmodernizmu a polityką i etyką liberalizmu. Charakterystycznymi czynnikami, które łączą obydwa nurty w negacji znaczenia i roli społeczeństwa, są skrajny indywidualizm i proklamacja wolności negatywnej40. Społeczeństwo medialne przechodzi proces ustawicznych przekształceń i nieustannych zmian. Rozwój ten, ze swoją zmienną dynamiką, nie zmierza jednak ku
jakiemuś punktowi końcowemu, ku strukturom lepszym i doskonalszym, lecz jest
ciągłą zmianą, dostosowaniem się, uczeniem się, pędem ku nowemu. Społeczeństwo
znajduje się w ciągłym ruchu. Odcięte od przeszłości nie jest ukierunkowane na
ideały, wzorce, normy, cele, lecz na samorozwój i samokierowanie. Przyszłość nie jest
zwykłą kontynuacją teraźniejszości, ale raczej jawi się jako coś nowego, otwartego
41
i nieokreślonego . „W społeczeństwie tym kpi się z demokracji podporządkowanej
42
wymogom konsensusu i etyki z kodeksami” . W społeczeństwie postmodernistycznym „jednostka nie odczuwa żadnej potrzeby samookreślenia, podporządkowana
jest przypadkowości i dobrze się ma w tym żywiole zmienności i bezodpowiedzialności”43. Postmodernizm jest przeświadczony o kruchości i tymczasowości świata,
w którym nie dostrzega wewnętrznego porządku. Postępująca fragmentaryzacja
kultury, brak możliwości odwołania się do wspólnej tradycji kulturowej, tworzy ze
społeczności ludzkich luźne grupy zajmujące wprawdzie wspólnie pewne terytorium,
ale odmiennie myślące i inaczej postrzegające problemy ważne dla siebie i innych.
Społeczeństwa postmodernistyczne cechuje ciągły ruch, zmiana, rozmaitość. Żadnej
grupie nie przysługuje per se wyróżniona pozycja, przewodni ethos lub szczególna
36

T. Buksiński, New Age a postmodernizm, [w:] Oblicza nowej duchowości, M. Gołaszewska (red.), Kraków 1995,
s. 279.
37 P. Bortkiewicz, Postmodernistyczna destrukcja kultury moralnej…, s. 31-32.
38 Tamże.
39 Tamże, s. 33. Por. F. de Wachter, Post-Modern Challenges to Ethics, „Ethical Perspektives”, 1994, nr 2, s. 78;
B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 81-86, 94-96.
40 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia…, s. 34.
41 Por. J. Mariański, Pozakościelne formy religijności, [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa…,
Z. Sareło (red.), s. 63.
42 S. Morawski, Modernizm a postmodernizm − przedłużenie czy alternatywa?, [w:] Trudna ponowoczesność.
Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Poznań 1995, s. 144.
43 Tamże.
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misja wobec reszty społeczeństwa, chociaż − widać tutaj brak konsekwencji − sami
postmoderniści chętnie występują w roli proroków nowej kultury i nowych czasów44.
Kultura postmodernistyczna traktuje sferę publiczną jako aksjologicznie neutralną,
przesuwając ewentualne odniesienia aksjologiczne do sfery życia prywatnego. Informacja i wiedza traktowane są instrumentalnie, a wszelka pragmatyka i aktywizm
dominują nad teorią i mądrością.
We współczesnym społeczeństwie informatycznym dokonało się przesunięcie
z poszukiwania prawdy na poszukiwanie efektywności i skuteczności. Zacierane są
granice między ideologią a nauką, opinią a wiedzą. Wiedza jest sumą skomercjalizowanych informacji, funkcjonujących w pragmatyce wolnego rynku. Człowieka traktuje się instrumentalnie i funkcjonalnie, oceniając go według przydatności w realizowaniu określonych zadań, kompetencji, wąskich kwalifikacji zawodowych. Człowiek
45
zajmuje tylko taką pozycję, jaką przypisuje mu jego aktualna społeczna rola .
Postmodernizm odrzuca społeczną odpowiedzialność mediów. Pełnią one oczywiście w społeczności określone funkcje i zadania, ale bez społecznych zobowiązań,
bez odpowiedzialności za jakiekolwiek dobro społeczne, oferując jednostce, w duchu
absolutnej wolności, całą gamę równoważnych interpretacji, narracji, opinii, do indywidualnego, dowolnego wyboru i wykorzystania przez odbiorcę. Skoro w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę postmodernistyczną nie ma wyraźnych
i określonych celów rozwoju społecznego, mediom pozostaje zadanie tworzenia
coraz większych możliwości zabawy dla coraz większej liczby ludzi. Realizacja tych
zadań potęguje i rozszerza proces komercjalizacji mediów, któremu postmodernizm
jest raczej przychylny. Komercjalizacja bowiem promuje nieustanną zmianę mody,
poszukiwanie nowości, odrzucanie trwałych wartości i norm, negowanie autorytetów, w istocie propagując konsumpcjonizm, indywidualizm, komercjalizm, skrajny
liberalizm, hedonizm. Wszystkie te cechy promowane przez współczesne media włączają je w nurt kultury postmodernistycznej. Wprawdzie idee postmodernistyczne
zrodziły się z krytyki procesów komercjalizacji, konsumpcjonizmu i uniformizacji jako
produktów społeczeństwa industrialnego, to jednak − i tu widać brak konsekwencji
i chaos myśli postmodernistycznej − postulowane przez nią zanegowanie prawdy
oraz promocja pluralizmu myślenia i wartościowania wcale nie hamują tych zjawisk,
a wręcz przeciwnie, w kulturze postmodernistycznej procesy komercjalizacji, uniformizacji oraz konsumpcyjnego nastawienia do życia stają się coraz powszechniejsze.
Komercjalizacja struktur społecznych jest źródłem upowszechniania się i pogłębienia
konsumpcyjnego stylu życia. Komercjalizacja dokonuje się i w głąb, i wszerz. „Regułom zysku − jak pisze Sareło − podporządkowywane są coraz to nowe dziedziny życia
(…). Trudno dzisiaj znaleźć taką sferę struktury społecznej, która nie byłaby jeszcze
podporządkowana zasadom gry rynkowej. Komercjalizacja nie tylko obejmuje wszystkie wręcz dziedziny życia, lecz także coraz bardziej je sobie podporządkowuje.
44
45

Por. T.L. Pangle, Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej, Kraków 1994, s. 80.
Por. A. Bronk, Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos”, 1996, nr 33-34, s. 94.
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Warunkiem ciągłego wzmacniania się procesów komercjalizacji jest wzrost konsumpcji”46. Konsumpcyjny styl życia promowany jest przez media oraz wzmacniany przez
marketing i reklamę. Jednostki i społeczeństwo stymulowane są przez te struktury do
bezmyślnego konsumowania wszelkiego rodzaju dóbr. Większość przekazów medialnych staje się komercyjnym i konsumpcyjnym dobrem. Dotyczy to również informacji, które stają się komercyjnym towarem.
„Postmodernistyczny człowiek zachłystuje się stworzonymi przez wyrafinowanych techników
kolorowymi obrazami, w których propagowane są: ideał niczym nieskrępowanej wolności, potrzeba
spontanicznego samostanowienia, konieczność porzucenia krępujących konwenansów. Fikcyjne
obrazy traktuje on jak realną rzeczywistość. Oddając się ich niepohamowanej konsumpcji, traci
kontakt z realnym światem. Na co dzień znajduje się jakby w stanie narkotycznego zamroczenia,
47
w którym nie odróżnia wytworów ludzkiej fantazji od faktycznych wydarzeń” .

Życie jest nieustannym pasmem gry i zabawy, przypadkowych interakcji i indywidualnych doznań, a media wpisują się w tak pojmowaną kulturę populizmu postmodernistycznego. Dosadnie ilustruje to Neil Postman − zwolennik technologicz48
nego determinizmu w badaniach medialnych, „technopesymista” − dokonując krytycznej, często skrajnej i bezkompromisowej, analizy funkcjonowania i roli mediów,
zwłaszcza telewizji, w nowej kulturze masowej.
„Ja jednak nie twierdzę − pisze Postman − że telewizja jest rozrywką, ale że uczyniła ona z rozrywki
naturalny format, w którym przedstawia wszelkie doznania. (…) Problem polega nie na tym, że
telewizja przedstawia nam rozrywkową tematykę, ale na tym, że wszelka tematyka przedstawiana
jest jako rozrywka. (…) Rozrywka jest nadideologią całego dyskursu w telewizji. Niezależnie od tego,
co i z jakiego punktu widzenia jest przedstawiane, to zgodnie z przyjętym z góry założeniem – ma
służyć naszemu rozbawieniu i przyjemności. Dlatego właśnie nawet w widowiskach informacyjnych
(news show), które codziennie dostarczają nam migawek tragedii i okrucieństw, prezenterzy nakłaniają nas natarczywie, abyśmy >jutro znów byli z nimi<. Tylko po co? Można by pomyśleć, że kilka
minut morderstw i zadawania ran powinno wystarczyć jako powód do miesiąca bezsennych nocy.
Przyjmujemy zaproszenie prezenterów, ponieważ wiemy, że >wiadomości< nie mają być brane
poważnie, że są jak gdyby zabawą. Świadczy o tym wszystko, co się wiąże z informacyjnym widowiskiem – dobry wygląd i miły sposób bycia członków zespołu, ich sympatyczne wzajemne przekomarzanie się, podniecający podkład muzyczny, który otwiera i zamyka widowiska, żywy materiał
filmowy, atrakcyjne reklamy – wszystko to i wiele innych rzeczy sugeruje nam, że obejrzany właśnie
przez nas materiał nie jest bynajmniej powodem do łez. Ujmując rzecz bez ogródek, widowisko
49
informacyjne jest formatem, który sprzyja rozrywce, a nie edukacji, zadumie czy katharsis” .

Opisane przez Postmana procesy degradacji i eliminacji racjonalnego dyskursu
z mediów nie są zdeterminowane przez samą „naturę” przekazów medialnych, lecz
raczej przez treść przekazu i „naturę” instytucji medialnych funkcjonujących i kształtujących charakter postmodernistycznej kultury medialnej i społeczeństwa. Postman
46

Por. Z. Sareło, Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998, s. 28.
Tamże.
48 Por. M. Mrozowski, Wstęp do wydania polskiego, [w:] N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny
w epoce show-businessu, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002, s. 8.
49 N. Postman, Zabawić się na śmierć…, s. 130-131.
47
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pokazuje, że we wszechwładnej epoce mediów i „show-biznesu” życie prezentowane czy odgrywane na ekranie okazuje się ważniejsze od rzeczywistości, a medialne
emocje skutecznie redukują świat ludzkich przeżyć. Media determinowane są coraz
bardziej przez procesy komercjalizacji, zgodnie z którymi czynnikiem najmocniej
określającym formę i treść telewizyjnego przekazu nie jest technika, ale „ideologia
i interes ekonomiczny nadawców, czyli mitologia konsumpcjonizmu i pogoń za zys51
kiem” . Czynniki te również w zdecydowanej mierze determinują obraz świata
kreowany przez media. Media masowe stają się w dużej mierze, często implicite,
propagatorem postmodernistycznych idei kulturowych oraz procesów upowszechniania się ponowoczesnego stylu życia.
Postmodernizm krytykuje normatywność etyczną, społeczną, wychowawczą,
edukacyjną, odrzucając również wszelkie fundamenty takiej normatywności. Każdy
rodzaj normatywności i związanego z nim świata wartości rodzi tylko fałszywe nadzieje, czyni ze społeczności i jednostek przedmiot władzy i manipulacji. Nie istnieją idee
i wartości, które warte byłyby zaangażowania i poświęcenia. Postmodernizm kwestionuje angażowanie się w trwałe i obiektywne wartości i zasady etyczne oraz angażowanie się w życie społeczne według tradycyjnych, utrwalonych standardów.
W świecie mediów również nie powinna funkcjonować żadna normatywność wyznaczająca przestrzeń odpowiedzialności etycznej i społecznej. Takie ideały i zasady
dziennikarstwa, − żeby już nie mówić o odrzucanej przez postmodernizm etyce
mediów − jak prawdomówność, bezstronność, obiektywizm, bezstronność, faktyczność, niezależne formowanie opinii, służba społeczna, sprawiedliwość, szacunek dla
człowieka itp., trzeba zastąpić swobodą narracji i interpretacji świata, promocją indywidualizmu, subiektywizmu i hedonizmu, preferowaniem życia traktowanego jak
gra, zabawa, rozrywka i relaks. Ciekawie to ujmuje Mrozowski, pokazując nowe metody wartościowania pracy dziennikarskiej.
„Odrzucając normatywne wzorce rozróżniające >dobre< i >złe< dziennikarstwo, postmodernizm za
>dobre< dziennikarstwo uznaje tylko takie, które kwestionuje wszelkie roszczenia do prawdy i słuszności, łącznie z takimi roszczeniami samych dziennikarzy, otwierając równocześnie możliwości
nowych interpretacji, prowokując do zajęcia stanowiska i podjęcia jakiegoś działania, nie ukrywając
przy tym, że nie jest ono niczym więcej, jak tylko wieloznaczną, szczątkową, często wewnętrznie
52
sprzeczną wypowiedzią na jakiś temat” .

I o tego typu dziennikarstwo i o takie media właśnie chodzi, zgodnie z postmodernistyczną apoteozą indywidualnej wolności człowieka, wolności pozbawionej żywotnego związku z odpowiedzialnością i prawdą. Za jeden z głównych fundamentów tak
pojętej wolności uważa się wyzwolenie człowieka z rzekomej niewoli obiektywnego,
50

Por. N. Postman, Das Zeitalter des Showbusiness, [w:] Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von
Brecht bis Baudrillard, C. Pias, J. Vogl, L. Engell, O. Fahle, B. Neitzel (red.), Stuttgart 2000, s. 223-233.
51 Por. M. Mrozowski, Wstęp do wydania polskiego…, s. 11.
52 Por. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes…, s. 398.
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wiecznego i niezmiennego Sensu, stanowiącego, jak mówi Derrida, rodzaj Metanarracji, pozwalającej osądzić wszystkie ludzkie, indywidualne narracje53. Metanarracja, czyli inaczej obiektywna prawda i obiektywny sens bytu, według postmodernistów, nie istnieje. Stanowi jedynie iluzję tych, którzy bezskutecznie poszu54
kując sensu, z czasem uwierzyli, że udało im się go posiąść . Media stanowią, według
tego nurtu, przestrzeń promowania indywidualnych, dowolnych, subiektywnych
narracji, przestrzeń produkcji indywidualnego sensu, bez odwoływania się do jakiekolwiek obiektywnego fundamentu, który i tak de facto nie istnieje.

4. Zakończenie
Niniejsze analizy były próbą odnalezienia śladów i konsekwencji dekonstrukcyjnego myślenia w praktyce komunikacyjnej współczesnej kultury medialnej. Wiele
teoretycznych koncepcji z kręgu myślenia postmodernistycznego znajduje większe
praktyczne zastosowanie niż się wielu analitykom współczesnych mediów wydaje.
Media coraz aktywniej uczestniczą bowiem, obok tradycyjnej swojej funkcji odzwierciedlenia świata, w kreowaniu rzeczywistości. Świat mediów jest konstrukcją dowolną i przypadkową, konstruktem niepowiązanych przyczynowo i pozbawionych konsekwencji „obrazów”. Natomiast rzeczywisty świat, przy współudziale mediów, staje
55
się jedynie „wieloaktowym przedstawieniem” . Nowe media elektroniczne, funkcjonujące w zgodzie z zasadą interaktywności i posługujące się zarazem strukturą
hipertekstową, dokonały „interioryzacji logiki dekonstrukcji”56. Rezultatem tego procesu jest zmiana kompetencji twórców i odbiorców przekazów medialnych. Twórca
i nadawca przekazu treściowego nie przekazują w nim obiektywnego sensu, ale
zostają zredukowani do roli twórców kontekstów dla odbiorczej kreacji świata, która
staje się jednym z kontekstów interpretacyjnych. Sens przekazu jest współtworzony
przez odbiorcę w procesie interakcji z twórcą przekazu i technicznymi środkami medialnymi. Zadaniem twórcy staje się stworzenie układu-kontekstu, w którym odbiorca konstruuje przedmiot swego doświadczenia oraz jego znaczenie. Odbiorca nie jest
więc jedynie interpretatorem gotowego, czekającego na zrozumienie, obiektywnego
sensu przekazu, ale staje się współtwórcą subiektywnego sensu. W takim kontekście
53

Por. J. Derrida, Pismo filozofii…; I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, „Ethos”, 1996, nr 33-34,
s. 143.
54 Jak pisze jeden z polskich postmodernistów, J.A. Sikora: „Oświadczam: nie istnieje dzisiaj żaden fundament
sensu, co do którego można by nie mieć wątpliwości, co do którego można by jeszcze stawiać twarde wymagania
sensotwórcze i o którym można by mieć przekonanie (wiarę), że nas nie zawiedzie. Rozpadły się nie tylko kultywowane dotąd fundamentalistyczne wartości, strategie aksjosemiotyczne i normy racjonalności, ale wręcz wyparliśmy
się roszczeń, co do zasadności poszukiwań jakichkolwiek nowych podstaw dla naszego duchowego życia” (cyt. za:
A. Jawłowska, Sens i dekonstrukcja, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, z. 13: Inspiracje postmodernistyczne
w humanistyce, A. Jamroziakowa (red.), Warszawa-Poznań 1993, s. 52).
55 Por. Z. Bauman, Socjologia i ponowożytność, [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią,
H. Kozakiewicz i inni (red.), Warszawa 1992, s. 14.
56 R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2001, s. 70.
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„medialna produkcja sensu” nie jest niczym innym jak medialnym usiłowaniem
propagowania takiej koncepcji świata i życia ludzkiego, które tłumaczą się same bez
odwoływania się do uniwersalnego sensu. Istnieje więc we współczesnej mediosferze potrzeba ciągłego odkrywania i komunikowania integralnego sensu opartego
na prawdzie o człowieku i świecie. Odkrywanie tej prawdy w kontekście mediów jest
także wyzwaniem dla wszystkich, którzy nie rezygnują z racjonalnych możliwości
poznawczych człowieka.

Media production and deconstruction of the sense
Summary
The paper should be considered as an attempt to look critically at the two concepts of the
deconstruction of objective sense: the media-based production of sense and its media-based
deconstruction. The point of reference for the conclusions and judgments presented in the paper is the
rational logic of truth, rooted in the Socratic tradition and the philosophy of epistemological and
ontological realism. The text endeavors to diagnose the possible consequences of media-based
production and deconstruction of sense in the area of media-based communication. It cannot be denied
that, apart from performing their traditional function consisting in the mirroring of the world, the media
have recently become more and more active in the creation of the reality. The result of this process is the
change in the competencies of the creators and the recipients of media messages. Both the creator and
the recipient of such message contents have ceased to transfer objective sense in it. Their roles have
been reduced to the roles performed by the creator of the contexts of the received creation of the
world. The sense of the transfer is thus to be co-created by the recipient involved in the process of the
interaction formed together with the transfer author and the technical means of the media.
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The discourse of television news programs as a means
of influencing public opinion - an analysis based
on the CDA

The aim of this study is to shed light on the problem concerning the media and
society, i.e. the mechanism of influencing public opinion by the television news
programmes. The analysis takes into account selected news programs taken from
public (TVP1, TVP3) as well as commercial television (TVN). The study analyses
discursive strategies used in these programmes including linguistic and visual means.
The empirical research is of exploratory nature and the project is in progress.
It uses a multi-modal analyses which have developed within the frame of Critical
Discourse Analysis (CDA) methodology. It explores the verbal as well as non-verbal
elements in their mutual interaction and treats them as parallel semiotic systems
which play a role in the creation of meaning – in this case the media coverage. The
following categories of analysis were singled out: the way of presenting the news,
the functioning of narrative realism (in terms of CDA) as a category of the perception
of media messages, inter-discursiveness and re-contextualization, reciprocal
relationship of language and image1. In CDA, the term inter-discursiveness means
acquisition and use of the means employed in the discourse on one macro topic, in
another discourse – of another macro topic (see below). Discourses and their
themes, styles and genres within individual specimen of discourse are mixed, expand
their scope in many areas and discourses beyond the boundaries of individual areas,
cross, overlap and relate to one another2. Inter-discursiveness is formed by recontextualization of categories and methods of one discipline in another discipline.
Re-contextualization is understood in CDA as a kind of translation, transformation
where re-contextualized categories are combined into a coherent whole with the
existing categories and thus are transformed. In the methodology of the CDA
1
A. Duszak, N. Fairclough, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, [in:] A. Duszak, N. Fairclough (ed.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, Kraków 2009, p. 7-29, L Chouliaraki, W stronę analityki mediacji, [in:] A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna
analiza dyskursu ..., p. 305-342.
2
R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [in:] A. Duszak, N. Fairclough
(ed.), Krytyczna analiza dyskursu ..., p. 185-199.
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empirical research on the mechanisms of interpenetration of discourses, individual
components of discourse analysis were singled out. They are: the macro theme
(general) of discourse, which includes many detailed sub-themes; text – the material
product of language activities, which represents a particular type of speech
(a semiotic type), i.e. a socially sanctioned way to use the language associated with
a particular kind of social action (Fairclough 1995, 14), area of social action –
a specific slice of social reality which is the reference for the given discourse, aimed at
targets of the discursive activities. It is obvious that in the television news programs
the macro themes are various content materials about important current events and
developments in different spheres of life and social activities, national and
international. The various events and phenomena are the subthemes. The socially
sanctioned use of language (and of other semantic systems) is here consistent with
the objective relation of the actual course of events and phenomena in the nature of
media ethics. It is here that one can talk about the discourse of television news
programs.
Such methodology is used to implement one of the basic assumptions of CDA
research paradigm, that is, penetration. Penetration focuses on how a group with
influence and capital, generally understood as the sender, uses language, image and
sound, (components of discursive strategies) to influence the TV viewers' opinions.
A specific study is devoted to the role of entertainment and persuasion in the
discourse of television news programs.
Studies on the use of persuasive strategies in news programs have not been yet
carried out in Poland on a larger scale. Such strategies are used in a variety of
persuasive texts, which are exemplified by advertising. Studies on the elements of
entertainment in television news programs (e.g. dailies, news, facts, and others) have
been carried out in the world for a long time. They were pioneered by Neil Postman,
American television researcher of mainly commercial TV, who, in the mid-eighties,
3
wrote, "Entertainment is over-ideology of all television discourse." Postman argues
that it is not the increase of the number of entertainment programs on television that
is dangerous, but introducing entertainment category into news programs.
Research on television programs is also conducted in Poland. A study of public
television programs in the years 1995-2009 showed that the number of
4
entertainment programs on TV1 and TV3 channels increased steadily . As the
researchers say, the increase was, and is, attracting attention and increasing TV
audience, which translates into profits. Many articles discuss the newsentertainment which is present in the newspapers, word plays that appear in the

3

N. Postman, Zabawić się na śmierć (Amusing Ourselves to Death), trans. L. Niedzielski, Warszawa 2002,
p. 101-124.
4
T. Mielczarek, Misja – rozrywka – pieniądze. Kierunki ewolucji programu TVP S.A., „Media i Społeczeństwo” issue
1, p. 13-28.
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titles of newspaper articles and in the language of the press in general . Only few
articles were devoted to news casting on television news programs6. This research
focuses not on statistics but on the discursive strategies which appear in television
news programs.
1. Presentation of the news on commercial television (TVN) begins with the socalled trailer, aired about 10 minutes before the start of the Facts (the news). While
analyzing the manner in which this segment of the news is carried out, it must be
emphasized that the speaker is usually smiling (except in exceptional circumstances),
and is enthusiastic and full of energy. The information trailer is presented in the form
of headlines (main titles), while in the foreground there are the topics in which one
may easily use the entertainment discourse. As an example of this kind of discourse,
we may use the trailer of TVN Facts of 9th of September 2011, which provided
information about the extraordinary pace of recovery of Jarosław Wałęsa, after
a road accident, as an almost miraculous event. The whole trailer ends with a call for
viewing Facts, which is, essentially, a persuasive act, designed to 'sell' the news
program. Discourse used in the program and continued in its remaining part, can be
called the “entertainment discourse”, which is a term we will be using in this paper.
The discourse of entertainment consists of strategies resulting in positive mood,
positive emotional states, such as the atmosphere of play which grows to
a persuasive strategic category (category 'at ease'), media show (the media
spectacle, cf. English word 'show'), sensational elements, and the interweaving of
important news with not so serious pieces of information of neutral, cheerful or
humorous nature. The following section of this paper presents examples of
entertainment discourse analysis and its characteristics. The public television does
not show such trailers of information programmes – only an overview of the daily
information is shown immediately after the start of the program called Wiadomości.
2. Immediately after the start of news program broadcast by both TV and TVN,
the set of messages for the day is presented as a flash news. Again, here the
entertainment discourse is obligatory. The essential element of it is a specific way of
presenting the material by the speaker, classified here as being 'at ease' (being cool)
category. The programme presenter creates a cheerful, positive mood of relaxation
regardless of the type of information provided. He or she is usually smiling and does
not show negative emotions. The first pieces of information are less serious and
minor in terms of the nature of the news programme. Most frequently they are
presented alternately with more serious ones, which diminishes the importance of
5

See: W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach ! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym,
Kraków 1967, W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1975, L. Krawiec, Komizm w nagłówkach prasowych,
„Poradnik Językowy” 1989, z. 9-10, M. Wojtak, Rozrywka w prasie codziennej – wybrane aspekty, [in :] J. Mazur,
M. Rumińska (ed.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin 2007, p. 39-49 and many
others, see also footnote number 8.
6
B. Maliszewski, Felietonowość relacji dziennikarskich – przejawy funkcji atraktywnej w 'Faktach” TVN, [in :]
Humor i karnawalizacja ..., p. 69-81.
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relevant information. For example the TVP1 programme on September 9, 2011
presented the information about the numbers of selected electoral lists of political
parties with entertaining commentary on the beliefs in numerology and numeral
symbolism of party leaders. Alteration of serious and entertaining news is well
represented by an example of September 9 news in the TVN's Facts: the title of the
first message after the start of the program concerned a proposal to amend the tax
system as part of the PiS party election campaign, and that message was followed by
entertaining news, namely the grazing of sheep at Błonie in Kraków. Another example
is placing, on the 6th of September 2011, among the serious messages, information
about a package containing a crocodile sent to the zoo. An important element of this
part of the news programs are snapshots from reporter's movies scrolling quickly in
the course of the news. These images decide about the spectacular character of the
news and determine the nature of the news programme.
3. In the later part of the news programme, presentation of the main messages
continues, usually with prominent use of discourse, which I call the discourse of
entertainment. It should be noted that the use of entertainment discourse on
television and in news programs is not a universal norm. It occurs with varying
intensity on different days and times of the day.
In presenting the daily news TV stations use the following principle: the
programme is presented by one person in the studio, sometimes there are two
speakers (mostly in the commercial stations and some public television programs,
such as TVP3). Almost all information is documented with reportage, in which the
main role is played by the visual messages with words, usually a film, of a live
broadcast from the place where the events take place.
Before we proceed to the analysis of the reports, let us look at how the messages
are communicated from the studio. They have a theatrical form. As already
mentioned, the program is presented from a studio by one person or two people,
a man and a woman. In the latter case, the two people remain in eye contact with
each other and alternately comment the visual reports of the events, giving the
impression of a dialogue being carried out. Indeed, they often carry on the
conversation between themselves, making comments and observations, mostly
trivial or humorous, sometimes slightly ironic (see Facts on TVN or Info-news After
Hours at 10 p.m. in TVP3). In order to create a positive mood, smile, attractive look,
fashionable, festive attire and makeup is often presented by female speakers. These
elements are sometimes in a considerable contrast with the messages themselves,
such as a recent report from the liberation struggle of the opposition in Libya, in
which sacrifice, blood, suffering or even dying are visible. Currently, the theatrical
character of communication is intensified by the use of technological achievements
which enable the producers to show interlocutor's image on the screens in almost
natural size, which simulates 'face to face' contact during the talk.
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In the studio, there are interviews conducted 'live' with guests – so called experts,
hence authorities. Depending on the person who is interviewed, they may take the
form of accurate, although brief and simplified analysis or hearted banter, full of
polite remarks and often pseudo-analysis, as it is often the case in Info-news After
Hours in TVP3. These commentators, regardless of the technique used to introduce
them to the programme, make the communication not only more theatrical, but
perform a persuasive function as their arguments are perceived as expert opinions.
Here we find the application of one of the major persuasive topoi, so called topos of
7
the certificates , commonly used in advertising, by which the message is validated.
Relaxed atmosphere and cheerful conduct regardless of the presented information,
which the speaker deftly dispenses moving from topic to topic. All these theatrical
techniques help to create media show in the studio. Its primal function is to make the
information programme more attractive and thereby gain the viewer. This is one of
its functions, which also needs to be identified as persuasive, and which was also
realized in advertising, in its initial stage.
Entertainment discourse in news programmes also performs other persuasive
functions, namely it reduces the distance between sender and receiver, which is also
present in advertising. It manifests itself in a verbal layer of media coverage in two
ways. First, by using everyday language, secondly by making use of rhetorical figures
that appear in the statements of both television journalists in the studio and in the
casting of news (e.g. the use of diaphore type: 'courts prefer to replace the social
objectives with the prison objectives' - in a comment of TVP1 reporter). The latter
clearly belong to the language of persuasion, and come, as we know, from the ancient
rhetoric of Aristotle. In the terminology of linguists who analyze them, they are called
8
language plays, often used in advertisements and in the press .
To sum it up one can say that the entertainment discourse, as used in television
news programmes, consists of the elements shown above: categories of cheerful and
playful mood, media show, often using elements of theatricality and sensationalism,
in which are embedded the persuasive measures, such as expert's opinion (topos of
certificates) aimed at gaining favour of the audience, discursive strategy of
alternating serious and unimportant pieces of news, everyday language mixed up
with rhetorical figures of speech, linguistic devices such as word plays, other
semiological measures, such as film visualisations. In advertising the final effect of
the persuasive strategies is to persuade recipients to such the conduct, which the
sender wishes. Such is also the purpose of entertaining discourse on television news
7

B. Maliszewski, Felietonowość relacji dziennikarskich – przejawy funkcji atraktywnej w 'Faktach” TVN,
[w:] Humor i karnawalizacja ..., op.cit., p. 69-81.
8
P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, p. 192-244. Literature about info-entertainment and so called
language games is plentiful, I am mentioning only the most important: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1998,
E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk (ed.), Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa 1997, J. Bralczyk, K. MosiołekKłosińska (ed.), Język w mediach, media w języku, Warszawa 2000, T. Jagodziński, Przekleństwo info-rozrywki, „Znak”
2001, issue 561, and others, see also footnote 5.
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programmes, because it involves persuading customers to watch the particular news
programme. In other words, it boils down to selling a particular news program, which
translates into profits. It is therefore a commercial purpose. It is not a sheer
coincidence that the CNN slogan is 'Only on CNN', which is similar to slogans of many
advertising campaigns.
4. Let us proceed to the analysis of reports, which form the documentary core of
news programs. Coverage, or in fact a reporter, is called by a speaker in the studio to
present his report on the topic. A characteristic feature of TV reports presented in the
news programmes is the dominant role of a visual element, which creates the
meaning of communication and can affect the reaction of the recipient, but always
combined with the spoken word. The viewer hears the words of the reporter (though
usually he does not see him/her), his/her verbal narrative, which can be, according to
the methodological assumptions of CDA:
1. only description (narrative description)
2. it can manage and control the space-time of events, show their drama and
tension, have the character of the story, sometimes with elements of sensation
(the proper narrative),
3. can contain the sender's point of view, his suggestions and judgments, sometimes
presupposed (the so called exposure)9.
Observation of the reports from the place of events presented in television news
shows that verbal commentary has a two-fold character here:
a / it organizes and controls the space-time of the events displayed, showing the
drama and tension – therefore it has a character of a story, sometimes with
sensational elements, and it is therefore an appropriate narrative and
10
b / contains the sender's point of view, and his judgments, so it is an exposure .
The point of view of the sender and their assessment of the events are directly
articulated in two ways, sometimes occurring together. First, the reporter says it
himself/herself at the end of the relation, giving a brief summary, in which s/he
becomes the explicit commentator of events or broader phenomena, s/he becomes
an expert revealing his/her preferences as to the existing options, which the receiver
understands as the preferences of the entire TV station. This is one of those moments
where the media can have a direct impact on consumers and public opinion. Often,
reporters introduce at this point, the element of fun, word play, or a funny comment.
Secondly, the point of view and evaluation of the reporter are then taken over by the
speaker in the studio, who sometimes adds his/her own commentary. If entertaining
elements occur in the report, they are often held up briefly by the speaker in the
studio. And here we return to the issue of entertainment discourse in television
news programs. The question arises how the discourse of entertainment affects the
recipient and whether it is/ it is not a means of manipulation.
9
10

L. Chouliaraki, W stronę analityki mediacji ... , p. 305 – 342.
It must be added that the description, in the narrative form, appears very rarely in reportages.
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5. The entertainment discourse is to introduce a customer into a positive mood
and positive emotional state. Both these terms are used by psychology, so they are of
scientific nature. According to psychologists, mood is an affective state which is not
very intensive and lasts over some time, whereas an emotional state is characterized
11
by its intensity, in which positive emotions evoke positive evaluations .
Psychologists say that the experience of positive emotions is for the recipient an
indication that all is well and nothing should be changed [...], the situation is safe and
it does not threaten us. This in turn relaxes our vigilance and lets our brain rest from
12
precise thinking .
D. Doliński presents the results of experimental studies conducted by American
researchers on how the positive mood affects the assessment of the importance and
relevance of the arguments presented by the sender about the advertised product.
They show that the respondents are in a positive mood into which they were
artificially introduced for the purpose of the experiment, the strength and relevance
of the arguments were not examined, because they did not matter. It was not
important what had been said but only how it had been said and who had said it
(e.g. expert). This mode of analysing information has been nicknamed by the author
of the studies as the summary mode. Other researchers call it the preference mode in
relation to advertising. In contrast, respondents who were in the neutral mood
analyzed arguments reflecting on their strength and accuracy. Furthermore,
experiments have shown that the so-called reduced type of analysis of information is
especially common when people in a good mood are given just little time to
13
familiarize themselves with the information . Needless to say the recipient of
television news programs are exactly in such a situation. Being put in the good mood
by entertaining discourse, bombarded with a multiplicity of diverse information,
alternately serious and entertaining, a typical viewer is not able to recognise the
strength and validity of arguments. S/He becomes more convinced that, despite the
problems, the situation is safe and harmless, and his/her vigilance is lowered.
The conclusions of psychologists quoted here shed light on the function which
entertaining discourse actually plays in television news programs. It is a persuasive
media function, i.e., it aims at influencing the views and attitudes of receivers, the
public opinion. The entertainment discourse and fun associated with it create
a positive image of the sender, which is transferred to the information to create
a specific vision of reality, one might say, the sender's version is easy to accept.
Serious problems are diminished by the ludic elements mentioned above. This is one
of the ways in which reality is created in media: real events become media events
because they are presented from the sender's perspective.

11
12
13

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, wyd. 2, Gdańsk 2010, p. 146 and next.
D. Doliński, op. cit., p. 143 and next.
Compare the description of experiments of Worth and Mackie in: D. Doliński,, op.cit., p. 144-45
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Reports and news coverage from the scene of event create a specific reality, which
CDA scholars call narrative realism, which takes into account the possible attitudes
14
and reactions of the audience . Reception of the so called material, the report, is
based mainly on visual perception of the truth 'as seen' and allows the viewer to see
a distant event, which involves the distant others. L. Chouliaraki calls it a perceptual
realism, a form of narrative realism produced during the presentation of television
news programmes, hence the medium. The viewer is here only as a recipient of the
facts. Whether the viewer will remain just a viewer or becomes more involved in the
event depends largely on the type of presentation. There are different technological
ways of visualizing the message, including the handling of the camera to
psychologically engage the viewer into the reported event. Thus shooting the victims
of natural disasters from afar does not engage the audience's emotions, whereas
close-ups, where the victims look into the camera – stimulate the emotions, and
sometimes the value system, forces the viewer to take a position.
The psychological engagement of the viewers produces approach which CDA calls
psychological realism. It can take two forms, depending on whether emotions or
attitudes of the recipient are involved. If viewer is engaged emotionally, it will
produce the so-called categorical realism, or reality of feelings, whereas when the
viewer is engaged mentally, it will create the ideological realism, which will draw on
the views and beliefs of the recipient.15 It should be added that all the above
mentioned 'realisms' arise through mediation, in the process of creating messages
through the media, so called media reality and its reception. It seems that in the
creation of narrative realism, in particular the above-described psychological
'realisms' in perception of media messages, such as TV news programs, it is important
to consider the impact of the phenomenon, which we called the entertainment
discourse, on the degree of emotional and / or ideological involvement of the viewer
or, in fact, to weakening of that commitment, and less realistic assessment of the
presented reality. If we assume that the goal of the discourse in the entertainment
news programs is to attract as many viewers to the program to generate profit, then
another effect, qualitatively different due to the presence of discourse in the
information and entertainment, is to change the vision of the world in the receiver,
which is the media vision, because it is generated by the media for the use of the
recipient.
Discursive strategies which facilitate the creation of media events and media
vision of the world, the reality of media, are created, according to CDA, through interdiscursiveness and re-contextualization. In this case, the discourse of news
programmes (macro theme: important current events and developments in different
spheres of life and social activities, and similar international ones) are mixed up and
intersected with the entertainment discourse, which includes, as said above, the
14
15

L. Chouliaraki, W stronę analityki ..., p. 318.
L. Chouliaraki, op. cit. s. 318-19.
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categories of cheerful mood and play, media show and sensation. The entertainment
discourse is transformed into a social discourse. The first one contains persuasive
elements, occurring on the verbal and visual level. It has the power to influence the
recipient to accept a vision of the world, which the broadcaster presents and which is
suggested by the way texts and images are presented. It is a vision of the world taken
less seriously, full of entertainment and sensational episodes that gain media
coverage as important events, and sometimes take their place.
6. Let us now analyze the last category, which is the reciprocal relationship of
image and language of reportage from the scene of events.
The relationship between the text and image can be represented with the use of
CDA terminology:
1. iconic features when the image is representative of reality understood in an
abstract way, when they recall in the mind of the viewer abstract concepts related
to the realities of life, such as image of J. Kaczyński talking about taxes evokes an
abstract concept of 'state organization',
2. symbolic features, also based on abstract associations that relate to the
ideological dilemmas and comment on the presented phenomena, such as
16
whether we are for or against something.
Iconic relationships are based on proper narrative (event dramaturgy and tension,
plot, sensation which stimulate the viewer's emotions), in this case categorical
realism i.e., realism of feelings is involved, the image is representative of reality and
evokes an abstract concept (such as tanks and carabinieri image evokes the concept
of 'war').
Symbolic relationships are based on exposure (ethical judgments, views and
suggestions of the sender), in such a case the ideological realism based on the beliefs
and values of the receiver is involved, the image is a symbol of the problem, it
stimulates the viewer to take a position consistent with his moral principles
associated with moral dilemma: whether I am for or against?17
Analyses of television news programs allow us to specify the so-called proper
narrative (story, building tension, sensation), associated with the exposure (i.e.,
expressing evaluation) as the most common form of verbal narrative accompanying
imagery that runs at great pace on the screen. Accordingly, two types of relationship
with the image, i.e., iconic and symbolic are related to them – both based on abstract
associations, where the iconic relationship is based on associations with the
concepts referring to real life, and symbolic relationship with the concepts
concerning the ideological attitude. Both, the type of narrative and its relationship
with the image have a strong emotional charge.

16

L. Chouliaraki, op. cit., p. 318-19.
The third compound, called an index, is to establish connections with the picture and the word is always present
in all media messages.
17
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According to psychologists, high emotional arousal narrows attention and focuses
on those stimuli that cause this stimulation (see description of experiments carried
out, among others, by Eassterbrook (1959) and Pavelchak (1988) in the book by
D. Doliński18). Therefore emotionally charged reception visible in TV reports results in
neutralizing the recipient's criticism and weakening his objectivism.
Similar semiotic modes can be observed in surveys, news programmes and
interviews carried out among the witnesses and participants of the event.
As the CDA analysis showed, the discourse of television news programmes can be
an instrument of influencing the public opinion:
1. by introducing to entertainment discourse, thanks to inter-discursiveness and recontextualization strategies that rely on mixing the discourse of news programs
and entertainment, which contains a lot of persuasive elements, which enables
co-creation of media events consistent with the intent of the sender and the
desired reality; it can be achieved by especially by creating good mood, a “media
show”, and playing with many verbal and visual elements. They create a vision of
the world taken less seriously, full of entertainment and sensational episodes that
gain media coverage for instead of the important events, and sometimes the
foreground, taking their place. Listening to the news program, steeped in the
entertainment discourse, the viewer experiences positive emotions, has the
feeling that all is well, and the situation is safe. His/her mental activity and
criticism are largely dormant, more conservative responses. Such a situation of
receiving media discourse in fact increases the distance of the recipient to the real
events that makes them more distant, due to many categories of persuasive zones
that are indicated in the text.
2. by making the reception more emotional, especially the reception of reports
presented on television, thanks to the appropriate module of verbal narratives
relevant for generating certain narrative 'realisms' - categorical and ideological.
These 'realisms' form, together with the categories of visual, respectively, the
compounds of iconic or symbolic significance. The proper narrative and exposure
used in the TV reports are the two modules of the narrative with the greatest
potential to engage the audience's emotions, hence the public opinion. They are
used respectively in establishing categorical realism, the reality of feelings and
ideological realism, demanding the audience to relate to the presented vision of
the event. Similarly, compounds of iconic and symbolic images of the text operate
on the recipient's emotions through their symbolic dimension. The result is
a weakening of criticism and objectivity and making the public less vigilant

18

D. Doliński, op. cit., p. 146 and next.
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Although, as we said earlier, the primary purpose and function of the use of
entertainment discourse in the news programs was and probably still is, to attract as
many viewers into the program because it generates profits, the side effect of the
presence of a different quality of discourse in the information programmes and is
also the opportunity to shape the vision of 'less serious' media reality and thus to
influence the public opinion. The question arises which I leave here without
a response, whether we can limit both of these functions?

The discourse of television news programs as a means of influencing public
opinion - an analysis based on the CDA
Summary
The frame of methodological issues discussed is Critical Discourse Analysis, the carried-out multimodal analysis takes into account such categories as the functioning of narrative realism, reciprocal
relationship of language and image, and re-contextualization of inter-discursive mechanisms. The
article discusses strategies of introducing a number of discursive means into television news programs.
The author call these means the discourse of entertainment. In this discourse, as shown, are embedded
persuasive strategies, similar to those found in advertisements. Entertainment media discourse in news
programs is a carrier of a persuasive function and it influences public opinion allowing it to easily accept
the 'less serious' reality created by media regardless of the fact that it aims to attract viewers.
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Collocations and set phrases in the daily newspaper
Głos Ludu [People's Voice] before and after the Velvet
Revolution as a reflection of political transformation

The aim of this paper is to present the scope of lexical and phraseological changes
in the daily newspaper Głos Ludu which took place as a result of the Velvet Revolution
and the transformation of the political system in the former Czechoslovakia. Głos
Ludu is the only Polish-language daily newspaper published in the Czech Republic.
The present research into the language of Głos Ludu covers the years 1980-2000,
the ten-year period before the Velvet Revolution and a similar period after this event.
From the so defined corpus I extracted 610 word combinations and
phraseologisms, which enabled me to form various thematic groups such as phrases
and phraseologisms related to politics, church, economy, relations with the western
countries, as well as phrases referring to the working class and businesspeople,
family, military phrases, phrases connected with the Second World War, with
industry, agriculture and finally with Solidarity and the political situation in Poland.
1
A big group consisted of periphrases and phrases which could not be allocated to any
of the previously mentioned categories. Some of the word combinations proved to
be bi-functional, which means that they could fall into two thematic categories (e.g.
the combination strategia inwestycyjna [investment strategy] could fall into the
economical and military categories), hence after calculating all the thematic groups
I enlisted 698 collocations and set phrases.

The statistical perspective
I will start the presentation of the analysed material from the statistical
perspective. Table 1 presents all the thematic groups and their frequency.

1
M. Głowiński (among other scholars) points out the popularity of periphrase in the newspeak, see M. Głowiński,
Nowomowa i ciągi dalsze, Kraków 2009, p. 44-53.
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Table 1. Frequency of the collocations and set phrases divided into thematic groups.
Frequency in:

Thematic group of collocations and set phrases:

absolute numbers

%

Periphrases

64

9.2

Descriptions of working people and businesspeople

21

3.0

Family references

23

3.3

Political references

151

22.6

92

13.2

Reference to the recovery of territories

Military

15

2.1

Reference to economy

61

8.7

References to agriculture and industry

31

4.4

45

6.4

Church-related references
References to Solidarity movement and Polish issues

28

4.0

Phrases expressing attitude towards the Western countries

55

7.8

Other categories

112

16.0

TOTAL

698

100.0

As Table 1 shows, the majority of collocations and set phrases refer to the political
sphere. The second group is connected with the military sphere. The third group
comprises of periphrases, and the remaining categories include collocations and set
phrases connected with economy and the attitude towards Western countries. Other
types od phrases are represented almost evenly. Such a ranking reflects the
occurrence of collocations and word phrases in the period preceding the Velvet
Revolution period when home and foreign policy problems dominated. It is
presented in more detail in Table 2, with specific reference to three periods: the
socialist period, the Revolution period (which includes collocations and set phrases
referring to the Velvet Revolution) and the democratic period.
As it can be observed in Table 2, there are considerable differences in the
frequency of particular thematic groups of collocations and set phrases in the
periods before and after the Velvet Revolution. In the first place it can be noted in the
word combinations which express the attitude towards the Western countries,
which is the theme that almost totally disappears after 1990. Similarly, the number of
collocations and set phrases which refer to Solidarity and Polish issues drops by 25%. I
also observed the decrease in number of word combinations and set phrases with
regard to the lexical fields which refer to the recovering of territories. The first two
themes disappear as a result of the change of attitudes of the newspaper: after the
Velvet Revolution the editors focus on the problems of the Zaolzie region. As for the
theme of recovering of territories, it does not completely disappear from Głos Ludu,
yet the statements lose their former pomposity, e.g. they no longer glorify the
victorious Red Army.
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Table 2. Frequency of word combinations and phraseological collocations in particular periods.
Frequency showed in the absolute number:
Thematic group of collocations and set phrases:

Before the
Revolution

During the
Revolution

After the
Revolution

Periphrases

38

0

26

Descriptions of working people and businesspeople

10

6

5

Family references

12

2

9

Political references

59

22

70

Military

43

6

43

Reference to the recovery of territories

13

0

2

Reference to economy

10

1

50

Reference to agriculture and industry

20

0

11

Church-related references

11

2

32

References to Solidarity movement and Polish issues

22

0

6

Phrases expressing the attitude towards the Western countries

54

0

1

Other categories

46

4

62

TOTAL

338

43

317

The change is also visible in the category of periphrase, which does not disappear,
yet its character is modified: whereas before the Velvet Revolution most of the
phrases are the lofty names of the socialist leaders, after the Revolution the
periphrases mostly play the role of the replacement names of the Pope or are simply
treated as ornamental devices.
Throughout the democratic period the number of collocations and set phrases
referring to agriculture dropped by 50 per cent. The decline can be also observed in
the phrases an collocations referring to family as well as the ones describing the
everyday life in the new social and political reality. This resulted from the fact that the
themes became peripheral fields of interest for the editors of Głos Ludu, who chose
to focus rather on economy, politics and the new social situation (inter alia,
parliamentary and local elections).
In the democratic period, however, the number of collocations and set phrases in
the field of economy increased, which can be explained by the necessity to introduce
new lexis and, what follows, new word combinations connected with the new free
market economy. The old set phrases and collocations were perceived as marked
negatively, even though they adequately presented the social and economic reality.
The increase of the number of collocations and set phrases can be observed, yet
on a smaller scale, with regard to the thematically dispersed collocations, in which
replacement of set phrases and collocations takes place.
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Only the field of military collocations and set phrases remains unchanged, both
with regard to the pre- and post-Revolution periods. The number of word
combinations and collocations connected with politics slightly increases, yet their
quality changes.
The tables above also suggest that the replacement of the regime with the
democratic government did not affect the total number of word combinations and
collocations in use. In the communist period the total number of 338 collocations
was identified, whereas the overall number of the collocations identified in the
period after the Velvet Revolution is 317. The number of set phrases and word
combinations which appeared during the Revolution or referring to it in the following
period is 43, a rather big number if one takes into account the total length of the
period.

Characteristic collocations and set phrases before and after the
Velvet Revolution
The language of the communist publications abounded in lofty, high style
pompous phrases which all disappeared after the turning point in November 1989. It
can be observed based periphrase which disappears from the language of the
newspaper towards the end of 1989. The last periphrase which is used as
a descriptive and high style name referring to an important figure of the state
appears in the article describing the election of Václav Havel for a president.
However, after the democratic breakthrough such periphrases refer mainly as
circumlocution referring to the Pope, or they simply serve as decorative elements
deprived of any former pomposity.
Pomposity disappears also from the metaphorical phrases which were used even
in such untypical fields as agriculture (czarne perły [black pearls] – referring to cows)
or industry (stalowe serce kraju [the steel heart of the country] – referring either to
Ostrava or to Vitkovice steelworks). Pomposity is not used in the language of the
democratic period because the new reality forced re-evaluation of the socio-political
ideas, and pompous phrases started to have a humorous effect on the readers.
It can be noted that there is a change of attitude towards the government, both
the former and the present one. Shortly after the Velvet Revolution the socialist
politicians, once described in positive terms, start to be described by word
combinations which are marked negatively (mafia krajowa [the country's mafia]),
and in the end the socialist phraseology disappears completely. Conversely, the
negative descriptions of the anti-communist groups (grupy bandziorów [gangs of
thugs] – referring to Solidarity) are replaced with positive phrases (goście z Wiejskiej
[guests from the Wiejska Street]).
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A similar process can be observed with regard to the attitude towards Western
countries. In the communist period they were always described in negative terms
(sępy kapitału [vultures of capitalism], imperium szpiegostwa [empire of espionage],
which was the result of the tensions and rivalry between the Western and the Eastern
blocks. However, after the democratic breakthrough the phrases previously used in
connection with the Western countries started to be used to describe domestic
politics, which reflected the competition among local political parties (republikański
teatrzyk [Republicans' theatrical show], kabaret polityczny [political cabaret]. What
follows, the set phrases are not replaced but shifted towards a different sub-field.
It is a kind of paradox that in the communist period one can observe collocations
and set phrases whose one component is taken from the English language (e.g. być
“okey” [be okey], antypolskie show [anti-Polish show], nevertheless all such phrases
are marked negatively. After 1989 phrases with an English component disappear and
new positively marked collocations containing English components are not coined.
One of the novelties of the democratic period are word combinations which refer
to the American reality and are marked positively. Examples include phrases like coś
jak w amerykańskim filmie [something like in an American movie] or hollywoodzki
uśmiech [Hollywood smile].
Irony, so common in the time of the communist regime (usually referring to the
American reality), also disappears from the phraseology of the democratic period
(obrońcy praw człowieka, [human rights activists], adwokaci polskich praw [Polish
rights advocates]. In the period immediately after 1989 I could find only one set
phrase which was marked with irony. It refers to the First Secretary of the communist
party: Towarzysz Pierwszy [Comrade the First].
Another category which disappears from the newspaper after 1989 are the
matrix-words, which were frequently used by Głos Ludu, and whose use was
inevitable in certain contexts, like the celebration of socialist anniversaries2. In the
new political reality after 1989 new matrix-words were not coined.
In the socialist period one can observe the popularity of some components of set
phrases and collocations, e.g. bratni [brotherly], postępowy [progressive], ludowy
[people's] or dziejowy [historic]. It is worth noticing that their semantic fields differed
from the ones they have at present. Brotherly, people's, and progressive were the
synonyms of the adjective socialist, whereas the word historic referred to the history
of communism, in particular the victory of Proletariat in Russia or the victory in the
Second World War. After the breakthrough of November 1989 the above mentioned
components disappeared, adjectives bratni [brotherly] and dziejowy [historic] were
no longer used in the articles published in Głos Ludu, whereas the adjective
2

J. Bralczyk suggests that the frequent use of matrix-words can be explained by inertia. See J. Bralczyk, Strategie
w języku propagandy politycznej (o polskiej propagandzie partyjno państwowej w latach 1982-88, [in:] Język
a kultura, vol. 4., p. 107, http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/ , (accessed on 17.4. 2010).
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postępowy [progressive] regained its primary meaning (as a synonym of nowatorski
[innovative]. The adjective ludowy [people's] is used only with reference to folklore
(i.e. ludowy [folk]), and is no longer used in its primary meaning “referring to the
people of the country”.
Phrases whose structure was based on the combination of words: siły + czego
[forces of…] (e.g. siły pokoju [forces of peace], siły reakcyjne [reactionary forces]
retained similar popularity, yet they also disappeared from the newspaper after
1989.
In the democratic period the popularity of certain components of word
combinations can be observed. For instance, numerous collocations contain the
lexeme gra [play/game], which appeared only once before the revolution (gra
o bezpieczniejszą Europę [a game with the safer Europe at stake]), and referred to the
international politics. However, after the Rvolution, besides the previously
mentioned combination gra o coś [a game with something at stake] we can read: coś
jest w grze [sometning is being played], gra pozorów [game of deception], wypaść
z gry [fall out of the game]. A function similar to the word gra is fulfilled by the word
start (start czegoś [start of something]).
At the same time, after the November democratic breakthrough, the
diversification of word combinations used in the newspaper can be observed. The
new word combinations use components taken from the previously ignored fields
such as cuisine/cooking (gulasz przedwyborczy [pre-election goulash]), tailoring
(przymiarki do koalicji [coalition fittings]), medicine (coś jest lekarstwem na coś
[something is a cure for something]) etc. As one can observe, many components from
the new fields found their place in the sphere of politics (more specifically in the
election sub-field). Moreover, the change of the political system brings the change of
the components of the collocations in this field. For example, as a result of the
monopoly of communists in the time of their regime, no election phraseology
referring to the military context appeared. It was used, however, in other fields.
Words like batalia [battle], walka [fight] or kampania [campaign] can be found in
collocations referring to agriculture or natural environment kampania żniwna
[harvest campaign], żniwna batalia [harvest battle]. On the other hand, after
November 1989 military vocabulary can be found in word combinations which refer
to domestic policy (stawać w szranki wyborcze [lit. to stand in reins], batalia
o względy wyborców [lit. a battle for voter favours], kampania wyborcza [election
campaign]).
A similar process of the composition of collocation and set phrases can be
observed in other thematic fields, e.g. the descriptive names of months used in the
socialist period (Miesiąc Przyjaźni [A Month of Friendship] for November) disappear,
yet the new ones which are not connected with the former period emerge (miesiąc
zakochanych [a month of those in love]). Semantic changes can be observed also in
the case of collocations which are supposed to create the feeling of threat (ciemne
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chmury wiszą nad czymś [dark clouds hang over something], coś toczy się ku
przepaści [something rolls towards abyss], kraj znalazł się na rozdrożu [the country is
at the crossroads] – they are used much more often in the communist period than in
the post-communist one.
The next difference in the phraseology of both periods in question is the type of
collocations. As far as the communist period is concerned, fixed phrases are used
more often (zielone banktnoty [green banknotes], żniwna batalia [harvest battle],
this, however, changes in the democratic period when more open syntactic frames,
with empty lexical slots that require filling in (apetyt na coś [apetite for something],
ktoś/coś jest w dołku [somebody/something is in the pit]) become much more
popular. In the totalitarian period, in turn, one can observe a higher frequency of
proverbs used in the newspaper.
In Głos Ludu one can also encounter examples of word play, yet they occur more
often in the democratic period (bezradny radny [helpless councilor], bankructwo
banku [bankruptcy of a bank], and they refer to the spheres such as politics and
economy, whereas in the previous period they were usually used with reference to
agriculture and natural environment (zielone światło dla zieleni [green light for the
green]).

Phraseologisms referring to the Velvet Revolution
Despite the fact that the Velvet Revolution, which followed after the student
protests of 17 November 1989, lasted only for a short time, specific language
emerged that was used to describe the events. Shaped between the 17 November
and 29 December 1989, when Václav Havel was elected president, this language does
not encompass all the typical themes which appeared either before or after the
Revolution. For instance, the Revolution period language does not include themes
such as: recovery of territories, agriculture and industry, Solidarity and Poland, or the
Western countries. Despite this one can notice a group of phraseologisms and word
combinations which name the current events.
In the first days of the Revolution the newspaper's attitude towards the
November 1989 events was negative. This attitude is visible in the language of
articles where the students' protests są anarchią [are anarchy] or are described as
chaotyczne strajki [chaotic strikes]. From January 1990, however, we can read about
the Revolution described as aksamitna [velvet] or zamszowa [suede]. Some of the
word combinations were later convetionalised, and they usually describe the
November changes as restless, unpredictable, dangerous etc. The journalists would
often write about burzliwe dni 1989 [turbulent days of 1989] or burzliwy okres
przemian [turbulent time of changes], yet at the same time we can read about the
period referred to as nasza spokojna rewolucja [our quiet revolution]. On the other
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hand, during the Revolution the familiar (ojczyzna zachorowała [motherland's ill] or
religious (coś jest dla kogoś świętym [something is sacred for someone], mieć święty
obowiązek [to have a sacred obligation] lexemes occur.
Alongside word combinations described above, phrases which refer to military
contexts appear (sięgać do arsenału czegoś [to reach to the arsenal of something],
coś jest beczką z prochem [something is like a barrel with gunpowder]). It is also the
time when the lofty way of naming the political leader (bojownik o coś [fighter for
something]) disappears.
In the time of the Velvet Revolution the lexical components referring to sports
(spóźniony start czegoś [late start of something] and theatre appear. One of the
frequently used phrases is żelazna kurtyna [iron curtain].
On the basis of the presented analysis it is possible to state that the period of the
political regime and its later overthrow was reflected in language: its lexemes, word
combinations and phraseology. Some phrases and collocations disappeared, and
were replaced by new ones, for example those from the field of economy. Pomposity
and irony disappeared as well. The language of Głos Ludu after the Velvet Revolution
was diversified both in terms of forms and themes and served as a more dependable
form of journalism.
Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu [People's Voice] before and after
the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Summary
The aim of this article was to discuss the range of changes which took place in lexicon and
phraseology after the fall of the Communist regime. The annual bound volumes of Głos Ludu, which is
a Polish newspaper published in the Czech Republic, were the research material used in this thesis. The
material encompasses the period of 1980-2000, which is divided into the times before and after the
Velvet Revolution, which provides a reliable source of information about the changes in language of the
newspaper, which were the results of the social and political revolution of 1989. In this work I presented
the phraseology of the period of Communism, the phraseology developed during the political changes
and the collocations used to describe the new reality, i.e. the times of democracy after the revolution.
I gathered the research material by analysing the articles published in Głos Ludu.
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O średniowieczności doświadczenia wirtualnego

Zarysowana w wieku XX przez Nikołaja Bierdiajewa czy Umberto Eco kondycja
współczesności jako nowego średniowiecza, w ostatnich latach staje się coraz
bardziej wyrazista1. Kultura globalna bowiem wydaje się borykać z podobnymi problemami co średniowieczny uniwersalizm2. Europa średniowieczna opierała swój
uniwersalizm na jedności religii, kultury, sztuki i języka. Spory narodowe i lokalne
odbywały się pod okiem opinii całej Europy. Jednocześnie to właśnie średniowieczne
państwa było stać na zwartą obronę przed zewnętrznym agresorem (mongolskim,
tureckim) w imię wspólnego doświadczenia wiary i kultury. Wreszcie na bazie kultury
uniwersalnej rozwijały się kultury lokalne, zwyczaje regionalne. Jeśli spojrzymy na
współczesne procesy przemian Europy, ideologiczne założenia Unii Europejskiej,
odnajdziemy wiele punktów zbieżnych z czasami średniowiecza. Łaciński uniwersalizm zastąpiła kultura anglosaska, dominującą pozycję chrześcijaństwa przyćmiła
„religia demokracji” i „tolerancji”. Jedność kultury wyznacza dziś kultura popularna
i masowa, poddana wymogom rynku i komercjalizacji, czego wyrazem jest swoista
supermarketyzacja doświadczenia rzeczywistości. Głównym przejawem współczesnej globalizacji staje się uniwersalizacja systemu gospodarki wolnorynkowej, a likwidacja barier politycznych i prawnych podkreśla bezgraniczne możliwości ekonomicznego charakteru współczesnego życia. Uniwersalny zasięg tego procesu sprawia, że
3
jedynym kryterium ustalonego porządku staje się ekonomia , która wyznacza nowy
typ feudalizmu, czego wyrazem może być zasiedlanie kolejnych pięter w biznesowych

1
2

3

M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. M. Reutt, Warszawa 2003;
U. Eco, Nowe Średniowiecze, tłum. P. Salawa, [w:] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1998, s. 74-101.
Z drugiej strony trudno nie zauważyć, jak wiele różni kulturowo uniwersalizm od globalizacji i to nie tylko
w aspekcie rozwoju cywilizacyjnego, ale również na płaszczyźnie duchowo-kulturowej. Wszak ten pierwszy był
pewnym zbiorem uregulowań systemowych w ramach wiary chrześcijańskiej wyznawanej powszechnie w Europie, globalizacja odwrotnie — to raczej narzucenie pewnej ideologii wolności konsumpcji na istniejące już kultury lokalne. W przeciwieństwie do średniowiecznego uniwersalizmu w świecie zglobalizowanym wspólna tożsamość nie wynika z różnorodności, ale jest na nią nakładana niczym „futrzana czapa”, pod którą mają się skryć
często niewygodne tendencje kulturowe. Temat ten podjąłem w artykule Po-most-(n)owość kultury? Średniowiecze-Ponowoczesność, [w:] Flânuer na moście, P.J. Śliwiński, A. Regiewicz (red.), Oborniki Śląskie 2002,
s.101-125.
Cz. Porębski, O globalizacji – brzydkich słówek kilkanaście, „Znak”, 1998, nr 2, s. 38-47.
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drapaczach chmur ze względu na status majątkowy: im większa zamożność, tym wyższe piętro. Tę analogię między średniowiecznym uniwersalizmem a kulturą współczesną rozwija Umberto Eco, pisząc:
„wszystkie problemy zachodniego świata wyłoniły się właśnie w średniowieczu: języki nowożytne,
miasta kupieckie, ekonomia kapitalistyczna (ze swymi bankami, czekami, stopami procentowymi) są
wynalazkiem średniowiecznym. W tym okresie powstaje nowożytna armia, współczesne pojęcie
państwa narodowego, jak również idea ponadnarodowej federacji […], tarcia pomiędzy bogatymi
a biednymi, koncepcja herezji i skrzywienia ideologicznego, a nawet nasze współczesne rozumienie
miłości jako destrukcyjnego «nieszczęsnego szczęścia». Można dodać jeszcze konflikt pomiędzy
państwem i Kościołem, związki zawodowe (choć w wersji korporacyjnej), czy przekształcenie rynku
4
pracy przez technikę. […] Wciąż żyjemy pod wpływem średniowiecznej technologii” .

Jawi się zatem kultura średniowieczna jako przyczynek do rozumienia współczesności, także tej zmediatyzowanej, stechnicyzowanej, żeby wspomnieć tylko koncepcje biblii pauperum, eklektyzmu i rzemieślnictwa w sztuce, czy możliwości przekładania mentalności alfabetycznej na język obrazowy.
Neomediewalizm staje się nowoczesnym pojęciem, za pomocą którego wprowadza się do teorii kultury refleksję historiograficzną, filozoficzną, komunikacyjną,
ekonomiczną czy socjologiczną, o czym przekonuje Grzegorz Lewicki w artykule
Sieciowa teoria Nowego Średniowiecza5. W tym duchu można rozumieć swoistą
fascynację tą kulturą, uobecniającą się w różnych śladach przeszłości zostawianych
w dziełach literackich, filmowych czy wirtualnych. Wzrost zainteresowania średniowieczem jest także widoczny poprzez inspiracje tym okresem zawarte w literaturze
fantasy i kulturze popularnej, czego wyrazem są komiksy, filmy, gry RPG i ich szczególna sieciowa odmiana, czyli MMORPG oraz gry PSP. Jednak to nie podobieństwa
ujęć tematycznych czy sposobów uobecniania się śladów średniowiecza w tekstach
nowych mediów będą tematem niniejszej refleksji, ale raczej próba wykazania
średniowiecznych źródeł ich funkcjonowania, wspólnej natury obu tych zjawisk,
w tym przypadku szczególnie wirtualności. Tak postawiony problem wpisuje się
w szersze zjawisko badania nowych mediów w aspekcie ich archeologii, tu zawężonej
do zjawisk właściwych średniowieczu.
Na zakończenie wstępnych rozważań chciałbym jeszcze poruszyć kwestię związaną z definiowaniem wirtualności. Dla potrzeb tej pracy pojęcie to będzie zintegrowane z doświadczeniem immersji, co za tym idzie, wirtualność pojmowana będzie
nie tyle jako każda obecność w sieci czy rzeczywistości cyfrowej, ale jako zanurzenie
się w świecie, który istnieje analogicznie i równolegle do świata rzeczywistego,
w głębię którego można się zanurzyć. Ponadto, wirtualność, sprzężona z koncepcją
symulakryczności, będzie tu rozumiana jako rzeczywistość istniejąca niezależnie od
użytkownika, który w nią się zanurza; nie potrzebuje ona bowiem człowieka do realizowania projekcji wirtualnej. Inaczej w przypadku iluzoryczności światów fikcyjnych,
4
5

Cyt. za: G. Lewicki, Sieciowa teoria Nowego Średniowiecza, tłum. G. Lewicki, „Pressje”, 2010, nr 20, s. 77-96.
Tamże.
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które były dane odbiorcy tekstu pisanego czy filmowego zanurzającemu się w świat
kreowanej wyobraźni fabularnej. Ucieczka w tę iluzyjność była bowiem określona
ramami uczestniczenia w spektaklu, które wyznaczał sam odbiorca - lekturą czy
seansem; w przypadku wirtualności – świat symulakryczny istnieje niejako poza
odbiorcą, niezależnie od niego. Co za tym idzie, już od samego początku w pojęcie
„rzeczywistości wirtualnej” wpisana jest symulacyjność, rozumiana jako stan, który
nie istnieje realnie, ale zachowuje się tak, jakby istniał. Wszak pojęcie to zastąpiło
istniejące od lat sześćdziesiątych określenie „projekcji ostatecznej” (ulitmate
display), wskazując na nie-rzeczywisty charakter przedstawianego świata. Jednocześnie warto zauważyć, że wirtualność nie oznacza iluzoryczności, a zarazem nie jest
bezpośrednim przeciwieństwem tego, co rzeczywiste. Świat wirtualny jawi się zatem
jako świat paralelny wobec rzeczywistości: inny i zarazem prawdziwy. Świat wirtualny
i świat rzeczywisty jako światy odrębne jednocześnie zazębiają się, nakładają na
siebie lub inaczej – współistnieją ze sobą, a człowiek może poruszać się między tymi
światami dzięki odpowiednim narzędziom technologicznym. W podobny sposób
koegzystują światy rzeczywisty i nadprzyrodzony w średniowiecznym postrzeganiu
świata. Specyfika kultury średniowiecznej polega na tym, że brak tam granic prawdopodobieństwa, bowiem logika jest narzędziem podporządkowanym wierze jak
w przypadku filozofii scholastycznych. Świat niewidzialny, zaledwie przeczuwalny,
dziś nazwalibyśmy go fantastycznym, jest integralną częścią tzw. „rzeczywistości”.
Odziedziczona po Platonie, dzięki św. Augustynowi, klasyfikacja świata, ustalająca
stosunki między ideą a przedmiotem, przynosi systematyczną wizję świata, budowlę,
gdzie każde pojęcie wiodące w kierunku idei ma swoje miejsce6. Średniowieczna
sztuka, podporządkowana myśleniu teocentrycznemu, rozpatruje rzeczy jedynie
w ich związku symbolicznym, w ich stosunku do wieczności, co umożliwia zacieranie
się granic między rzeczywistością i fantazją. Jednocześnie średniowiecze o wszystkim
myśli niezwykle konkretnie, zatem każde wyobrażenie elementów świata ponadrzeczywistego jest starannie dopasowywane do kategorii fizycznych: przestrzeni
i czasu. Myśl o piekle czy niebie staje się równie konkretna i pewna jak uczucie głodu.
Jednocześnie te dwa miejsca: wybranych i potępionych tworzą w naszym rozumieniu
7
świat fantastyki ujęty poprzez niezwykłość magiczną i cudowność . W obu przypadkach mamy do czynienia z mostem łączącym świat rzeczywisty – fizyczny ze światem
ponadzmysłowym, odpowiadającym strukturze duszy.
Druga kwestia definiowania „rzeczywistości wirtualnej” wiąże się z postrzeganiem jej jako przeżycia psychicznego, które pozwala na wejście w tę rzeczywistość.
Jak pisze Piotr Sitarski8, kwestie techniczne i fizjologiczne nie są tu istotne, zamiast
6
7

8

J. Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1992, s. 253.
Szerzej o różnorodności postrzegania niezwykłości i cudowności w Średniowieczu piszę w artykule Niezwykłość
i cudowność – dwa oblicza średniowiecznej fantastyki, [w:] Oblicza fantastyki, A. Regiewicz (red.), Zabrze 2001,
s. 6-12.
P. Sitarski, Rzeczywistość wirtualna, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. Hopfinger (red.),
Warszawa 2005, s. 398.
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nich liczy się poczucie teleobecności, to znaczy obecności w środowisku innym niż
bezpośrednie otoczenie fizyczne. Wirtualność pozwala oddzielać to, co umysłowe,
duchowe od cielesnego i materialnego. Uwalnia myślenie od śladów ciała, konstruując bezcielesną formę obecności – jak głosił jeden z apologetów sztucznej inteli9
gencji Hans Moravec . Co za tym idzie, obraz wirtualny przenosi wizję na płaszczyznę
oderwaną od ludzkiego oka w stronę widzenia maszyny, technologii, w którym uczestniczy widz. Oko poddane różnym interakcjom z urządzeniami technicznymi zostaje
powoli eliminowane z procesów widzenia, oddalonych od naturalnych zdolności
ludzkiego ciała. To specyficzna wizualna protetyka, „która zderza nas z bezustannie
zmiennym sytuowaniem podmiotu i jego (jej) ciała na równi z systematyczną «produkcją» ślepoty, braku pewności (nagiego ludzkiego oka) w ramach widzialności
naszego świata”10.
Można zatem skonstatować, że ciało w doświadczeniu wirtualnym jest zarazem
pomocą, jak i przeszkodą w przeżywaniu doznań. Ciało użytkownika wirtualności jest
podstawą przeżycia zmysłowego, ale zarazem jego materialność i zmysłowość muszą
rozpłynąć się w doznaniach wirtualnych. Przypomina to tym samym średniowieczne
napięcie między duszą i ciałem. Jak pisze Jacques Le Goff:
„Z jednej strony ciało jest wzgardzone, potępione, upokorzone. W świecie chrześcijańskim droga do
zbawienia wiedzie przez pokutę cielesną. U zarania średniowiecza papież Grzegorz Wielki nazywa
ciało «wstrętnym ubiorem duszy». (…) Z drugiej strony jest ono gloryfikowane, mianowicie poprzez
11
cierpiące ciało Chrystusa i uświęcone w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa” .

Dość powszechne wówczas demonizowanie wszelkiej cielesności, w którym zawierało się także wezwanie do wstrzemięźliwości seksualnej, praktyk ascetycznych,
miało prowadzić do wyzwolenia się z materialności i przyziemności ciała, a co za tym
idzie do duchowej komunii z Chrystusem. Objawiała się ona poprzez doświadczenia
mistyczne, które miały związek z konkretyzacją wyobrażeń i idei świętości, duchowych zaślubin, gdyż – jak już wspomniano – średniowieczna myśl wyrażana jest
cały czas przez obrazy, zaś nieskończoność zostaje ujęta przez wyobrażenia skończone. W tym kontekście pojawia się mistyka, która dąży do bezobrazowego pojęcia
idei – Boga. Objawienia mistyczne, wizje zaświatów zaczynają operować wyrażeniami ogólnymi, charakterystycznymi dla przymiotów Boga, tj. światło, rozciągłość,
spokój lub Jego przeciwieństwa: ciemność, próżnię, itd. Trudno tu jednak mówić
o całkowitym zaniechaniu postaciowego przedstawiania idei. W relacjach mistycznych uniesień średniowiecznych zakonnic Julianny z Norwich, Hildegardy z Bingen czy
Matyldy z Helfty12, Bóg – Chrystus pojawia się jako Oblubieniec – młodzieńcza postać
9
10
11
12

Podaję za: W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, tłum.
J. Gilewicz, [w:] Nowe media w komunikacji…, s. 461.
M. Gržinić, Sieć zwana stosunkami międzyludzkimi. Kultura audiowizualna w epoce interfejsów, tłum. A. Piskorz,
[w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak (red.), Białystok 1998, s.19.
J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, tłum. I. Kania, Warszawa 2006, s. 7, 29.
F. Beer, Kobiety i doświadczenia mistyczne w średniowieczu, tłum. A. Branny, Kraków 1996.
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w świetle, walka aniołów z diabłami przedstawiona zaś jest przez zmaganie się
światła z ciemnością. Przestrzeń spotkania człowieka, czy raczej duszy ludzkiej,
z Mocą przestaje przypominać mitologiczne opisy, ogranicza się wręcz do otchłani
wyrażonej przez powierzchnię pionową bądź poziomą. Jak pisze Johan Huizinga,
13
właśnie dzięki obrazom otchłani i ciszy uzyskano wymiar mistyczny . W doświadczeniu mistycznym zanika podział między podmiotem przeżywającym a światem,
gdyż to podmiot staje się tymże światem: zewnętrze przenika wnętrze i jednostka
roztapia się w boskości.
„Ogląd (…) dokonuje się jednak nie poprzez zmysły, gdzie poznawca i poznanie, podmiot i przedmiot,
są czymś różnym, lecz w trybie poznania mistycznego, poznania o charakterze duchowym,
14
w którym podmiot i przedmiot stapiają się w jedno” .

Co więcej, przeżycie mistyczne ma zazwyczaj charakter gwałtowny, intensywny,
a to pozwala odwołać się do kolejnej analogii z doświadczeniem wirtualności.
Trzecim elementem istotnym dla dalszych rozważań jest definiowanie rzeczywistości wirtualnej jako szczególnego rodzaju doznania, intensywnego doświadczenia,
które pozwala zanurzyć się w tej symulacji. Bowiem, jak dowodzi Jakub Zajdel, zasadą
porządkowania obu światów: fikcyjnego i rzeczywistego nie jest analogia logiczna,
15
ale stopień intensywności – przeżycia, doświadczenia . Ryszard Kluszczyński wyodrębnia trzy zasadnicze technologie doświadczenia rzeczywistości wirtualnej: zmysło16
we, cielesne i rzeczywistość mieszaną . Tym samym postrzega on doświadczenie
wirtualności jako doznanie multisensoryczne uzupełniane o kolejne mechanizmy
mentalne: wyobraźnię, pamięć, pragnienia. Redaktor magazynu cyberkulturowego
„Sirus” opisuje to doświadczenie następująco:
„Trójwymiarowe światy miały być dostępne dzięki wirtualnym hełmom. Chodziło o to, by umieścić
użytkownika dosłownie wewnątrz wygenerowanych komputerowo światów, w których mógłby się
on poruszać, widzieć, słyszeć to, co dzieje się dookoła w pełnowymiarowej, alternatywnej rzeczywistości, doznając uczucia przebywania w innym świecie. Oczy były głównym narządem dostępu do
17
innych światów, choć w procesie tym angażowane były także dotyk, ruch i słuch” .

Można zatem skonstatować, że doznanie 'wyobrażonego' jest poprzedzone doświadczeniem 'fizycznego' i 'cielesnego', które je poprzedza. Do ekstazy w świecie
wirtualnym, a więc tego, co duchowe, prowadzi droga przez cielesność, jak we
wspomnianym średniowiecznym doświadczeniu mistycznym. A jednak wspomniana
immersja doświadczenia wirtualności skupia się przede wszystkim na wizualizacji
rzeczywistości symulowanej, która oddziela się od świata realnego. Wizualizacja to
13
14
15
16
17

J. Huizinga, Jesień…, s. 262.
K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2002, s. 8.
J. Zajdel, Film w uniwersum światów możliwych, Kielce 2002, s. 27-39.
R.W. Kluszczyński, Światy możliwe – światy wirtualne – światy sztuki. Fragmenty teorii doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, [w:] Estetyka wirtualności, M. Ostrowski (red.), Kraków 2005, s. 19.
Podaję za: M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, tłum. M. Lorek i in.,
Kraków 2009, s. 170.
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nic innego jak produkcja obrazów, odwołująca uczestnika świata wirtualnego do myślenia symbolicznego. Jak twierdzi Margaret Morse:
„wirtualna rzeczywistość jest jak wejście przez ekran do fikcyjnego świata «filmu», a wejście
w środowisko wirtualne można porównać do przejścia przez telewizor lub komputer, przez znikający
18
punkt lub wir, w trójwymiarowy świat symboli” .

Pozwala to odnieść się do średniowiecznego myślenia symbolicznego, które
w świecie zmysłowym, przedmiotowym doszukuje się głębszego znaczenia. Człowiek
wieków średnich postrzegał świat w perspektywie teocentrycznej, odczytując
w zwykłych przedmiotach wyższe treści. Powstaje wówczas wzniosłe „wyobrażenie
świata jako wielkiego związku symbolicznego, katedry idei, bogatego, zrytmizowanego i polifonicznego wyrazu tych wszystkich treści, jakie dają się pomyśleć”19. Myśl
symboliczna w średniowieczu przypomina jakiś rodzaj krótkiego spięcia ducha, kiedy
szukając powiązań między dwoma przedmiotami, znajduje je nie na zasadzie przyczynowo-skutkowej logiki, ale czyni to poprzez nagły przeskok między znaczeniem rzeczy
a jej celem. Przekonanie o łańcuchu powiązań między tymi aspektami rodzi świadomość o związku zarazem rzeczywistym i mistycznym. Jednak symboliczne porównanie na podstawie cech wspólnych ma sens, jeśli tak symbol, jak i rzecz symbolizowana ma dla odbiorcy istotne znaczenie. A zatem waga symbolicznego myślenia jest
konsekwencją średniowiecznej mentalności, wywiedzionej z platońskiego idealizmu.
Symbolizm stworzył w średniowieczu obraz świata wewnętrznie spójnego, niezwykle
rygorystycznego, zhierarchizowanego, poddanego głębszym niż w naturze wewnętrznym relacjom, w którym znajdowało się miejsce dla nieskończonej ilości różnorodności związków między rzeczami. Każda rzecz, dzięki swym różnorakim właściwościom, mogła służyć jako symbol dla wielu innych, a zatem za pomocą realnie
istniejącego przedmiotu można było wejść w świat obrazu symbolicznego, świat idei,
ponadzmysłowy. Jak pisze Johan Huizinga:
„Myślenie symboliczne rodzi owo perintelektualne rozpłynięcie się granic określających tożsamość
rzeczy; myślenie rozsądkowe zostaje przytłumione, a odczuwanie życia osiąga przez to swoją
20
kulminację” .

Czy opis ten nie jest adekwatny do dzisiejszego doświadczenia wirtualności?
Uczestnik świata wirtualnego wchodzi w rzeczywistość symulowaną przez technikę, ale jednocześnie tak konstruowaną, aby tę technikę uczynić niewidzialną, o czym
wspomniano już wcześniej. Techniczna reprodukcja całego otoczenia człowieka,
w które się zanurza, zostaje przysłonięta „ekstremalnością” spektaklu odgrywającego się w tej rzeczywistości wirtualnej. Wchodząc w świat wirtualny, uczestnik jest
w pewien sposób determinowany ramą narracyjną konstruowaną przez system,
18
19
20

Podaję za: Nowe media. Wprowadzenie…, s. 181.
J. Huizinga, Jesień…., s. 240.
Tamże, s. 244.
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który sprowadza jego działania do wyborów określonych w tej rzeczywistości przez
skończoną ilość możliwych rozwiązań. Z jednej strony, uczestnik rzeczywistości wirtualnej może podejmować samodzielnie decyzje, ma w pewien sposób swobodę interpretacyjną narracji wirtualnej, z drugiej zaś jest ograniczony przez zapisane schematy, zakodowane mechanizmy. Tym samym przypomina człowieka średniowiecza,
który staje wobec Sądu Ostatecznego przed wyborem. Niebo lub piekło uzależnione
są od konsekwencji wcześniejszych decyzji, które podejmowało się w kontekście
wiary w przeżywanych doświadczeniach codzienności. Obraz tych przestrzeni także
wpisany jest w pewien kod, o czym świadczą narracje o podróżach w zaświaty. Bohater tychże opowieści odwiedza piekło, które jawi się jako skute lodem lub buchające
ogniem czy rozgrzanym metalem z mnogością różnorodnych potworów i demonów
oraz duszami pokutujących grzeszników; albo raj ukazany poprzez ukwiecone łąki,
21
pałace ze złota i drogocennych kamieni, zastępy jaśniejących świętych i aniołów .
Człowiek średniowiecza może zatem realizować z góry przyjętą narrację, ograniczając
swoje działanie najpierw do sposobu życia w doczesności, a potem do przyjęcia wyroku Sądu, co potwierdza wezwanie autora Bogurodzicy: „a na świecie zbożny pobyt,
po żywocie rajski przebyt”. Wpisując się w skodyfikowaną wyobraźnię zaświatów,
człowiek średniowiecza ulega teocentrycznej konstrukcji mentalnej. Można zatem
skonstatować, że chrześcijaństwo, które w czasach dojrzałego i późnego średniowiecza staje się systemem religijnym, za pomocą technologii, jaką jest narracja teologiczna, żeby przywołać tylko paryską szkołę teologiczną, która w latach 1170-1180
zajmowała się kwestią czyśćca, czy deklaracje soborowe (np. II Soboru w Lyonie),
konstruuje wizję zaświatów jako konkretnej rzeczywistości. Podobnie jak w przypadku doświadczenia wirtualnego, sama technologia ukrywa się za tym wykreowanym
światem, który zostaje ludziom udostępniony poprzez alegoryczne exempla czy opowieści o podróżach w zaświaty.
Warto zatrzymać się także na semiotycznym aspekcie wirtualności. Przedmioty
wirtualne nie są prawdziwymi rzeczami; nie posiadają jednak odpowiedniego ciężaru
ontologicznego, gdyż składają się z ciągu postrzeżeń bez konkretnej materialnej podstawy. Nie są one także znakami rzeczywistych przedmiotów, choć do nich odsyłają.
Powyższa kwestia odnosi do zjawiska simulacrum jako efektu połączenia realnego
i wyobrażonego, z jednej strony opartego na odtworzeniu, ale z drugiej korzystające22
go z sił kreacyjnych, tworzącego na wzór swojej myśli i wyobrażenia . Symulacja
w wirtualności jawi się jako artefakt, który nie posiada pierwowzoru w świecie real23
nym, znosząc opozycję reprezentacji i przedmiotu . Jak dowodzi Jean Baudrillard,
przedmioty przekształciły się w obrazy, a te zostają oderwane od sensu istnienia.
Wirtualność nie podlega już weryfikacji prawdziwości czy fałszu; ukazuje ona
21
22
23

J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 109-123.
J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005.
Współbrzmi to z sugestią badaczki zjawisk medialnych i recenzentki tego artykułu, Iwony Loewe, o komplementarności wirtualności i realu.
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„zregenerowaną fikcję realności” . I znów warto odwołać się do doświadczenia
średniowiecznego. Podobnie jak płynna granica między ideami a przedmiotami,
rzeczywistością a „niezwykłością” określała świat doczesny człowieka średniowiecza,
tak też most zbudowany pomiędzy życiem a zaświatami wydawał się niezwykle
namacalny. Pośmiertne losy duszy oraz obrazy piekła i raju przedstawiano niezwykle
często w średniowiecznych utworach wizyjnych, które w pełni ukształtowały obraz
zaświatów w XII i XIII wieku, żeby wspomnieć tylko Dantego Alighieri i jego Boską
komedię. Podobnie wczesnośredniowieczna literatura obfituje w wizje zaświatów,
np. Wizję Barontusa, Wizję kapłana Bernolda spisaną przez Hinkmara z Reims itp.
Zawierają one obrazy walki diabłów ze św. Piotrem o duszę grzesznika, bitwy między
aniołami i diabłami nie tylko na ogniste pioruny, lecz również utarczki słowne, gdzie
bronią jest znajomość Pisma, lub wizje pobytu duszy w świetle niebiańskim25. Tym
samym literatura czy sztuka w ogóle daje człowiekowi średniowiecza narzędzie, za
pomocą którego może poruszać się między światami, eksplorować obraz zaświatów
przy jednoczesnym skrywaniu samej techniki kreowania tegoż obrazu.
Powszechność fantastyczności w średniowiecznym obrazie świata wiąże się
jednak przede wszystkim z tęsknotą za jakimś piękniejszym życiem. Przeglądając
ówczesne kroniki, kazania, traktaty religijne, exempla trudno odnaleźć w nich ślady
radości życia, raczej wpisane są w nie uczucia melancholii, pesymizmu, rozczarowania. Obok zmęczenia życiem pojawia się lęk przed cierpieniem doczesnym, niesprawiedliwością, co tłumaczyłoby średniowieczną postawę ucieczki w lepszy, wspaniały
świat przyszłości, życie wieczne. Droga do piękniejszego świata prowadzi przez krainę
marzeń.
„Jest to droga najwygodniejsza, ale też nigdy nie przybliża się ona do celu. Skoro rzeczywistość ziemska jest tak beznadziejnie żałosna, a wyrzeczenie się świata tak przykre, trzeba zatem zabarwiać
życie piękną złudą, trzeba uciekać w wymarzoną krainę świetlanych fantazji, przytłumić rzeczywis26
tość urokiem ideału” .

Z drugiej strony, prowadzone w wieku XX badania historyczne nad średniowieczem ukazują ten czas jako epokę niezwykłego kolorytu, zanurzoną w codzienności,
rozgorączkowanych namiętnościach czy wręcz dziecinnej fantazji, żeby przywołać
tylko kwestie średniowiecznej karnawalizacji życia27.
Sytuacja człowieka średniowiecza przypomina tym samym współczesnego uczestnika wirtualności. Żyje on w świecie, w którym kultura pozwala na osiąganie właściwie nieustającej ekstazy poprzez permanentną zabawę, rozrywkę. Kolejne doświadczenia zmysłowe jedynie go znieczulają, każąc szukać coraz to bardziej ekstremalnych
24
25
26
27

J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz
(red.), Kraków 1997, s. 189.
J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju, Wrocław 1995.
J. Huizinga, Jesień..., s.61.
J. Heers, Święta Głupców i karnawały, tłum. G. Majcher, Warszawa 1995.
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spektakli, w których mógłby wziąć udział, aby zaznać jakiegoś zaspokojenia. Dzisiejsza droga do przeżycia ekstatycznego prowadzi przez zakamarki ciała, które poprzez
kolekcję orgazmów, przeżyć granicznych, ekstremalnych rokoszy, stara się osiągnąć
trwałe i pełne doznanie szczęścia. Jak pisze Zygmunt Bauman:
„Ciało ponowoczesne jest przede wszystkim odbiorcą wrażeń. Spożywa ono i trawi przeżycia.
Korzystając z przyrodzonej zdolności reagowania na podniety, jest narzędziem przyjemności.
Poprawne spełnianie tych funkcji określa się mianem sprawności (fitness). (…) W «sprawności» idzie
nie tyle o to, do jakich wyczynów ciało jest zdolne, ile o to, jak głębokie są doznania przeżywane
w toku ich dokonywania. Idzie głównie o wrażenia – które winny być «pasjonujące», «zachwyca28
jące», «czarujące», «ekstatyczne»” .

A jednak to ciało, wymagające tak wielu bodźców zewnętrznych, podniet, aby
osiągnąć stan chwilowego zadowolenia, budzi jednocześnie w człowieku postindustrialnym świadomość jego granicy. Aby ją przekroczyć, trzeba wyjść poza ciało,
poprzez technologiczne protezy. Ta rodząca się symbioza między maszyną a ciałem
prowadzi do wirtualizacji doświadczenia podmiotu, a co za tym idzie – jak pisze Simon
29
Penny – do porzucenia ciała, aby wejść do elektronicznego raju . Czyż w tym kontekście nie rozbrzmiewa na nowo średniowieczny wiersz „Dusza z ciała wyleciała”?

On the virtual experience of medievalism
Summary
The third wave of medievalism that created a reflection on contemporary culture in the context of
ahistorical and transcultural research observed in the 20th century, allows for a description of virtual
experience as seen from medieval perspective. Starting from the virtual reality of a possible world, the
text summarizes the attributes of virtual experience, such as: simulations, real world parallel existence,
tele-presence, the separation of the corporeal experience from mental as well as spiritual intensity of
the experience, visualizations of technology hiding simulated reality, simulacrum worlds with medieval
notions, forms of thinking revealing symbolic and mystical experiences of saints, in this way showing the
common source of human desires and needs of the medieval and post-industrial man.

28
29

Z. Bauman, Ponowoczesne przygody ciała, Toruń 1995, s. 90.
S. Penny, Dwa tysiąclecia wirtualnej rzeczywistości, tłum. J. Węgrodzka, „Magazyn Sztuki”, 1996, nr 9, s. 143-153.
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Memy internetowe (2010-2011)

Wprowadzenie
Pomstujący biało-czerwony Wiesiek1, suchary Strasburgera jako uniwersalne
2
określenie tzw. dowcipów z brodą , filmowy Leonidas krzyczący co sił w płucach This
3
4
5
is Sparta! , animacja śpiewającej dziewczynki z porem , tańczący Technoviking czy
napomnienie Wiedz, że coś się dzieje suspendowanego prezbitera Piotra Natanka6, to
zaledwie kilka przykładów z wielotysięcznego zbioru tzw. memów internetowych,
czyli grafik, fraz, fotomontaży, animacji i wideoklipów, które trwale wpisały się w sferę
komunikacji internetowej.
Celem niniejszego opracowania jest próba zestawienia aktualnych definicji memu
internetowego oraz przybliżenie specyfiki wybranych memów, które powstały, przetrwały i utrwaliły się w Internecie w latach 2010–2011.

1

2

3
4
5
6

Zob. http://pl-pl.facebook.com/pages/Bia%C5%82o-czerwony-Wiesiek/143821402348820,
http://ocobiega.org/mem/bialoczerwony-wiesiek/ oraz
http://www.fakt.pl/Polski-policjant-gwiazda-Facebooka,artykuly,109386,1.html.
Zob. http://deser.pl/deser/56,84842,9863094,Urodzinowy_ranking_najwiekszych_sucharow_Strasburgera.html,
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Karol_Strasburger oraz
http://facet.dlastudenta.pl/artykul/10_najwiekszych_sucharow_Karola_Strasburgera,72032.html.
Zob. http://knowyourmeme.com/memes/this-is-sparta, http://memedump.com/v/this+is+sparta/ oraz
http://howtosplitanatom.com/news/how-to-explore-internet-memes/.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loituma_Girl Por. http://hersenscheet.com/loi/loitumaflash.php.
Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Techno_Viking, http://knowyourmeme.com/memes/technoviking oraz
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Techno%20Viking.
http://wirtualnapolonia.com/2011/07/25/ksiadz-piotr-nat anek-odpowiedz-dla-kard-dziwisza-23-lipca-2011r/, http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ksiadz-piotr-natanek--od-naukowca-do-demiurga,77598,1,1.html oraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Natanek.
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Galeria popularnych graficznych memów internetowych, będących parodystycznym przedstawieniem wad internautów – (od lewej) F*ck Yea, Troll Face, Aww Yea Guy, Me Gusta, Forever Alone.
Źródło: http://1080hdwallpapers.com

Czym jest mem internetowy?
Mem internetowy to dowolny fragment informacji, rozpowszechniany i powielany przy użyciu aktualnie funkcjonujących technologii komunikowania w Internecie
(rozumianym jako globalna przestrzeń wirtualna). Może on przyjąć formę linku,
7
materiału audio-wideo, obrazu/fotografii, całej strony internetowej, znacznika hash ,
8
frazy, czy nawet pojedynczego słowa . Propagacja i agregacja memu odbywa się
typowymi dla komunikacji sieciowej kanałami, tj. poprzez platformy mediów społecznościowych, blogi, e-maile, komunikatory, serwisy informacyjne oraz wszelkie
pozostałe usługi umożliwiające kontakt między internautami9.
Mem nie jest pojęciem nowym, stosowanym wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.
Termin ten należy przede wszystkim do memetyki, czyli teorii dotyczącej ewolucji
kulturowej, gdzie pełni funkcję jednostki podstawowej10. Jak zauważa Łukasz Babiel,
7

8
9
10

Zob. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hashtag,
http://support.twitter.com/entries/49309-what-are-hashtags-symbolsoraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Hashtag.
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme.
Tamże. Por. też http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_phenomena.
Więcej na temat memetyki zob. R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Warszawa 2003, S. Blackmore,
Maszyna memowa, tłum. N. Radomski, Warszawa 2002, R. Brodie, Wirus Umysłu, tłum. P. Turski, Łódź 1997,
D. Wężowicz-Ziółkowska (red.), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Antologia, Katowice
2009, M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.
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odwołując się głównie do poza- i przedinternetowej definicji memu: „według memetyki mem jest podstawowym pakietem informacji kulturowej, tak jak gen – biologicznej, a wynikiem namacalnym działania memów jest socjotyp (analogia do fenotypu).
(…) Termin mem na potrzeby Internetu został zaadaptowany głównie na podstawie
jednej cechy memu, określonej przez pionierów memetyki – zaraźliwości. Dlatego
internetowym memem jest po prostu coś, co szybko zdobywa popularność, podlega
powielaniu dzięki blogom i komunikatorom, a niekoniecznie jest nośnikiem informacji kulturowej. Słowo mem (…) jest zawieszone między pierwotnym znaczeniem
11
terminu, a tym spłaszczonym znaczeniem internetowym” .
Powyższe uzupełnia Otto Katz, pisząc „pojęcie internetowego memu jest mętne,
a przez to bardzo szerokie. Może nim być właściwie wszystko. Wycieczkę przez świat
tych niezwykłych owoców wirtualnej rzeczywistości warto więc zacząć od przyjrzenia
się historii samego pojęcia. Słowo mem nie ma bowiem w swojej pierwotnej formie
nic wspólnego z Internetem. Jego korzenie sięgają klasycznej greki i terminu mimeme, który oznaczał naśladować lub imitować. Richard Dawkins, wybitny biolog,
popularyzator nauki, wojujący ateista, jeden z największych celebrytów akademickiego świata, potrzebował jednak nieco innego słowa. Pisząc w latach '70 książkę
Samolubny gen, która miała potem przynieść mu światową sławę, szukał jakiegoś
12
zgrabnego połączenia pomiędzy mimeme a genem. I tak narodził się mem” .
Ewa Lalik, uwspółcześniając i dynamizując definicję memu, dodaje: „Internet
oddziałuje z niesamowitą prędkością. Oprócz oczywistego, najszybszego jak dotąd,
przekazu informacji, niesie ze sobą też inne, nowe cechy. Czysta informacja przeradza
się w błyskawicznym tempie w internetowe memy, które opanowują na krótką chwilę
sieć na całym świecie. Nigdy wcześniej odbiorcy nie mieli tak dużego wpływu na
kreowanie treści i ich subiektywny wybór. (…) Z mniej lub bardziej poważnych
wiadomości tworzą się dziesiątki tematów potraktowanych lżej, niż robiły (i robią) to
zawodowe portale i dzienniki. I to podane w ten sposób robią furorę, przyćmiewając
oryginalne wydarzenia. Są atrakcyjniejsze. I, co chyba najważniejsze, zawierają więcej
13
pierwiastka ludzkiego. To one są przyszłością społeczeństwa informacyjnego” .
Jakub Kalina, łącząc wszystkie powyższe definicje memu, pisze: „prawdopodobnie
każdy użytkownik Internetu, w sposób mniej lub bardziej świadomy, zetknął się
z memami. Większość kojarzy je ze zdjęciami lub filmami, które przebojem rozprzestrzeniają się w światowej sieci, jednak memetyka jest nauką sięgającą znacznie
głębiej. Według definicji encyklopedycznych ta gałąź wiedzy jest kalką Darwinowskiej
ewolucji biologicznej na zjawiska kulturowe. Niczym w bezlitosnej przyrodzie,
w świecie memów szansę na przetrwanie i rozwój mają tylko najsilniejsze osobniki.
11
12
13

Ł. Babiel, Znaj swoje memy, http://motywdrogi.pl/2010/03/15/znaj-swoje-memy/.
O. Katz, Kultura memu, http://www.mojeopinie.pl/kultura_memu,3,1323728828.
E. Lalik, Osama bin Laden, kapelusz Cthulhu i mała druhna – wszystko staje się memem,
http://www.spidersweb.pl/2011/05/osama-bin-laden-kapelusz-ctuhlhu-i-mala-druhna-wszystko-staje-siememem.html.
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Memy – analogia do genów – mogą także ewoluować, krzyżować się między sobą,
tworząc inną jakość. (…) Czym jest zatem mem? Można go określić jako najmniejszy
nośnik informacji kulturowej, mówiąc prościej: słowo, symbol, gest, czy jakieś
zjawisko, przyswajane przez człowieka w procesie naśladownictwa. Zatem, gdy jaskiniowiec zapalił pierwszy płomień, stało się to memem, który podpatrzony przez
innych rozprzestrzenił się po wioskach. Gdy za oceanem pierwsi sportowcy okazali
radość gestem High Five, stworzyli mem, który obiegł świat i nauczył wszystkich
przybijać piątkę. Memami są także plotki czy łańcuszki szczęścia. Współczesne media,
w szczególności Internet, okazały się doskonałym nośnikiem ich treści. W ten sposób
pewne obrazki, czy filmy – czasem wycięte z kontekstu i opatrzone charakterystycz14
nymi podpisami – wpisały się w kulturę pokolenia jego użytkowników. Wykorzystane (zostały – MZ) jako narzędzie do wyrażania emocji, czy komentowania otaczającej rzeczywistości. Niektóre zabawne, niektóre żałosne; mające skłaniać do refleksji
lub stanowiące odpowiedź na znaczące wydarzenia – wszystkie stanowiące swoisty
fenomen kulturowy. Internetowe memy rozprzestrzeniają się niczym choroby
zakaźne – szybko i globalnie”15.

Wuwuzele, Old Spice Guy i smutny Keanu Reeves - memy AD
2010
Internauci lubią rankingi i porównania – zwłaszcza te, które w pełni wykorzystują
16
mechanizmy folksonomii i pokrewnych jej systemów klasyfikowania treści . Tym
17
samym nie brakuje w sieci corocznych zestawień najlepszych memów . Jednymi
z najbardziej popularnych w roku 2010 były: reklama kosmetyków Old Spice, występ
Eduarda Khila, jedzenie kanapki przez Keanu Reevesa, protest przeciwko używaniu
wuwuzel i klip Dawaj, Malina.
Reklamy kosmetyków dla mężczyzn marki Old Spice z udziałem Isaiaha Mustafy,
byłego zawodnika National Football League, zostały bardzo dobrze przyjęte przez
18
widzów . Doceniono pomysł, formę i treść wypowiadanego monologu oraz sposób

14
15
16

17

18

Np. http://pl.memgenerator.pl/, http://pl-pl.facebook.com/pages/Memgeneratorpl/193050614041091?sk=
wall&filter=12 oraz http://www.boincatpoland.org/smf/gry-i-zabawy/memgenerator/.
J. Kalina, Co to jest memetyka?, http://tsiss.wordpress.com/2011/10/12/co-to-jest-memetyka/.
Por. K. Palikowski, Del.icio.us - wstęp do folksonomii, http://palikowski.net/node/100, M. Roszkowski, Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania, http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm
oraz http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/?p=1 i http://blog.biblioteka20.pl/?p=66.
Np. http://www.switched.com/2010/12/31/top-10-memes-2010/,
http://www.techi.com/2010/12/memes-2010-the-year-in-review/, http://socialtimes.com/top-30-memes2010_b32394 oraz http://thenextweb.com/2010/12/31/10-awesome-video-memes-of-2010/.
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Spice, http://mashable.com/2011/11/01/old-spice-campaign/ oraz
http://www.campaignlive.co.uk/news/1012646/.
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montażu. Wyjątkowa była także kampania online, która w 36 godzin została obejrzana 23 miliony razy19. Natychmiast po emisji zaczęły powstawać przeróbki, parodie
i nawiązania, a wypowiedź Hello Ladies! Does your man look like me? No. Can he
smell like me. Yes! oraz sam spot reklamowy stały się ogólnie rozpoznawalnym
20
memem pod nazwą Old Spice Guy .

Isaiah Mustafa reklamujący kosmetyki Old Spice.
Źródło: http://agallantidea.wordpress.com

Należy zaznaczyć, że powstanie i utrwalenie tego memu jest bardzo korzystne dla
podmiotu odpowiedzialnego za kampanię marketingową. Internauci, bawiąc się
w przekształcanie przekazu reklamowego, w większości przypadków wpływają pozytywnie na rozszerzenie i pogłębianie świadomości marki. Jednak transpozycja zewnętrznego („odgórnego”) komunikatu promocyjnego w silny mem jest jednym z najtrudniejszych zadań dla specjalistów e-marketingu i e-PR21.
Występ Eduarda Khila z 1976 roku jest dowodem, że nie tylko aktualne wydarzenia i zjawiska mogą stać się globalnymi memami. Śpiewak wykonywał zwokalizowaną
22
wersję utworu Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой . Internauci
19
20

21

22

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Spice oraz http://ryanwiancko.com/2010/07/15/and-the-oldspicemaneuver-is-created-blows-the-doors-off-of-advertising/.
http://globalneighbourhoods.net/2010/07/old-spice-ad-becomes-a-meme.html,
http://knowyourmeme.com/memes/events/isaiah-mustafa-old-spice, http://ohinternet.com/Old_Spice_Guy
oraz http://mememachine.viralvideochart.com/blog/2011/7/27/old-spice-guys-battle-it-out-for-social-videosupremacy.html.
Por. http://adage.com/article/digitalnext/viral-success-great-meme-marketing/139609/,
http://ezinearticles.com/?Advertising-Memes---How-to-Hardwire-Your-Prospects-to-Buy-From-OnlyYou&id=2264015, http://cultureandcommunication.org/f09/tdm/lmkehe/the-commodification-of-memesmarketing-campaigns-and-chuck-on-conan/ oraz http://www.gmarketing.com/articles/57-guerrillamarketing-memes.
http://www.youtube.com/watch?v=oavMtUWDBTM.
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23

dosłuchali się jednak „wyrazu” trololo i tak powstał mem znany jako Trololo Man . Od
razu ruszyła „machina memowa”. Powstały przeróbki m.in. z disnejowskim psem
24
25
Pluto i bohaterami „Gwiezdnych Wojen” . Historia z tym memem jest dość zbliżona
do innej, z memem Jožin z bažin26. W obu przypadkach internauci opublikowali materiał znacznie starszy niż World Wide Web i tym samym spowodowali powrót minionych gwiazd(ek) estrady. A sam Eduard Khil, kilkadziesiąt lat później, specjalnie dla
nowego pokolenia swoich fanów, zaśpiewał swój przebój raz jeszcze27.
Hollywoodzki aktor, Keanu Reeves został sfotografowany w trakcie jedzenia zwykłej kanapki. Ta krańcowo prozaiczna czynność zapoczątkowała mem o nazwie Sad
28
Keanu . Zaczęły powstawać setki photoshopowych fotomontaży, m.in. Reeves jadą29
cy motocyklem z żołnierzami III Rzeszy , Reeves na fotografiach Charlesa Ebbetsa
30
z lat 30. XX wieku czy też Reeves patrzący, jak Leonidas strąca perskiego posła do
przepaści31 (co jest doskonałym przykładem, jak memy w sieci krzyżują się oraz jak
najsilniejsze z nich nieustannie powracają w nowych mutacjach i wariantach).
Rzeczywistość wirtualna tak dalece zaczęła oddziaływać na rzeczywistość prawdziwą,
że w programie stacji BBC pt. Breakfast Show sam Keanu Reeves był pytany przez
dziennikarzy, czy jest rzeczywiście tak „smutny”, jak postrzegają go użytkownicy
32
sieci .

Jeden z wielu przykładów memu Sad Keanu, tu z wykorzystaniem postaci Dartha Vadera z Gwiezdnych
Wojen.
Źródło: http://www.japemonster.com/keanu-reeves-turned-47-96-pics/
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

http://sergeb.com/blog/post/The-real-story-behind-the-Trololo-RickRoll-video.aspx.
http://www.youtube.com/watch?v=wuNOmeAd8HU.
http://www.youtube.com/watch?v=4o2okp-iWRk.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEin_z_ba%C5%BEin.
http://www.joemonster.org/filmy/40660/Trololo_Man_50_lat_pozniej.
Opcjonalnie Keanu Is Sad – MZ.
http://4.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/TA93-xjvlsI/AAAAAAABU0M/o3vnUCtdCmg/s1600/sad_keanu_
reeves_meme_30.jpg.
http://3.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/TA94U4DqAJI/AAAAAAABU08/LtJiqey_lEM/s400/sad
_keanu_reeves_meme_24.jpg.
http://3.bp.blogspot.com/_mmBw3uzPnJI/TA94KDrdfSI/AAAAAAABU0k/KovlPHfJ308/s400/sad_keanu_
reeves_meme_27.jpg.
http://www.youtube.com/watch?v=UtuWvi0fkb4.
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Wuwuzela, instrument używany przez kibiców w Afryce, stała się symbolem
mistrzostw świata w piłce nożnej 2010; symbolem, który natychmiast wzbudził liczne
kontrowersje. Powodem niechęci do wykorzystywania tego instrumentu w czasie
rozgrywek sportowych jest bardzo głośny dźwięk (osiągający natężenie rzędu
33
122–131 decybeli ). „Obciążenie słuchu podczas meczu piłki nożnej, w czasie którego publiczność używa wuwuzeli, badacze porównują do obciążeń, jakich doświadcza
34
górnik pracujący na przodku w kopalni złota” . Organizatorzy imprez wprowadzili
więc ograniczenia w zakresie dopingowania wuwuzelami (ewentualnie całkowicie
zakazali ich używania). Problem znalazł także odzwierciedlenie w Internecie. Powstał
mem pn. Bzzzzz35. Wuwuzele zaczęły pojawiać się w przeróbkach superprodukcji
filmowych (np. w pierwszej części ekranizacji „Władcy Pierścieni”, gdzie grający prze36
szkadzają w istotnej dla fabuły naradzie ), publikowano satyryczne instruktaże uży37
wania wuwuzeli , a fora zdominował charakterystyczny ciąg znaków bzzzzzz (mający
być zapisem brzmienia instrumentu)38. Zaczęły również powstawać konta „anty39
wuzuzelowe” na Facebooku .
Mem Bzzzzz nie cieszy się w 2011 roku już tak dużym zainteresowaniem, co jest
oczywiste w związku z zakończeniem mundialu (i jest równocześnie typowe dla cyklu
życia memów okolicznościowych). Nie można jednak wykluczyć powrotu Bzzzzz
40
w nowym kontekście czy nowym wariancie/mutacji .
Należy także nadmienić, iż w ramach „protestu antywuwuzelowego” wykorzystano bardzo popularny mem, czyli złość i furię Adolfa Hitlera z filmu Der Untergang41.
Jest to bardzo ciekawy mem, który polega na podłożeniu nowych – niepowiązanych
z fabułą – napisów pod dialogiem Hitlera w czasie spotkania z jego oficerami (tuż
przed upadkiem III Rzeszy). Scena filmowa jest pełna zapalczywości i agresji, co skwapliwie wykorzystują internauci, podsuwając własne „tłumaczenia” i komentując –
ustami filmowego Hitlera – ważne dla nich wydarzenia i kwestie społeczne. Hitler

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

D. W. Swanepoel, J. H. Hall, K. Koekemoer, Vuvuzela sound measurements, “South African Medical Journal”, 100,
s. 192, http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/4098/2735.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wuwuzela.
http://knowyourmeme.com/memes/bzzzzzzzzzz-world-cup-vuvuzelas,
http://www.urlesque.com/2010/06/21/vuvuzela-continues-internet-domination/, oraz
http://simonesmith.hubpages.com/hub/Vuvuzelas-Enter-the-Meme-o-Sphere.
http://www.youtube.com/watch?v=7B2LPxggvqY.
http://www.unlock-your-happiness.com/vuvuzela-instruction-manual.html.
http://www.reddit.com/r/reddit.com/comments/ceikn/vuvuzela_instruction_manual_pic/.
Np. http://www.facebook.com/group.php?gid=104441477517&v=wall oraz
http://www.facebook.com/group.php?gid=127250010639856.
Por. http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html, http://www.infoq.com/articles/memelifecycle oraz http://philosophtly.blogspot.com/2009/01/lifecycle-of-meme.html.
http://www.filmweb.pl/Upadek.
http://www.youtube.com/watch?v=c_ABJclL33M.
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wpadał w gniew z powodu m.in. gry komputerowej , przegranej śląskiego klubu
sportowego43 oraz braku możliwości znalezienia kryjówki Osamy bin Ladena44. Jest to
mem bardzo silny, powracający i chętnie modyfikowany. Co więcej, często łączy się go
z innymi memami (np. z popularnym w 2010 roku memem Double Rainbow Guy45).
Dawaj, Malina! to mem stworzony na podstawie filmiku zamieszczonego
w serwisie YouTube, w którym paru znajomych (w tym osoba o pseudonimie Malina)
nagrywa swój przejazd fragmentem autostrady46. Pasażerowie są podekscytowani,
47
gdyż jadą „firmowym autem, spalając firmowe paliwo” , znacznie przekraczając
dopuszczalną szybkość. Błyskawicznie sprawdzają się prorocze słowa jednego z przebywających w samochodzie i dochodzi do bardzo poważnego wypadku drogowego.
To wydarzenie nie dotyczyło celebrytów, jednak natychmiast stało się ogólnie rozpoznawanym memem o nazwie Dawaj, Malina! Internauci zaczęli m.in. masowo tworzyć
48
49
tzw. demotywatory nawiązujące do zdarzenia , publikować własne materiały
audio-wideo na podstawie klipu (np. podkład dźwiękowy do nieplanowanego zatrzy50
mania się limuzyny prezydenta Baracka Obamy ) oraz łączyć Dawaj, Malina! z innymi
51
memami motoryzacyjnymi (np. Ale urwał! ). Tworząc przeróbki skupiono się przede
wszystkim na słowach pasażerów, pomijając dramatyczne konsekwencje wypadku
samochodowego przy prędkości 210 km/h. Znikomy poziom wrażliwości i taktu, niewybredny czarny humor, czy też brak refleksji nad wydarzeniami będącymi źródłem
memów są zjawiskami dość powszechnymi przy „modach memowych” (np. ambiwalentne memy po śmierci Osamy bin Ladena52 czy Muammara al-Kaddafiego53).

43
44
45

46
47
48

49
50
51
52
53

http://www.youtube.com/watch?v=OjI1gOZukvE.
http://www.youtube.com/watch?v=yue1qW-am34.
Por. http://www.youtube.com/watch?v=j8cf_65ijj0. Zob. także.
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_Rainbow_%28viral_video%29 oraz
http://mashable.com/2011/07/21/double-rainbow-guy-president/.
http://www.youtube.com/watch?v=TNwz7LO0Lbg.
http://ocobiega.org/dawaj-malina/.
Najczęściej są to małe grafiki/fotografie na czarnym tle z podwójnym tekstem, pierwsza część jest wprowadzeniem/zagajeniem nawiązującym do obrazka, druga – puentą. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Demotywator
oraz http://demotywatory.pl/.
Np. http://demotywatory.pl/1658394/Dawaj-Malina, http://demotywatory.pl/1280926/210-DAWAJ-MALINA
oraz http://demotywatory.pl/1405516/Dawaj-Malina.
http://www.youtube.com/watch?v=oUw9-DCAuUA.
http://www.youtube.com/watch?v=oUw9-DCAuUA. Por. http://knowyourmeme.com/memes/aleurwa%C5%82 oraz http://ocobiega.org/mem/ale-urwal/.
Por. http://www.facebook.com/pages/Bin-Laden-Aint-Dead-Hes-Chillin-With-2Pac/198905990151222 oraz
http://knowyourmeme.com/memes/the-situation-room.
http://www.memecenter.com/fun/85955/kadafi-snape oraz
http://images.memegenerator.net/instances/400x/10108341.jpg.
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Hardkorowy Koksu, wypychacz zwierząt oraz kartony Hanki
Mostowiak– memy AD 2011
Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu vel Tap Pakr, to litewski kulturysta, mieszkający na stałe w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych54. Jest współautorem
oraz jednocześnie bohaterem kilkudziesięciu klipów publikowanych w sieci, zachęcających m.in. do trenowania kulturystyki55. Burneika nie miał polskich przodków, jednak posługuje się językiem Mickiewicza dzięki żonie, Polce urodzonej w USA56.
Prawdopodobnie głównym powodem popularności memu Hardkorowy Koksu był
specyficzny akcent Burneiki (pojawiły się porównania do memu Tap Madl57) połączony z „bon motami” kulturysty, którymi zachęcał do wytężonego wysiłku na
siłowni oraz stałej pracy nad muskulaturą. Oczywiście nie bez znaczenia jest udział
58
agencji interaktywnej Chariot.pl (tu – podobnie jak w przypadku reklamy Old Spice –
zaszła synergia między spontanicznie kreowanym i propagowanym memem, a memem projektowanym i rozwijanym celowo. Skala sukcesu zaskoczyła samych twór59
ców. ).
Mem Hardkorowy Koksu regularnie powraca w postaci demotywatorów60 oraz
trawestacji/parafraz wypowiedzi kulturysty (umieszczanych również na produktach
61
dostępnych w rzeczywistości prawdziwej ). Hardkorowy koksu trafił także do
mediów tradycyjnych – Burneika był gościem Szymona Majewskiego62.

54
55
56
57
58
59
60
61
62

http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Burneika oraz http://interaktywnie.com/kreacja/artykuly/trendy/casestudy-dabl-blasty-hardkorowego-koksa-19715.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Burneika oraz http://ocobiega.org/robert-burneika-hardcorowy-koksutap-pakr/.
http://www.24opole.pl/6677,Robert_Burneika_hardcorowy_koksu_w_Opolu,wiadomosc.html.
Zob. http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101029/POGODZINACH/276267449 oraz
http://pl-pl.facebook.com/pages/Tap-Madl/111855642212486.
http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2011/09/20/michal-wojda-o-sukcesie-hardcorowego-koksuroberta-burneiki-internetbeta/.
http://forsal.pl/artykuly/503669,hardkorowy_koksu_czyli_swiety_graal_e_marketingu.html.
Por. http://demotywatory.pl/szukaj?q=hardkorowy+koksu&where=wszystkie&when=inf&size=max&sort=date
Np. http://www.soons-studio.pl/sklep/szczegoly/470/69/hardcorowy-koksu/koszulki/.
http://www.youtube.com/watch?v=uytPpO2aOdw.
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Wielopiętrowy demotywator z memem Hardkorowy Koksu.
Źródło: http://www.demotywatory.rakjet-fjuel.pl

Chuck Testa jest wypychaczem zwierząt z Ojai Valley w stanie Kalifornia. Jest nim
od 30 lat, ale ogólnoświatową sławę (sic!) zdobył dopiero w 2011 roku, dzięki specyficznej reklamie swoich usług63. Spot reklamowy polega na krótkim pokazywaniu
w centrum kadru wypchanych zwierząt (w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości, że są to zwierzęta martwe); następnie pojawia się Chuck Testa, który

63

http://knowyourmeme.com/memes/nope-chuck-testa oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Testa.
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stwierdza, że widz pewnie uważał, iż demonstrowane zwierzęta są żywe. I natychmiast wyprowadza oglądającego z błędu, mówiąc, że są martwe, ale za to realistycz64
nie spreparowane (puentą scenek jest fraza Nope. (Just) Chuck Testa) . Reklama
opublikowana w serwisie YouTube błyskawicznie zyskała ogromną popularność.
Rozpoczęto także masowe tworzenie fotomontaży nawiązujących do oferty Chucka
Testy. Większość prac powstawała w zgodzie z „duchem” oryginału, czyli najpierw
pokazywano podmiot hipotetycznego preparowania, by następnie – w części
z puentą – wyprowadzić obserwatora z błędu i przekonać, że tak naprawdę to tylko
iluzja życia stworzona przez Chucka Testę. Internauci nie mieli większych zahamowań. Parodiowano zarówno zmarłe postacie fikcyjne, jak i prawdziwe (m.in. profesora Dumbledore`a z powieści „Harry Potter”, zastrzelonego rapera Tupaca Shakura czy
Osamę bin Ladena, a nawet Lenina65). Sam Chuck Test nie pozostał bierny i wyemito66
wał klip, w którym podziękował internautom za zainteresowanie i wsparcie . Należy
uzupełnić, że nie zabrakło (zapewne przez podobieństwo imion) nawiązań do jednego z najsłynniejszych memów sieci, czyli memu Chucka Norrisa67.

Przykład współistnienia memów Chuck Norris i Chuck Testa.
Źródło: http://www.funnyjunk.com
64
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http://www.youtube.com/watch?v=LJP1DphOWPs.
Por. http://www.joemonster.org/art/18165/Chuck_Testa_rozwiazanie_konkursu_blyskawicznego.
http://www.joemonster.org/filmy/38294/Chuck_Testa_dziekuje_internautom.
Np. http://vader.joemonster.org/upload/zpz/650885cb10b75dkon_ctcn.jpg. Zob.
http://knowyourmeme.com/memes/chuck-norris-facts oraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris_facts.
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„Wypadek Hanki w M jak miłość był wydarzeniem o zasięgu krajowym, a ostatni
odcinek serialu z jej udziałem oglądało... 8,3 miliona widzów. Serialowa bohaterka
stała się bardziej medialna także od żyjących naprawdę gwiazd, m.in. Edyty Górniak,
Nataszy Urbańskiej czy... od grającej ją, Małgorzaty Kożuchowskiej – informował
Press – Service Monitoring Mediów. Od 6 do 8 listopada (2011 r. – MZ) o Hance
Mostowiak traktowało ponad 250 publikacji w prasie, Internecie, radiu i telewizji. (…)
Śmierć Hanki stała się szeroko komentowana na internetowych forach, komentarzach na stronach i serwisach społecznościowych i w formie obrazkowej”68. Pośrednia
przyczyna śmierci, czyli skupisko kartonów na zakręcie, zyskało równoległą popularność. Jak zauważa dziennikarz portalu swiatseriali.pl: „na początku, jak z rękawa,
posypały się wszelkiej maści dowcipy. Puk, puk. Kto tam? Na pewno nie Hanka! był
chyba pierwszym ze wszystkich. Zaraz po nim pojawiła się sympatyczna wariacja Kto
tam, Hanka? Pudło! Dowiedzieliśmy się też, że ulubioną rasą psów Hani są pudle,
ogląda Cartoon Network, a bohaterki miały wypadek, bo Hanka spudłowała”69. Internauci zaczęli tworzyć alternatywne wersje wydarzeń, wymyślać „teorie spiskowe”
związane z wypadkiem70 oraz łączyć mem Kartony z innymi, ogólnie rozpoznawalnymi
memami71. Sama Małgorzata Kożuchowska trzykrotnie odegrała – jako swoisty
komentarz do zgonu Mostowiak – dość drastyczne sceny śmierci w programie
HDw3D stacji TVN72.

Czym zatem są memy?
Memy można określić jako stały i popularny element komunikowania w Internecie. Użytkownicy, dla których sieć jest nadrzędną sferą pracy i spędzania wolnego
czasu, bardzo szybko uczą się identyfikacji tych kodów graficzno-tekstowych oraz bez
problemu rozpoznają ich warianty i mutacje. Zaczynają także tworzyć własne wersje.
Ale memy nie należą wyłącznie do sieci, są także obecne w rzeczywistości prawdziwej. Przykładowo: 30 listopada 2011 r. Timothy Tiah Ewe Tiam oświadczył się
Audrey Ooi Feng Ling przy pomocy wydrukowanych plansz z memami, które kolejno
pokazywał przez szybę restauracji73. Zaręczyny były de facto sekwencją utrwalonych
74
globalnych memów i same wkrótce stały się memem o nazwie Meme proposal .
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http://www.swiatseriali.pl/seriale/m-jak-milosc-383/news-internet-smieje-sie-z-hanki,nId,386040.
Tamże.
http://www.joemonster.org/art/18577/Za_kulisami_scen_smierci_Hanki_Mostowiak oraz http://plpl.facebook.com/pages/%C5%BB%C4%85dam-komisji-%C5%9Bledczej-w-sprawie-katastrofy-drogowejHanki-Mostowiak/241846522540786.
http://www.joemonster.org/art/18562/Hanka_Mostowiak_nie_zyje_hold_internautow, http://plpl.facebook.com/pages/Kartony-Hanki-Mostowiak/179643335455875.
http://www.youtube.com/watch?v=BzFPU0yqNVQ.
http://www.youtube.com/watch?v=yaAhxg4Lz0A oraz
http://www.gmanetwork.com/news/story/242653/scitech/socialmedia/man-uses-internet-memes-topropose-marriage-video.
http://knowyourmeme.com/videos/25281-meme-overload.
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Jack Weppler stał się ofiarą serii obraźliwych quasi-demotywatorów, które opublikowała była dziewczyna75. Grafiki były podobne do memu Lolcat76 i jako takie zyskały
dość dużą popularność w sieci (oczywiście kosztem młodego człowieka). Mimo prób
usunięcia plików (na bazie zgłoszenia naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw
77
autorskich do fotografii ), wyszukanie memu nie stanowi żadnej trudności.
13 maja 2011 roku przygotowano osobliwy „żart” osobom samotnym. Wykorzys78
tano do tego bardzo słynny mem Forever alone . Założono fikcyjne konta na serwisach randkowych i skontaktowano się z osobami w Nowym Jorku, które zdeklarowały
się jako „mężczyźni samotni od dłuższego czasu”79. Część ofiar uwierzyła, że rozmawia
z prawdziwymi kobietami i zgodziła się na spotkanie. Punktem zbornym były „budki
telefoniczne na 47. (ulicy – MZ) w pobliżu sklepu komputerowego, na 46. (ulicy – MZ)
80
i na Broadwayu” . Na budkach telefonicznych naklejono wielkoformatowy wydruk
z memem Forever alone. Całość zdarzenia była transmitowana przy pomocy kamer
internetowych. Ten dość specyficzny flashmob utworzyli nieświadomi mężczyźni,
którzy potraktowali zaproszenie jako szansę na uczestniczenie w prawdziwej randce
(na fotografiach widać m.in. przygotowane kwiaty i zdenerwowane/stremowane
twarze).
W Polsce niemałe zamieszanie wywołał skrajnie niesmaczny mem Pedobear81,
który został (wskutek niezrozumienia jego znaczenia) wykorzystany do reklamy…
mysłowickiego przedszkola82! Także dziennikarze „Gazety Olsztyńskiej” błędnie zinterpretowali ten mem i uznali Pedomisia za maskotkę zimowych igrzysk olimpijskich
w Kanadzie83. Wpadka redaktorów została zauważona przez prasę międzynarodową84.
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http://technolog.msnbc.msn.com/_news/2011/02/07/6004472-heartbroken-girl-gets-revenge-by-turningex-boyfriend-into-internet-meme.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lolcat.
http://www.urlesque.com/2011/02/07/jack-weppler-ex-girlfriend-meme/ oraz http://www.blippitt.com/jackweppler-gets-google-bombed-by-ex-becomes-meme-pics/.
http://ocobiega.org/forever-alone/.
http://knowyourmeme.com/memes/forever-alone oraz http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/
000/108/750/foreveraloneflashmob.jpg.
http://www.joemonster.org/art/17062/4chan_w_natarciu_Forever_alone_flashmob.
http://knowyourmeme.com/memes/pedobear, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedobear oraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedobear.
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/355976,pedobear-zostal-patronem-przedszkola-w-myslowicach,id,
t.html?cookie=1 oraz http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/298063,Pedofilska-reklama-przedszkola.
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,7540395,Pedobear_rozslawil_Olsztyn__Ale_powodow_do_
dumy_brak.html.
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7187027/Polish-newspaper-claims-Pedobearis-2010-Vancouver-Olympic-mascot.html oraz http://www.metronews.ca/vancouver/local/article/446777.
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Mem Pedobear przypadkowo wykorzystany w promocji przedszkola.
Źródło: demotywatory.pl

Można zatem powiedzieć, że nieznajomość memów szkodzi. Ta forma budowania,
propagowania i klasyfikowania komunikatu jest na tyle popularna w sieci, że – nie
chcąc popełnić gafy czy doznać społecznościowego wykluczenia – trzeba nauczyć się
identyfikować memy, szczególnie te najbardziej trwałe, powracające i… zaraźliwe.
Nie bez znaczenia wydaje się zatem stwierdzenie, iż w dobie Ludzi Owsianek85,
rickrollowania userów86 i wesołego kota-grzanki87 (oraz agresywnych kampanii marketingowych generujących nachalne memy promocyjne) łatwo utracić istotę komunikacji – poprawne zrozumienie prawdziwych intencji nadawcy.

The Internet memes (2010-2011)
Summary
The purpose of this paper is to provide and identify current meaning and interpretation of the
phenomenon called the Internet memes. The most recent definitions have been included together with
the selected examples of the most popular memes in 2010 (i.a. Old Spice Guy, Trololo Man, Sad Keanu)
and 2011 (Robert Burneika, Chuck Testa and Death of Hanka Mostowiak). The examples illustrating the
influence of the Internet memes on the life in the real world have also been described.
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http://ocobiega.org/cereal-guy-czlowiek-owsianka/.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rickroll.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nyan_Cat oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Nyan_Cat.
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Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach
medialnych

Zazwyczaj, kiedy mówi się o zjawisku ikonizacji przekazu medialnego, zwraca się
uwagę na coraz częściej spotykane zarówno w mediach elektronicznych, jak i dru1
kowanych ilustrowanie przekazów informacyjnych obrazami . Kiedy natomiast podnosi się temat ikonizacji języka, wypierania alfabetu fonetycznego przez pismo
obrazkowe, to skupia się na komunikowaniu elektronicznym, zwłaszcza na dyskusjach internetowych2. Niniejszy tekst odnosi się do obu wspomnianych kwestii, przy
czym nie chodzi w nim bynajmniej o obecne w tabloidach czy na internetowych
portalach informacyjnych dominowanie obrazu nad tekstem, ale o relacje między
słowem i jego graficzną realizacją w zapowiedziach medialnych, co można nazwać
wizualizacją lub grafizacją tekstu3. Zapowiedź medialna rozumiana jest przy tym jako
wprowadzenie czytelnika bądź widza w treść całego przekazu, czyli pre-tekst 4.
W przypadku prasy zapowiedzią medialną jest tytuł – zarówno występujący bezpośrednio przed tekstem, jak i pojawiający się na okładce pisma. W obu sytuacjach
wpływa on na świadomy wybór lektury, „jest oknem wystawowym wypowiedzi
wydrukowanej: informuje o towarze i zachęca do jego nabycia”5. Jako zapowiedź
prasowa tytuł – czy szerzej: nagłówek6 – jest makrostrukturą zajmującą pozycję
7
strategiczną – przyciąga uwagę odbiorców i pozwala interpretować materiał dziennikarski. Podobną rolę pełnią podawane na okładkach czasopism tematy numeru,
1
2
3
4
5
6

7

Zob. J. van Ginneken, Collective Behavior and Public Opinion, Mahwah 2003.
Zob. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007, s. 97 i n.
B. Kudra, Grafizacja w nagłówkach prasowych, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Warszawa 2007, s. 155-158.
Zob. I. Loewe, Parateksty, pre-teksty, czy możliwe paragatunki? [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Gatunek
a tekst, D. Ostaszewska (red.), Katowice 2004, s. 180-188.
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002, s. 163. Zob. W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach!
Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967.
Według Słownika terminologii medialnej tytuł jest „istotną, początkową częścią każdej publikacji; to on zachęca
do lektury i odpowiada treści” (W. Furman, Tytuł, [w:] Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek (red.), Kraków
2006, s. 225), z kolei nagłówek jest „początkowym elementem materiału dziennikarskiego (wypowiedzi
dziennikarskiej) składającym się z tytułu oraz podtytułu lub nadtytułu”. (W. Furman, Nagłówek [w:] Słownik
terminologii medialnej, W. Pisarek (red.), Kraków 2006, s. 127). W tym tekście termin „tytuł” używany jest w
odniesieniu do głównego tytułu tekstu.
U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005, s. 171-172.
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będące zwiastunami kilku odrębnych tekstów poświęconych jakiemuś zagadnieniu. W przypadku telewizji zadania te spełnia tzw. ozdobnik, czyli element graficzny
z napisem, pojawiający się na ekranie tylnoprojekcyjnym (obok prezentera lub za
nim), obrazujący zapowiadany właśnie temat.
Niewątpliwie słowa mają możliwość przenoszenia treści, nadawania im określonego wydźwięku, sprawiając, że tytuły tekstów prasowych i teksty umieszczane
w tzw. ozdobnikach przypominają teksty para-reklamowe, akty komunikacyjne będące formą sterowania świadomością i zachowaniem8. Co więcej, nawet jeśli w zapowiedziach medialnych nie ma jakiegoś słowa o wyraźnej sile perswazyjnej lub gdy
pojawia się ono nie jako jawna perswazja, ta luka zostaje wypełniona jego wartością
9
semantyczną, skojarzeniami . Komunikat wyłania się wówczas z sumy znaczeń różnych słów – wyrażonych wprost oraz konotowanych – i do odbiorcy przemawia jako
10
całość . Z drugiej jednak strony obraz jest łatwiejszy do uchwycenia i zrozumienia
przez odbiorców, bo nie wymaga głębszych refleksji. Nic więc dziwnego, że połączenie obrazu i słowa w jedno (czyli grafizacja i wizualizacja słowa) przynosi lepszy rezultat niż oddzielne funkcjonowanie obu sposobów komunikowania, bo poza funkcją
perswazyjną tego typu komunikaty pełnią też inne wyraziste role. I nie chodzi tutaj
o towarzyszenie obrazu wyłącznie jako ilustracji do słów czy o występowanie słów
jako komentarza do ilustracji, więc o wzajemne uzupełnianie się kodów, ale o współistnienie obrazu i słowa jako całości wizualnej. W grę wchodzą zatem następujące
sytuacje: 1) graficzne wyeksponowanie części komunikatu językowego (słowa lub
jego fragmentu), 2) wkomponowanie grafiki w słowo pisane, 3) wpisanie słów
w grafikę, 4) modyfikacja graficzna elementów językowych prymarnie zawartych
w obrazie. Wykorzystanie tych zabiegów służy skuteczniejszej realizacji funkcji zapowiedzi medialnych (tytułów prasowych i ozdobników telewizyjnych). Odpowiednie wyeksponowanie tytułu na stronie gazety lub na ekranie oraz sposób jego skonstruowania powoduje, że treść zapowiadanego przekazu w jeszcze większym stop11
niu wpływa nie na samą opinię odbiorców, ale na kierunki ich myślenia .
Jednym z najczęściej występujących zjawisk związanych z tematem ikonizacji
12
tekstu w zapowiedziach medialnych jest grafizacja słowa , będąca zazwyczaj kontaminacją graficzną słowa ze znakami interpunkcyjnymi i diakrytycznymi. Dominują
tu teksty z wykorzystaniem nawiasu (umożliwiającego wtrącenie lub dekompozycję):

8
9
10
11
12

Z. Weigt, Językowe środki perswazji w tekstach reklam niemieckich i polskich, [w:] Język w komunikacji, t. 3, G.
Habrajska (red.), Łódź 2001, s. 25.
Tamże, s. 25-26.
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 100.
Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2005, s. 267-269.
Pojęcie grafizacji odnosi się do zagadnienia dobrze opracowanego, związanego z szeroko pojętą grą językową.
Zwykle jednak prezentacja problemu ogranicza się do wskazania mocy perswazyjnej tytułów, wynikającej
z różnego typu językowych (de)konstrukcji (słowotwórczych, semantycznych, fleksyjnych, graficznych).
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dyscyplin(j)arka [FTVN, 20.03.08] – zwiastun materiału dotyczącego dyscypliny
partyjnej w szeregach PiS-u i usuwania z partii przez jej prezesa – Jarosława
Kaczyńskiego – osób nieposłusznych lub mających inne zdanie w jakiejś kwestii
(wtrącona w nawiasie litera „j” dekomponuje wyraz dyscyplinarka i jednocześnie
tworzy z pozostałymi literami wyrazu imię prezesa partii);
Wal(l)nięcie [FTVN, 05.10.11] – zapowiedź materiału o trudnej sytuacji giełdy na
Wall Street – o spadkach notowań i planowanej okupacji budynku giełdy przez
społeczeństwo (stąd wyraz walnięcie, oparty na członie nazwy własnej Wall);
Ale grat(ka)! [FTVN, 24.09.11] – zwiastun materiału o odnalezieniu po latach
w stodole jedynego, choć zardzewiałego, prototypu Syreny 607, która miała być
dumą polskiej motoryzacji (stąd gra wyrażeń: Ale grat – Ale gratka);
(S)trawa dla mas [For, 48/2009] – tytuł tekstu poświęconego obecności na rynku
produktów, które coraz częściej nie mają nic wspólnego z prawdziwą żywnością
(podanie litery „s” w nawiasie powoduje dwojakie odczytanie tytułu: Trawa dla
mas – Strawa dla mas);
Prawo (nie)naturalne [FTVN, 18.09.11] – zapowiedź materiału dotyczącego zabrania dziecka rodzicom uznanym przez sąd w Turynie za zbyt starych, by wychować dziecko (naturalnym prawem rodzica jest opieka nad własnym dzieckiem,
a w tym przypadku decyzja sądu pozostaje w sprzeczności z tym prawem; dlatego
partykuła nie ujęta została w nawias);
Ry(d)zykowna gra [FTVN, 27.06.11] – zapowiedź materiału o skierowaniu przez
władze polskie do Watykanu pisma w sprawie „antypaństwowych” wypowiedzi
o. Tadeusza Rydzyka w Brukseli, a także zapowiedzi Stolicy Apostolskiej, że nie
będzie oficjalnej reakcji na skargę Polski w tej sprawie (wtrącona w nawiasie litera
„d” dekomponuje wyraz ryzykowny, z częścią innych liter tworząc nazwisko bohatera materiału – Rydzyk);
(Do)radca [FTVN, 31.03.11] – zwiastun informacji o zasugerowanym na łamach
amerykańskiej prasy przez radcę Światowego Kongresu Żydów ekonomicznym
bojkocie Polski za brak ustawy reprywatyzacyjnej (umieszczony w nawiasie przedrostek sugeruje, że radca (prawnik) niekoniecznie jest dobrym doradcą stowarzyszenia).

Por. np.: J. Kowalewska-Dąbrowska, Rola perswazyjna słowotwórczych gier językowych w tekstach publicystycznych, [w:] Słowotwórstwo i tekst, V. Maldijeva, Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Warszawa 2007, s. 79-88; Taż, Modyfikacje znaczeń słów w nagłówkach prasowych w aspekcie kulturowym i międzykulturowym, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. III, A. Pstyga (red.), Gdańsk 2008, s. 307-312; W. Pisarek, Poznać prasę po
nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967; B. Guz, Język wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti,
„Poradnik Językowy” 2001, z. 10, s. 9-20; J. Tarsa, Dyskretny urok nagłówka, czyli skrzydlate słowa na łamach
dzisiejszej prasy, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska”, 1994, z. 33, s. 101-107; J. Lizak, Nagłówek
reklamy prasowej, „Język Polski”, 2000, nr 3/4, s. 219-227. Przywołanie ich egzemplifikacji wydaje się uzasadnione, stanowi bowiem punkt odniesienia dla innej kwestii podniesionej w artykule, a pomijanej w opracowaniach – wizualizacji słowa.
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Podobny efekt uzyskać można poprzez eliminację znaków literowych tworzących
tytuł, np. przez ich skreślenie. Oto przykład takiego rozwiązania:
Rys. 1. For, 2007, nr 7
Jest to zapowiedź artykułu „Baby shopping”, poruszającego kwestię
handlu nasieniem. Przekreślenie jednej litery – „u” – w wyrazie supermen
‘supermężczyzna’ uwydatnia inne słowo –neologizm spermen.

Stosunkowo często pojawiają się także teksty z wykorzystaniem dywizu. Zasadniczo ich rola jest podobna do jednej z ról pełnionych przez nawias – dekompozycji
wyrazu celem wyeksponowania zawartego w nim innego słowa. I tak na przykład:
! PO-rachunki [FTVN, 28.09.11] to zapowiedź materiału dziennikarskiego na temat
publicznej rozmowy przewodniczącego SLD z ministrem finansów Jackiem Rostowskim, którego wcześniej Grzegorz Napieralski przedstawił w niekorzystnym
świetle, zarzucając jemu i całej Platformie Obywatelskiej brak pomysłów na gospodarkę państwa po wyborach i nieprzygotowanie na kryzys światowy (zastosowany dywiz dekomponuje wyraz porachunki, wydobywając z niego skrótowiec
nazwy ugrupowania – PO, a także wyraz rachunki, odnoszący się do sfery finansowej, wszak w materiale mowa o starciu (porachunkach) ministra finansów z PO
z osobą nieprzychylną jego polityce);
! s-PiS zażaleń [FTVN, 07.06.08] jest zapowiedzią materiału na temat wystąpień
prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego przed uzupełniającymi wyborami samorządowymi, w których wylicza błędy popełniane przez rząd i zgłasza pretensje
wobec sprawujących władzę (poprzedzenie skrótowca PiS literą „s” i oddzielenie
jej dywizem uwydatnia obecność akronimu);
! Wyborcze PO-datki [FTVN, 13.09.11] to zwiastun reportażu z okresu kampanii
wyborczej na temat obiecywanego przez Platformę Obywatelską zlikwidowania
formularzy podatkowych (zastosowany dywiz uwydatnia wkomponowany w wyraz podatki akronim partii – PO – oraz obiecywane wyborcom zyski z głosowania
na nią – datki);
! I po PIW-ie [Nie, 10/2002] to tytuł artykułu poświęconego zmianom kadrowym
i polityce wydawniczej prestiżowej oficyny wydawniczej – Państwowego Instytutu Wydawniczego, które doprowadziły wydawnictwo do zadłużenia i ogłoszenia
upadku (zastosowanie wielkich liter oraz dywizu uwydatnia w wyrażeniu i po piwie informację, że chodzi o zmierzch wydawnictwa);
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Seks-misja [FTVN, 30.09.11] jest zapowiedzią materiału poświęconego granicom
dobrego gustu w reklamie – seksizmowi, nawiązującą do tytułu filmu (Seksmisja),
a poprzez zastosowanie dywizu uwydatniającą zderzenie słów seks i misja (w sensie ‘posłannictwo mediów’).

Często spotykanym rozwiązaniem w grafizacji (czy w tym przypadku nawet sze13
rzej: wizualizacji ) tekstu zapowiedzi medialnej jest pisemne ukształtowanie wypowiedzi z wykorzystaniem odmiennego kroju czcionki w celu podkreślenia ważności
pewnych słów, wskazania na tematykę wiadomości lub ukazania stosunku do prezentowanych treści lub oceny prezentowanych zdarzeń. Oto przykłady:
Rys. 2. W, 2006, nr 4
Artykuł podejmuje problem patu politycznego partii Jarosława Kaczyńskiego, która – jeśli nie uda się jej utworzyć koalicji, nawet z PO – będzie
musiała ustąpić, co doprowadzi do przedterminowych wyborów. Z wizerunkiem lidera partii jako szeryfa, a Jarosława Kaczyńskiego kojarzono
wtedy z tzw. „miękką dyktaturą”, współgra ukształtowanie zapisu tytułu:
zapisany został czerwoną czcionką, krojem przypominającą napisy na
szyldach sklepów w miasteczkach na Dzikim Zachodzie, utrwaloną między innymi w westernach.

Rys. 3. N, 2006, nr 6
Wizualnie tekst zapowiedzi przypomina chwiejący się blok wykutych
z kamienia liter, co pozostaje w sprzeczności z wydźwiękiem słowa stabilizacja (wizualizowane jest jego przeciwieństwo), graficznie osadzonym
na wyrażeniu IV RP. Tak skonstruowana zapowiedź jest niejako streszczeniem artykułu mówiącego o zapowiadanej przez PiS rewolucji, która
mimo upływu czasu nie dokonała się: Lech Kaczyński oceniany był jako
słaby prezydent, zdezorientowany i bierny, Jarosław Kaczyński nie stworzył silnego ośrodka rządowego, pojawiły się też głosy o wcześniejszych
wyborach.

13

Przez wizualizację słowa rozumieć tu należy wykorzystanie takiego kroju i/lub koloru czcionki, które odzwierciedlają bądź podkreślają znaczenia słów za ich pomocą wyrażonych.
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Rys. 4. P, 2007, nr 30
Zapowiedź artykułu, którego tytuł także widnieje na okładce, brzmi
„Kabaret IV RP”, zapisany przy użyciu czcionki „cabaret”. Artykuł jest
ironicznym spojrzeniem na politykę koalicyjnego rządu PiS, LPR i Samoobrony.

Rys. 5. P, 2010, nr 36
Zapowiedź, stylizowana na tekst napisany kredą na tablicy szkolnej przez
ucznia młodszej klasy podstawówki, jest zwiastunem kilku artykułów poświęconych edukacji: „Niżowe wyże” (o wyżu demograficznym w szkołach od 2010 roku i niżu w minionych latach), „Ile zarabia nauczyciel”
(o nauczycielstwie, które jako jedyna grupa ze sfery budżetowej ciągle
otrzymuje podwyżki), „Czy podręczniki zdrożeją?” (o planowanej podwyżce cen podręczników w związku z nałożeniem 7% podatku VAT na
książki).

Rys. 6. W, 2007, nr 39
Artykuł odnosi się do rankingu najbardziej wpływowych Polek. Jako jego
zapowiedź występuje fotomontaż: zarówno obraz, jak i tekst stylizowany
jest na plakat wyborczy Partii Kobiet: zamiast ubranych założycielek
i członkiń ugrupowania pojawiają się nagie kobiety, wymienione w artykule jako mające realny wpływ na poglądy i postawy Polaków (m.in.
Elżbieta Jaworowicz, Monika Olejnik, Jolanta Kwaśniewska, Zyta Gilowska i Joanna Kluzik-Rostkowska) i wokół których rzeczywiście toczy się
kampania wyborcza; trzymają one planszę z napisem „Prawdziwa Partia
Kobiet”, będącym jednocześnie tytułem artykułu, którego czcionka pod
względem barwy (błękit) i kroju odpowiada logo Partii Kobiet.

Rys. 7. N, 2011, nr 34
Tytuł - hasło (jako zwiastun kilku odrębnych artykułów poświęconych
zagadnieniu legalizacji narkotyków) w części zapisany został białym drukiem na czarnym tle, a jedno ze słów wkomponowane zostało w całość,
wizualnie przypominając usypane z białego proszku litery tworzące słowo narkotyki.

79

Jarosław Pacuła

Rys. 8. W, 2008, nr 26
Artykuł dotyczy skandalu wywołanego publikacją książki Piotra Gontarczyka i Sławomira Cenckiewicza na temat współpracy Lecha Wałęsy z bezpieką na początku lat 70. Zapowiedzi tekstu towarzyszą następujące rozwiązania graficzne: słowo Lech – imię rzeczywiste – wizualnie przypomina logo Solidarności (zapisane jest podobną pod względem kroju i koloru czcionką, pojawia się też motyw flagi połączonej z literą); drugie słowo, Bolek (jako pseudonim współpracownika służb), zostało zapisane
czerwoną czcionką i przypomina odcisk pieczęci; dwa imiona rozdziela
wyraz kontra, zapisany mniejszych rozmiarów białymi kapitalikami i podzielone (przerzucone) na pół. W tym zakresie zapis współgra z wizerunkiem Wałęsy na zdjęciu – uwydatnionym na czarno-białej fotografii
przez zastosowanie barw narodowych. Artykuł porusza kwestię tego, czy
kontakty Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa na początku lat 70. przekreślają jego znaczenie dla budowania demokracji w Polsce.
Rys. 9. Prz, 2010, nr 31
Tytuł jest zwiastunem artykułu nt. pięciu lat istnienia YouTube’a. W zapowiedzi na okładce zastosowano następujące rozwiązanie: zamiast zapisu nazwy tradycyjną czcionką pojawia się logo (jako pierwsza część
tytułu).

Rys. 10. Foc, 2011, nr 2
Znajdujący się na okładce tytuł Jak nas psuje facebóg to zapowiedź artykułu poświęconego portalowi Facebook. Zastosowane w jego konstrukcji
rozwiązanie graficzne jest niebanalne – w miejscu nazwy portalu umieszczone zostało zmodyfikowane logo, zawierające neologizm facebóg, którego komponent – wyraz bóg (dodatkowo wsparty podobieństwem
brzmieniowym do ang. book) – wiąże się z traktowaniem portalu jako
kreatora rzeczywistości i podporządkowaniem się mu wielu ludzi. Taką
wymowę posiada zresztą artykuł, którego autor przywołuje badania
(prof. Mikołaja J. Piskorskiego z Harvard Business School), z których wynika, że u sporej ilości użytkowników Facebooka granica między rzeczywistością a światem wirtualnym jest poważnie zatarta.
Rys. 11. For, 2008, nr 41
Tytuł artykułu (z podtytułem Plajta ostatniej utopii) graficznie – pod
względem kolorystyki i zastosowanej czcionki – nawiązuje do znaku towarowego Coca-Coli, wszak Coca-Cola to symbol dobrobytu w gospodarce raju kapitalistycznego.
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Rys. 12. GW, 11.05.2010
Tytuł jest pewną grą znaczeń: epoka kredy to prehistoria, podobnie jak
do lamusa przechodzą tradycyjne środki dydaktyczne – tablica i kreda.
Wyraz kreda wydrukowany został czcionką przypominającą napis wykonany kredą. Artykuł dotyczy innowacji edukacyjnych i akcji „Szkoła 2.0”.

Czasem też odmienny krój, rozmiar i kolor czcionki wykorzystuje się przy zapisie
fragmentu słowa (słów), wydobywając z niego (nich) inne słowo i uzyskując efekt gry
językowej. I tak na przykład:
! ROPucha nie podskoczy [Nie, 15/1996] – tytuł artykułu mówiącego o współpracy
Solidarności i ugrupowań postsolidarnościowych w wyborach parlamentarnych,
także o próbie podporządkowania im Ruchu Odbudowy Polski (ROP-u);
! KOŃcówka [Nie, 20/2002] – tytuł artykułu o sprzedaniu Totalizatorowi Sportowemu 100% udziałów spółki Służewiec, która mimo organizowania największej
ilości wyścigów konnych przynosiła coraz większe straty;
! JeZUS Maria [Nie, 20/2003] – tytuł tekstu traktującego o działalności komisji
lekarskich w ZUS-ie, które pozbawiają rent osoby o widocznym inwalidztwie i chorujące onkologicznie, „uzdrawiając” je nawet na kilka miesięcy przed śmiercią;
! Kandydatka POrysowała sąsiadowi samochód [GP, 06.10.11] – tytuł tekstu informującego o tym, że urzędniczka stołecznego ratusza i kandydatka PO w wyborach parlamentarnych porysowała cudzy samochód, tłumacząc, że był on źle
zaparkowany i utrudniał jej manewry.
Rys. 13. P, 2007, nr 43
Pojawiająca się na okładce zapowiedź odnosi się do wyniku Platformy
Obywatelskiej w wyborach w 2007 roku. W wyniku wyodrębnienia
graficznego liter „p” i „o” w wyrazie Polska (zapisane zostały czerwonym kolorem i obie kapitalikami) ze znanego hasła „Teraz Polska” (poza
dwiema literami zapisanego białym kolorem) wyłania się inne – „Teraz
PO”.
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Rys. 14. W, 2008, nr 48
Tytuł artykułu brzmi I po miłości, przy czym przyimek po zapisany został
pomarańczowymi kapitalikami. Takie rozwiązanie graficzne uwydatnia
wkomponowany w wyrażenie akronim PO, wskazując na konflikt w Platformie Obywatelskiej. Wymowę taką podkreśla zresztą umieszczenie
tekstu na tle obejmujących się uśmiechniętych czołowych polityków
ugrupowania, którzy za plecami chowają trzymane w rękach noże. Artykuł rzeczywiście mówi o sporach między Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną, ich rywalizacji o wpływy w partii.

Rys. 15. GP, 2011, nr 26
Umieszczony na okładce temat jest motywem przewodnim numeru
gazety, w którym dominują teksty ukazujące Donalda Tuska jako osobę
wybuchową, podejmującą nieprzemyślane decyzje, niezdolną do rządzenia i działającą niczym ktoś niezrównoważony (ilustracja przedstawia
Tuska w kaftanie bezpieczeństwa i z oczyma wyrażającymi obłąkanie).
Z tekstu zapisanego czarną czcionką na czerwonym tle za pomocą białego koloru wydobyto skrótowiec PO, wskazujący, że opinia (porąbany ‘nienormalny, niepoczytalny’) odnosi się nie tylko do premiera Tuska, ale do
wszystkich członków partii.

Rys. 16. N, 2009, nr 18
Zwiastun informacji o perspektywie wyboru Polaka na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest złożeniem, którego komponenty zaznaczone zostały odrębnymi kolorami – barwami narodowymi: Euro czerwonym, nazwisko kandydata, czyli Buzek, białym.

Rys. 17. W, 2006, nr 38
Tekst traktuje o nieuniknionym konflikcie Leszka Balcerowicza ze zdominowaną przez PiS sejmową komisją śledczą, która powstała z inicjatywy budowniczych IV RP i badała prywatyzację polskiego sektora bankowego. Inne motywy powołania komisji, według dziennikarzy – rzeczywiste, odzwierciedla będący tytułem artykułu derywat balcerowiczobójstwo, z kolei zastosowanie dwóch kolorów czcionki wskazuje na jeszcze jeden aspekt – z zapisanym czarną czcionką balcerowiczo- kontrastuje
zapisany białym kolorem fragment -bójstwo, wiążący się z rzeczownikiem
bój w sensie ‘walka, starcie’, wszak chodziło o walkę o odbrązowienie
Balcerowicza jako ikony III RP.
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Rys. 18. GW, 17.04.2009
W artykule mowa jest o tym, że ponad 200 tys. Polaków jeździ samochodami bez ważnych polis OC. Z jednego z wyrazów tworzących tytuł
graficznie (za pomocą rozmiaru czcionki i koloru czerwonego) wydobyto
skrót OC – OCknij.
Rys. 19. Prz, 2011, nr 33
Wyodrębnienie przy użyciu koloru białego z tekstu „KOMISJA Millera”
dwóch liter: „k” i „o”, przynosi efekt następujący: uwydatnione zostaje
słowo misja, ukryte w wyrazie komisja. Artykuł dotyczy działalności
komisji pod przewodnictwem ministra Millera, badającej przyczyny katastrofy w Smoleńsku.

Rys. 20. Ch, 2011, nr 6
Artykuł dotyczący otyłości kobiet i kompleksów z tym związanych posiada
tytuł Rzecz o odwadze do życia, przy czym jego komponent – wyraz
odwaga – jest grą słów, podkreśloną przez graficzne wyodrębnienie za
pomocą koloru morfemu od-, w wyniku czego tytuł można czytać również
jako „rzecz o wadze do życia”.

Rys. 21. GW, 25.05.2009
Litery zapisane innym kolorem wydobywają z wyrażenia skrótowiec PiS,
co sugeruje, że temat określony w tytule dotyczy ugrupowania Prawo i
Sprawiedliwość. Artykuł dotyczy składania przez kandydatów PiS na
europosłów wysokich danin na partyjną fundację, co miało być
zabezpieczeniem ich lojalności względem ugrupowania po wyborach.
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Nierzadko w roli zapowiedzi medialnej występuje tekst pisany z wykorzystaniem
barw konotowanych przez samą zapowiedź i wskazujących na temat artykułu prasowego lub materiału telewizyjnego, jak też związanych z treścią wiadomości.
Rys. 22. N, 2006, nr 24
Zapowiedź graficznie odwzorowuje barwy narodowe Polski i ich układ na
fladze. Usytuowana została na tle trzech młodych mężczyzn - neonazistów. Artykuł mówi o przetaczającej się przez Europę fali propagandy
nazistowskiej, w tym też o tzw. „polskich rycerzach białej rasy”.

Rys. 23. W, 2006, nr 13
Tekst dotyczy rzekomej postawy nacjonalistycznej Polaków i komentarzy
zachodnich mediów związanych z rezultatem wyborów prezydenckich
w Polsce w 2006 roku. Tytuł artykułu zapisano w dwóch wersach, przy
czym pierwszy wiersz białym kolorem, drugi, umieszczony pod nim –
czerwonym. Odzwierciedla to układ barw na fladze narodowej Polski.

Rys. 24. N, 2008, nr 17
W zapowiedzi artykułu poświęconego powodom Polaków do dumy,
w tym ikonom polskiego sukcesu, literę „o” wypełniają barwy narodowe
w układzie odpowiadającym kolejności kolorów na fladze.
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Rys. 25. P, 2008, nr 26
Napis umieszczony na wyblakłym tle, które przypomina wymazany
w sporym stopniu portret Lecha Wałęsy (poza charakterystycznymi wąsami), to dwa wyrazy: wymazywanie – zapisany białym drukiem, Wałęsy
– zapisany czcionką czerwoną (barwy narodowe). Tworzą one – jako
motyw przewodni – zapowiedź kilku artykułów: Wymazać Wałęsę
(o pojawiających się między innymi w wypowiedziach historyków IPN
i prezydenta Kaczyńskiego komentarzach do informacji, że Lech Wałęsa
to agent Bolek), BoLech (o książce Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka), Kto jest z Lechem (o przyjęciu imieninowym Lecha i Danuty
Wałęsów, zaproszonych gościach i nieobecności niektórych osób).
Rys. 26. W, 2010, nr 49
Artykuł odnosi się do przekonania Polaków o ich wielkiej tolerancji wobec innych narodów i konfrontuje je z przypadkami wypowiedzi – także
znanych ludzi – o wydźwięku rasistowskim, przywołując sytuacje z życia
znanych czarnoskórych celebrytek: Patricii Kazadi, Omeny Mensah i Aleksandry Szwed. Tytuł zapisany jest czarną czcionką, a dodatkowo słowo
rasizm podkreśla większy rozmiar czcionki. Tekst umieszczono na białym
tle pod wizerunkami czarnoskórych gwiazd.

Rys. 27. W, 2008, nr 10
Artykuł zawiera komentarz do badań socjologicznych na temat stereotypów i mitów o stosunkach polsko-niemieckich, ale także do obecnego
wśród Niemców przekonania o rzekomej antyniemieckości Polaków. Tytuł Jak pokochać Niemcy, będący triadą słów, zapisany został przy użyciu
trzech kolorów, odpowiadających barwom narodowym Niemiec, oraz
w układzie pionowym, odpowiadającym kolejności występowania barw
na fladze. Tak skonstruowana zapowiedź tekstowa współgra z wizerunkiem kobiety całującej znak firmowy samochodów Mercedes, uznawanych za jeden z symboli Niemiec.

Rys. 28. W, 2010, nr 44
Tekst umieszczony na okładce odsyła do artykułu zatytułowanego Słownik nienawiści, który traktuje o wzajemnej agresji między partiami politycznymi i jest komentarzem do zachowań polityków i postaw społeczeństwa po tragedii smoleńskiej, w trakcie wyborów prezydenckich,
związanych z tzw. „wojną krzyżową” przed Pałacem Prezydenckim oraz
morderstwem pracownika biura poselskiego w Łodzi. Tekst zapowiedzi
zapisany został dwoma kolorami: białym (my) i czerwonym (naród) – odnoszącymi się do barw narodowych Polski, a umieszczony na tle fotografii
ukazującej dwa walczące bulteriery sugeruje perspektywę spojrzenia na
nas jako naród.
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Rys. 29. GW, 30.11.2011
W artykule mowa jest o śledztwie i odnalezieniu zaginionej podczas
wojny Pomarańczarki – obrazu Aleksandra Gierymskiego. Tytuł dzieła
plastycznego współgra z kolorem czcionki użytej do zapisania części tytułu.

Rys. 30. W, 2006, nr 18
Artykuł dotyczy politycznej drogi Ludwika Dorna do objęcia stanowiska
szefa MSWiA i reformowania przez niego służb mundurowych, zwłaszcza
policji, w celu ostrej walki z przestępczością w Polsce. Tytuł tekstu
zapisany został kolorami białym i niebieskim, więc barwami charakterystycznymi dla Policji, współgrając zarówno z fotomontażem ukazującym bohatera artykułu z odznaką policjanta, jak też konotacjami słowa
żelazny.

Z podniesionym w artykule problemem wiąże się także pisemne ukształtowanie
wypowiedzi oparte na zbieżności brzmieniowej wyrazów, z których jeden (lub jego
część) dodatkowo wyróżniony jest graficznie. Oto przykłady takich rozwiązań:
! M.A.S.H. babo placek [Nie, 12/2002] – tytuł artykułu na temat planowanych przez
ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego kontroli szpitali pod kątem wydawania
przez nie środków publicznych, co według wprowadzających w latach 90. reformę
zdrowia należy uznać za próbę ponownej centralizacji; wprowadzenie do tytułu
akronimu M.A.S.H. (od angielskiego wyrażenia Mobile Army Surgical Hospital,
pol. Mobilny Wojskowy Szpital Chirurgiczny), możliwe dzięki podobieństwu
brzmieniowemu skrótowca i wyrazu masz, spowodowało grę sensów: znaczenia
akronimu związanego z medycyną oraz znaczenia frazeologizmu masz, babo, placek ‘o kłopocie, byciu w impasie’, który metaforycznie określa treść artykułu
(konflikt w służbie zdrowia);
! Co Naftoremont NATO? [GW, 20.03.01] – tytuł tekstu poświęconego inwestycjom
planowanym przez NATO, w tym też o chęci skorzystania przez grupę Naftoremont-Naftobudowę z Płocka z funduszy ujętych w programie inwestycyjnym
NATO; w tytule - pytaniu zawiera się skrótowiec NATO (ang. North Atlantic Treaty
Organization, pol. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego), który poprzez tożsamość brzmieniową zastępuje wyrażenie na to, sugerując, że w tekście mowa
jest także o stanowisku sojuszu w sprawie propozycji polskiej firmy naftowej;
! PC sięga DNA [Foc, 20.05.10] – tytuł artykułu dotyczącego jutra komputerów (PC – ang. personal computer, pol. komputer osobisty), które w niedalekiej
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przyszłości będą w stanie między innymi analizować w szybkim tempie próbki
materiałów genetycznych i określać kody DNA (ang. deoxyribonucleic acid, pol.
kwas dezoksyrybonukleinowy); włączenie akronimu do tytułu będącego frazeologizmem sięgnąć dna ‘stracić godność, honor; załamać się zupełnie’ możliwe
jest dzięki tożsamości brzmieniowej skrótowca i formy dopełniacza rzeczownika
dno ‘dolna powierzchnia czegoś, o czymś leżącym u podstaw’ (por. DNA to podstawowy nośnik informacji genetycznej organizmów żywych);
! Ból w PIP-ie [Nie, 15/2008] – tytuł tekstu poruszającego temat powiadomienia
przez prawniczkę z opolskiego oddziału okręgowego Państwowej Inspekcji Pracy
prokuratury o gwałcie dokonanym na niej przez pracujących z nią mężczyzn;
występujący w tytule w formie przypadka zależnego skrót PIP (akronim instytucji)
brzmieniowo zbieżny jest z używanym jako pospolity wyrazem pipa ‘narząd
płciowy kobiety; o kobiecie traktowanej jako obiekt zainteresowań seksualnych’;
! Tere PHARE kuku [Nie, 24/2002] – tytuł artykułu mówiącego o zdjęciu przez Ministerstwo Gospodarki z listy przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu
PHARE projektu remontu sopockiego mola i włączeniu na to miejsce innego projektu, choć miasto zainwestowało w przygotowanie wniosku spore fundusze;
wyodrębniony graficznie element tytułu to skrótowiec PHARE (ang. Poland and
Hungary: Action for the Restructuring of the Economy), brzmieniowo podobny
jest do elementu występującego w wyrażeniu tere-fere ‘bzdury, głupstwa’ i wykrzyknieniu Tere fere, kuku!, którego używa się dla podkreślenia czyjegoś kłamstwa, mówienia przez kogoś bredni lub w sytuacji prowadzonej z kimś gry, ogrywania kogoś;
! BORze, chroń [P, 25/2008] – tytuł tekstu podejmującego problem bezpieczeństwa polskich polityków; w konstrukcji nagłówka wykorzystano skrótowiec BOR
(Biuro Ochrony Rządu), który wyodrębniono przy pomocy wielkich liter, a który
brzmi podobnie do gramatycznej formy dopełniacza wyrazu bóg, obecnej w wyrażeniu broń Boże! ‘w żadnym przypadku’.
Częstym rozwiązaniem jest ponadto graficzna realizacja znaków interpunkcyjnych
pojawiających się na końcu zapowiedzi.
Rys. 31. W, 2010, nr 9
Zapowiedź przyjmuje formę zdania pytającego. Pojawiające się w niej
słowo podatek współgra z umieszczonym na końcu sporych rozmiarów
znakiem zapytania, który ułożony został z formularzy PIT. W artykule jest
mowa o wprowadzeniu od stycznia 2009 r. nowych, mniej uciążliwych dla
podatników stawek podatku, korzystnym obniżeniu tzw. progu podatkowego, a także podsuwa on rozwiązania, które pomagają zmniejszyć obciążenia podatkowe Polaków.
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Rys. 32. W, 2009, nr 3
Tytuł artykułu to zdanie pytające, którego zwieńczeniem jest pytajnik
graficznie uformowany z błękitnych płomieni wydobywających się z dysz
kuchenki gazowej. Tematem tekstu jest problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w obliczu kryzysu związanego z trwającym wówczas
konfliktem rosyjsko-ukraińskim i związanym z tym wstrzymaniem przez
Rosję dostaw gazu, a więc wyczerpywaniem się jego zapasów w Polsce
i przymusem ograniczenia jego dostaw do dużych zakładów przemysłowych.

Rys. 33. Prz, 2011, nr 33
Artykuł porusza zagadnienie katastrofy smoleńskiej, którą badała komisja rządowa pod przewodnictwem ministra Millera. Autor tekstu odnosi się do pominięcia lub utajnienia w raporcie niektórych kwestii
związanych z tragedią. Prowokacyjny – przez użycie słowa ukryć – tytuł
wzmacnia umieszczenie na końcu wielkiego pytajnika w kolorze czerwonym.

Zdarzają się również sytuacje, gdy w zapowiedziach medialnych niektóre litery
zastępowane są znakami nieliterowymi bądź symbolami. Egzemplifikacjami są tutaj:

Rys. 34. P, 2009, nr 31
Umieszczona na okładce zapowiedź jest zwiastunem artykułu, którego
tytuł także zawiera znak „at” (@) – Ch@mowo, zastępujący literę „a”.
W tekście mowa o społecznym zachwycie internetem, który z jednej
strony poszerza zakres publicznej debaty, wyzwala obywatelską energię
oraz chęć współpracy i wzmacnia głos wykluczonych, z drugiej natomiast stanowi medium frustratów, pełne wulgarności i zjadliwości.
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Rys. 35. Prz, 2011, nr 32
Artykuł dotyczy zjawiska społecznego, jakim jest korzystanie przez osoby pozostające w związkach małżeńskich z komunikacji internetowej do
nawiązywania krótkotrwałych znajomości o charakterze erotycznym.
W występującym w tytule wyrazie mężatka jedna z liter „a” zastąpiona
została znakiem „@”.

Rys. 36. Prz, 2011, nr 35
Tytuł Żyjemy z emigrantów wskazuje na temat artykułu: emigracja zarobkowa przyczynia się do rozwoju kraju, gdyż od momentu wejścia do
Unii Europejskiej Polacy przysłali swoim rodzinom ponad 112 mld zł, co
służy stabilizacji polskiego systemu bankowego, umożliwia zwalczanie
inflacji i wzmacnia polską walutę. W zapisie tytułu na okładce zastosowano następujące rozwiązanie: literę „e” w wyrazie emigrant zastąpiono znakiem „€”, który jest symbolem waluty europejskiej – euro.

Rys. 37. For, 2007, nr 48
Umieszczona na okładce zapowiedź „SOS. Jak żyć bez dolarów i ropy?”
odnosi się do tekstu traktującego o gospodarce światowej, a dokładnie
dwóch czynnikach szczególnie mocno decydujących o jej kondycji: handlu ropą i wartości amerykańskiej waluty. W pierwszej części zapowiedzi –
skrócie SOS, który w kodzie Morse’a oznacza wołanie o pomoc – litery „s”
zastąpiono zbliżonym graficznie symbolem „$”, oznaczającym walutę
amerykańską – dolara.

Rys. 38. N, 2009, nr 33
W kompozycji wizualnej tytułu zastosowano nie tylko grafizację słowa
jak, umieszczając w miejsce litery „a” znak odnoszący się do komunikacji
internetowej, czyli tzw. małpę, która kształtem przypomina literę „a”.
Pozostała część tekstu zapisana jest czcionką przypominającą nierówne zestawienie liter wyciętych z innych tekstów. Tematem artykułu jest
tzw. skaling, czyli przemoc słowna za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych. Bohaterka artykułu to Dorota Świeniewicz, reprezentantka polskich siatkarek, która pod wpływem krążących w internecie
oszczerstw na jej temat odeszła z kadry.
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Rzadsze są sytuacje, w których całe słowo zastąpione zostaje znakiem nieliterowym lub symbolem. Oto egzemplifikacja takiego rozwiązania:

Rys. 39. GW, 20.10.2007
Obecny w tytule znak „@”, zwany „małpą”, powoduje, że tytuł należy
odczytać następująco: „Tylko małpa nie głosuje”. Z użyciem znaku współgra także treść artykułu, który podejmuje temat niskiej frekwencji Polaków w wyborach w 2005 roku i obywatelskiej postawy, przejawiającej
się w udziale w głosowaniach.

Bywa i tak, że słowo lub cała zapowiedź medialna wkomponowane są w ilustrację.
Spójrzmy na przykłady:
Rys. 40. W, 2007, nr 5
Tytuł artykułu, mówiącego o kupowaniu przez byłego senatora Henryka
Stokłosę przychylności urzędników między innymi Ministerstwa Finansów, jest modyfikacją nazwy resortu, a pod względem graficznym przyjmuje formę napisów umieszczanych na tabliczkach urzędowych.

Rys. 41. P, 2007, nr 3
Okładkę stanowi powiększony fragment banknotu dwustuzłotowego.
W miejscu, w którym na pieniądzu powinien być widoczny jego nominał, pojawia się stylizowana nań zapowiedź artykułu poświęconego
przewidywanym w bieżącym roku podwyżkom, wzrostowi wynagrodzeń
i zmianom na rynku pracy.
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Rys. 42. N, 2006, nr 26
Tekst jest zwiastunem artykułu mówiącego o polskim paradoksie: co
szósty Polak pozostaje bez pracy, chociaż setki firm bezskutecznie szukają ludzi. Graficznie zapowiedź została skonstruowana tak, by przypominała jedno z drobnych ogłoszeń umieszczonych na stronie z ogłoszeniami o zatrudnieniu.

Rys. 43. N, 2008, nr 48
Tytuł umieszczony na okładce – Korek, wkomponowany w ilustrację jako napis na torbie kobiety, jest zwiastunem m.in. tekstu Jestem korek,
miejski zaworek, który traktuje o trudnej sytuacji na polskich drogach –
małej ilości dróg, braku objazdów, trwających miesiącami remontach itd.

Odmienną sytuacją jest wydobycie słowa lub słów z tekstu stanowiącego tło dla
zapowiedzi pisanej. Oto przykłady takich rozwiązań:

Rys. 44. For, 2009, nr 13
Zapowiedź „Z archiwum Pic”, wywołując u czytelników skojarzenie z tytułem znanego serialu (Z archiwum X), którego tematyką są mało prawdopodobne sytuacje, zwykle wymykające się naukowemu opisowi (stąd
pic), jest jakby powiększonym przez lupę fragmentem dłuższego tekstu.
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Rys. 45. N, 2007, nr 24
Zapowiedź dwóch artykułów: Mam zaszczyt donieść..., który mówi o rozkwicie donosicielstwa wśród Polaków, podyktowanym zawiścią oraz
Piszę z troski o naszą ojczyznę o odzwierciedleniu w donosach kompleksów społecznych, wydobyta została z tekstu donosu – „Uprzejmie
donoszę”.

Obecna we współczesnych mediach zapowiedź dziennikarska, której głównym
elementem jest tytuł14, nie jest już wyłącznie „informacją o informacji”, ale „reklamą
informacji”. Wydaje się, że hierarchia funkcji pełnionych przez współczesną zapowiedź dziennikarską15 wymaga przewartościowania: funkcja pragmatyczna (oddziaływania na odbiorcę) dominuje nad funkcją nominatywną (nazwania tekstu), mocniej wiążąc się z funkcją deskryptywną, prezentującą treść tekstu.
Oczywiście, wizualizacja tekstu pisanego (w postaci grafizacji słowa czy wkomponowania tekstu w obraz lub obrazu w tekst) przede wszystkim przyciąga uwagę
potencjalnych odbiorców i intensyfikuje przekaz. Tak skonstruowane zapowiedzi
medialne, w których grafia stanowi element tekstu, odnoszą się bezpośrednio do
16
17
przekazywanej wiadomości , mogą więc być uznane za perswazyjne akty mowy .
Pragmatyka tych tekstów ujawnia się również w ich intencjonalności i wytwarzaniu
przez nie bogatej sieci konotacji związanych z interpretacją treści (ujawnianiu intencji
tekstu, sposobu prezentacji informacji, perspektywy oglądu zagadnienia). W wyniku
zastosowanych rozwiązań graficznych zapowiedzi medialne służą często dyskredytacji i deprecjacji (między innymi za pośrednictwem ironii i intertekstualnych odniesień)18, poniekąd manipulując odbiorcą i narzucając sposób odbioru tekstu.

14
15
16
17
18

M. Wojtak, Wyznaczniki gatunkowe zapowiedzi, [w:] Nowe media. Nowe w mediach, I. Borkowski, A. Woźny
(red.), Wrocław 2001, s. 53-54.
Taż, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 21.
Por. M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003, s. 151.
B. Mikołajczyk, Perswazja jako działanie językowe, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, G. Habrajska,
A. Obrębska (red.), Łódź 2007, s. 65-73.
Przez dyskredytację rozumiem tu „[p]odważanie lub przekreślanie zaufania do tego, kto działa lub wypowiada się – do niego samego z góry i na zawsze, bez względu na to, co powie czy zrobi; godzenie w jego wiarygodność bezpośrednio i w sposób otwarty lub nie wprost, w sposób ukryty, a nawet przewrotny [...]”. (M. Karwat,
Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001, s.119-120).
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Trwająca od mniej więcej połowy XX wieku cywilizacja obrazu ujawnia się w dominacji obrazu nad słowem, zachwianiu równowagi między ikonosferą i logosferą
oraz ikonizacji języka19. W kulturze współczesnej słyszenie zastąpione zostało widzeniem. Dotyczy to również zapowiedzi medialnych, które coraz częściej zyskują charakter medium wizualnego20. Grafia staje się częścią tekstu. Inna sprawa, że chociaż
połączenie słowa i grafii powoduje, że uwydatniane lub wizualizowane są znaczenia poszczególnych wyrazów, to często wraz z tym zawężane są sensy poszczególnych
słów – „pismo z całą bezwzględnością zamyka je w polu widzenia”21 .
Rozwiązanie skrótów użytych w tekście:
Ch – „Charaktery”
Foc – „Focus”
For – „Forum”
FTVN – „Fakty” TVN
GP – „Gazeta Polska”
GW – „Gazeta Wyborcza”
N – „Newsweek”
Nie – „Nie”
P – „Polityka”
Prz – „Tygodnik Przegląd”
W – „Wprost”

Graphization and visualization of a word in media announcements
Summary
The paper discusses the relations between the word and its graphical symbols in media
announcements such as press or television headlines. The author shows their quasi-advertising
character in it presenting several techniques, such as graphical emphasizing as a part of
an announcement, incorporation of drawings into written words, using emotionally charged words and
colours, and many others.

19

20
21

K. Krzysztofek, Od logosfery do piktosfery. Czy ikonizacja języka? [w:] Słowo w kulturze mediów, Z. Suszyński
(red.), Białystok 1999, s. 9-12. Por. P. Drzewiecki, Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Toruń 2010.
Por. W. Furman, Medium wizualne, [w:] Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, K. Wolny-Zmorzyński,
A. Kaliszewski, W. Furman (red.), Warszawa 2006, s. 158-159.
W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 33.
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Immersja w grach MMO,
czyli o „farmieniu expa” słów kilka

Zjawisko immersji można zdefiniować jako silnie wyobrażoną identyfikację lub
więź emocjonalną z fikcyjnym środowiskiem, często opisywaną w kategoriach
1
„eskapizmu” lub poczucia „bycia tam”. Eskapizm, w ogólnym ujęciu, oznacza
ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywis2
tością w świat iluzji i wyobrażeń. Gry sieciowe (MMO ) i środowisko graczy są interesującym przedmiotem badawczym zarówno dla psychologów, jak i badaczy wirtualnej rzeczywistości. W moich rozważaniach nad immersją przyjmuje punkt widzenia
tych ostatnich. Jako reprezentatywny materiał badawczy przyjmuję grę MMO World
of Warcraft.
W zjawisku immersji występującym w tego rodzaju grach wyodrębniłem trzy
grupy czynników wzmacniających immersję: interaktywność, uczestnictwo i mówiąc
ogólnie, język i nazewnictwo gier MMO, a właściwie ich socjolekt(y). Zjawiska te będę
omawiał w kolejnych podrozdziałach, odwołując się do wymienionej wyżej gry World
of Warcraft.

Interaktywność a immersja
O interaktywności w aspekcie immersji i wirtualnej rzeczywistości pisał, między
3
innymi, Michael Heim . Zwiększona interaktywność zezwala graczom w większym
stopniu wtopić się w świat gry. W wielu innych pracach gry opisywane są jako jeden
z przykładów środowiska wirtualnego. Ciekawym aspektem rozważań nad grami jest
badanie funkcjonowania wirtualnej społeczności właśnie w kontekście gier MMO,
a MMORPG zwłaszcza. Na gruncie badań polskich ważnym tekstem jest Rozmowa
z cyfrowym cieniem Piotra Sitarskiego. Autor przedstawia spójną wizję komunikacyjnej struktury rzeczywistości wirtualnej, a za jeden z jej przejawów uważa grę komputerową, szczególnie wnikliwie badając MUD-y4.
1
2
3
4

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 255.
Massively Multiplayer Online.
M. Heim, Virtual Realism, Oxford 2000.
P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacji rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
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World of Warcraft jest dobrym przykładem tekstu, który wygenerował wokół
siebie trwałą wirtualną społeczność. Społeczność ta istnieje już od ponad ośmiu lat,
a w skali makro, biorąc pod uwagę liczbę globalnych serwerów, jej mniej lub bardziej
aktywnych członków można liczyć w milionach użytkowników5. Program ten jest
specyficzną syntezą gry oraz portalu społecznościowego (social media), łączy w sobie
cechy gry komputerowej, mikrobloga i serwisu społecznościowego. Należy do rodzaju virtual game worlds, czyli jest „wirtualnym światem gry”. Rozgrywka ma miejsce
w czasie rzeczywistym, dosłownie i w przenośni, gdyż nawet kalendarz gry jest podporządkowany temu używanemu w realnym świecie – w czasie świąt lub innych
ważniejszych wydarzeń skrypty programu dodają grafikę odpowiednią dla danego
wydarzenia oraz pojawiają się nowe, cykliczne przygody czy też innego rodzaju venty
(wydarzenia). Najlepszym przykładem jest druga połowa grudnia, wtedy wszystkie
lokacje są strojone w świąteczne, bożonarodzeniowe motywy i pojawiają się zdania
w stylu „podaruj komuś prezent” lub „bitwa na śnieżki”. Z końcem października
lokacje przystrojone są w motywy Halloween i między innymi pojawia się możliwość
odwiedzenia lokacji Scarlet Monastery w celu pokonania jeźdźca bez głowy6 oraz zdobycia jego wierzchowca lub ciekawego, rzadkiego ekwipunku. Dwa tygodnie wcześniej w Azeroth, czyli świecie przedstawionym Warcrafta, świętowano niemiecki
Oktoberfest. Jak można się domyślić, większość zadań jest w jakiś sposób związana
z piwem. Twórcy gier sięgają po stereotypy, jak np. nadużywanie piwa przez ....
krasnoludy.
Tu można wskazać przejawy wtopienia się poprzez interakcję. Wbudowany w program czat umożliwia swobodną komunikację między graczami. Rozmówcy mogą
prowadzić dyskusje przez kilka kanałów tematycznych lub okolicznościowych. Gracz
do dyspozycji posiada kanał główny lub kanał odgrywanej rozmowy (awatar gracza
wypuszcza z siebie dymek z napisami, widoczny dla każdego w pobliżu – restrykcyjnie
używany w konwencji Role Playing) kanał krzyku (ma zdecydowanie większy zasięg,
także ważny dla konwencji Role Playing), szept (tylko do wybranej postaci), kanał
handlowy, kanał szukam grupy, główny kanał czatu oraz kanały lokacji i wydarzeń
specjalnych (dungeon, battleground, raid). Bardzo popularnym rozwiązaniem, ostatnio wręcz wymaganym przez większość organizatorów, zwłaszcza w rozgrywce pvp
oraz zaawansowanego pve (raid) są komunikatory głosowe typu Teamspeak, czy
chociażby w wypadku drużynowych aren - Skype.
Wspomniałem wcześniej o konwencji Role Playing. Otóż w Warcraft istnieją tak
7
zwane serwery RP lub RPPVP , czyli takie serwery, które nastawione są na odgrywanie postaci wraz z zawansowanymi zasadami walki z innymi graczami. Te konkretne
serwery umożliwiają w ramach rozgrywki zagłębić się w grę wyobraźni, niemal tak jak
5
6
7

http://www.wowwiki.com
World of Warcraft zawiera wiele odniesień do tekstów kultury popularnej, głównie na zasadzie parafrazy bądź
prześmiewczego komentarza.
Role Playing oraz Role Playing; Player versus Player.
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w klasycznej grze fabularnej, z tym, że rolę Mistrza Gry przejmuje program. Gracz jest
zobowiązany do przestrzegania kilku dodatkowych reguł.
1. Imiona postaci muszą pasować do realiów świata gry. Pomaga w tym wbudowany
w gre generator imion.
2. Gracze na interakcyjnych kanałach prowadzą rozmowy tylko na temat odgrywanej przygody lub zaistniałej sytuacji.
3. Wskazane jest używanie graficznych wizualizacji emocji, takich jak śmiech czy też
płacz. Wskazane jest też używanie emotikon czy makr testowych, które opisują
takie interakcje jak spoliczkowanie kogoś, wskazanie palcem, kiwnięcie głową,
wzruszenie ramionami. Gracz ma do dyspozycji imponujący zestaw wspomnianych wyżej emotikon oraz makr. Dodatkowo może tworzyć też własne, dzięki
temu możliwe jest też odgrywanie postaci, która z założenia jest niemową i posługuje się językiem migowym lub gestami.
Przykładem niech będzie sytuacja pojedynku. W zwykłym serwerze postać gracza
podchodzi do postaci innego gracza i uruchamia opcję duel. Gracz może przyjąć
wyzwanie lub je odrzucić i sobie odejść. W serwerze typu Role Playing postać musi
podejść do innej postaci, sprowokować ją słownie, najlepiej spoliczkować (odpowiednia emotikona), żądać satysfakcji i czekać na reakcję obrażonego gracza. Innymi
słowy, scena ta musi zostać odegrana.
Tutaj pragnę zaznaczyć, że twórcy trybu multiplayer gry Neverwinter Nights 2
poszli o krok dalej. Na serwerach Role Playing siłą sprawczą są prawdziwi Mistrzowie
Gry, którzy na bieżąco są w stanie poprowadzić przygodę pojedynczym graczom lub
całym drużynom i to łącznie z graficzną ingerencją w świat przedstawiony gry za pomocą skryptów, które mogą wykreować jakiś przedmiot, stworzyć postacie niezależne, podpalić jakiś budynek lub na potrzeby przygody nawet całe miasto. Ten tryb
rozgrywki jest bardzo wciągający i bardzo czasochłonny, powoduje utratę poczucia
czasu realnego na rzecz wirtualnego, zatopienie się w grę i jej fikcyjny świat, a kontakt
z innymi graczami zdecydowanie to ułatwia.

Uczestnictwo a immersja
Innym zagadnieniem jest wtopienie się poprzez uczestnictwo, czyli zaangażowanie graczy, kształtowane przez protokoły kulturowe i społeczne, wykreowanie
sytuacji w której gracze zapraszani są do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu
i redystrybucji nowych treści, a także zachęcani do organizowania się społeczności
skupionej wokół danej gry, programu, produktu. W przypadku tego tekstu mowa
o grach sieciowych w kontekście kultury uczestnictwa, w której dominującym modelem odbioru mediów staję się ich aktywny odbiór.
Według Henry'ego Jenkinsa kultura uczestnictwa stanowi zderzenie się trzech
trendów: dostępności nowych technologii, które umożliwiają przetwarzanie tekstów
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medialnych; pojawienie się subkultur selfmade; oraz poziomej integracji mediów,
która skutkuje pojawianiem się oraz przemieszczaniem tych samych fabuł na różnych
8
platformach medialnych . W tym kontekście, w World of Warcraft można mówić
o uczestnictwie organizowanym oddolnie oraz odgórnie. To pierwsze manifestuje się
tym, że gracze już na poziomie gry organizują się w gildie, każda z nich ma swojego
przywódcę, struktury organizacyjne zależne od odbytego stażu w gildii, poziomu
doświadczenia postaci oraz bardzo często popularności danego gracza. Gildie bardzo
często zakładają własne strony internetowe. Ciekawy jest tutaj, wspomniany wcześniej, przeprowadzany czasem sposób rekrutacji nowych graczy i wdrażanie ich
w strukturę gildii elitarnych, czyli takich, które są najstarsze na danym serwerze, najliczniejsze i mogą się pochwalić największymi osiągnięciami. Potencjalni nowi gracze
muszą złożyć aplikację na stronie gildii (informacja o odblokowanych osiągnięciach,
posiadanym ekwipunku oraz doświadczeniu gracza), wybrani muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną i później egzamin praktyczny, czyli próbny raid w wypadku gracza
pve lub battleground/arena w wypadku gracza pvp. W ten sposób sprawdza się
znajomość taktyki (raid) lub umiejętność gry zespołowej (battleground). Jest to istotne dla gildii, które chcą wyłonić jak największą liczbę graczy mogących przejść na tak
zwane serwery turniejowe. Tam już się walczy o międzynarodowy prestiż i nagrody
w ramach konwentu Blizzcon, czyli oficjalnego konwentu producenta gry (por.
Fot. 1 i 3).
W ramach uczestniczenia w życiu gildii bardzo często dochodzi do zawiązywania
zaawansowanych interakcji socjalnych. Gracze bardzo często kontaktują się nie tylko
przez grę, ale także przez inne portale społecznościowe, ostatnio najczęściej przez
Facebook. Niejednokrotnie zdarza się, że gildie organizują zjazdy uczestników, jeżeli
gracze mieszkają blisko siebie. Innym przejawem uczestnictwa oddolnego jest twórczość fan-fiction, głównie opowiadania, addony czyli programy usprawniające inter9
akcję oraz niezliczoną ilość gameplayów (machinimy ), amatorskich filmików umieszczanych głównie na YouTube, które są zapisem rozgrywki oraz filmików o treści
parodiującej grę, jak znana wśród graczy piosenka Internet is for porn. Ciekawym
zjawiskiem jest kupno waluty gry na E-bay lub w Polsce na Allegro za prawdziwe
pieniądze oraz sprzedaż kont z postaciami lub samych elementów ekwipunku.
W przypadku uczestnictwa odgórnego mamy do dyspozycji platformę battle.net,
czyli strukturą utworzoną przez Blizzard, która umożliwia kupno abonamentu, pomoc techniczną oraz kontakt z innymi graczami. Każdy gracz ma tam swój panel, który
w pewnym stopniu może obsługiwać oraz modyfikować. Ponadto przy uruchomieniu
gry pojawia się tablica z newsami, która zawiera informacje o nadchodzących
dodatkach, eventach (wydarzeniach) czy też reklamy kolekcjonerskich produktów,

8
9

H. Jenkins, Interactive Audiences?, artykuł znaleziony przy pomocy aplikacji Google Scholar.
M. Filiciak, Gry komputerowe jako przejaw kultury uczestnictwa, [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako
medium, tekst i rytuał, red. A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007, s. 109.
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które można nabyć w internetowym sklepie twórców gry. Często można też tam
spotkać linki prowadzące do ciekawych stron zawierających twórczość fanowską (fan
fiction).

Fot. 1: Konwent BlizzCon.
Źródło: http://www.mmoshop.com/wp-content/uploads/2010/10/blizzcon4.jpg,
dostęp: 12.X. 2011.

Fot. 2: Kadr z machininy „Internet is for porn”.
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=eWEjvCRPrCo, dostęp: 12. X. 2011.
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Fot. 3: Konwent BlizzCon. Gracz przebrany za harpię.
Źródło: http://semantink.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/blizzcon-harpy.jpg,
dostęp: 12. X. 2011.

Socjolekt i nazewnictwo jako przejaw immersji
Ostatnia podgrupa przejawów wtopienia się w świat gry i społeczność graczy to
specyficzny język, a właściwie socjolekt używany przez nich oraz specyficzne nazewnictwo. Problematyczny tutaj jest pogląd, że socjolekt ten ma swoje początki
w mechanice gry, która przedstawiona jest w języku angielskim. Polscy gracze na
polskich serwerach posługują się głównie tłumaczeniami angielskich terminów,
z pewnymi wyjątkami. Ważne jest, że bez umiejętności posługiwania się tym socjolektem, gra jest niezwykle utrudniona. Socjolekt graczy, ze względu na specyfikę gry,
opiera się w znacznej części na akronimach, a podstawowy język jest bardzo uproszczony, zwłaszcza w płaszczyźnie gramatycznej. Poniżej kilka przykładów uproszczonego języka stosowanego w grach MMO.
Na komunikacyjnych kanałach (/general, /trade) często można spotkać anonse
typu:
mdps (dk gs9600) iLev365 LFG BH 25 /w me
frost dk iLev384 LF 2v2 1500
Zapis numer jeden oznacza dosłownie: Specjalista od zadawania obrażeń wręcz
(mdps – melee damage per second), Death Knight o wartości punktowej 9600
(dk gs9600), ekwipunek o średnim poziomie 365 (iLev 365) szuka grupy na Baradin's
Hold, raid dla 25. Graczy (BH 25), proszę się do mnie odezwać przez kanał szept
(/w me).
Zapis numer dwa oznacza: Death Knight, rozwinięty w specjalizacji frost (frost dk),
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ekwipunek o średnim poziomie 384 (iLev384) szuka partnera do areny dla dwóch
graczy, poziom punktów 1500.
Tytułowy zwrot „farmienie expa”, czyli experience farm, również jest przykładem
języka gier komputerowych i sieciowych. Wyrażenie oznacza dosłownie 'zdobywać
doświadczenie' (dosłownie: hodowanie doświadczenia). Jest ono używane w tekstach polskich i stanowi swoistą hybrydę językową.
Język graczy bywa brutalny i wulgarny. Na serwerach anglojęzycznych najpopularniejsze słowa o zabarwieniu pejoratywnym, które jednocześnie nie są przekleństwami, to prawdopodobnie noob oraz retard. Pierwsze doczekało się kilku spolszczeń,
nup, nupek, nobek i w tym kontekście słowa te oznaczają osobę, która nie potrafi
grać.
Słowo retard często służy do pejoratywnego określania graczy przez parafrazę
nazwy klasy, którą aktualnie grają, np.: Death Knight - Retard Knight (gracz, który
kiepsko gra klasą Death Knight), Hunter – Huntard (gracz, który kiepsko gra klasą
Hunter), Paladin – Retardin (gracz, który kiepsko gra klasą Paladin).
Podsumowując, gry sieciowe (MMO) są ciekawym polem dla badaczy wirtualnej
rzeczywistości, socjologów, psychologów, ale także dla językoznawców, zwłaszcza
w aspekcie immersji, czyli więzi gracza z fikcyjnym środowiskiem gier wirtualnych.
The immersion in MMO games, or how to do 'exp farming'
Summary
The paper discusses the phenomenon of immersion in web games, i.e. strong involvment,
identification and the creation of emotional bonds with the fictitious environment formed by various
MMO and MMORPG games. The tekst presents immersion in three different aspects: interactivity,
participation and specific language (slang) behavior.
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Dylematy tzw. kultury uczestnictwa

Kultura „ja” w nowych i dawnych mediach
Bronisław Malinowski w Argonautach Zachodniego Pacyfiku1 opisał rytuał, jaki
odbywa się po dzisiejsze czasy w archipelagu Wysp Trobriandzkich. Rytuał kula – bo
o nim tu mowa – dotyczy splotu wartości społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy prawnych. Ważnym elementem wynikającym z rytuału są konteksty
socjalizacji oraz wymiany międzykulturowej. Ta ostatnia zakłada podporządkowanie
się regułom życia społeczności, którą się odwiedza oraz zobowiązanie do przyjęcia,
jako element wymiany, takiego przedmiotu, którego wartość stanowi adekwatny
ekwiwalent tego, jaki się otrzymało. Transparentność zasad (poprzez stopniowe
wdrażanie do rytuału młodszych pokoleń) sprawia, że rytuał kula może realizować się
jawnie, publicznie, w milczeniu, przy założeniu oczywistości wszystkich reguł. Wymianie (czasowej, co warto podkreślić) podlegają naszyjniki z czerwonych muszli oraz
bransolety z białych muszli. Wartość wymienianych przedmiotów wzrasta wraz z ich
pozostawaniem w obiegu, za sprawą przekazywania informacji o ich poprzednich
właścicielach. Sam proces wymiany odbywa się poza sferą handlową i jest czynnością
głęboko aksjologiczną poprzez wskazanie, iż uchybienie zasadom może prowadzić do
wykluczenia, a poprzez podporządkowanie się zasadom wzajemności może budować relacje, których fundamentem staje się zaufanie i szacunek – ponad wszelkie
partykularne, egoistyczne interesy czy zwykłą chciwość lub próżność.
Kultura to, od zarania, splot rozlicznych form wymiany. Poprzez wymianę, komunikacyjność, interakcje pomiędzy poszczególnymi aktorami społecznymi wytwarza się
wartość dodana (nie tylko w rozumieniu ekonomicznym). Jest to rozumienie w sensie
antropologicznym, niemniej również jako fundament dla zaistnienia we wszelkich
innych naukach oglądów kultury jako takiej. Również tych ujęć, które akcentują
pojmowanie kultury raczej jako konstytucji, aniżeli splotu rozlicznych kapitałów2.

1
2

B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 2005.
V.H. Storr, Czy powinniśmy ujmować kulturę jako kapitał?, „Kultura Współczesna”, 2008, nr 1(55), s. 45.
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Opisywane przez Malinowskiego reguły charakteryzujące rytuał kula w pewnym
stopniu odnoszą się do optymistycznych wizji, jakie zaczęto w początkach dwudziestego pierwszego wieku snuć odnośnie do kultury uczestnictwa. Czemu innemu,
jak nie wpisanym w rytuał kula zasadom wzajemnego szacunku i zaufania, miałoby
być akcentowanie wspólnotowości, kreatywności, powszechności, kooperatywności
i otwartości nowej kultury? To, co w teorii jest uwzniośleniem, w praktyce życia codziennego bywa brutalnie poddane instrumentalizacji. Kapitał społeczny nowych
mediów bywa postrzegany w ekwiwalentnych skalach kapitału ekonomicznego3,
a otwartość kultury odczytywana jest jako możliwość spersonalizowanego adresowania w obrębie klasycznych strategii marketingowych.
Przemiany, jakie dokonały się na polu aktywności w kulturze przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, znakomicie ilustrowało wybranie w 2006
roku przez tygodnik „Time” tzw. osoby roku. Jak obrazowo stwierdzono: „Person of
the Year for 2006 is you”4. Okładka tygodnika z grudnia tamtego roku przedstawiała
komputer osobisty, którego ekran pokryty został odblaskową folią, w niej każdy
z trzymających czasopismo mógł się przejrzeć. Wielokroć już użyty, wydawałoby się,
wyeksploatowany wręcz, chwyt stosowany w reklamie, nabrał nowego znaczenia,
tak wiele mówiąc o czasach, w których żyjemy. Tylko czy ktokolwiek z wyróżnionych
(którym jest każdy z twarzą przy monitorze) zdaje sobie sprawę z rangi tego
wydarzenia? Historia tak kultury, jak i samych mediów nie notowała dotąd sytuacji,
z jaką stykamy się obecnie: demokratyzacja uczestnictwa i swoisty jarmark, który
zrównał się z salonem, wyrafinowanie kultury wysokiej balansującej na równoważni
z tabloidem osiągającym status wyroczni delfickiej. Klasyczny autorytet praktycznie
już nie istnieje, za to na „herosów” popkultury wyrosły postacie pokroju Miśka Koterskiego, Jolanty Rutowicz czy Gracjana Rostockiego. Poważanymi krytykami życia
społecznego stają się celebryci w rodzaju Kuby Wojewódzkiego (co być może należałoby określić w kategoriach zdarzeń najzwyczajniej smutnych – pomimo jego własnej
rubryki w tygodniku „Polityka”). Stara gwardia dziennikarska (ci, o których sądzimy,
że wykonują swój zawód na poważnie, z właściwą etosowi pracy dziennikarskiej rzetelnością) wchodzi w stan dryfującego ponad wszystkim natchnionego kaznodziei,
który nie tylko wysłucha rozmówcę, ale jak trzeba, pouczy go bądź zgani (pośrednio
również swego widza/czytelnika).
Niewykluczone, że wspomniana powyżej kategoria „osobistości medialnych”
utraci niechybnie rację bytu w dobie dziennikarstwa obywatelskiego. Choć unieważnienie ich statusu wydać się może sarkastyczne, nie ulega wątpliwości, iż ranga
wzorców, jakie płyną z tzw. mainstremu, zdaje się coraz mniej znaczyć. Od początku
XXI wieku to „ja” - zwykły obywatel, użytkownik, twórca i wytwórca, konsument i to,
3
Problem nie pomija nawet tak wydawałoby się marginalnych i stanowiących niejako wartość samą w sobie, sfer
jak produktywność kulturowa i semiotyczna fandomu (posiadających poczucie odrębności społeczności fanów). Zob.
J. Fiske, Kulturowa ekonomia fandomu, „Kultura Popularna”, 2008, nr 3(21).
4
„Time”, 25 XII 2006/1 I 2007.
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co jest konsumowane w jednej, nobilitowanej przez tygodnik „Time” osobie roku,
zdaje się stawać osią wszechświata. Nawet jeśli tak nie jest, wszystko, co znajduje się
w medialnym tyglu, zdaje się istnieć „dla mnie” i za sprawą tego, że „jestem”.
Komunikowanie masowe od najwcześniejszych form, jakie przybierało, służyło
wywieraniu wpływu i generowaniu zysku. Oddziaływanie to odciskało swe piętno na
sferze aksjologicznej (z niej niejednokrotnie wywodząc motywy do komunikowania)
oraz ekonomicznej. Być może dla niniejszych rozważań nieprzypadkowy jest fakt, iż
media masowe już w XIX wieku stały się biznesem, a dopiero w wieku XX zastosowane
zostały jako skuteczne narzędzie ideologiczne.
Czy nastanie tzw. kultury uczestnictwa przynosi w przywołanych wyżej kontekstach jakąś znaczącą zmianę? Pozornie można potwierdzić przetransformowanie się
starego modelu oddziaływania względnie wąskiej grupy nadawców na rzesze medialnych konsumentów. Web2.0, które charakteryzuje dostęp i partycypacja w strumieniu komunikacji, wciąż jednak umożliwia instrumentalne wykorzystanie mediów,
co przekładać się może na określone wpływy o charakterze społecznym czy zyski
czysto ekonomiczne. W istocie bowiem nowe media stanowią kontynuację uprzednich form i funkcji komunikacji (począwszy od elementarnych funkcji informacyjnych
po rozrywkę)5.
Wyrażając sedno zachodzących przemian wewnątrz środowiska komunikacyjnego, nominalnie reprezentowanych przez to, co nazywamy Web2.0, można zaryzykować powtórzenie stwierdzenia Michaela Zimmera, iż Web2.0 zaciera granice pomiędzy użytkownikami sieci a producentami, konsumpcją a uczestnictwem, autorytetem
a amatorstwem, pracą a grą, realnością a wirtualnością6. Można też spróbować, jak
Kylie Jarret, powiedzieć wprost: „Interaktywność jest złem”7. Żadne z tego rodzaju
ujęć nie oddaje szans, jak i niebezpieczeństw wyłaniających się z nowego układu kultury. To, co zauważa się jako sukces sieci drugiej generacji – uczestnictwo, demokratyzacja i dostęp – wciąż stoi na cywilizacyjnym rozdrożu. Kultura oparta na „ja” w duchu
tabloidowego schlebiania brnie w groteskowy kult „mnie”. Kult oparty jest na zawierzeniu, zaś zawierzenie anuluje potrzebę racjonalności jako z definicji zbędnej.
Arkadyjski obraz szczęścia ziszczonej demokracji (nigdy dotąd niemającej takich
szans na zaistnienie) ma swą ciemną stronę nowego imperializmu. Imperializm rozumiany jest tu w duchu marksistowskim, jako koncentracja kapitału oraz agresywna
polityka kolonizacyjna. Koncerny jak Google czy Microsoft nie stoją bezczynnie nawet
wobec działań z założenia altruistycznych – jak na przykład dystrybucja oprogramowania w oparciu o Powszechną Licencję Publiczną – traktując te środowiska jako
potencjalne źródło wiedzy bądź dochodu. Za szkołą frankfurcką można by dodać, że
zauważony w połowie XX wieku imperializm kulturowy jest dziś kołem zamachowym
D. McQuail, Mass Communication Theory, 4th Edition, London 2000, s. 79-80.
M. Zimmer, Critical perspective on Web2.0, „First Monday”, 2008, vol. 13/3, za:
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2137/1943 (dostęp: 05.10.2011).
7
K. Jarret, Interactivity is Evil! A critical investigation of Web2.0, „First Monday”, 2008, vol.3. Podaję za:
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2140/1947 (dostęp: 05.10.2011).
5

6
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globalizacji. Wszystko to zachodzi równolegle do entuzjazmu, jakim obdarza się
(całkiem słusznie) nowe media. Jednakże dostępność to też, w znacznej mierze,
transparentność użytkownika sieci. I choćby z tego powodu należy zauważyć, iż
zaistniała sytuacja wymaga niewymiernie wyższych kompetencji komunikacyjnych
i kulturowych, aniżeli w jakimkolwiek uprzednim okresie historycznym.
Nowy porządek równości nie jest pozbawiony cech kultury dominacji. Dziś, nieproporcjonalnie do historycznych przykładów, jako użytkownicy nowych mediów dominację legitymizujemy, pełni złudzeń, że to my sami sprawujemy funkcję kontrolną.
Nowa kultura wszechdostępności i uczestnictwa to paradoksalnie nowa, wyrafinowana forma wykluczenia, poprzez fałszywe, pobudzane przez media przekonanie, że
edukację może zastąpić samorealizacja. Wykluczenie nie polega dziś, jak w poprzednich układach kultury, na fizycznym braku dostępu. Dominacja mediów w procesach
edukacyjnych i socjalizacyjnych jest nie do przecenienia, przy wciąż niskim poziomie
kształcenia formalnego w zakresie kompetencji medialnych. Medialne urabianie społeczeństwa wraz z całym bagażem ideologii konsumeryzmu, jako jeden z zasadniczych celów stawia uwewnętrznienie poczucia zbędności czegoś takiego jak edukacja. Kultura tabloidu i nasza próżność oparta na fundamencie medialnego kultu „ja”,
„dla mnie” i „o mnie”, niweluje refleksję nad tym, czy status quo, jaki jest nam dany,
wytwarza jakiekolwiek inne aspiracje, ponad samorealizację poprzez konsumpcję.
Niewiedza jest czynnikiem wykluczenia, ale po raz pierwszy mamy z tego rodzaju
wykluczeniem do czynienia w kontekście cywilizacji nieograniczonego dostępu do
wiedzy.

Kosmopolityczna arkadia tzw. kultury uczestnictwa i jej blamaż
Jedną z najdonioślejszych iluzji zawartych w strukturze nowych mediów i kultury
uczestnictwa wydaje się być kosmopolityzm. Rozumieć go tutaj należy jako ponadgeograficzną bliskość i ponadnarodową postawę uznania siebie i otaczającego
świata, równorzędność statusów tego, co lokalne z tym, co globalne. Mówimy tu
o dostępie do wzorów kultury, jakie nie muszą korespondować z elementami właściwej danej jednostce socjalizacji pierwotnej (nie mam tu na myśli wpływów wynikających z procesów migracyjnych, bowiem te, pomimo wizji nomadyczności kultury
współczesnej, dotyczą wciąż relatywnie małego procenta obywateli świata). Koncept
supermarketu kultury, jaki zaproponował przed laty Gordon Mathews8, owa wizja
kultury, z której panglobalnej oferty czerpiemy, na cokolwiek mamy ochotę, jest
w znaczący sposób wadliwa, a przynajmniej zbyt upraszczająca zachodzące procesy.
Rzeczywiście, mamy taką możliwość, o jakiej mówi Mathews – na ile jednak dysponujemy właściwymi kompetencjami, żeby uznać, iż to my w istocie dokonujemy tego
wyboru? O ile w ogóle możemy mówić o samodzielnym wyborze? Czy aby kultura
dostępu, a wraz z nią nowoczesny kosmopolityzm, nie przypomina form turystyki
8

G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005.
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typu all inclusive, w której niezależnie od szerokości i długości geograficznej otrzymujemy względnie upodobniony zestaw ofert?
Nieograniczony dostęp ściśle się wiąże z przeobrażeniem współczesnego kosmopolityzmu ewoluującego w kierunku pasywnego czy wręcz nieświadomego kosmopolityzmu, o jakim pisał Ulrich Beck w Cosmopolitan Vision9. Pojawia się tu „ja” jako
część zagranicznych kultur i religii, „ja” jako indywidualna egzystencja, jako część
innego świata. Ulrich Beck, w oderwaniu od kategorii terytorialnych, sformułował
pięć podstawowych zasad kosmopolitycznego punktu widzenia. Pierwszą jest zasada
doświadczenia kryzysu niejako wewnątrz wspólnoty losu. Drugą zasadą jest rozpoznanie kosmopolitycznych różnic, kosmopolitycznego charakteru konfliktów oraz
w ograniczonym zakresie odmienności kultur i tożsamości. Trzecią zasadą jest empatia (jako szansa i zagrożenie). Czwarta zasada dotyczy niemożliwości życia wspólnoty światowej w świecie pozbawionym granic – bowiem pozbawiając się ich, na
nowo ustanawiamy stare granice i odbudowujemy stare mury. Piąta zasada stwierdza, iż to, co lokalne, narodowe, etniczne, religijne, jak i kosmopolityczna kultura
i tradycja, przenika, się łączy i miesza10. Tymczasem jeszcze w 1994 roku Jonathan
Friedman podkreślał, że w dobie globalizacji różne strategie identyfikacji są „zawsze
lokalne”. Miał tu na myśli chociażby formy konsumpcji i produkcji11. Dziś to, co lokalne
staje się tym, co globalne. Ostatecznie nic z obszarów wymiany po „miksie kultur” nie
jest już tym, czym było. Zanurzony w kosmopolitycznym tyglu sieci człowiek nie jest
już tylko w swojej własnej fizycznej przestrzeni. Jest, bądź przynajmniej może być,
wszędzie. Indywidualność staje się kosmopolityczna – czy wręcz kosmopolityzowana
(individualization cosmopolitanized12).
Potencjał, jaki niewątpliwie wypływa z obcowania z siecią, powinien przekreślać
dość pesymistyczną wizję Manuela Castellsa, który pisał w 2000 roku w The Rise of
the Network Society, że to elity są kosmopolityczne, zaś masy (lud) lokalne13. Po paru
latach Beck ze swym pasywnym kosmopolityzmem zdaje się być bliżej istoty kultury
uczestnictwa. Realizujący się, za sprawą nowych mediów kosmopolityzm, zdaje się
niwelować próby wertykalnego, hierarchicznego oglądu struktury społeczeństwa,
lecz z pewnością nie usuwa walki o hegemonię.
Początki myślenia nad globalizacją sięgają prac z początku wieku dwudziestego
antropologów społecznych, takich jak wspominany już Bronisław Malinowski, którzy
prowadząc badania w kulturach autochtonicznych, obserwowali konsekwencje, jakie
w strukturze tych kultur spowodowało zetknięcie z kulturą zachodnią. Warte
podkreślenia jest wskazanie faktu występowania tego zjawiska szczególnie w krajach
kolonialnych, gdzie wzorce kulturowe narzucane były częstokroć siłą. Sytuacja ta, jak
9

Zob. U. Beck, Cosmopolitan Vision, Cambridge 2006, s. 19.
Tamże, s. 7.
11 J. Fridman, Cultural Identity and Global Process, Sage 1994, s. 115-116.
12 Patrz: Sympozjum Futures of Modernity, które odbyło się w Monachium 24.07.2009, http://www.futures-ofmodernity.de/individualization.html (dostęp: 14.09.2011).
13 M. Castells, The Rise of the Network Society, Oxford 2000, s. 446.
10
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podkreśla Piotr Sztompka, rodziła dwie odmienne reakcje14: traktowania owych
wpływów jako wyrazu misji cywilizacyjnej (wypierania reliktów barbarzyństwa i pogaństwa) bądź też jako kulturowy imperializm (prowadzący do wyniszczenia kultur
lokalnych). Procesy narzucania wzorów kulturowych na drodze militarnej czy gospodarczej nie są ani zjawiskiem nowym (wystarczy wspomnieć choćby historię
Cesarstwa Rzymskiego), ani też nie zawsze wiążącym się z kolonializmem, bowiem
mogą mieć charakter wewnątrzspołeczny. Obecnie przepływy kultury prowadzące
w skali globalnej do zjawisk uniformizacji czy zmiany kulturowej, z rzadka charakteryzowane są z perspektywy imperialistycznej. Nie jest oczywiście tak, by koncepcją
imperializmu kulturowego z połowy dwudziestego wieku (Theodore Adorno i szkoła
frankfurcka) nie można było posłużyć się do opisu znacznych obszarów obecnej
rzeczywistości. Dziś, kiedy wzorce kulturowe dystrybuowane są przede wszystkim
przez media, mówi się raczej o imperializmie mediów oraz o konsumpcjonizmie jako
nadrzędnej zasadzie definiującej ludzkie/społeczne postępowanie. To, co było jeszcze sto lat temu odczytywane jako misja bądź wyraz imperializmu, staje się w obecnej
recepcji projekcją transglobalnego stanu kultury. Globalizacja, pomimo prymatu
wątków ekonomicznych, bywa nie bez słuszności klasyfikowana jako proces jednoznacznie zachodzący na polu kultury. Wyrazicielem takiej tezy jest m. in. Shmuel
Eisenstadt podkreślający, że globalizacja to proces uniformizacji realizowany poprzez
główne media wielu krajów na pozornie jednorodny wzór zachodni, którym w istocie
jest wzorzec amerykański15. Nie oznacza to jednak, że ekspansja najbardziej rozwiniętych krajów nie jest sukcesywnie realizowana. Rzecz w tym, z jakiej perspektywy
dokonujemy jej opisu oraz na ile jesteśmy w stanie odnaleźć obszary względnie autonomiczne wobec procesów globalizacyjnych. A to, jak wiemy, jest już w zasadzie niemożliwe.
Popkulturalna wspólnota stanowi zbiór pozornych indywiduów, jednostek poddanych umasawiającej nieokreśloności. Wraz z decyzją wejścia w światową sieć informacji każdy człowiek w jakiejś części traci egzystencjalny fundament, który związany
był pierwotnie z jego fizyczną lokalnością. W nowej zbiorowości żyjemy ponad
formalnymi, tradycyjnymi podziałami. W wymiarze transnarodowym uwidacznia się
to rozrywaniem przez nierówności społeczne instytucjonalnej struktury państwa,
handlu, dobrobytu, a nawet narodowych porządków klas społecznych16. Tym samym
jednostkowa indywidualność znajduje się w kręgu oddziaływań ponadnarodowego
kapitału. Bez uświadomienia sobie tej relacji, wyobrażona arkadia demokracji
nowych mediów staje się więźniem wyrafinowanego kapitalizmu – chciałoby się rzec
– kosmopolitycznego.

14

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 590.
Zob. S.N. Eisenstadt (ed.), Multiple Modernities, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 2002, s. 16.
16 U. Beck, Beyond class and nation: reframing social inequalities in a globalizing world, „The British Journal of
Sociology”, 2007, vol. 58/4, p. 680.
15
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Technologie wolności a komercjalizacja i konsumeryzm
Kulturę mediów zawsze współwyznaczała konieczność generowania zysku dla
właścicieli poszczególnych obszarów komunikacji masowej jak: telewizja, radio czy
prasa. Nie inaczej jest w dobie Internetu. Zmieniają się tylko techniki prowadzące do
tego samego celu. Kultura uczestnictwa, tak uwznioślona w dobie Web2.0, jest też
kulturą dostępności. Niestety, przez wielu użytkowników sieci dostępność do wszelkich danych nie jest utożsamiana z dostępnością do użytkownika online. Mówimy tu
o dostępności świadomej: począwszy od portali społecznościowych po blogosferę,
ale i o dostępności w świetle rejestrowania wszelkich śladów naszych sieciowych
poczynań. Jest to tak oczywiste, że nawet piewcy nowej kultury, jak Lawrence
Lessing, przyznają, że „technologie wolności na naszych oczach przekształcają się w
technologie kontroli. (...) coraz mniejsza grupa ludzi kontroluje więcej, niż kiedykolwiek wcześniej, a kontrola, jaką sprawują, jest coraz doskonalsza”17. W podobnym
duchu wypowiada się Jeremy Rifkin. W swoim Wieku dostępu tytułową dostępność
łączy nieodparcie z konsekwencją komercjalizacji wszystkiego, wraz z czasem wolnym18. Czy wydaje się wobec tego koniecznością, żeby bić na alarm, podejmować
działania przeciw ubezwłasnowolnieniu i wpływowi mediów? Nic bardziej mylnego,
jak sadzę! Istotą nowego wzorca kultury dostępności jest to, iż tak naprawdę konsumenci mediów chcą być manipulowani. Chcą zażywać proszki nasenne i odpływać
wraz ze strumieniem pobłażliwości, jaką wyraża konwencja tabloidu wobec swego
(leniwego?) odbiorcy. I nic w tym zresztą nowego. W końcu XIX wieku poeta Thomas
Gray pisał o tym, jak to ignorancja jest błogosławieństwem (tak zręcznie cytowane
później w filmie braci Wachowskich Matrix podczas rozmowy Agenta Smitha z Cypherem), dodając bez ogródek, że głupotą jest być mądrym19. Potocznie powtarza się
twierdzenie o tym, jak prawda nas wyzwala, niemniej na co dzień wolimy o wielu
rzeczach nie wiedzieć. Niewiedza jest przy tym głęboko zakorzeniona w naszej naturze. Mechanizm zapominania jest w istocie oczyszczającym psychikę panaceum
wobec negatywnych wspomnień. Przecież ludzie obdarzeni hipernezją (pamięć
absolutna) nie należą zwykle do osób szczególnie szczęśliwych. Czy jest to ignorancja
z wyboru? Świadomy eskapizm? Czy może jednak tylko wypadkowa kontekstu kulturowego? Niezależnie od źródeł, w nowej tworzącej się kulturze, ignorancja ma bezsprzecznie wymiary kosmopolityczne.
Kluczem do sukcesu finansowego w nowym układzie kultury jest utrzymanie
niekompetencji odbiorcy. Przeintelektualizowane formy medialne są tu nadal obecne, stanowią jednak funkcję listka figowego, uwiarygodnienia etyki mainstreamowej
dystrybucji, by móc – jak to się podkreśla – sfinansować dzieła ambitne. W pryzmacie
17

L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005, s. 9.
J. Riefkin, Wiek dostępu, Wrocław 2003.
19 T. Gray, Ode on a Distant Prospect of Eton College, za: http://www.thomasgray.org/cgi-bin/display.cgi?text=odec
(dostęp: 14.10.2011).
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ekonomicznego tarcia popytu i podaży władza i mądrość ludu nowej (czy już nowej?)
kultury jest w istocie rządem idiokracji. Jeśli dana jednostka wykracza poza schemat
parakomuny Web2.0 to, jeśli jest wartościowa, wpada w zęby rekinów finansjery lub
oddaje się walce o hegemonię i możliwość ustanawiania standardów tworzącej się
rzeczywistości. Jest jeszcze oczywiście trzecia droga – świadomej marginalizacji.
Większość jednak podąża ścieżką konsumpcji. Podążanie alejami supermarketu
kultury dla tej grupy, co do istoty niemal niczym nie różni się od wizyt w centrach
handlowych. Nowy wzorzec kultury nie tyle zatracił potrzebę wsłuchiwania się w głos
arbitra, ile zanegował wręcz sens jego istnienia. Z perspektywy dominacji, kontroli
społecznej i handlu jest to nieomal cudowne zrządzenie losu.
Inną kwestią jest pojawienie się nowej kategorii wspomnianych arbitrów. Szczególnie jaskrawym przypadkiem jest postać Jona Stewarta, satyryka prowadzącego
w stacji telewizyjnej Comedy Central program „The Daily Show”. Jak to skomentowano w The Guardian, Jon Stewart, w marcu 2009 roku, niczym dworski błazen,
zaczął mówić niewygodną prawdę o wojnie w Iraku, podczas gdy mainstreamowe
media grały rolę cheerleaderek20. Jego głos był tym, który uwiązł gdzieś w gardłach
sporej części społeczeństwa i nie był w stanie się uzewnętrznić. Możemy sądzić, iż to
dobrze: oczyszczający głos rozsądku nie jest przecież przypisany do określonej grupy
społecznej czy zawodowej. Czy jednak aby na pewno nie ma w tym głębszych
konsekwencji, iż głosem narodu jest głos zawodowego prześmiewcy, zatrudnionego
na etacie w telewizji? W Polsce mieliśmy swoją wersję tego rodzaju spektaklu, kiedy
to w 2007 roku komentowano porażkę wyborczą partii Prawo i Sprawiedliwość
poprzez produkcję medialną Kuby Wojewódzkiego.

Interaktywność – iluzja równoważnych statusów
Interaktywność nie jest wynalazkiem naszych czasów. Zawsze też byliśmy polisensoryczni. Nawet tam, gdzie brakowało jednego z kanałów komunikacji, kompensowaliśmy sobie ów brak wyobraźnią, czy, jak chcą psychologowie społeczni, nabytym uprzednio skryptem poznawczym, który bezwiednie adaptujemy do nowych
sytuacji, pokrewnych z minionymi. Przykładem jest sfera wyobrażeń wizualnych
w procesie słuchania radia. W czasach, kiedy produkty kultury masowej są ideologizowane, a sama ideologizacja postrzegana jako standard kodowania, interaktywność wydaje się być szczególnym środkiem wpływu. Ideologizowane są zarówno
wielkie dzieła literatury, jak Wojna i pokój, jak i produkty pierwszej potrzeby – nabywany codziennie nabiał może wyrażać głębokie wartości społeczne czy narodowe (np. za pomocą godła Teraz Polska, którym sygnuje się niektóre produkty).
Ideologizacja jest kluczem do zrozumienia, dlaczego konsument kultury masowej jest
20 D. Smith, America cheers as satirist delivers knockout blow to TV finance gurus, „The Observer”, 15.03.2009, za:
http://www.guardian.co.uk/ (dostęp: 12.09.2011).
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bierny w przekraczaniu narzucanych standardów i tego, jak ramy narzucanych
konwencji są dla niego transparentne. Sam widz/konsument i uczestnik kultury
popularnej został zideologizowany jako ten, który decyduje: o sobie i ofercie, jaka jest
do niego adresowana. Interaktywność daje pozór władzy, bo tak naprawdę
w strukturach społecznych liczy się siła sprawcza; czy to odnośnie do zmiany, czy też
zdolności powstrzymania przed zmianą. Tymczasem de facto wmawia się publiczności sprawczą funkcję modyfikowania dostępnych narracji. O ile w Internecie jest to
możliwe (choć i tu większość to bierni konsumenci), to w tradycyjnych mediach są to
tylko pozory interaktywności w rodzaju rozlicznych audiotele, SMS-ów, publikowanych na ekranie słów wysyłanych z telefonów komórkowych przez widzów czy dopuszczenia głosu widza na antenę (jako egzemplifikacji uczestnictwa dla reszty
zgromadzonej widowni). Interaktywność jest pozorowanym wyrównaniem statusów
między nadawcą a odbiorcą.
Współuczestnicy mediów doby Web2.0 związani są z współtworzeniem czy może
raczej z produkcją kultury o wiele bardziej, niż skłonni są zauważać. Jest to sieć
zmiennych i elastycznych zależności, subiektywności i gry na zachowaniach zbiorowych. Interaktywność jest tutaj technologią umożliwiającą reprodukcję neoliberalnych reżimów władzy, dodajmy: umyślnie władzy ukrytej w imię dogłębnej kontroli21.
Władzy, która protekcjonalnie stara się mówić takim samym językiem jak my (wciąż
postrzegani jako klienci), która nie waha się swego „obywatela utowarowić”. Coś, co
w rozumieniu wielkich korporacji jest idealnym polem stosowania ekonomii afektywnej – kształtowania pragnień (a nie tylko ich artykulacji), utowarowiając zaangażowanie22.
„Duch kapitalizmu< to ideologia, która uzasadnia zaangażowanie ludzi w kapitalizm i sprawia, że
zaangażowanie to wydaje się atrakcyjne. (...) kapitalizm to, w znacznym stopniu system absurdalny:
zarabiający stracili prawo własności do owoców swojej pracy (...). Jeżeli chodzi o kapitalistów, są oni
skazani na wieczne nienasycenie”23.

Kultura uczestnictwa staje się w wielu wymiarach kulturą „wyprzedawania siebie”, która nawet wszelkie myślenie podmiotowe ma zdolność uprzedmiotawiać.
Dokonując analizy ideologicznej telewizji Mimi White założyła, iż
„interesy ideologii dominującej mogą konstytuować (...) normatywne konstrukcje i stanowić
ostateczną ich instancję. Ale sposób, w jaki jesteśmy konfrontowani z rozmaitymi problemami,
ideami i wartościami nie może być postrzegany jako >ideologia rządząca<, która sama konstruuje się
w sprzecznościach. Ów proces komplikuje fakt, iż we współczesnej formacji społecznej telewizja
istnieje w postaci wyraźnie sfragmentaryzowanych i rozproszonych systemów reprezentacji, wobec
czego trudno jest rozpoznać pojedynczy normatywny lub dominujący głos. Przede wszystkim owa
heterogeniczność stanowi jedną z podstawowych strategii mobilizacji rozmaitych perspektyw
21

Zob. K. Jarrett, Interactivity is Evil!...
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 63.
23 E. Chiapello, N. Fairclough, Nowa ideologia zarządzania, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza
dyskursu, Universitas, Kraków 2008, s. 375.
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i sprzeczności tkwiących w tekstach telewizyjnych, które składają się na telewizję, pomagając nam
zrozumieć praktykę ideologiczną w całej jej złożoności”24.

W dobie technologii Web2.0 współuczestnictwo prowadzić winno do współodpowiedzialności, która oczywiście nie ma tu miejsca. Nie będzie przesady, jeśli powiem,
że współuczestnictwo prowadzi przede wszystkim do wszechusprawiedliwienia dowolnej jakości, rozmycia świadomości źródła komunikatu i degradacji znaczenia
jakości. Ponadnarodowość, dotycząca w istocie otwartości w przepływie kapitałów,
podobnie jak globalna wioska Marshalla McLuhana, wydają się być nadużywanymi
truizmami w służbie ponadnarodowych korporacji. Człowiek wbrew wzniosłym tezom o autokreacji i kształceniu ustawicznym to nie jest istota podążająca nieustannie
za nowymi treściami. Jako ludzie poruszamy się wedle zinternalizowanych schematów. Nasze zakładki wpisane w pamięć przeglądarki internetowej są tego prostym
przykładem.
Obecnie, pomimo demokratyzacji, jaka dokonuje się w przestrzeni mediów, nie
możemy powiedzieć, by sytuacja diametralnie różniła się od uprzednich modeli komunikowania. Dość pesymistyczną wizję tegoż zjawiska (chciałoby się rzec: tradycyjnie dla wspominanego poniżej autora) opisuje Zygmunt Bauman, snując rozważania nad zmiennością pojęcia kultury, jak i funkcji tejże w obszarze nieustannie
transformującej się rzeczywistości społecznej. Bez krzty litości dla wzniosłych humanistycznych ujęć stwierdza:
„Kultura przekształca się dzisiaj w jeden z działów domu towarowego, w którym >znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz i o czym marzysz<, a jakim stał się świat zamieszkały przez konsumentów. Jak
w innych działach tego przybytku konsumpcji, półki wypełnione są po brzegi codziennie uzupełnianymi zapasami, a lady ozdobione reklamami najnowszych ofert, skazanymi na zniknięcie
równie szybkie, co reklamowanych przez nie atrakcji. (...) Kultura płynnej rzeczywistości nie posiada
>ludu< do >uszlachetniania<. Zamiast tego posiada klientów do uwodzenia. I w przeciwieństwie do
swej poprzedniczki, jej celem nie jest doprowadzenie społeczeństwa do stanu, w jakim jej usługi nie
będą już potrzebne. Jej zadaniem jest, na odwrót, zapewnienie wiecznego na jej usługi zapotrzebowania – a to przez uczynienie tymczasowymi i prowizorycznymi wszystkich aspektów życia jej
byłych wychowanków i podopiecznych, przemienionych teraz w klientów”25.

Pomimo smutku interpretacji Baumana trzeba podkreślać rewolucyjny charakter
przemian kultury, jakie zachodzą za sprawą nowych mediów. Umożliwienie dowolnemu uczestnikowi środowisk komunikacyjnych stania się równoprawnym graczem
sceny nowej kultury jest zmianą o charakterze cywilizacyjnym. Szerszych i wszechstronnych skutków społecznych tego procesu nie jesteśmy dziś w stanie przewidzieć.
Istotną, choć rzadko podnoszoną kwestią jest pytanie, na ile pragniemy współuczestnictwa, a na ile interesuje nas sama dostępność? Aktywność w dobie Web2.0 to
wciąż, w ponad dziewięćdziesięciu procentach, w rzeczywistości bierna recepcja
24 M. White, Analiza ideologiczna a telewizja, [w:] R.C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, Kielce 1998, s. 189.
25 Z. Bauman, Kultura: przygody pojęcia w płynnej rzeczywistości, „Kultura Popularna”, 2008, nr 4(22), s. 13.
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dostępnych treści. Produktywna aktywność kulturowa w nowych mediach dotyczy,
jak się wydaje, jedynie marginesu użytkowników.
Widz czy uczestnik kultury jest pełnoprawnym uczestnikiem tworzenia się rzeczywistości, ale jest też utowarowionym przedmiotem wymiany. Uczestnicy nowej kultury stopieni z rzeczywistością w wersji „dla nich najprawdziwszej”, technokracja to
czy technokultura, fluktuacje cyberpunku czy zwykła telenowela? Instynkt przetrwania w niby-światach pozostaje taki sam, jak gdzie indziej. Tylko, że to gdzie indziej
przestaje mieć znaczenie, to gdzie indziej to jest „tu i teraz”, to miejsce, które uprzednio nazywaliśmy rzeczywistością.

Większość, czyli mniejszość
Alexander Bard i Jan Söderqvist w książce Netokracja. Nowa elita władzy i życie po
kapitalizmie odczytali podziały społeczne, jakie wytworzyły się wraz z nowymi mediami, jako wyodrębnienie konsumariatu i netokracji. Zdaniem Barda i Söderqvista
żyjemy niejako w dwóch epokach równocześnie. Pierwsza epoka to kapitalizm
(zdaniem autorów w zaniku), druga to epoka Internetu. Idąc tym tropem autorzy ci
doszli do wniosku, iż o ile w mijającym okresie dominacji klasycznego kapitalizmu
trzon piramidy społecznej stanowił proletariat z panującymi nad nim właścicielami
fabryk, tak dziś zamożna sieciowa netokracja dominuje ponad nowoczesnymi nizinami społecznymi, które stanowi analogiczny do proletariatu konsumariat26.
Historia nie zna zbyt wielu przypadków, w których kołem zamachowym rozwoju
społeczeństwa byłaby większość. Niemniej miraż inteligentnego i kreatywnego tłumu jest niezwykle atrakcyjny. Jego potencjał też jest nie do przecenienia. Za ruchem
mas zawsze stały jakieś jednostki, idee, możliwości. Nie do końca więc jest tak, że
współcześni konsumenci mediów chcą pielęgnować w sobie ignorancję. Po prostu są
sobą w świecie gotowych rozwiązań, nie tyle bierni, co wygodni, zdani na kreatywność skromnego procenta populacji. I choć sfera informacji przypomina licytację
popularności (główna zasada indeksowania wyszukiwarki Google) nie mamy się co
łudzić, że wola tłumu jest jednocześnie mądrością. Dobitnie o tym mówił Andrew
Keen w Kulcie amatora, pisząc o procesie metodycznego niszczenia kultury poprzez
stosowanie technologii Web2.0 (przede wszystkim przez ludzi ślepo ją stosujących,
bezrefleksyjnie zawierzających demokratyzacji). Podsumowując książkę, autor pisze:
„(...) w obliczu kultu amatora naszym moralnym obowiązkiem nie jest rozwijanie technologii, ale
ochrona mediów mainstreamowych. (...) Obawiam się, że jeśli zniszczymy profesjonalne media –
wraz z bogatym ekosystemem pisarzy, redaktorów, agentów, wyszukiwaczy talentów, dziennikarzy,
wydawców, muzyków, reporterów i aktorów – nigdy nie będziemy w stanie ich odbudować.
Niszczymy je na własne ryzyko. (...) wykorzystajmy technologię w taki sposób, aby zachęcała do
innowacji, otwartej komunikacji i postępu, jednocześnie zachowując standardy profesjonalistów –
prawdę, przyzwoitość i kreatywność”27.
26

Zob. A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.
A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghaviani, Warszawa 2007,
s. 186.
27

111

Bogusław Dziadzia

W kulturze opartej na „ja” gdzieś rozmywa się ranga i znaczenie kompetencji do
korzystania z mediów. Problem dotyczy zresztą edukacji jako całości. Reżyser filmu
„Popiełuszko. Wolność jest w nas” Rafał Wieczyński w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przytacza historię o dwóch dziewczynach. Jedna z nich widziała już film i mówi
tej drugiej, że jej się podobał, ale nie całkiem, gdyż myślała, „że jednak mu się uda”28.
Świadomość kultury, w której żyjemy, złożona jest z wielu różnorodnych czynników:
rodziny, regionu zamieszkania, religii, zamożności, tradycji. Nowa kultura skłonna jest
nadwyrężyć każdą z wymienionych wartości i sensów. Dając, owszem, coś w zamian,
ale bez możliwości sprawdzenia, czy w istocie jest to substytut, jedynie surogat czy
może trucizna.
Osobiście w znacznej mierze podzielam entuzjazm dla nowego modelu kultury,
szeroko pojętego uczestnictwa z wszelkimi tego konsekwencjami. Zastanawiam się
tylko, czy owo zachłyśnięcie się możliwościami technologii, przy całej ułomności
człowieka, od strony naukowej analizy nie przyniesie podobnych refleksji, jakie miał
Philip Zimbardo po trzydziestu latach od słynnego stanfordzkiego eksperymentu
więziennego. We wstępie do Efektu Lucyfera z 2007 roku, pisząc o czytaniu sporządzanych podczas eksperymentu protokołów, stwierdza:
„czas przyćmił w mojej pamięci zasięg wymyślnych niegodziwości, jakich dopuszczało się wielu
strażników, zasięg cierpienia wielu więźniów oraz zasięg mojej pasywności – grzechu zaniechania –
przez którą działania te trwały tak długo”29.

Dyskurs stworzony wokół nowych mediów jest w dużej mierze, jeśli nie optymistyczny, to pobłażliwy wobec negatywnych efektów społecznych, jakie mogą też
wytwarzać. Z jednej strony, dowiadujemy się czegoś nowego o potencjale człowieka,
z drugiej paradoksalnie gubimy to człowieczeństwo, które stanowiło fundament
minionej kultury i pocieszamy się, że jakoś to będzie. Najważniejszym pytaniem
odnośnie do nowej formuły kultury uczestnictwa i ery dostępu pozostaje kwestia nie
tego, co możemy wybrać, ale co wybieramy.

On the dilemmas of the so-called participation culture
Summary
While presenting the broad background of specialist literature of the subject, with particular
emphasis on critical and analytical approaches, and a reflection on the function of culture, its (generally
considered) newest variants, as well as the notion of mass culture, the paper discusses the so-called
participation culture in the media, the new ones, in particular. Both positive and negative aspects of the
participation culture, together with its forms, dangers and various newly emerging phenomena (such as
blurring of the boundary between the recipient and the creator, the ways participation culture is used by
media producers, the cult of ‘me’ and a pursuit to one’s exclusive self-realization, mirages, myths,
illusions and other) have been presented in it. The paper underlines the function and the position of the
28
29

Ksiądz Jerzy każe się określić, „Rzeczpospolita”, 21.03.2009.
P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, tłum. A. Cybulko i in., Warszawa 2008, s. 15.
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so-called participation culture in the processes of globalization, the cosmopolitan character of the new
media and shows the ways different freedom technologies change themselves into the technologies of
control and enslavement while making their way towards commercialization and consumerism. This
reflection is caused by the voice of concern for the future direction of the development of the
tendencies portrayed in the text.
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Blues media in the world –
a survey

Although the history of Blues, as the music genre, dates back to the year 18951 it
took more than sixty years for the blues to have permanent representation in press
media. The first attempt was performed in 1963 in England where blues enthusiast
started The Blues Unlimited, however it stopped to appear in 1987. Blues Unlimited
(ISSN 0006-5153) was a British monthly music magazine dealing with all aspects of
blues music. Co-founded in 1963 by Simon A. Napier and Mike Leadbitter, it was
considered one of the premier magazines for blues music. The magazine launched in
1963 as a typed, mimeographed pamphlet; its last issue (#149), by then a full-fledged
photo-offset production, was published in the winter of 1987 and edited by Mike
Rowe2.
Jefferson Blues Magazine3 is a Swedish blues magazine. The first issue was
published in the spring 1968, which makes it the oldest blues magazine still in print in
world. Finnish Blues News is almost as old as Jefferson. The magazine is published by
Scandinavian Blues Association (SBA)4.
The milestone in history of blues media is certainly a publication of Living Blues.
Living Blues is a bi-monthly magazine focused on covering the African American blues
1
In American mythology the search and discovery of Blues bears the closest resemblance to search and discovery
of America – where W.C. Handy seems to play the role of Christopher Columbus who thought that discovered
America yet was mistaken and most probably preceded by the Nordic seafarers. In both cases both gentlemen no
matter whether they accounts are true or not are well remembered and commemorated by history as the people
who made the step that meant so much for mankind. In some way both have contributed immensely in the search of
truth and became part of American mythology. In recent years scholars equipped us with many revolutionary
theories concerning the discovery of America. What is the real story behind the discovery of blues? According to
popular belief strengthened by historians and supported by numerous “blues” theorists from Robert Palmer to
Marcus Grail the discovery of Blues took place in the Delta of Mississippi, in Tutwiler where in 1976 the brass plague
had been mounted on the stone pillar bearing the following description: A LANDMARK OF AMERICAN MUSIC. In his
autobiography Father of Blues, W.C. Handy stated that he first heard the blues, a native Negro ballad form, in the
railroad station of Tutwiler in 1895. Presented by the National Music Council, Mississipi Music Educators Association
and Exxon.
2
Paul Garon: Historiography, [in:] Edward M. Komara (ed.), Encyclopedia of the Blues, Taylor and Francis
(Routledge), 2005, 1440 pp.
3
http://www.bluesnews.fi/jeffersonmeet.htm Nelikymppiset onnittelutuulella at Blues News' site [20 I 2011].
4
http://www.jeffersonbluesmag.com/ Jefferson Blues Magazine [20 I 2011].
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tradition, and America's oldest blues periodical. The magazine was founded as
a quarterly in Chicago in 1970 by Jim O'Neal and Amy van Singel who were students of
journalism at Northwestern University. Alligator Records owner and founder Bruce
Iglauer, a Wisconsin native, was also one of the magazine's early editors who
organized the base structure for the magazine in his one room apartment. Bob
Koester, who was the music shop owner played also a remarkable role in creation of
the future magazine. In his shop the blues enthusiasts were supposed to leave the
articles to be published. It is crucial to mention that the initiators of the blues media
movement, as in the case of blues early recordings, were white people contrary to
the music which was the domain of the blacks. It is also worth mentioning that this
and many other early blues magazine were established as non-commercial ventures.
Howlin' Wolf was featured on the cover of the first issue. In 1983, O'Neal and van
Singel donated the publication rights and the magazine's collection of blues
memorabilia to the Center for the Study of Southern Culture at the University of
Mississippi. At that time the magazine became a bi-monthly.
The magazine is currently edited by Brett Bonner, and celebrated its 40th
anniversary in 2010. Each issue contains a variety of features, including artist
interviews and profiles, record reviews, and a monthly Top 25 national blues radio
chart. Speaking about the magazine for a story by the Associated Press, current
editor Brett Bonner "attributes its longevity to a formula from which it rarely strays:
allowing the artists to describe how their culture drives the music"5. The blues singer
Deitra Farr was a regular contributor.
Founded as America’s first blues publication in Chicago in 1970, Living Blues
magazine has set the standard for blues journalism around the world. From its first
issue featuring blues legend Howlin’ Wolf on the cover, Living Blues has provided fans
with insightful, in-depth stories on such legendary blues artists as Muddy Waters,
B.B. King, Koko Taylor, and John Lee Hooker. In addition, Living Blues focuses on true
creative originals like Otha Turner, Chris Thomas King, and Super Chikan, artists often
overlooked by other blues press. Living Blues is renowned for its detailed feature
stories and exceptional photography. Our contributors include the absolute best in
blues journalism, including Jim O’Neal, (who co-founded Living Blues in 1970), Barry
Lee Pearson, David Whiteis, Scott Barretta and photographers Jack Vartoogian, Bill
Steber, and Jim Fraher. Each issue of Living Blues features current Blues News,
"Breaking Out" articles on up and coming artists, and the most extensive CD and DVD
review section in the business. Each issue also contains the Living Blues Radio Charts
providing the music industry with one of the most accurate compilations of play lists
from blues radio programmers throughout the world.
Living Blues was acquired by the University of Mississippi in 1983 and is published
bimonthly by the Center for the Study of Southern Culture. Beginning in 2003, Living
5

“Living Blues Magazine has Four Decades Worth of Blues”, 9 September 2010.
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Blues has sponsored the Blues Today ! Symposium each spring on the University of
Mississippi campus. The Symposium has featured such keynote speakers as Paul
Oliver, Samuel Charters, and Bill Ferris as well as intimate musical performances by
Honeyboy Edwards, Little Milton, and B.B. King. In 2009, Living Blues was honored by
the state of Mississippi with a Mississippi Blues Trail historical marker. Living Blues is
also a past recipient of the Blues Foundation’s prestigious Keeping the Blues Alive
Award.
Living Blues gave a spark to ignite many other American blues magazines like Big
City Blues, Blues Access, Blues Beat and Blues Review. Blues Revue can perhaps be
best characterized by Chip Eagle, the publisher who said:
”You will notice after a few issues that we don’t really consider Blues Revue to be just a magazine. We
believe that we have the important responsibility of connecting the Blues World. We consider our
readers to be members of a tribe, a really special tribe of people around the world connected by the
beat of the blues. Again, welcome to the tribe! As I often say, it’s a great tribe and the meetings are
excellent.”

Blues Revue was founded in 1991, and is currently celebrating the twentieth year
of publication. It covers the full spectrum of the blues and work to include in each
issue historical information, stars, up and coming artists, international coverage, and
coverage of great shows. The best photographers in the blues grace its pages, many
holding the highest awards for blues photography. Its back catalog is literally a who’s
who of the blues. It has several regular columns, including the popular column
“Steady Rollin’” by the great guitarist Bob Margolin. Many readers say that this is the
first thing they read in each issue. They also have a column by Roger Stolle, “Down In
The Delta,” where Roger keeps everybody up to date on who and what is happening
in the home of the blues. In each issue they include between fifty and one hundred
reviews of the latest blues CD and DVD releases. The most respected reviewers in the
industry write these; blues artists around the world prize a good review in Blues
Revue. Blues Revue also sponsors some of the best blues festivals around the world.
There is more than just the magazine; through their sister publication BluesWax they
provide a free, weekly online blues experience that includes great interviews,
interesting articles, photographs, show reviews, news, and even more reviews at
www.bluesrevue.com.
As signum tempori no paper magazine can exist today without its on-line versions
however on-line versions tend to be rather a complimentary editions differing from
their paper-mates, sisters and brothers immensely. Polish fans of blues on line follow
www. bluesonline.pl and blues.org.pl.
Europe is a home of many blues magazines. In United Kingdom the leading titles
are: Blues in Britain, Blues and Rhythm, Juke Blues, Blues Matters. In Finland Blues
News, in Holland Block, in Belgium Back to the Roots, in Italy Il Blues, in France Soul
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Bag, Blues Magazine and ABC, in Germany Blues News, in Norway Norwegian Blues
News and in Poland Twój Blues6.
The history of Polish blues media started in 1971 when Ryszard Gloger, more or
less simultaneously to Living Blues in America, issued Bluesman in Poznań. It stopped
to appear after two issues only. The idea to recover the magazine was carried by
Marek Jakubowski in 1994 but unfortunately this time was given up after three
issues.
Twój Blues, which dominates Polish blues media market, is a quarterly magazine
devoted to blues music issued by Agencja Koncertowo-Wydawnicza Delta from
Chorzów which has received Keeping the Blues Alive Award from The Blues
Foundation in Memphis.
The first issue of the magazine saw the light in 2000. The Editor-in-Chief , Andrzej
Matysik cooperates permanently with Wiesław A.Chmielewski, Piotr Gwizdała,
Ryszard Gloger, Ewa Jodko, Paweł Jodko, Marek Karewicz, Andrzej Keyha, Danuta
Matysik, Zofia Matysik, Zdzisław Pająk, Adam Pasierski, Krzysztof Szafraniec, Mariusz
Szalbierz, Sławek Turkowski, Sławek Wierzcholski. The magazine publishes works of
European and American photographers: Paul Natkin, Dusty Scott, Gene Tomko,
Aigars Lapsa, Linda Vartoogian, Jack Vartoogian i Dick Waterman and journalists : Tim
Holek, Ziggy Jedrzejczyk and David Whiteis.
The success of many of such magazines and online webs sides is based on the
principal that blues fans all over the world form a unique and united community and
that the people who venture to start and run magazines are part of this community
and the magazines are based on the family business. Polish Twój Blues is no exception
from the rule.

Blues media in the world – a survey
Summary
The article attempts at presenting of brief history and outlook of blues media in the world. The first
blues magazines were created as non-commercial ventures mostly by blues enthusiasts almost solely
white people, as for instance Living Blues. The magazines are often based on the family business. Polish
Twój Blues is no exception from the rule.

6
Source: A.Matysik, Media Bluesowe na świecie i w Polsce, unpublished article presented during I Academic Blues
Conference in Bielsko-Biała, 2010, from the archives of the autor.

117

Media i mediatyzacja
w perspektywie pedagogiki
Media and Mediatization
from the Pedagogical Perspective

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

SEMIOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
SOCJOLOGIA MEDIÓW

.

MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 2/2012

Dorota Katarzyna Holajda
Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Wykorzystanie Internetu
w kształceniu polonistycznym

XXI wiek jest bez wątpienia okresem rozwoju nowoczesnych technologii, które
stały się nieodłącznym elementem codziennego życia. Internet stał się dostępny dla
wielu gospodarstw domowych, nie sposób wyobrazić sobie bez niego pracy w biurze,
zakładzie pracy ani w szkole. Coraz młodsze dzieci korzystają z niego jako z podstawowego źródła informacji. Nie mogą więc pozostać wobec niego obojętni nauczyciele, w tym także ci uczący języka polskiego. Informatyzacja oświaty otwiera przed
nimi wiele możliwości nowoczesnego nauczania i zdobywania informacji. Zwrócili na
to uwagę także autorzy reformy oświaty. W zapisach Podstawy programowej pojawia
się stwierdzenie, że jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów, już na etapie szkoły podstawowej, powinna być „umiejętność posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także do wyszukiwania i korzystania z informacji”1. W myśl tego dokumentu:
„ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie
informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów”2.

Jako źródła informacji zarówno merytorycznych, jak i metodycznych mogą służyć
nauczycielom i uczniom, między innymi: e-biblioteki, e-czasopisma, portale edukacyjne i portale poświęcone grom edukacyjnym.

E-biblioteki
W ostatniej dekadzie XX wieku zaczęły masowo powstawać biblioteki wirtualnodigitalne. Według Urszuli Ganakowskiej i Mirosławy Różyckiej będą one
„rozszerzać swoje pole aż do momentu, gdy cała zapisana wiedza ludzka ulegnie digitalizacji; innymi
słowy, aż do momentu, gdy będziemy mogli dojrzeć na ekranie swojego laptopa dosłownie
wszystko, co jest możliwe do obejrzenia”3.
1
Podstawa Programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,
Warszawa 2009, s. 12.
2
Tamże.
3
http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e05/gankowskarozycka-n.pdf (dostęp 19.12.2011).
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E-biblioteki najbardziej przydatne w kształceniu polonistycznym to:
„Polska Biblioteka Internetowa (PBI)”4 - ma być w zamierzeniu twórców „jednym
z filarów Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej, który zakłada zwiększanie
kreatywności uczniów oraz mobilizację do samokształcenia i samodzielnego korzystania ze źródeł we wszystkich grupach wiekowych”5. Zawiera: klasykę literatury
polskiej, podręczniki akademickie oraz publikacje naukowe, dokumenty archiwalne,
publikacje przeznaczone dla osób niewidomych, archiwalia nieliterackie – rękopisy
muzyczne oraz pozycje kartograficzne, dzieła malarstwa, grafiki oraz fotografiki.
Obecnie (wrzesień 2010) liczy ona 32069 pozycji.
„Skarby Dziedzictwa Narodowego” - celem serwisu jest udostępnienie najcenniejszych zasobów polskich archiwów, bibliotek i muzeów. Nauczyciel może tam odnaleźć przydatne w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej (np. kółka polonistycznego) starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy z różnych epok historycznych6.
„Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji” działa od 2006 roku. Jej celem
jest udostępnianie nauczycielom i pedagogom pozycji z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego. Polonista może zapoznać się tam m.in. z następującymi pozycjami: M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk
w działaniu, Retoryka – praktyka, czyli kilka uwag na temat uczenia sztuki przemawiania (w szkole ponadgimnazjalnej), Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej
podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego, Książki warte czytania dzieciom7.
„Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” oferuje materiały dotyczące pedagogiki i nauk
jej pokrewnych. Polonista znajdzie tu monografie, podręczniki, druki XIX- i XX-wieczne, publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne. Wśród nich
takie pozycje jak Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum
czy Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć uczniów8.
„Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej” działa w ramach projektu UNESCO
Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury Świata. Gromadzi utwory literatury polskiej wolne od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku. Dziełom towarzyszą materiały ilustracyjne, takie jak: portret pisarza, reprodukcja pierwodruku,
nota biograficzna oraz szczegółowy opis bibliograficzny9.
„Wirtualna historia książki i bibliotek” to „wortal (…) poświęcony (…) dziejom
książki, bibliotek, pisma, opraw i zdobnictwa – słowem, wszystkim tym zjawiskom,
które kształtowały i kształtują nadal postać książki. Zasięg chronologiczny został rozszerzony do XVII wieku”10.

4
5
6
7
8
9
10

http://www.pbi.edu.pl/index.html (dostęp 19.12.2011).
Cele Polskiej Biblioteki Internetowej, http://www.pbi.edu.pl/opbi_celepbi.html (dostęp 19.12.2011).
http://dziedzictwo.polska.pl/info/o_serwisie/index.htm (dostęp 19.12.2011).
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra (dostęp 19.12.2011).
http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra (dostęp 19.12.2011).
http://literat.ug.edu.pl/books.htm (dostęp 19.12.2011).
http://www.wsp.krakow.pl/whk/ (dostęp 19.12.2011).
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„Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” – polonista znajdzie tu m.in.:
zbiór rękopisów;
zbiór starych druków;
zbiór rycin, grafiki, ekslibrisów, fotografii;
wydzielony zbiór dokumentów cennych i rzadkich „rara”11.
„Biblioteka internetowa. Lektury szkolne” – zarówno nauczyciel, jak i uczniowie
znajdą tutaj szeroki wybór tekstów do czytania online, a także linki do stron poświęconych tej samej tematyce12.
„Wolne lektury.pl. Szkolna biblioteka internetowa” to wortal, który oprócz tekstów lektur pogrupowanych według: autorów, motywów i tematów, rodzajów, gatunków i epok, zawiera również dział: „Materiały pomocnicze dla nauczycieli”. Polonista
znajdzie tam przykładowe scenariusze lekcji (w tym także multimedialnych, np.
Motyw dance macabre występujący w tekstach kultury), przykłady zadań do pracy
grupowej (np. Matka w literaturze. Projekt wykorzystujący zasoby biblioteki internetowej Wolne lektury13), tematy wypracowań (np. Symbolika błota. Opracuj temat,
odwołując się do biblioteki internetowej Wolne lektury14), repetytorium maturalne
(jego istotę stanowi pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu maturalnym, z wykorzystaniem zasobów biblioteki internetowej
„Wolne lektury” i materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej15).
„Biblioteka Internetowa >Exlibris<” to liczący (wrzesień 2010) 457 pozycji zbiór
dzieł literatury polskiej i obcej. Szukanie wybranej pozycji ułatwiają zamieszczone na
stronie indeksy: autorów, tytułów, lektur16.
„Port wydawniczy Literatura net.pl” – polonista znajdzie tu bogaty wybór pozycji
z kanonu literatury polskiej i powszechnej. W ofercie znajduje się obecnie (wrzesień
2010) 1059 tytułów. Portal zawiera dwa odrębne katalogi: gratisowy, liczący 448
pozycji i płatny – 611. Wszystkie utwory opatrzone są krótkim komentarzem17.
„Staropolska. Tradycja–Kultura–Literatura” – to portal przeznaczony przede
wszystkim dla nauczycieli języka polskiego, studentów polonistyki i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Gromadzi on teksty piśmiennictwa staropolskiego, wybór
opracowań, a także materiały dźwiękowe i ikonograficzne18.
„Cyfrowa Biblioteka Narodowa BN Polona” – udostępnia obecnie (wrzesień 2010)
czytelnikom 26518 publikacji. Gromadzi: czasopisma, grafiki, rysunki, fotografie,
książki, muzykalia, rękopisy, stare druki, ulotki i odezwy19.
!
!
!
!

11
12
13
14
15
16
17
18
19

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/text?id=info-zbiory (dostęp 19.12.2011).
http://www.mojapolska.az.pl/biblioteka_online.html (dostęp 19.12.2011).
http://www.wolnelektury.pl/katalog/motyw/matka/ (dostęp 19.12.2011).
http://www.wolnelektury.pl/katalog/motyw/bloto/ (dostęp 19.12.2011).
http://www.wolnelektury.pl/materialy/#repetytorium-maturalne (dostęp 19.12.2011).
http://exlibris.biblioteka.prv.pl (dostęp 19.12.2011).
http://www.literatura.net.pl (dostęp 19.12.2011).
http://www.staropolska.pl (dostęp 19.12.2011).
http://www.polona.pl/dlibra (dostęp 19.12.2011).
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Poniżej prezentowane są adresy wybranych bibliotek cyfrowych, które mogą być
przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów:
! „Polska Biblioteka Internetowa” – http://www.pbi.edu.pl
! „Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie” – http://monika.univ.gda.pl/~literat
! „Skarby Dziedzictwa Narodowego” (w serwisie polska.pl) –
http://www.polska.pl/skarby/
! „Exlibris - Biblioteka Internetowa” – http://exlibris.biblioteka.prv.pl/
! „Literatura.net.pl” – http://www.literatura.net.pl/
! „Cyfrowa Biblioteka Narodowa >Polona<” – http://www.polona.pl/dlibra
! „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” – http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
! „Federacja Bibliotek Cyfrowych” – http://fbc.pionier.net.pl
! „Bałtycka Biblioteka Cyfrowa” – http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
! „Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa” – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
! „Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa” – http://kpbc.umk.pl/dlibra
! „Małopolska Biblioteka Cyfrowa” – http://mbc.malopolska.pl/dlibra
! „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” – http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra
! „Regionalia Ziemi Łódzkiej” – http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra
! „Śląska Biblioteka Cyfrowa” – http://www.sbc.org.pl/dlibra
! „Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa” – http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
! „Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa” – http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
! „Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa >Pomerania<” –
! http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra
! „Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli” –
! http://bc.codn.edu.pl/dlibra
! „Wolne Lektury.pl” – http://www.wolnelektury.pl
! „Wolne Podreczniki.pl” – http://wiki.wolnepodreczniki.pl
! „Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich” –
http://www.buw.uw.edu.pl/zasoby/ckcp.htm
! „Polonista – czas na lektury” – http://polonista.w.interia.pl
! „Staropolska On-Line” – http://staropolska.gimnazjum.com.pl
! „Portal Literacki Fabrica Librorum” – http://fabrica.civ.pl.

Czasopisma w sieci
W Internecie znaleźć można także cyfrowe wersje tradycyjnych czasopism
edukacyjnych, jak i wydawane tylko w wersji elektronicznej. Część z nich zebrana jest
we wspomnianej już Cyfrowej Kolekcji Czasopism Polskich. Obejmuje ona obecnie 27
tytułów polskich wydawnictw ciągłych, które zaczęły ukazywać się w XIX i na
początku XX wieku. Jest to wspólne przedsięwzięcie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteki Narodowej.
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Należy zauważyć, że polskie zasoby czasopism edukacyjnych w sieci są stosunkowo niewielkie. Najczęściej, jak już wspomniano, są to elektroniczne wersje czasopism drukowanych, zawierające strony z informacjami o czasopiśmie, spisy treści,
dostęp do wybranych artykułów (bezpłatny) i możliwość zakupu wersji elektronicznej. Do tego typu czasopism należą:
! „Polonistyka”20 – periodyk ukazujący się od 1948 roku. Według zamysłu autorów:
! nawiązuje do najlepszych tradycji oraz osiągnięć dydaktyki przedmiotu, historia
pisma sięga okresu międzywojennego (pismo „Polonista”);
! pełni rolę pisma inspirującego, które zapewnia nauczycielowi utrzymanie należytego poziomu i wspomaga jego rozwój intelektualny;
! prezentuje nowoczesne metody nauczania, poświęcając wiele uwagi zagadnieniom dydaktycznym i historyczno-literackim;
! podsuwa ciekawe tematy lekcji, nowatorskie interpretacje tekstów literackich,
ciekawe rozwiązania metodyczne; monograficzny charakter numerów sprawia, iż
poszczególne numery czasopisma nie ulegają dezaktualizacji;
! ocenia i komentuje przebieg najważniejszych zjawisk w polskiej oświacie, np. dot.
reformy strukturalnej i nowej matury;
! zajmuje się reinterpretacją, badaniem i prostowaniem problemów, które były
zakłamane w nauczaniu literatury;
! zamieszcza gotowe scenariusze lekcji, ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki metodyczne, które ułatwiają nauczycielom pracę dydaktyczną i chronią przed popełnianiem błędów merytorycznych. Pismo otwiera swe łamy dla nauczycielskich
artykułów metodycznych, sprawdzonych w praktyce – projektów lekcji, nowych
interpretacji kanonu lekturowego, felietonów, recenzji publikacji adresowanych
do szkoły; realizuje założenie „pismo rzetelnie nauczycielskie”;
! dostarcza materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, np. scenariuszy uroczystości okolicznościowych lub wskazówek do prowadzenia kółek zainteresowań;
! wspomaga szkolnych polonistów w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego;
! poleca nowości wydawnicze, zamieszcza wskazówki dotyczące nowych lektur
i podręczników;
! publikuje recenzje książek21.
Bezpłatnie dostępne są okładki czasopisma, spis treści numerów aktualnych
i archiwalnych, dostęp do pojedynczych artykułów. Istnieje możliwość zakupu wersji
elektronicznej.

20
21

http://www.edupress.pl/wydawane/polonistyka (dostęp 19.12.2011).
Tamże.
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„Polski w Praktyce”22 – dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Głównym celem, jaki założyli wydawcy, jest rozbudzanie zainteresowań nauczycieli języka polskiego, pogłębianie ich wiedzy merytorycznej i metodycznej. W każdym numerze prezentowane są informacje z zakresu
literatury, kultury i dydaktyki. Warunki dostępu do niego są takie same jak w przypadku Polonistyki.
„Animator Kultury”23 – dwumiesięcznik dla animatorów i menedżerów kultury.
Czasopismo ukazuje się na rynku od niedawna (styczeń 2011), a adresowane jest nie
tylko do ludzi zajmujących się na co dzień animacją kultury, ale i do kreatywnych
nauczycieli. W Internecie można z niego skorzystać na tych samych zasadach, co
z poprzednich.
„Zeszyty Szkolne”24 – czasopismo poświęcone aktualnym problemom polskiej
szkoły, reformie edukacji, zmianom w systemie kształcenia humanistycznego. Zawiera ponadto konkretne propozycje metodyczne w formie: scenariuszy (w dziale
Bombowe lekcje); szkiców metodyczno-interpretacyjnych (w dziale Od stażu do
dyplomu); porad i wskazówek (w działach Językoznawcze strony i Metodycy radzą);
zestawów ćwiczeń do pracy z tekstem (dział Czytanie ze zrozumieniem)25. On-line
w przypadku „Zeszytów Szkolnych” bezpłatnie dostępne są okładki poszczególnych
numerów, spisy treści i wybrane artykuły. Dostęp do całej zawartości jest możliwy po
uiszczeniu opłaty.
„Język Polski w Szkole IV–VI. Zeszyty Kieleckie”26 – kwartalnik przeznaczony dla
nauczycieli języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej. W formie elektronicznej dostępne są spisy treści i wybrane artykuły (w dziale Czytelnia).
„Język Polski w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie”27 – jak wskazuje tytuł, jest to
kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego pracujących w gimnazjum.
Udostępniany jest na tych samych zasadach jak wspomniany wcześniej.
„Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie”28 – kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli polonistów pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to swoisty,
metodyczny poradnik, źródło inspiracji twórczej, nowych interpretacji, zwłaszcza dla
młodych, zdobywających nauczycielskie szlify, uwzględnia wszystkie przemiany reformatorskie w szkole29. Czasopismo dostępne jest w sieci w formie spisu treści i wybranych artykułów.
„Nowa Polszczyzna”30 – dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli języka polskiego w kraju i za granicą. Propaguje najnowsze trendy humanistyczne.
22
23
24
25
26
27
28
29
30

http://www.edupress.pl/wydawane/polski-w-praktyce (dostęp 19.12.2011).
http://www.edupress.pl/wydawane/animator-kultury (dostęp 19.12.2011).
http://www.stentor.pl/strony/zeszyty-szkolne-czasopismo-metodyczne (dostęp 19.12.2011).
Tamże.
http://www.wydped.com.pl/ksiazka.php?id_ksiazka=465 (dostępność 19.12.2011).
http://www.wydped.com.pl/ksiazka.php?id_ksiazka=464 (dostępność 19.12.2011).
http://www.wydped.com.pl/ksiazka.php?id_ksiazka=460 (dostępność 19.12.2011).
http://www.pedagogiczna.edu.pl/czmeto.htm (dostępność 19.12.2011).
http://republika.pl/polszczyzna/ (dostępność 19.12.2011).
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„Przegląd Humanistyczny”31 – czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym
adresowane do nauczycieli akademickich, ale przydatne również nauczycielom pracującym w szkole ponadgimnazjalnej. On-line dostępny jest tylko spis treści.
Obok wymienionych istnieją czasopisma wydawane tylko w wersji elektronicznej.
Należą do nich między innymi:
„Wychowawca”32 – miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Czasopismo jest wydawane od 1993 roku. Zawiera artykuły o tematyce wychowawczej,
oświatowej i dydaktycznej. Propaguje wartości chrześcijańskie. Na stronie internetowej wydawnictwa dostępne są także scenariusze i konspekty lekcji, w tym również języka polskiego.
„Trendy. Uczenie się w XXI wieku”33 – internetowe czasopismo edukacyjne poruszające problemy nowoczesnej edukacji, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, efektywnego nauczania i uczenia się, metod i form nauczania, rozpoznawania
zdolności i talentów, potrzeb i trudności w nauce.

Portale edukacyjne
Najpopularniejsze portale edukacyjne, z których zasobów mogą korzystać nauczyciele uczący różnych przedmiotów, w tym języka polskiego, i na różnych etapach
edukacyjnych, to:
„Interkl@sa. Polski Portal Edukacyjny”34 – jeden z największych portali edukacyjnych zawierający treści edukacyjne uporządkowane według przedmiotów szkolnych,
w których ramach istnieje jeszcze podział na wiadomości przeznaczone dla ucznia
i dla nauczyciela. Zawiera (w odniesieniu do języka polskiego) analizy i interpretacje
wierszy, zasady ortograficzne i gramatyczne, omówienia lektur, charakterystykę epok
literackich, scenariusze lekcji, testy polonistyczne, porady metodyczne, podstawy
programowe.
„Centrum Edukacji Obywatelskiej”35 (CEO) – portal propagujący wiedzę, umiejętności i postawy stanowiące bazę do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
a także nowe metody oceniania i nauczania. Na stronie znajduje się również odnośnik
do „EduTuby”36, czyli otwartej biblioteki materiałów edukacyjnych. Mogą być one
wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych.
„Edunews. Portal o nowoczesnej edukacji”37 – portal przeznaczony zarówno dla
nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Promuje on nowoczesne metody nauczania

31
32
33
34
35
36
37

http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl/ (dostępność 19.12.2011).
http://www.wychowawca.pl/ (dostępność 19.12.2011).
http://www.trendy.ore.edu.pl/ (dostęp 19.12.2011).
http://www.interklasa.pl (dostęp 19.12.2011).
http://www.ceo.org.pl/ (dostęp 19.12.2011).
http://www.edutuba.pl/strona.php?p=1 (dostęp 19.12.2011).
http://www.edunews.pl/ (dostęp 19.12.2011).
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i uczenia się oraz wspiera przemiany zachodzące w polskim systemie edukacyjnym.
Propaguje wykorzystanie nowych technologii.
„Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej”38 – zawiera informacje przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i studentów.
„Język-polski.pl”39 – portal przeznaczony dla nauczycieli polonistów i uczniów.
Zawiera działy: Aktywności (forum, konkursy), Umiejętności (analizuj, pisz, mów,
czytaj), Wiedza (lektury, epoki, pisarze), Egzaminy (matura, test gimnazjalny). Na
stronie znajduje się odnośnik do serwisu dla nauczycieli języka polskiego40, gdzie
znajdują się konspekty, scenariusze lekcji, scenariusze akademii, metody nauczania,
jak uczyć – cenne rady i ćwiczenia, programy nauczania i podręczniki.
„Literka.pl”41 to portal edukacyjny skierowany do nauczycieli. Zawiera informacje
dotyczące stopni awansu zawodowego, publikacje dydaktyczne. Istnieje także
możliwość zadawania pytań ekspertom.
„Polski Portal Edukacyjny”42 – jest przeznaczony dla pracowników oświaty oraz dla
uczniów i studentów.
„Profesor.pl”43 – serwis edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli. Zawiera
artykuły metodyczne, konspekty, plany pracy, prezentacje, programy edukacyjne,
sprawozdania i testy.
„Serwis Humanistyczny Hamlet”44 – zawiera działy:
Uczeń

38
39
40
41
42
43
44

Nauczyciel

↓

↓

Wstęp

Wstęp

↓

↓

Interpretacje

Matura

↓

↓

Przykłady

Bibliografia

↓

↓

Niezbędnik

Testy

↓

↓

Olimpiada

Konspekty

↓

↓

Matura

Metodyka

↓

↓

Porady

Dokumenty

http://www.edu.com.pl/ (dostęp 19.12.2011).
http://język-polski.pl/ (dostęp 19.12.2011).
http://nauczyciel.język-polski.pl (dostęp 19.12.2011).
http://literka.pl (dostęp 19.12.2011).
http://edu.info.pl (dostęp 19.12.2011).
http://profesor.pl (dostęp 19.12.2011)
http://hamlet.pro.e-mouse.pl (dostęp 19.12.2011).
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Gry edukacyjne w Internecie
Najpopularniejszą stroną z grami edukacyjnymi jest www.edugames.pl. Znaleźć
tam można gry: matematyczne, geograficzne, historyczne, przyrodnicze, językowe
(angielski, niemiecki), fizyczne, chemiczne, informatyczne i – oczywiście – polonistyczne. Tych ostatnich jest dwadzieścia. Grać można w nie on-line po uprzednim
zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Wśród gier polonistycznych można wymienić gry
typu: „Edu-Wąż” (np. Bohaterowie literaccy), quizy (Lektury szkolne, quizeria j. polski), ortograficzne (np. inwazja u – ó, inwazja ch – h). Obok gier pojawia się informacja
o stopniu trudności (trudne, średnie, łatwe), liczby zagrań i wygranych. Na stronie
znajduje się także dział Klik uczy, przeznaczony dla młodszych uczniów. Znaleźć tam
można również gry polonistyczne, np. Maszyna ortograficzna, Krzyżówki.
- ww.zyrafa.pl – strona z grami przeznaczonymi dla młodszych uczniów, choć
i starsi mający problem z ortografią znajdą tu coś dla siebie. Gry polonistyczne są
reprezentowane przez Ortograficzne zmagania, Walkę z bykami (zadaniem grającego jest wskazanie błędnej formy wyrazu), Pisanie (polega na podpisywaniu rysunków), Uratuj króliczka (grający ma odgadnąć litery, z których składa się wyraz).
W dziale Quizów dzieci mogą sprawdzić swoją znajomość lektur szkolnych, a wśród
nich: Akademii Pana Kleksa, Pinokia, wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, czy
wreszcie Harry'ego Pottera. Podobną szansę dają im zamieszczone na stronie krzyżówki.
- http://www.dyktanda.net/gry-edukacyjne.php – strona poświęcona edukacyjnym grom ortograficznym. Przeznaczone są one dla uczniów klas 1–3 i 4–6 szkoły
podstawowej. Należą do nich: zgadywanki (Strony świata, Miasta w Polsce, Zwierzęta
w zoo, Ptaki w Polsce, W kawiarni, W biurze, W tornistrze, Imiona, Zawody, Zwierzęta
w lesie) i dyktanda zgrupowane według trudności ortograficznych (rz – ż, u – ó, ch – h).
Łącznie na stronie znajduje się czterdzieści tekstów dyktand przeznaczonych dla
uczniów klas 1–3 i dwadzieścia pięć dla uczniów klas 4–6. Uczniowie korzystający z tej
strony mogą także wypełniać testy ortograficzne. Sami autorzy strony tak o nich
piszą:
„W dziale Testy zamieściliśmy testy ortograficzne przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
W pierwszym zadaniu należy wskazać prawidłową literkę występującą w wyrazie. Ten test nazwaliśmy Słówka. Zastosowaliśmy podział na zakres ćwiczeń i tematykę”45.

Wyniki badań ankietowych autorki46
Nauczyciele
Badaniem, którego celem było sprawdzenie, jak Internet jest wykorzystywany
w praktyce szkolnej, zostało objętych 44 nauczycieli języka polskiego (z czego 26
45

http://www.dyktanda.net/gry-edukacyjne.php.
Badania własne, przeprowadzone w maju i czerwcu 2011 roku w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu województw śląskiego i łódzkiego.
46
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uczących w szkole podstawowej i 18 w gimnazjum) z województw śląskiego i łódzkiego. Wszyscy posiadali stopień co najmniej nauczyciela mianowanego. Wszyscy
biorący udział w badaniu zadeklarowali posiadanie w domu dostępu do Internetu.
Podobnie odpowiedzieli na pytanie dotyczące możliwości korzystania z Internetu
w szkole. W każdej ze szkół, w której pracowali ankietowani, znajduje się co najmniej
jedna pracownia komputerowa. W czterech placówkach komputer z dostępem do
Internetu jest dostępny w pracowni polonistycznej. Większa rozbieżność pojawiła się
w odniesieniu do pytania dotyczącego odbywania lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputerów. W wypadku nauczycieli uczących w szkole podstawowej
większość, bo aż 82% odpowiedziało, że odbywają się one kilka razy w roku, 6%, że raz
w miesiącu, a 12% – rzadziej. Zależność procentową ilustruje wykres 1.
Wykres 1. Wykorzystanie komputera przez nauczycieli polonistów pracujących w szkołach podstawowych
12%
6%
Kilka razy w roku

Raz w miesiącu

Rzadziej

82%

źródło: badania własne

Analogicznie nauczyciele pracujący w gimnazjum odpowiedzieli: 74% – kilka razy
w roku, 5% – raz w miesiącu, 21% – rzadziej (wykres 2)
Wykres 2. Wykorzystanie komputera przez nauczycieli polonistów pracujących w gimnazjach
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roku
Raz w miesiącu
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źródło: badania własne
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Na pytanie o korzystanie z portali internetowych w trakcie przygotowywania się
do zajęć nauczyciele uczący w szkołach podstawowych odpowiedzieli twierdząco
w 89%. Najczęściej wymieniali następujące portale: „Profesor.pl”, „Literka.pl”, „Edunews”. Kilka osób jako źródło informacji wskazało „Wikipedię”. Nauczyciele deklarowali również przynależność do internetowych klubów działających na portalach
wydawnictw. W przypadku nauczycieli pracujących w gimnazjach 90% udzieliło
twierdzącej odpowiedzi. Najczęściej wymieniane przez nich portale prezentuje
wykres 3.
Wykres 3. Portale internetowe najczęściej odwiedzane przez nauczycieli
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źródło: badania własne

Nauczyciele pracujący zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum deklarowali, że najczęściej korzystają z zamieszczonych na portalach internetowych zadań,
ćwiczeń i testów – 68%, z gotowych konspektów – 9%, z tekstów i życiorysów pisarzy
i poetów – 11%.
Badani w 96% (szkoła podstawowa) i 84% (gimnazjum) stwierdzili, że dzięki wykorzystaniu informacji zamieszczonych w Internecie ich lekcje są bardziej atrakcyjne dla
uczniów. 98% uczących w szkole podstawowej i 97% uczących w gimnazjum stwierdziło, że dzięki możliwości skorzystania z Internetu łatwiej jest im przygotować się do
lekcji.
W odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie wykorzystują Internet na lekcjach języka
polskiego, ankietowani odpowiedzieli następująco:
a) nauczyciele uczący w szkole podstawowej:
! prezentacja multimedialna – 46%,
! ćwiczenia i zabawy ortograficzne – 23%,
! projektowanie dramowe – 4%,
! wyszukiwanie informacji – 27%;
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b) nauczyciele pracujący w gimnazjum:
prezentacje multimedialne – 39%,
redagowanie tekstów – 21%,
projektowanie dramowe – 9%,
wyszukiwanie informacji – 31%.
Ostatnie pytanie dotyczyło korzystania z Internetu przez uczniów przy przygotowywaniu się do lekcji. 45% ankietowanych uczących w szkole podstawowej odpowiedziało, że zniechęca uczniów do samodzielnej pracy i jest mu przeciwnych, 35%
dopuszcza korzystanie z Internetu w pewnych, określonych warunkach. Jako przykład
podawali wyszukiwanie informacji biograficznych, dostęp do trudno osiągalnych
tekstów.
!
!
!
!

Uczniowie
Badaniami zostało objętych 320 uczniów z gimnazjów na terenie województwa
śląskiego i łódzkiego. Byli oni uczniami klasy trzeciej. Wśród ankietowanych było 193
chłopców i 127 dziewcząt. Na pytanie dotyczące posiadania w domu komputera
i dostępu do Internetu 306 uczniów (96%) odpowiedziało „tak”, w przypadku pozostałych 14 osób – 10 (3%) miało w domu komputer, ale bez dostępu do sieci, a 4 osoby
(1%) zadeklarowały zarówno brak jednego, jak i drugiego (wykres 4).
Wykres 4. Dostęp do Internetu wśród uczniów
3% 1%

Posiada komputer i
dostęp do sieci

Posiada komputer, ale
bez dostępu do sieci
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źródło: badania własne

W odniesieniu do pytania dotyczącego istnienia w szkole pracowni komputerowych z dostępnym łączem internetowym, wszyscy ankietowani odpowiedzieli
„tak”, ale już w przypadku pytania, czy mogą z nich korzystać (po lekcjach, na
przerwach) pozytywnie odpowiedziało tylko 97 uczniów (30%), 223 (70%), że nie
(wykres 5).
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Wykres 5. Możliwość korzystania ze szkolnych pracowni komputerowych
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źródło: badania własne

Na pytanie jak często lekcje języka polskiego prowadzone są z wykorzystaniem
komputera, 65 ankietowanych odpowiedziało, że raz w miesiącu (20%), 172 – kilka
razy w roku (54%), 83 – najwyżej raz w roku (26%) – wykres 6.
Wykres 6. Prowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera
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źródło: badania własne

Na pytanie, czy korzystają na lekcjach języka polskiego z Internetu, tylko 97 (30%)
osób odpowiedziało twierdząco (wykres 7).
Wykres 7: Prowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem Internetu

30%
Korzystanie z Internetu na
lekcji jęz. polskiego: TAK
Korzystanie z Internetu na
lekcji jęz. polskiego: NIE
70%

źródło: badania własne
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Jeśli chodzi o korzystanie z Internetu w trakcie przygotowywania się do lekcji, 311
uczniów (98%) odpowiedziało „tak”, 9 (3%) – „nie” (wykres 8).
Wykres 8. Wykorzystanie Internetu w pracy domowej
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Korzystanie z Internetu w
trakcie przygotowania do lekcji:
TAK
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trakcie przygotowania do lekcji:
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źródło: badania własne

W przypadki pytania, jak często nauczyciele języka polskiego proszą cię o wyszukanie w ramach pracy domowej informacji w sieci, 113 (35%) osób odpowiedziało, że
średnio raz w miesiącu, 69 (22%), że kilka razy w roku, 93 (29%), że raz w półroczu i 45
(14%), że nigdy (wykres 9).
Wykres 9. Wykorzystanie Internetu z polecenia nauczycieli
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źródło: badania własne

Spośród tych, którzy dali odpowiedź, że nauczyciele proszą ich o skorzystanie
z Internetu, 100% odpowiedziało, że najczęściej mieli wyszukiwać informacje biograficzne, w przypadku 116 uczniów (42,2%) także objaśnić terminy językowe lub
teoretycznoliterackie.
Na pytanie, w jakiej formie wykorzystują Internet na lekcjach języka polskiego,
uczniowie udzielali następujących odpowiedzi (patrz wykres 10):
! jako źródło informacji– 97 osób(30%),
! redagowanie tekstu– 64 osoby(20%),
! analiza języka e-maili i blogów– 28 osoby(9%).
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Wykres 10: Formy wykorzystania Internetu na lekcjach języka polskiego
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źródło: badania własne

Jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów sieci w przygotowywaniu się do lekcji,
uczniowie wskazywali na:
! wyszukiwanie informacji – 311 osób (97%),
! redagowanie tekstu (korekta językowa, interpunkcja) – 116 osób (36%),
! korzystanie z opracowań lektur – 296 osób (93%),
! korzystanie ze wzorów gotowych wypowiedzi pisemnych – 173 osoby (54%),
! szukanie trudno dostępnych lektur – 264 osoby (83%).
Wśród stron internetowych, z których korzystają najczęściej, uczniowie wymienili
(wykres 11):
! „Wikipedię” (http://pl.wikipedia.org/) – 311 osób (97%),
! „Zadane.pl” (http://zadane.pl/) – 123 osoby (38%),
! „Ściąga.pl” (http://www.sciaga.pl/) – 120 osób (37%),
! „bryk.pl” (http://www.bryk.pl/) – 96 osób (30%),
! „Opracowania i streszczenia lektur”
(http://opracowaniastreszczenialektur.blog.onet.pl/) – 207 osób (65%),
! „jakpisać.pl” (http://jakpisac.pl/) – 296 osób (93%),
! „WolneLektury.pl” (http://www.wolnelektury.pl/) – 73 osoby (23%).
Wykres 11. Strony najczęściej odwiedzane przez uczniów
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W odpowiedzi na pytanie, czy traktują strony, z których korzystają przy odrabianiu
pracy domowej, jako rzetelne, 263 osoby (73,8%) odpowiedziały, że tak, 78 osób
(24,4%), że nie do końca (starają się sprawdzać podawane tam informacje lub
poprawić samodzielnie tekst, np. charakterystyki bohatera literackiego, na podstawie książki).

Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno nauczyciele języka polskiego, jak
i gimnazjaliści chętnie korzystają z Internetu w trakcie przygotowywania się do zajęć,
nieco gorzej jest z wykorzystaniem tego medium na lekcjach.
W polskich szkołach (zarówno podstawowych, jak i gimnazjalnych) nadal bardzo
rzadko na lekcjach języka polskiego wykorzystywany jest komputer, a jeszcze rzadziej
Internet, choć Podstawa programowa do gimnazjum wskazuje go jako źródło informacji. Do najważniejszych „umiejętności na tym etapie nauczania zalicza ona umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi oraz umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji”47. Zaleca ona także, aby uczeń na III etapie edukacyjnym potrafił dokonać starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze, przestrzegał
„zasad etyki mowy w rożnych sytuacjach komunikacyjnych, m.in. konsekwencje stosowania form
charakterystycznych dla elektronicznych środków przekazywania informacji, takich jak: SMS, e-mail,
czat, blog (miał świadomość niebezpieczeństwa oszustwa i manipulacji powodowanych anonimowością uczestników komunikacji w Sieci łatwego obrażania obcych, ośmieszania i zawstydzania
innych wskutek rozpowszechniania obrazów przedstawiających ich w sytuacjach kłopotliwych) [i]
świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzystał (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych
środków przekazywania informacji, w tym z Internetu”48.

Obawą może także napawać fakt bezkrytycznego korzystania przez młodzież
z zasobów internetowych. Ankietowani, dla potrzeb tej pracy, korzystali przede
wszystkim z gotowych wzorów prac pisemnych, bez sprawdzania stopnia ich wiarygodności.
Jak wynika z przedstawionych informacji, Internet oferuje zarówno nauczycielom
uczącym języka polskiego, jak i uczniom dostęp do szerokiego spektrum informacji. Ci
pierwsi mogą korzystać z e-czasopism branżowych, choć większość z nich jest
udostępniana po uiszczeniu określonej kwoty. Mają również nieograniczony dostęp
do informacji metodycznych i sami mogą je zamieszczać w sieci. Na stronach portali
internetowych znajdują się gotowe wzory konspektów, dyktand i różnych tekstów.
Uczniowie również mogą korzystać – i chętnie to robią (choć nie zawsze we
właściwy sposób) – z nieprzebranej ilości informacji, jakie oferuje im sieć.
47 http://www.wszpwn.pl/pub/Reforma_programowa/Podstawa_programowa/pdst_prog_jezyk_polski.pdf
(dostęp 19.12.2011).
48 Tamże.
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The use of the Internet in the teaching of Polish
Summary
The paper discusses various issues of the application of the Internet in classroom teaching of Polish.
A brief description of selected websites that can be useful for both the teachers and the students has
been offered. The paper also presents the results of the survey conducted among the students and the
teachers from elementary schools and lower secondary (‘Gimnazjum’) schools in the two Polish
provinces: Silesia and Lodz.
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Alfabetyzm medialny w kulturze konwergencji.
Dzieci i ich kompetencje odbiorcze

„Słowa zmieniają to, co człowiek sobie
wyobraża, w to, o czym wie – i na odwrót, to,
o czym wie, w to, co sobie codziennie
przedstawia”1

Michel Foucault
Mediatyzacja rzeczywistości, każdej przestrzeni życia człowieka formuje swoisty
typ uczestnictwa w kulturze, kształtując zwłaszcza delikatne linie odbioru w umysłach
dzieci. Intensywny rozwój technologiczny w obszarze samych mediów i ich konwergencja nie sprzyjają jednolitym i jasnym przekazom oraz bezpośredniemu i prostemu
sposobowi odbioru. To złożona przestrzeń z jednej strony wyrafinowanych i symulowanych treści, a z drugiej – dopiero formujących się, słabych kompetencji odbiorczych.
Ponowoczesność rości sobie prawo do technologicznych, a zwłaszcza cyfrowych
interwencji w przestrzenie dotąd nieosiągalne dla materii czy techniki, i zawłaszcza
wymiary dotąd zarezerwowane dla rozumu czy metafizyki. Wydaje się, że słowo,
język, tekst, przedstawienie, znak, reprezentacja znaków, które uzyskały na przestrzeni dziejów swoje miejsce w strukturze świata, w perspektywie konwergencji
mediów zatracają właściwe definicje, a nawet znaczenia i sensy.
Dawniej tekst niósł ze sobą cały bagaż znaczeń, był wyrazem swoich czasów i coś
przedstawiał, komentował, ujawniał. Sam Michel Foucault, analizując archeologię
wiedzy przyznaje, że we właściwej przestrzeni historycznej „znaki odwzorowują
prawdę”. Zachodzi jednak pewne przekłamanie, mające swoje odwzorowanie
w rzeczywistości. Autor wskazuje przykładowo na Don Kichote’a jako tego, który
„zarysowuje negatyw świata Renesansu”, a w związku z tym – jak sugeruje dalej
autor:

1

M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2000, s. 128-129.
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„pismo przestało być prozą świata; odwzorowania i znaki zerwały dawny sojusz; podobieństwa
oszukują, prowadzą do omamów o niepoczytalności; rzeczy zachowują uparcie swą ironiczną
tożsamość – nie są niczym ponad to, czym są ; błędne słowa szukają przygód i nie wypełnia ich żadna
treść ani odwzorowanie; przestały być oznaczeniami rzeczy, drzemią między kartami ksiąg
w tumanach kurzu”2.

W momencie, w którym znaki i rzeczy nie odwzorowują się nawzajem, kiedy obraz
nie odzwierciedla już prawdy o rzeczywistości, uczestnictwo w przestrzeni tekstu
i obrazu staje się złożone i trudne do odczytania. W nowej przestrzeni medialnej,
zwłaszcza cyfrowej, przestrzeni, w której dochodzi do zderzenia starych i nowych
mediów, konieczne stają się swoiste umiejętności odczytywania przekazów, sposoby
widzenia i postrzegania medialnych obrazów, kompetencje w różnych zakresach
odbioru określane mianem alfabetyzmu medialnego.
Henry Jenkins definiuje ów alfabetyzm medialny (media literacy) jako „zdolność
do stania się pełnoprawnym uczestnikiem współczesnej kultury medialnej”3, którą
należy zaktualizować u małego odbiorcy. Podkreśla on, iż każdy człowiek ma nie tylko
prawo do uczestnictwa w kulturze, ale posiada już swoistą zdolność do aktywnego
i wieloaspektowego, pełnego „bycia” w procesach i zjawiskach społeczno-kulturowych. Jego zdaniem już same media pozwalają na spełnianie się człowieka w kulturowej przestrzeni i coraz bardziej poszerza się zakres tych możliwości. Media to
bowiem więcej niż wprowadzane technologie, to teksty i obrazy, sposoby myślenia
i interpretacje, formy i miejsca, kształtujące „mieszaninę różnych okazji dla uczestnictwa”4. A siła owego uczestnictwa, jak pisze H. Jenkins, „pochodzi nie z niszczenia
kultury komercyjnej, ale z nadpisywania jej, modyfikowania, poprawiania, rozszerzania, dodawania większej różnorodności rozwiązań i późniejszego wprowadzania
ich w obieg, przekazywania ponownie do mediów mainstreamowych”5. Wskazuje to
na złożoną sytuację funkcjonowania odbiorców w przestrzeni konwergencji mediów6, tym samym również sytuacja osadzonego w niej dziecka ujawnia się jako
wieloaspektowa. Trudno też wyznaczyć jedną drogę adaptacyjną, a zmiany dokonujące się w kulturze, zwłaszcza te związane z mediami, zachodzą na tyle szybko, że
systemy edukacyjne nie nadążają z uwzględnianiem ich w procesie edukacyjnym.
W perspektywie konwergencji mediów, postrzeganej i definiowanej przede
wszystkim jako „przepływ treści pomiędzy różnymi platformami medialnymi, (…)
zachowania migracyjne publiczności medialnej, przemieszczającej się praktycznie
dowolnie w poszukiwaniu pożądanej przez siebie rozrywki”7, a w szerszym ujęciu
2

Tamże, s. 78.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 251.
4
Por. tamże, s. 249.
5
Tamże, s. 248.
6
Samo zjawisko czy też proces konwergencji mediów jest przedmiotem dyskursu ponowoczesnego, pojawiają się
propozycje czy koncepcje wskazujące na rozwój kultury w innym kierunku niż konwergencja, albo podkreślające, że
konwergencja mediów jest tylko jednym z nurtów współkształtujących ponowoczesność.
7
H. Jenkins, Kultura ..., s. 256.
3
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traktowanej jako „sytuacji, w której współegzystują ze sobą różne systemy medialne,
a treści medialne przepływają pomiędzy tymi systemami bez przeszkód”8, nasuwa się
pytanie o formy kształcenia małego odbiorcy. Odbiorcy, którego świadomość
społeczna, kulturowa i medialna dopiero się rozwija, kształtują się też dopiero
umiejętności poznawcze. Tymczasem edukacja publiczna, jak stwierdza H. Jenkins,
wiązała się i wiąże z potrzebą „dystrybucji umiejętności i wiedzy niezbędnych do
szkolenia dobrze poinformowanych obywateli”9, co jednak w ponowoczesnych
społeczeństwach okazuje się niewystarczające. Pojawia się tzw. „luka uczestnictwa”
w przestrzeni kultury, która zmusza do poszukiwania i rozwijania nowych form i umiejętności współpracy, co składa się na ideę tworzenia tzw. „obywatela monitorialnego”10. Jak w tej perspektywie umieścić i dookreślić małego odbiorcę? Jaką wskazać
mu oś społeczno-kulturowego rozwoju? Jak nauczyć go bycia świadomym i kompetentnym konsumentem rzeczywistości, zwłaszcza tej medialnej?
Postawione pytania nie dają się sprowadzić do jednej linii rozważań i nie posiadają
ostatecznych odpowiedzi, łączy je jednak idea edukacji postmedialnej, zakładająca
przyuczanie, nauczanie do życia w wielości i różnorodności, także, a może przede
wszystkim, różnorodności tekstów i obrazów. W sytuacji nadmiaru wszystkiego w kulturze, nadprodukcji znaków i form, przenikania się i nakładania znaczeń, czy wspomnianej cyrkulacji mediów, konieczne staje się umiejętne selekcjonowanie bodźców
zewnętrznych oraz krytyczne i świadome ich odbieranie. Wyzwaniem, jak stwierdza
H. Jenkins, nie jest już „tylko umiejętność czytania i pisania, ale też zdolność do
uczestniczenia w dyskusjach o tym, jakie tematy są ważne, jaka wiedza się liczy i jakie
rodzaje wiedzy zapewniają władzę i szacunek”11. Autor określa to mianem „kultury
wiedzy”, w której uczestnictwa właśnie powinno się uczyć dzieci, a tymczasem – jego
zdaniem – człowiek uczy się owego uczestnictwa poza obszarem sformalizowanej
edukacji, w tzw. „przestrzeniach pokrewieństwa, tworzących się wokół kultury popularnej”12. Dziecko bowiem już od momentu swej pierwszej aktywności w kulturze
mediów styka się ze złożonością przekazów transmedialnych, opowiadaniem na
nowo znanych historii czy maksymalizacją możliwości kreowania obrazu. Musi
zmierzyć się zarówno z tekstami, jak i obrazami, oraz związaną z nimi serią znaczeń
i sensów.
Trudno stwierdzić, czy dzieci poznają zawartą w nich ideę bądź prawdę, ale będą
doświadczały samego otwartego życia znaku, słów, dźwięków, obrazów, które
sprowadzone do istoty znaku ujawnią ponowoczesny system gry. W niej staną się
graczami pomiędzy realnością a sztucznością, i tym samym ujawnią się jako przedmioty własnego opowiadania. Ważny okazuje się nie tekst, ale to, co wywołuje.

8
9
10
11
12

Tamże, s. 256.
Tamże, s. 249.
Por. tamże, s. 249.
Tamże.
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Swego czasu Don Kichote okazał się nowoczesnym przekazem, w którym prawda
jego bohatera nie zawierała się „w stosunku słów do świata, ale w cienkiej i trwałej
pajęczynie relacji”13, ujawnianej pomiędzy „oznakami werbalnymi”14. Był nowoczesnym tekstem ze względu na język, zrywający – jak pisze M. Foucault – „odwieczne
pokrewieństwo z rzeczami”15 i osiągający „samotną suwerenność”16. Wymagał on
zdecydowanie kompetentnego umysłu, pozwalającego na jego odczytanie. Obecnie
swoistą siłę oddziaływania, jednak zdecydowanie inną formę i prawdę, posiada Harry
Potter. Różnica polega na tym, że Don Kichote przeznaczony był dla piśmiennych
i doświadczonych kulturowo i społecznie odbiorców, czyli dorosłych przedstawicieli
świata elit i sztuki. Harry Potter zaś to tekst dla młodych odbiorców, niekoniecznie
potrafiących odczytać niuanse językowe, grę słów czy swoiste metafory, ale jednocześnie nie pozbawionych wyobraźni i emocjonalności w przeżywaniu fikcyjnych
zdarzeń. H. Jenkins opisuje „wojnę o Pottera”, wskazując nie tylko na poruszenie organizacji religijnych, argumentacje wydawców, bibliotekarzy, nauczycieli czy organizacji
swobód obywatelskich, ale też na „rozprzestrzenienie się” opowieści o chłopcu na
wszystkie możliwe formy przekazu.
Zainicjowana opowieść jako książka, po kolei ujawniała się jako film, komiks i gra
komputerowa. Zamieszanie wokół Harry’ego Jenkins postrzega jako dyskurs na temat
alfabetyzmu, który w ponowoczesnym świecie ujawnia się poprzez coraz to nowe
typy, dotyczące różnych dziedzin życia. Najczęściej wskazuje się na alfabetyzm
„dotyczący prozy”, związany z umiejętnościami rozumienia informacji zawartych
w różnych publikacjach, a także alfabetyzm „dotyczący dokumentów” i „dotyczący
obliczeń”17 oraz alfabetyzm istotny dla podjętych rozważań, mianowicie – medialny.
Umiejętność odnalezienia się, właściwego odczytania czy to tekstu, czy też obrazu,
zrozumienie przekazu stają się istotnymi elementami życia człowieka, stąd też
autorzy przekazów kierowanych do dzieci zakładają już w pewnym sensie ich szybki
rozwój w obszarze kompetencji odbiorczych. Nauka czytania, pisania, rozumienia
tekstu, a dalej odczytywania przekazów ikono-lingwistycznych i złożonych przekazów
filmowych, nauka krytycznego myślenia, dojrzewanie świadomościowe, składają się
na kształtowane w małych umysłach kompetencje do uczestnictwa w przestrzeni
mediów. Jak stwierdza H. Jenkins, w dyskusji nad treściami i wartościami przekazywanymi dzieciom, chociażby odnośnie do książek o Harrym Potterze, ujawnia się
„walka o alfabetyzm”. Pisze on „(…) wojny dotyczące Harry’ego Pottera są w zasadzie
walką o to, jakie mamy prawo, by czytać i pisać o podstawowych mitach kultury – to
walka o alfabetyzm”18 i można dodać, o owo uczestnictwo w kulturze symbolicznej.
Alfabetyzm rozumie on nie tylko jako coś, co można zrobić z wydrukowanym tekstem,
13
14
15
16
17
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M. Foucault, Słowa i rzeczy…, s. 79.
Por. tamże, s. 79.
Por. tamże.
Por. tamże.
Por. M. Dietrich, Problemy szkolnictwa wyższego, „Nauka”, 1997, nr 1, s. 87-88.
H. Jenkins, Kultura…, s. 167.
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ale także jako coś, co człowiek może zrobić z mediami19. W pewnym sensie to otwarta
droga działania dla dzieci, które w swej ciekawości pragną poznawać rzeczywistość,
potrzebują jedynie odpowiednich narzędzi.
Język, w całym swoim kształcie, i jako słowo, i jako tekst czy hipertekst, był i jest
podstawowym kluczem na owej drodze do społeczeństwa sieci, wiedzy, czy jak
podkreśla Kazimierz Krzysztofek „hiperspołeczeństwa”. Jego zdaniem
„wyrasta pokolenie ukształtowane w hiperspołeczeństwie, które przechodzi proces innej
socjalizacji – pierwotnej i wtórnej. Inaczej niż starsze pokolenia rozumie ono kluczowe pojęcia, takie
jak wolność, kontrola, prywatność”20.

Podobnie jest z nabywaniem umiejętności odczytywania przekazów telewizyjnych, filmowych czy tzw. „e-świata”. Poznanie, kształtowanie pojęć, nazewnictwo itd.
układa się bowiem w bardziej niż kiedyś złożony proces. Nie jest to tylko przejście od
litery do emotikonu, ale od litery, poprzez słowo, znak, i całą strukturę połączonych ze
sobą elementów języka mediów, po ich wzajemne konfiguracje, replikacje, symulacje. Autor stawia pytanie: „Czy pokolenie dzieci sieciowych – „sieciaków”, oswoi
rzeczywistość, jaką kreśli de Kerckhove w szkicu Przyszłość 2030?21. A przyszłość owa
związana jest, w ujęciu Derricka de Kerckhove’a, z pełnym doświadczaniem cyfrowości, „oddawaniem się do przeżycia”. Zakłada on, iż „wystarczy skrzyżować dotykowe interfejsy typu Wii (…) z obrazem i dźwiękiem, by osiągnąć prędzej czy później
>>zapis totalny<<, pozwalający symulować i stymulować odczucia pamięci proprioceptywnej”22.
Możliwość odbioru przez dzieci dźwięków, obrazów i wszelkich tekstów kultury
w perspektywie konwergencji mediów, uzależniona jest od ich subiektywnych
predyspozycji, jednak istotne wydaje się wprowadzanie młodych umysłów w tajniki
języków poszczególnych mediów oraz procesy ich wzajemnego przenikania się, krzyżowania i łączenia. Przed nimi bowiem wyzwania związane z odczytaniem, zrozumieniem i interpretacją wielu różnych narracji. To one wyznaczają kierunek uczenia się
w kulturze uczestnictwa, a coraz częściej okazuje się, że dzieci uczą się owych
umiejętności poza salami szkolnymi, na przykład poprzez uczestnictwo w różnego
typu społecznościach internetowych, w przestrzeniach nieformalnych. Jak pisze
H. Jenkins: „Jeśli dzieci mają przyswoić umiejętności potrzebne do pełnego uczestnictwa w kulturze, to mogą to zrobić przez zaangażowanie w aktywności, takie jak
wydawanie gazetki z wymyślonej szkoły albo ucząc się nawzajem umiejętności potrzebnych w masowych grach sieciowych, albo angażując się w cokolwiek innego, co
nauczyciele i rodzice uważają dziś za trywialne”23. Takie nieformalne uczenie się
James Gee określa mianem „przestrzeni przyciągania”, przyznając jednocześnie, iż
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poprzez nie dzieci głębiej angażują się w kulturę24. Przestrzenie owe najpierw „zachęcają” tematyką czy formą, potem jednak pozwalają na kreowanie, projektowanie
własnej galaktyki, dając możliwość rozwijania własnych kompetencji do pełniejszego
uczestnictwa w kulturze. Nie działa to oczywiście w sposób natychmiastowy, to
proces trwający nieustannie. Także dorośli, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, muszą uczyć się odczytywania, rozumienia i interpretowania nowych form
przekazu. To jeden z podstawowych elementów bycia w kulturze uczestnictwa,
aktywność i nieustanne projektowanie, uczenie się nowych technologii oraz nowych
sposobów funkcjonowania słowa, języka czy obrazu.
Samo słowo bowiem, jak podkreśla M. Foucault, „trzeba traktować (…) jako
złożony byt – najpierw jako zwykłe słowo pośród słów, ujęte w te same reguły,
podlegające jak one prawom rządu i następstwa, a potem jako słowo wobec wszystkich tych słów wycofane w region nie tego, co mówione, ale tego skąd się mówi. Tkwi
ono na granicy dyskursu, na szwie rzeczy i tego, co się rzecze – tam, gdzie znaki
przeobrażają się w język”25. W perspektywie ponowoczesnej staje się ono już elementem gry na wszystkich poziomach funkcjonowania języka i operowania tekstem.
Cała przestrzeń medialna gra słowami, językiem, znakami, a odgrywanie, modelowanie czy przysposabianie istniejących już w kulturze elementów typu mit, opowieść, obraz, tekst, we własne kompilacje i układy, pozwala dzieciom na uczenie się
owego uczestnictwa w kulturze. Często chociażby społeczności tzw. fanów książek,
filmów, gier poprzez publikowanie w cyfrowej przestrzeni własnych uwag, opowiadań czy projektów kształtują środowiska małych twórców, a opinia zwrotna staje się
dla nich bodźcem do ulepszania własnych umiejętności np. pisarskich, krytycznego
myślenia o nich i doskonalenia słownictwa, języka oraz coraz lepszego uczestniczenia
w wymiarze wspólnej ekspresji.
Zdaniem H. Jenkinsa odkrycie np. fan fiction w Internecie pozwoliło na doświadczenie młodym i małym pisarzom alternatywnych wzorów bycia autorem. Opisana
przez niego, a stworzona przez Heather Lawver gazetka „Daily Prophet”, skupiająca
fanów Harry’ego Pottera, dała możliwość owym małym autorom, nie tylko wyrażania
własnych uczuć względem poznanej historii, ale też zyskiwania kompetencji kulturowych. Można bowiem rozumieć – jak pisze H. Jenkins – „odgrywanie ról jako sposób
eksploracji fikcyjnego świata i jako sposób na rozwijanie głębszego zrozumienia
samego siebie i otaczającej nas kultury”26. Samodzielne wchodzenie w przestrzeń
historii, przestrzeń wirtualną, przestrzeń tekstu i symbolu, wymusza też na wchodzącym sporą aktywność twórczą, nie wystarczy tylko zobaczyć czy przeczytać, trzeba
dać coś z siebie – własny sposób kształtowania wypowiedzi, interpretowania zdarzeń
czy konfigurowania obrazów, a także trzeba wpisać się w rolę. Tym samym
24 Por. tamże, s. 173. H. Jenkins przywołuje rozważania profesora Jamesa Paula Gee, zamieszczone w manuskrypcie
pt. Language, Learning and Gaming: A Critique of Traditional Schooling, Routledge, New York 2005.
25 M. Foucault, Słowa i rzeczy…, s. 135.
26 H. Jenkins, Kultura…, s. 173.
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mali pisarze wpisują się w środowisko interaktywne wspólnot zaangażowanych,
współtworząc i współdzieląc różnego rodzaju treści, doświadczając jednocześnie
natychmiastowości, otwartości i wspólnotowości. A to wymaga już nie tylko biegłości
technologicznej, ale właściwych umiejętności komunikowania się i współpracy. Wartość owemu współuczestnictwu w wirtualnej wspólnocie fan fiction nadaje również
fakt kształtowania u dzieci pewnego poczucia przynależności, tożsamości i świadomości wspólnotowego bycia. Wzajemne czytanie i komentowanie swoich opowieści,
traktowane jako dobrowolne, kształtuje w nich także poczucie odpowiedzialności za
słowa i zobowiązania.
Wydaje się również istotne, w kontekście kompetencji kulturowych, formowanie
u dzieci wzorca indywidualizmu i umiejętności jego wpisania w relacje międzyludzkie. Okazuje się, iż pojawiają się głosy wskazujące na przestrzeń wirtualną jako
sprzyjającą kształtowaniu się takiego wzorca, jak uważa Manuel Castells. Pisze on:
„Najważniejsza rola, jaką odegrał Internet w tworzeniu związków społecznych, polega na wkładzie w nowy wzorzec kontaktów międzyludzkich oparty na indywidualizmie”27 i dalej „(…) to nie Internet tworzy wzorzec indywidualizmu, lecz rozwój
Internetu dostarcza odpowiedniej platformy materialnej upowszechniania się takiego wzorca”28. W kulturze konwergencji przestrzeń upowszechniania owego wzorca powiększa się poprzez wzajemny przepływ treści między mediami. Wspomniana
już szkoła pisania, związana z kręgiem fanów Harry’ego Pottera, posiada taką sferę
przepływu m.in. z kinem. Język filmu dokonuje wykładni tekstu literackiego poprzez
własne możliwości cyfrowego łączenia dźwięku i obrazu w znaczące formy i znaki,
które mały odbiorca musi odczytać i umieć odnieść się do przekazu krytycznie.
Ujawniona w ponowoczesności różnorodność relacji zachodzących w różnych przestrzeniach i wymiarach odbioru, zarówno czytelniczego, jak i kinowego czy internetowego, pokazuje wielość form uczestnictwa w kulturze, związanego chociażby z jedną
historią, jednym tekstem literackim, który rzucony w krąg medialny staje się wielorakim, wieloaspektowym, wielowymiarowym i w zasadzie transwersalnym przekazem, istniejącym w poprzek różnych typów racjonalności.
Funkcjonowanie małego czytelnika i pisarza w przestrzeni wirtualnej pozwala na
jego przygotowanie się do uczestnictwa na przykład w „Serwisie Beta-Czytelnik”, na
którym instruuje się już fanów redaktorów, jak poprawiać teksty i na co zwracać
uwagę piszącym, a który stanowi coś w rodzaju Uniwersytetu Pisarzy. Elizabeth
Durack zamieściła na stronach owego Uniwersytetu instrukcję dla tzw. beta-czytelników, wskazując m.in. na krytyczne analizy, luki w fabule, płynność akcji, zbędne
wątki poboczne, dostrzeganie potencjału, taktowność czy pogłębianie swoich
umiejętności związanych z pisaniem opowiadań, kształtowaniem historii i relacjami
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czytelniczymi29. Wzajemna współpraca czytelnika i pisarza w alternatywnej przestrzeni, czy też – jak określa to Rebecca Black – „wewnątrz tego samego obrazu”30
pozwala im na wspólne angażowanie się w opowieść i wspólne jej przeżywanie. Nie
wystarczy jednak wpisanie się w grupę fanów, aby uzyskać pełne kompetencje
uczestnictwa w kulturze, to jedna z możliwych form działania.
Tymczasem każde medium narzuca swoisty typ dyskursywności, w który użytkownik musi się włączyć, aby móc odnaleźć się w kulturze medialnej. Odkodowana
powierzchnia dyskursywna pozwala, poprzez zrozumienie i możliwość dokonania
interpretacji, na pełniejsze uczestnictwo w grze i łatwiejszą wymianę znaków. Chociaż potencjalnie odczytywanie obrazów i słów za pomocą dekodowania może stać
się – jak w wizji Jeana Baudrillarda – mimowolnym „konsumowaniem” języka, który
„Odkąd zamiast być nośnikiem sensu, zostaje obciążony przynależnościowymi, >>koteryjnymi<< konotacjami, staje się językiem grupowym, klasowym bądź kastowym
dziedzictwem (…), odkąd język przestaje być środkiem wymiany i przekształca się
w tworzywo wymiany, służąc do wyłącznego użytku danej grupie lub klasie – jego
realną funkcją, pod pozorem niesienia przekazu, staje się zawiązanie spisku i rozpoznanie – odkąd zamiast przyczyniać się do krążenia sensu, zaczyna sam krążyć jako
hasło rozpoznawcze (…), wówczas język staje się przedmiotem konsumpcji, fetyszem”31. Takie podejście do funkcjonowania języka w obszarze medialnych przekazów wskazuje na ponowoczesne odchodzenie od tego, co znaczone i znaczące,
a przechodzenie do tego, co określono mianem gry.
Alfabetyzm medialny wiąże się tym samym ze zdobywaniem kompetencji
w zakresie rozpoznawania sfery konsumpcji, ale też w zakresie świadomości konieczności poszukiwania znaczenia i sensu, które – zdaniem J. Baudrillarda – ponowoczesność ubrała w „zabójstwo znaku”, rozumiane jako utracenie czy usunięcie świata
znaków, „zmierzch znaku i przedstawienia”32. Jak pisze on, dotąd znak był sceną dla
przedstawienia, znaczone i znaczące wchodziło z sobą w „relację uwodzenia”,
obecnie „zarówno wartość, jak i znak podlegają (…) procesowi deregulacji”33, a co za
tym idzie, zanika świat znaczenia i komunikacji. Wizja Rzeczywistości Integralnej34
ujawnia problem wyzbywania się przez społeczności ponowoczesne tego, co postrzega się jako obrazowanie i przedstawianie, a co za tym idzie porzuca się
sens i znaczenie wszystkiego. Propozycja widzenia rzeczywistości ukazana przez
Baudrillarda jest radykalna, jednak wskazuje na pewne poczucie doświadczania przez
człowieka w sytuacji ponowoczesnej nadmiaru wszystkiego, przy jednoczesnym
sprowadzaniu znaku do wymiaru materialnego.
29 Por. informacje przedstawione przez H. Jenkinsa, Kultura…, s. 175-177. Por. też E. Durack, Beta Reading!, Writers
University, http://www.writersu.com/WU//modules.php?name+News&file=article&sid=17 (dostęp: 13 IX 2011).
30 Por. cytat R. W. Black za H. Jenkins, Kultura…, s. 177.
31 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warszawa 2006, s. 163-164.
32 Por. J. Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji zła, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 55-60.
33 Tamże, s. 55.
34 Por. tamże, s. 7-14.

145

Monika Miczka-Pajestka

Stąd również problem nabywania kompetencji do uczestnictwa w takiej, a nie
innej rzeczywistości, a nakłada się na to przede wszystkim umiejętność odnalezienia
się w świecie medialnych przekazów. Jak zauważa J. Baudrillard, człowiek nie staje już
tylko przed ekranem, ale znajduje się już wewnątrz niego. Co wskazuje na zaistnienie
w innej niż dotąd sytuacji, w nowych perspektywach i odmiennych kontekstach. Tym
samym dziecko wchodzące w rzeczywistość, naznaczoną społecznymi i kulturowymi
relacjami, różnorodnymi przestrzeniami, wymiarami i perspektywami, staje na drodze nieustannego pozyskiwania sposobów pełniejszego uczestnictwa w niej. Wymaga to nie tylko sceptycznego i krytycznego podejścia do nowych form przekazu, ale
głównie, jak ujmuje to H. Jenkins, wskazywania na konieczność i wagę alfabetyzacji
medialnej w nauczaniu. Jego zdaniem „media są pojmowane przede wszystkim jako
zagrożenie, nie jako zasób. Mocniejszy nacisk kładzie się na niebezpieczeństwa
manipulacji niż na możliwości uczestnictwa, na ograniczanie dostępu – wyłączenie
telewizora i powiedzenie >>nie<< Nintendo – zamiast powiększania umiejętności
wykorzystywania mediów do własnych celów i zmieniania znanych historii, danych
nam przez naszą kulturę”35. Alfabetyzacja medialna nie polega bowiem, co również
podkreśla H. Jenkins, na odmawianiu władzy użytkownikowi, ale na wskazywaniu
konieczności myślenia o sobie jako aktywnym uczestniku kultury, a nawet producencie pewnych treści. Istotnym celem owej alfabetyzacji staje się budowanie,
zwłaszcza u dzieci, „bogatych w znaczenia związków z mediami”36.

Media literacy in the culture of convergence. Children and their perception competences
Summary
The paper examines and discusses the problem of obtaining the perception competences by
children in the post-modern world, while indicating onto the difficulties as well as the possibilities of
their completion in the situation of the diverse and rapidly growing media, constantly shaping the new
forms of communication, what requires the formation of proper and not only critical reception. In this
moment the issue of media literacy, understood (after H. Jenkins) as ‘the ability to become a full
participant in the contemporary culture of the media’ is being discussed so as to provide an answer to
the question how to teach a young consumer to make him/her a media aware and competent consumer
of the reality. At the same time, the answers to a number of other open questions, such as, for example,
how to fully participate in the culture have to be recognized – except for a number of minor indications –
as not truly satisfactory. The problem of shaping the perception competences of young culture
participants is thus considered from the perspective of media convergence.

35
36

H. Jenkins, Kultura…, s. 249-250.
Por. tamże, s. 250.
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Cyberspace as a current frame of reference
for teenage life and values

Every decade has its own specific cultural and political characteristics which
directly influence the shape of the society and the system of values of the young
generation. Due to the ongoing processes of change we are faced with generation
differences which do not result from the features of the generation, but from the
historical, economic and social context. The fast development of technology and the
technologization of everyday life, which change the mode of functioning of an
individual as well as the whole society, are additional factors which shape the new
generations.
At present we can talk about the information-based society. As A. Augustynek
points out, in the year 2000 there were several hundreds of thousands of the Internet
users, whereas six years later the number amounted to 12,6 million users1. Gradually,
computers started to dominate every sphere of our life: our professional lives (the
majority of workplaces are computerized), housework (our contemporary
household devices are miniature computers; we also do shopping and make
payments via the Internet) and entertainment (online television, Internet databases
with documentaries and feature films, social media, online gaming, discussion
forums and communicators).
What is interesting, in its early stages the work with computers was based on
mathematics, whereas today the “communication” between humans and computers
is becoming more humane, it is based on the methods and features of interpersonal
face-to-face exchanges in order to simplify the use of computers and make it more
user-friendly. The keyboard-based interface requires certain skills, whereas verbal
communication, which uses the computer and the Internet, lowers the level of
difficulty for potential users2. These technological possibilities seem to be a perfect
way to eliminate the barriers that disabled people face: telecommuting, voiceoperated computers, reprocessing texts as verbal messages and vice versa, Internet
messaging, online shopping and email. Besides these practical solutions, one can
1
A. Augustynek, Zagrożenia komputerowe, „Studia Humanistycznie” 2007, nr 5 www.wh.agh.edu.pl/other/cv/
zawodowy_AndrzejAugustynek.pdf (accessed on 23.11.2011).
2
B. Ziółko, M. Ziółko, Przetwarzanie mowy, Kraków 2011, p. 26-31.
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notice more commercial solutions which aim strictly at increasing consumption: the
Internet available in mobile phones, purchasing public transport tickets via text
messages (SMS), sending advertisements to mobile phones. In this sphere the
computer games industry seems to hold a central position. It operates based on upto-date information technologies (state-of-the-art graphics, 3D technologies,
interactive online games) in combination with the knowledge of the psychosociological human needs (sense of belonging, acceptance, emotional connection to
others). It is rightly described by B. Ziółko and M. Ziółko: “in role-playing video games
computers pretend to be human…”3 – what else is an avatar if not a virtual,
computer-generated equivalent of a human being? What is more, it is not only
possible to create an image of the avatar, communicate through it and interact with
other users through it, but one can also express emotions by means of it. It turns out
that new technologies embrace the possibility to recognize emotions, which is
combined with influencing human emotions. Because of the very same reasons new
marketing solutions have emerged – such as virtual personal consultants who
provide information about the company, or even solve simple customers’ problems.
The look of such a consultant is borrowed from a real person, yet the conversation is
directed by a computer programme which uses new technologies, including speech
processing4. Such a significant technological progress not only simplifies our work
and enables development in the field of medicine, which gives us a chance to live
longer, but also influences our psycho-social life. As a result of the development of
the new technologies, we can observe such phenomena as: Internet addiction,
video-game addiction, an increase of aggressive behaviour, a low level of social skills,
social isolation (decrease of the number of direct social contacts), cyber-crimes,
development of pornography. Hence, to understand the generation of today’s
teenagers, it is necessary to analyze their lifestyle and, in particular, the lifestyle of
the new information society. These new conditions of living and new virtual
educational environments shape new systems of values, which directly influence the
present educational and socializing-related processes and problems.
The analysis of the literature on the subject enables us to depict the following
generations of the last century: 1970s, 1980s, modern society of the 1990s and the
post-modern times of the 21st century (see Table 1). The post-modern society is
usually associated with fast development of technologies, which are available to
everyone, hence it is often called the web society. This society is characterized by
a good material status, the needs that can be satisfied easily, considerable mass
media influence on the lifestyles, susceptibility to suggestions and manipulation as
well as individualism5.
3

Ibidem, p. 317.
Ibidem, p. 316-324.
5
T. Matuszko, Plastyczność w epoce ponowoczesności, [in:], Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności,
J. Daszykowska, M. Rewera (Ed.), Warszawa 2010.
4
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According to the research carried out by W. Anasz and J. Mariański, which
analysed the generation of 1990s teenagers, religious values became clearly less
important compared to the previous generations, whose access to religious practices
was more difficult due to the political system. Mariański suggests that the canons of
values accepted by teenagers change with the development of the modern society6.
The comparison of the results of M. Szymański’s research with D. Sikorski’s
analysis (which was based on the research carried out between 1988 and 1996 by
CEBOS [Public Opinion Research Center] (1988, 1992, 1994, 1996) leads to similar
conclusions. The youth from the twentieth century prioritised the following values:
a successful and happy family life, reciprocal love relationships, friendship,
acceptance, kindness and respect of others. As Sikorski suggests, by choosing such
values, the young generation accepted the inner value of a human person, the value
of an individual, and expressed the will to belong to small social groups.
Table 1. Characteristics of the generations of Polish youth in the 20th and 21st centuries

Teenagers’
Generation

Generation
values

Generation’s
main historical
events

6

1970s

1980s

1990s
„modern society”
„X”

21st century
„postmodern society”
„Y”, „klapkowcy”
[“flip-flop
generation”]

- decent job,
security, family,
friends
- respect, being
useful,
- pragmatism

- affiliation values,
- family, love, friends,
- education and good
job,
- self-realisation,
individual
development

- friendship,
freedom, happiness,
justice,
- family, work, free
time

- egocentrism,
individualism, selfrealisation,
success, tolerance,
- family, good job,
career, education
- consumerism

- totalitarian regime,
- election of Karol
Wojtyła for the
Pope,
- „Gierek’s times” so
called “times of
prosperity”,
- political emigration

- totalitarian regime,
- crisis,
- Martial Law,
- John Paul II’s
pilgrimage to Poland
- fall of the Berlin
Wall
- Round Table
negotiations
- political and
economical
emigration

- young Polish
democracy,
- open boarders and
easy international
travelling
- religion lessons at
schools
- travels and
economical
emigration

- European Union,
- Poland in the
Schengen agreement,
- death of John Paul II,
- September 11 2001:
World Trade Center
attacks
- travels
- work abroad

M. Szymański, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, IBC, Warszawa 2000.
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Interests

Technologies
available

Music: Festivals in
Opole, Sopot,
Zielona Góra,
H. Vondračkova,
M. Rodowicz,
U.Sipińska, The
Beatles, The Rolling
Stons, Czerwone
Gitary, ABBA
Film: Godfather,
Saturday Night
Fever, Easy Rider
- prywatki (homebased parties)

Music: Festival in
Jarocin, The Doors,
Madonna, Republika,
Lady Punk, Maanam,
Queen
Film: Enter the Dragon – Bruce Lee
- Indiana Jones, Star
Wars
- prywatki (homebased parties),
discotheques

Music: Festival
Przystanek
Woodstock
(Destination
Woodstock Festival),
Europe, Michael
Jackson, Nirvana, Jon
Bon Jovi, George
Michael, Kasia
Kowalska, U2
Film: Pulp Fiction,
Natural Born Killers,
Dirty Dancing, The
Silence of the Lambs,
Forest Gump
- discotheques

Music: Open’er
Festival, Britney
Spears, Back Street
Boys, Eminem, Spice
Girls, Puff Daddy
Film: South Park,
Matrix, The Lord of
the Rings, Kill Bill
- clubbing

- television,
- reel-to-reel tape
recorders, cassette
recorders
- landline
telephones,
- record players and
vinyl records

- full-colour
television,
- reel-to-reel tape
recorders, cassette
recorders
- walkman, slide
projectors

- walkman and CDplayer,
- VHS players,
- computers,
- first computer
games,
- mobile phones,
- first IRC networks
and instant
messengers
- Compact Discs

- mp3, mp4,
- iPod, notebook,
laptop, iPhone.
- Internet,
- modern computer
games (avatars),
- social networks,
- digital photography

Source: Own analysis based on: M. Szymański, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. IBC. Warszawa 2000; A. Łaszyn, Szybki puls nowej generacji, „Marketing Serwis” 2000, nr 2; www.alertmedia.pl ;
own research.

For the 20th century youth family is of major significance, with all remaining
ethics subjected to it. The set of the values the young subscribe to presents them as
people who respect others and who have good interpersonal relations. Those
generations are characterised by the following features: easiness in establishing
interpersonal relations, the ability to help others, directedness, politeness, kindness
and fairness. The following personal features were deemed and unaccepted:
egocentrism, indifference to the problems of others people, putting the material
status first, social indifference, thoughtless damaging of other people’s property,
ignoring other people, unkindness, boorishness, lack of solidarity, hypocrisy,
insincerity, bureaucracy and intolerance7.
The first attempt to evaluate the young generation and the transformation of
their attitudes in comparison to the previous generations was made at the beginning
of the 21st entury. C. Rohde (the author of the 2003 Global Cool Hunt report) wrote:
“Young people want to be attractive, trendy and sexy. Every product, service, brand
or message which allows them to feel like that appeals to them because it
7
D. Sikorski, Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży, www.lcez.lublin.pl/pliki/Wartosci_i_aspiracje_
mlodziezy.doc (accessed on: 26.05.2011).
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strengthens their faith in themselves and their self-esteem”8. The priorities listed by
youngest generation seem to confirm the importance of family values, yet, on the
other hand, some egocentric attitudes and behaviours dominate: being successful
and satisfied, strong autonomy of the individual, no attachment to a given place,
materialism, a low level of empathy and altruism9. According to current research10,
contemporary youth (Y generation, cyberspace generation, post-modern generation) is open to types of behaviour that were unaccepted to the previous generations,
which is connected with substantial changes in the system of values of the said
generation. The result of such a then-now discrepancy is the problem of intergeneration communication and understanding (parents, teachers vs. youth). Taking
into account egocentric and individualistic attitudes of today’s teenagers, one can
draw a conclusion, that the sense of the common (society’s) good ceases to be an
important value for them. What follows from the lack of an appropriate value system,
the existence of social bonds is threatened. On the basis of these observations, the
phenomenon of growing violence and loneliness among the young people becomes
more understandable.
Being a teenager is related to one fundamental factor which often contributes to
the state of social exclusion both in broad and narrow sense. Adolescence is a critical
time the time of substantial transformations: physical (changes in physical
appearance and the hormonal processes in the organism), psychological (emotional
shifts often affecting the so far stable relationships within family and peer groups, or
reshaping the individual’s value systems) and social (the end of the primary school
and transfer to the junior high school [gimnazjum], adapting to the new school
environment, shaping of the teenager’s identity and seeking autonomy from the
family). All these changes often lead to the so-called teenage identity crisis.
Additionally, these changes can be reinforced by the processes which take place
within the family or the peer group themselves, which may reinforce the feeling of
social exclusion11.
8
A. Porańczyk, Świat wartości i wyborów młodych Polaków, „Zamojskie Studia i Materiały”, Pedagogika, Zamość
2005, p. 75
9
Research carried out by the Institute of Sociology of the Warsaw University (May 2011 report) showed that the
majority of those who witness school bullying remain passive and ignore violence.
10 Institute of Sociology of the Warsaw University research, Programme Szkoła bez przemocy [Non-Violence
School Programme], Annual Report 2010, p. 36-40, http://www.szkolabezprzemocy.pl/1246,raport-roczny-2010
(accessed on: 13.12.2011); Research of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Teenage Prevention
Workshop „Pro-M”: „Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami proble-mowymi warszawskich
gimnazjalistów: klasy I-III” http://www.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/ 06/Raport3.IPiN_
2011_v11PRESS-final.pdf (Accessed on 12.12.2011); Research of the High Scool of Menagement and Administration
in Zamość from October 2011; part of the Project Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice Młodzieży
Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym, J. Skwarek, M. Kowerski, B.Klimczuk, Udział w kulturze a wykluczenie
społeczne młodzieży, „Zamojskie Studia i Materiały”, Pedagogika, Zamość 2011, p. 9-17.
11 P.Forma, Generacja Y a funkcjonowanie współczesnego gimnazjalisty, http://www.pitwin.edu.pl/artykulynaukowe/nauki-humanistyczne-i-spoleczne/593-generacja-y-a-funkcjonowanie-wspoczesnego-gimnazjalisty
(accessed on: 10.12.2011).
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Facing the puberty crises a teenage person assumes an attitude typical of
situations of challenge or difficulty and threat. In the first case the reaction is
mobilisation and a motivation to act. The second case leads to tension, stress and the
impression of not being able to come to terms with reality. The choice of attitude is
determined by the social skills, family and peer support, the adolescent’s personality,
value system, self-esteem, and experience in dealing with difficult situations all
gathered under the umbrella term of social experience12.
Examining the norms of adolescents’ behaviour, one can observe that teenagers
spend less and less time with their parents, and more with their peers on extraschool activities, which is also connected with the teenager identity crisis. According
to the 2010 annual Non-violence at school Social Programme report, parents do not
know how much time their children spend online, or how much time is devoted to
hobby or sports clubs (the conclusion is that children spend their time totally out of
control and awareness of their adult caregivers)13. The contemporary teenagers,
born and brought up in the era of the development of technologies and called the
network generation or iPod generation, spend their free time in front of their
computers. In junior high school computers are definitely not used for educational
purposes but for entertainment: video games, social networking and films. This is the
space where their alternative life in the peer group is centred because instant
messengers enable communication, entertainment and shopping without leaving
home. This is why the Internet addiction can be more and more often observed
among teenagers.
Analysing this phenomenon in 2009, M. Szponar came to the conclusion, that
junior high-schoolers, who make Poland’s biggest group of the Internet users,
dominate in the population of chat and instant messaging users, as well as constitute
a considerable part of the online gaming and social networking communities14.
Moreover, as the Canadian research shows, in the 10-16 age group there is
a correlation between the frequency of new audio-visual media use (television,
computer, the Internet, video and computer games) and a number of risk behaviours
(use of psychoactive drugs, Internet addiction, violence, high-risk sexual activity).
Therefore it is important to note that the media quite often promote risk behaviours
as socially acceptable, which distorts the system of values of their juvenile user15.

12

http://praesterno.pl (accessed on: 15.06.2011).
Program „Szkoła bez przemocy” [Non-Violence School Programme], Annual Report, 2010, p. 36-40,
http://www.szkolabezprzemocy.pl/1246,raport-roczny-2010 (accessed on: 13.12.2011).
14 M. Szponar, Online czy offline? Struktura korzystających i niekorzystających z Internetu w Polsce, „Studia Humanistyczne” 2009, nr 7, p. 91-94.
15 V.Carlson, W. Pickett, I. Janssen, Screen time and risk behaviors in 10-16-years-old Canadian youth,
www.sciencedirect.com (accessed on: 13.09.2011).
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School violence as a phenomenon has been analysed in the recent years. In the
light of the World Health Organisation’s definition (WHO, 1995), violence is
a purposeful use of physical power, with the intention to either threaten or harm,
against oneself, someone else or against a group or community which causes or may
cause hurt, physical damage, death, psychical pain, may cause developmental
problems or depravation.
The comparison of school violence in Poland and in other parts the world shows
that the more western the country, the bigger the problem is, while Eastern
European countries have a distinctly lower level of school violence; and the problem
practically does not occur in Japan. However, the foreign research also shows that
victimization16 or ricochet violence is even more dangerous than the actual act of
violence, usually presented by the media. Specialists conclude that there is a link
between large-scale acts of violence and the phenomenon of long lasting
victimization which the perpetrators had experienced before.
The research conducted by the Institute of Sociology of the Warsaw University
(the May 2011 report) shows that almost one tenth of Polish pupils have experienced
some sort of violence17. The research was carried out both in city and village schools,
but no significant differences were observed. However, it has been noted that the
material status of parents is related to the potential victimization (poorer pupils more
often experience physical and psychological violence). According to the tested pupils
themselves, the characteristics of the victims include: being “toady”, having low
grades, lacking self confidence and physical skills, “strange” clothes18. Other factors
seen as stigmatizing among Polish teenagers include: disabilities, addictions and
dangerous behaviours (playing truants, violence), as the results of the research into
discrimination entitled Social diagnosis show19.
An analysis of differences in pupil behaviour between the year 2006 and
nowadays shows the increase of verbal violence aimed at both, peers and teachers,
relational violence and extortions. Verbal violence can also be found in the sphere of
new technologies: text messages, e-mails, social media where insulting comments
are posted. The research shows that 17% of the examined group of pupils have heard
of unauthorised broadcasting of information, photographs or films featuring their
peers. Cyberbullying in Polish schools is therefore a fact. Since it is still a relatively
new form of social behaviour, relevant legislation as well as the code of practice still
fall behind the events of privacy and dignity violation. Teenage identity crisis and the
yet not shaped system of behavioural codes in the sphere of the Internet pose

16 Psychological violence, ridiculing, bullying, isolating, deriding, physical violence, treating someone as
a scapegoat.
17 A. Giza-Poleszczuk, A. Komendant-Brodowska, A. Baczko-Dombi, Przemoc w szkole, Research report, Warszawa
2011 r. www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/333-sbp2-szkoly-ost-wersjadoc.pdf (accessed on: 13.12.2011), p. 2.
18 A. Giza-Poleszczuk, A. Komendant-Brodowska, A. Baczko-Dombi, Przemoc w szkole…, p. 20-28.
19 Czapliński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com (accessed on: 26.05.2011).
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a threat of normative exclusion20. Unfortunately, teachers do not seem to be
sufficiently sensitive to cases of such behaviour. Both teachers and parents usually
notice and react to the results of overt physical violence21.
The majority of school violence victims remain passive due to fear, lack of trust,
shame, need to be accepted by the group and to be part of the school community.
A significant number of victims (15-30%) state that “nothing actually happened”.
What is alarming is the fact that, according to about 50% pupils, the witnesses of
violent acts do not stand up for the victims and do not take any action or intervene
(24% of pupils say that “everyone has to look after themselves”, and 22% belittle such
situations)22. This proves a low sense of integration, a lack of community and
common responsibility as well as of loose emotional relationships among pupils.
Moreover, the results indicate a low level of social skills of teenagers, their inability to
act assertively, mediate and solve problems. Taking into account the fact that in such
a psychologically unstable period as adolescence teenagers need additional support,
one can conclude that junior high school environment (new school, new peer group,
need of acceptance) seem to generate risk behaviours.
Taking this situation into account, University of Management and Administration
in Zamość presented a proposal to prepare The Integrated Modes of Culture-Based
Therapy in the Pedagogy of Teenagers Facing Social Exclusion. The aim of the project
was to prevent social maladjustment of the junior high school youth. Among the
proposed activities to support socialization of teenagers (workshops in interpersonal
communication, assertiveness, relaxation, art therapy, drama and music therapy) the
programme includes training sessions which tackle the problem of cyberbullying and
the responsible use of cyberspace.
The aim of the programme is to present the definition of the phenomenon
(“cyber-bullying is a type violence which uses information and communication
technology. Those technologies include mainly the Internet and mobile phones”23),
its age specificity features (cyber-bullying affects mainly the youngest), its forms
(bullying, threatening, blackmailing with the use of the Internet, publishing of
ridiculing or compromising information or materials such as photos or films) and
actions (email, chats, instant messaging, web sites, blogs, social networks, discussion
forums, text messaging and MMS services)24.Teenagers are usually unaware that
cyberbullying affects the victim in the same way as physical violence does. Every type
of such an activity is related to a particular law. Hence, for the sake of prevention and
resocialization, one of the modules of the programme presents criminal liability with
particular attention paid to cyberbullying crimes committed in virtual reality. Free
20

A. Giza-Poleszczuk, A. Komendant-Brodowska, A. Baczko-Dombi, Przemoc w szkole…, p. 20- 36.
Program „Szkoła bez przemocy” …, p. 31.
22 A. Giza-Poleszczuk, A. Komendant-Brodowska, A. Baczko-Dombi, Przemoc w szkole …, p. 36.
23 Ł. Wojtasik (ed.), Jak reagować na cyberprzemoc?, 2nd edition, www.dzieckowsieci.pl (accessed on:
15.11.2011), p. 5.
24 Ibidem, p. 5-6.
21
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access to different technologies has resulted in their improper use, exemplified by
social exhibitionism or violating the privacy of third parties in social networks such as
Nasza Klasa, Facebook or YouTube. It can definitely be observed that, with the
erosion of the system of values, respect for human dignity and privacy is
disappearing. The contemporary system of the prevention of social maladjustment
and resocialization must include a programme building a system of values, morality,
empathy and responsibility25. Former offensive phrases written on blackboards or in
courtyards have been replaced with the Internet forum and social network posts
whose readership is bigger and which definitely last longer. In the workshops we have
used the multimedia materials and good practice suggestions available from
www.dzieckowsieci.pl, in the form of short educational films presenting the
consequences of cyberbullying both for the victim and for the aggressor. Moreover,
we have also planned a workshop in which teenagers prepared a school magazine
about cyberbullying: this included the creation of a comic book about cyberbullying,
the possible reactions, the help to be offered and consequences of violent behaviour.
When young people prepare such a material they consciously analyse the contents,
and the meaning of the problem. Moreover, the creation of a school magazine
creates an excellent opportunity to discuss intellectual property rights, such as use of
photographs without the owner’s or model’s permission, and stimulates the
participants to look for creative, individual solutions.
An additional panel in the said programme is addressed to parents and aims at
making them aware of cyberbullying and possible interventions in such cases both at
school and on the local community level. To make parents realize how serious the
situation is it is advisable to use multimedia materials (feature films: Sala samobójców [Suiciders’ hall], educational films available from www.dzieckowsieci.pl),
which make the message clear and show how important the problem is. Moreover, it
is necessary to make parents realize that their children live in a different educational
and socializing context, they have a different system of values, different peer group
ethics, so it is essential to understand their point of view and attitudes to the issues at
hand in order to reach an inter-generation agreement and solve the existing
problems, and face the threats.
Based on the analysis of the changing living conditions, the impact of new
technologies on the lives of individuals and families, the generation gap, the negative
consequences of the higher standard of living (individual comfort more important
than the compromise for the sake of the common good), we can observe the
necessity to educate young people not only at schools, but also in terms of their
social skills and appropriate use of new media. Hence, modern educators must face
the challenge of implementing up-to-date preventive, diagnostic, educational and

25 M. Wierzańska, „You are worth it”- Y generation. Transformacje postaw pokolenia Y, „Nauki Pedagogiczne”,
2010, nr 13, p. 195.
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resocialising activities in the environment where living conditions of children,
teachers and parents change rapidly.

Cyberspace as a current frame of reference for teenage life and values
Summary
Problems of education and socialization are directly linked to social, cultural and economic
transformation, because it creates new life conditions, attitudes and trends. Currently, the progress of
information technology has led to substantial and dynamic changes in everyday reality, life conditions
and values of the young. The current research shows that contemporary young people are open to
behaviours found unacceptable by the past generations (the generations of their parents and teachers).
The author presents a detailed description of successive generations of the past and the present
century, with an indication of individual differences in shaping the educational environments. She
points out that new technologies, in addition to offering positive and helpful solutions, also give raise to
negative phenomena, such as: addiction to the Internet and computer games, rare personal relations
with other people, anonymity of the individual or a new dimension of violence: cyberbullying and
victimization. These phenomena are the result of two factors: the development of technologies and
changes in the system of values. The article presents a project undertaken at the Zamość University of
Management and Administration whose aim was to prevent social exclusion of contemporary students.
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The most popular teen magazines of the first decade
of 21st century – decline or stagnation ?

Reflections concerning the situation of the printed press have been running for
a long time. Both media researchers and journalists have been debating the future of
newspapers, magazines and information. Trying to predict the dynamics of change,
some of them took voice predicting the twilight era of Gutenberg's invention while
others aimed at proving the purposefulness of existence of the traditional press1.
Undoubtedly, the situation of newspapers and magazines gets transformed in
almost every market segment. On the one hand there is the fragmentation of the
audience and the formation of narrowly profiled target groups, which are the
addressees for the magazines from the custom publishing group2, for example. On
the other hand we can observe actions taken by the media companies that explore
the profitable sectors of the market, which could help rise a new, high-volume,
popular, colorful magazine.
Despite the ongoing crisis, 2011 brought the debut of more than 50 titles. Some of
them quickly gained their readers. This group included the influential weekly
magazine, “Uważam Rze. Inaczej Pisane” published by Presspublica, representing the
type of people periodicals biweekly “Flesh”published by Edipresse Poland and
a popular science magazine "Świat Wiedzy" in the offer of Bauer Media3.
1
See: B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011, A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy
kulturę, Warszawa 2007, p. 124-135, R. Filas, Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, issue 1/2, p. 11-50, T. Mielczarek, Pożegnanie z prasą. Czy w Polsce kończy się era Gutenberga?,
ibidem. p.51-68; W. Smoczyński, Koniec wiadomości, „Polityka” 2009, issue 6, p. 38-43.
2
Custom publishing – is a marketing channel that allows to get through with the marketing, advertising, or PR
messages to precisely defined target - groups as well as to build up some forms of relationship with them. The most
common examples of custom publishing include: magazines printed for customers or employees, catalogs,
brochures, newsletters, and today blogs and online magazines.
3
In 2011, press debuts appeared in virtually every segment. On the market of dailies “Gazeta Polska Codziennie”
debuted in September, published by Forum SA. Its outcome is difficult to be considered a success. In October 2011,
according to ZKDP, sales amounted to 33.7 thousand copies with an average circulation of about 150 thousand. Short
was the life of the weekly "Wręcz przeciwnie". It disappeared from the market in October after the release of only
three issues. Publishers also experimented with the titles that were meant to refresh some forgotten segments. In
this way, in June 2011 two book-concerning magazines were published: a quarterly “Książki. Magazyn do Czytania"
published by Agora Group and a monthly "PaperMint” offered by MWK Publisher. "Sekrety Nauki” appeared in midSeptember, authored this time by the group G + J Poland. At the same time new lifestyle magazines fared quite
poorly. The new music magazine “Laif”, published by Media Advertising, appeared from March to May, with its
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Against this background, a very interesting situation can be observed in the
segment of the popular magazines aimed at young people. It is clear that many
recent debuts have consistently ignored this sector of Polish press market. Since
2005, there has not appeared even one new, illustrated magazine able to compete
for readers and advertisers with a bi-weekly "Bravo" or a monthly "Twist". The
publishers explained: "This market is very difficult, it requires continuous strive for
4
readers who, grow up too quickly - in just two, three years" .
This is why I would like to devote this paper on the analysis of the dynamics of
change that took place in this group of most popular youth magazines in the Polish
press market in the years 2001-2010.

The segment of teen magazines – as at the end of the 20th
century
The segment of teen magazines has been dominated in both the number of titles,
as well as the size of newspaper circulation by foreign publishers and they mass
magazines mostly focusing on the issues of entertainment5 and only the initiatives of
the Polish publishing house Aga press which debuted in 1994 with the bi-weekly
"Cogito" can be recognized as an exception from the norm. The magazine was
addressed to ambitious young people, interested in the contents of the words placed
6
in the superscription - "School, Graduation, College, Life" . The average store of sales
amounted to 41 thousand copies in 2005, but in 2010 was significantly lower forming
7
19 thousand copies . In 1998 there appeared "Victor Gimnazjalista", its average sales
hovering around 55 thousand copies in 2005 dropping to 25 thousand copies in
8
2010 . In 2002 the Aga Press company introduced the magazine "Victor Junior" with
sales at similar level. Considering youth press one should mention music-devoted
periodicals, which struck a universal content, such as "Music Magazine", the titles
devoted to specific genres, like rock and blues, "Only Rock", "Rock Power",
"Bluesman" and the heavier sound of "Metal Hammer". The magazines' circulation
size reached 30 to 100 thousand copies, and their editors were both Polish

return in September only to experience another publication gap after its re-appearance. The publication of “Prime”
magazine went as long as two numbers.
4
A. Olbrot, W sieci, „Press” 2008, issue 7, p. 54.
5
See: M. Rodak, Polskie i niemieckie Bravo - porównanie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, issue 3/4, p. 159-175;
Kajtoch W., Odlotowe bez dwóch zdań. Kultura języka, styl perswazji w czasopismach dla młodzieży, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1999, issue 3/4, p. 79-103; Ibidem, Ciało medialne, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2004, ibidem 3/4, p. 5987; Kołodziej J., Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, issue 1/2,
p. 59-81; O. Dąbrowska-Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008, Warszawa 2009, p.
140-152, 216-236.
6
More about it: A. Paciorek, Pięciolatek „Cogito” i jego młodszy brat, „Rzeczpospolita”, 1999 issue 30.
7
Source: ZKDP.
8
Source: ZKDP.
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publishers: Agora, Respublica Press, Zbigniew Hołdys and foreign companies: Metal
Mind Productions, Maxwell9. It is clear that neither the educational magazines nor
the music ones, could seriously threaten the position of entertainment magazines,
which average paid circulation was formed at a level several times higher. Both high
sale rates and the readership testified to the popularity of titles such as "Bravo",
"Popcorn" and/or "Twist".
At the beginning of the 21st century the segment of most popular teen magazines
consisted of eight titles. Seven of them were in the hands of German publishers.
Bauer Media Group had five: "Bravo", "Bravo Girl", "Bravo Sport", "Bravo Quiz" and
"Twist". One can see that the publisher successfully made use of a high position of its
flagship biweekly, adding to the well evoked brand. Axel Springer Poland appeared in
this segment of the press in 2000. The company de facto bought two monthlies "Girl"
and "Popcorn" from Marquard Media, a company with international capital. The
Polish accent in this segment was "Filipinka", belonging to the Press Publishing
company, 'Twój Styl' since 1998. While analyzing this sector through the prism of the
target group three sub-segments can be found. The teenager sector was shaped by
"Bravo Girl", "Filipínka" Girl "and" Twist "; widely understood youth group was
formed by "Bravo", "Popcorn" and "Bravo Quiz"; whereas "Bravo Sport" was a
periodical addressed to teenage boys. Table 1 shows the most popular youth
magazines existing in the Polish press market in 2000.
Table 1.The most popular youth magazines in Poland in 2000
Title. Frequency

Year
started

suspended

Target Group

Publisher

1.

„Bravo”; b-weelkly

1991

continues

girls and boys 15-19

Bauer Media

2.

„Bravo Girl”; b-weekly

1994

continues

girls 15-19

Bauer Media

3.

„Bravo Sport”; b-weekly

1997

continues

boys 15-19

Bauer Media

4.

„Filipinka”; monthly

1998

2006

girls 16-20

WPTS

5.

„Popcorn”; monthly

2000*

continues

girls and boys 15-19

Axel Springer Polska

6.

„Dziewczyna-Girl”; monthly

2000*

continues

girls 15-19

Axel Springer Polska

7.

„Twist”; monthly

2000

continues

girls 14-18

Bauer Media

8.

„Bravo Quiz”; monthly

2000

2001

girls and boys 15-19

Bauer Media

Source: own research. (* - Not the year of formation, but the appearance in the publishers' offer')

The analysis of the results achieved from copy sales in 2000 showed the
undisputed leader in this segment. One can safely say that the most popular youth
magazine of the year and throughout the whole past decade, is the biweekly
"Bravo", whose sales amounted to 382.1 thousand. Other teens titles were
9

T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 19892006, Warszawa 2007, p. 199-200.
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purchased far less often. The second place belonged to the biweekly "Bravo Girl"
with the sale of a significantly lower rate of 225.7 thousand. The two periodicals were
followed by the magazines targeted at teenage girls. "Twist" of Bauer Media Group
achieved the sales of 180.3 thousand copies, and "Girl" of Axel Springer, a little less 179.1 thousand copies. The lowest sales (ca. 107.7 thousand copies) was developed
by the Polish magazine "Filipinka". Table 2 shows the average expenditure and
average sales in 2000 reached by the popular youth magazines.
Table 2. Popular youth magazines 2000 - expenditures and sales
(The hierarchy formed on the grounds of average one-off sale)
Title

2000
The average disposable effort (thousands of copies) Average one-sales (thousands of copies)

1. „Bravo”

507.2

382.1

2. „Bravo Girl”

324.5

225.7

3. „Twist”

230.5

180.3

4. „Dziewczyna -

241.5

179.1

5. „Popcorn”

224.4

154.4

6. „Bravo Sport”

190.3

134.8

7. „Filipinka”

138.1

107.7

unknow

unknow

Girl”

8. „Bravo Quiz”

Source: Own calculations based on ZKDP data

The most popular teen magazines in the first decade of the 21st
century
The first decade of the twenty-first century is a period of further change in the
Polish media. Ryszard Filas, while studying the transformation of the media market
10
listed the stages of this development . According to him, the years 2001-2003 was
a phase of the increasing dominance of electronic media in the conditions of
11
economic crisis . This two-year long period of economic downturn showed the
increase of the total number of periodicals on the Polish press market. In 2001 there
were 5792, with as many as 6261 in 2003. It is worth noting that the increase in the
number of titles took place together with the decline of the amount of effort. This

10

More about periodization of the media in 1989-2000: R Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce
(1989-1999). Propozycja periodyzacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, issue 1/2, p. 31-58, ibidem, Rośnie dominacja
mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3/4, p. 7-34.
11 More about it see: R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2010, issue 3/4, p. 27-55.
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trend particularly affected be-weekly and monthly magazines. In 2001, the total
circulation of magazines amounted to 74.6 million copies, only to decrease to
12
70.1 million copies in 2003 .
At that time, large media companies present on the Polish press market
developed their offer. Axel Springer launched "Newsweek Poland". Thus, the
segment of influential weeklies had to note the appearance of a German company
there. Bauer Media continued to exploit the women market with their press titles.
They offered cheap magazines for women that cost a penny, "Bella". G + J Poland put
the issue of lifestyle and issued pocket-size "Glamour". At the same time Agora SA
bought the titles belonging to the company Prószyński i S-ka, thereby managing to
enlarge its offer. The market also lost two publishers the Publishing Company 'Twój
Styl' and the Publishing House Silver Shark. The first of them sold its two popular
magazines, an exclusive women's magazine 'Twój Styl' and a teen magazine
"Filipínka" to Bauer Media.
The years 2001-2003 was also a period of liquidation of colored magazines. There
disappeared the magazines which did not meet the expectations of publishers, i.e.
were not able to bring enough profit, such as "Madame Figaro", "Twój Styl Look",
"Blask" and "Maxim".
Let us now look how this situation influenced the position of popular teen
magazines. The study clearly shows that the changes were made in two ways. First,
the existing journals tried to keep both the readers and the advertisers in various
ways, which was an attempt almost unavailable in the era of decline in readership
and the growth of television-like, pictorial view of reality. Witold Woźniak, a former
CEO of Bauer Media commented on this phenomenon: "The reading rate of youth
magazines is observed to decline everywhere. This is due to several factors: the
demographic decline, lack of idols in music and film world, and the competition of
13
electronic media and the Internet " . Despite the difficult market situation on the
magazine market in 2001 in the summer months, the company assessed the applied
steps successful. A gift of an arm bracelet for the readers of "Bravo" allowed the sale
600 thousand copies, the return rate being only 6%. A similar success was the
inclusion of bracelets with wooden beads to the copies. Thanks to this commercial
trick and a 10-second long television ad 560 thousand copies were sold14. In this way,
various gadgets have become an element of strategy designed to raise sales in the
segment of the youth press.
“Popcorn”, a monthly designed to general youth, and a competitor in the struggle
for the reader underwent internal changes. Starting from the May number of 2002
the magazine appeared in a more attractive graphical and smaller size (205 x 270)15. It
12

Ibidem., p. 38.
J. Krajewski, Strategia skuteczna, „Press” 1999, issue 10, p. 30.
14 G. Kopacz, Gra o pismo, „Press” 2001, issue 7, p. 62.
15 This decision was taken after the approval of both the readers and advertisers of the changed format of one of
the company periodicals – Dziewczyna, w: Press 2002, issue 5, p. 9.
13
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was the magazine layout which underwent the process of modernization first of all.
Also the breaking of the magazine was different: new sections such, as sport- Czas na
Sport (Time for sport), social affairs – Uwaga, problem! (Note the problem!) and
presenting the trendy products – Na topie (The top of all) appeared in the magazine16.
The monthly, despite taking up the new topics managed to maintain the same
volume at the same time. The number of posters with stars added to each release
also remained the same. Apart from that, all the existing lines, such as tips from sex
therapist and psychologist were also retained. As pointed out by the then, editor
Iwona Ignatowska "thanks to these efforts we succeeded in increasing the amount of
information most important for our readers, that is about the stars from the worlds
17
of music and film" .
The publisher, Axel Springer Poland was reluctant to the idea of the inclusion of
gadgets to their copies of magazines, explaining that they break down and mess the
sales on the market during the first year and a half. At that time, the President of the
company, Mr Wieslaw Podkański, used to talk about the visible effects of
"gadgetmania" in the expert press: “first of all, many distributors visibly increase
their magazines' mark-up with added value. Second, the focus of competition
between the titles has shifted from the interior to the cover of the magazine. Third,
the gadget mania develops in readers the behavior of seeking for additives, not
specific content”18. However, in mid-2001, the concern began to attach all kinds of
gifts, such as: stickers, samples of cosmetics, CDs to all their periodicals.
In early 2002, the second monthly of this concern - "Dziewczyna" also changed
the layout, the substantive content and the logo. New sections: fitness, nutrition,
taboos about the problems of teenage girls were introduced. Also sections with
letters and tips and culinary information page were transformed and expanded19. The
then editor of the magazine - Monika Piasecka said: "The changes in the magazine
stock are connected with the increasing competition in the segment of teen
magazines. So we must be vigilant and keep making it more attractive so as to retain
the regular and attract the new readers"20.
For the 2002 October and November issues of "Dziewczyna" colorful beauty
books, developed jointly with advertisers were included. The editorial board came up
with the general concept and prepared the proposed tests, and manufacturers of the
Nivea and Rimmel cosmetics lines released the pictures and accepted the final
formula of the allowance. The editor, Monika Piasecka, said: "This form of advertising
is a novelty on the Polish market, and brings mutual benefits to both the monthly and
the manufacturers of the cosmetics. Lately, we have been able to observe the
increase of sales”21.
16
17
18
19
20
21

Popcorn” 2002, issue 8, 9, 10.
http://www.axelspringer.com.pl/mlodziezowe/popcorn. - access date: 16.09. 2006.
K. Prewęcka, Bonus do lektury, „Media i Marketing Polska” 2001, issue 5, p. 28.
Press” 2002, issue 2, s. 9.
Dziewczyna chce zmian, „Media i Marketing Polska” 2002, issue 3, p. 22.
Dziewczyna” i nowe formy reklamy, „Brief” 2002, issue 11, p. 34.
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The second track of the changes was meant to expand the magazines aimed at
teenagers. In this way, in March 2001, Egmont Poland introduced a "13 Magazyn
Szcześliwej Nastolatki" and in June of the same year a new title for girls, "Nicole"
belonging to the Bauer Media portfolio, experienced its debut.
"13" was addressed to the girls who grow out of childhood and enter
adolescence. On the one hand, the magazine had to help solve the problems of this
period of girls' development, on the other, to take care of providing entertainment
and knowledge about their idols. "Nicole" was addressed to the girls aged 17 - 21,
residents of large cities, who take the most important decisions in their life, look for
their first job, or flat, or choose the field of study22. Like most magazines belonging to
the Bauer Media group, "Nicole" had to undergo a transformation. In the summer of
2002, after a year of its existence on the Polish press market, the editors reduced the
magazine's size, increased its volume, applied more the attractive colors and
a layout23. The periodical invited a sexologist to co-operate with the monthly and
extended the correspondence corner thus expectting its female readers to help
creating the magazine contents. Young women could participate in photo shoots to
promote the latest fashion trends or become a "face" of "Nicole". In November 2002
the company suspended the magazine24. The reason for this decision was the
presence of two monthlies targeted to the same audience. Witold Wozniak, a former
president of the Bauer Media Group, noted: "[…] the decision to suspend Nicole was
internal. We were afraid that the magazine will start to compete with “Filipínka”, and
25
no publisher can allow for a form of cannibalism of their products” .
Another way of the development of the offer was the overtaking of the products
already existing on the Polish market. And so in 2002 the teen periodicals of the
Bauer Media Group were enlarged by "Filipinka" and the company became the
leader in this press segment. Table 3 illustrates the changes in the teen segment of
the press in 2001-2003.
Table 3. The debuts on the market of Polish teen magazines 2001-2003
Title. Frequency

Year

Target Group

Publisher

started

suspended

2001

continues

girls 13-18

Egmont Polska

1.

„13 Magazyn Szczęśliwej

2.

„Nicole”; monthly

2001

2002

girls 17-21

Bauer Media

3.

„Filipinka”; monthly

2002*

2006

girls 16-20

Bauer Media

Nastolatki”; monthly

Source: Own research (* „Filipinka” appeared in publisher's offer)
22
23
24
25

Odważna „Nicole”. Młode kobiety: niedochodowa nisza?, „Brief” 2001, issue 6, p. 20.
Press”, 2002, issue 7, . 10 ; Odmieniona „Nicole”, „Media i Marketing Polska” 2002, issue 14, p. 17.
Press” 2002, issue 11, p. 8.
B. Goczał, Porażki 2002, „Press” 2003, issue 1, p. 72.
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The next period of the development of the Polish media are the years 2004-2007,
called by Filas the initial phase of reconstruction of the traditional media offer before
26
the expected invasion of new media technologies . Economic prosperity, growth of
GDP, falling unemployment and the Polish accession to the European Union had
a direct impact on high-volume condition of the Polish wide-circulation periodicals.
In 2005, the number of titles exceeded 6.5 thousand. Also the total one-time effort
increased from 69.5 million copies in 2004 to 78.8 million copies in 2007. Many
transformations took place in the highly-saturated segment of the women's press.
Many publishers began "price war". Popular magazines, like "Tina" or "Przyjaciółka",
were available for a penny. The period of 2004-2007 was also a time of intense
searching for niche publications. Such places on the Polish press market were found
to be magazines for parents, which began to be rapidly invested by Edipresse Poland,
a company with the Swiss capital.
In connection with the increasing dominance of large media companies and an
increasingly visible oligopoly, smaller companies in order to survive and still become
competitive in the market, began to merge. In early 2006, a merger with Hachette
Filipacchi Burda Poland was announced. Officially, the new company started
operations from the beginning of July 2006. The capital control over the new
structure, Hachette Filipacchi Burda was taken by Burda Poland, which owned 51% of
shares27. All this was done to improve the market position of the publishers. The
merger was supposed to help improve the economic situation, the new larger
company to compete with larger concerns to gain the attention of the readers and
advertisers.
The trends in the reconstruction of traditional media can also be seen in the
segment of popular teen magazines. In 2005 Bauer Media group enlarged its offer
with a monthly "Fun Club". The periodical made its debut in June 2005 as a special
supplement to the monthly magazine "Twist", so as to become a stand-alone title in
September 2005. The reason for this decision were the promising results of the sales.
According to the publisher's data the first three numbers were sold in 123 thousand
copies, with the circulation of 180 thousand copies28. "Fun Club" was primarily
competing for readers with "13". The first numbers of "Fun Club" were different from
its rival periodical mostly because of many interesting and attractive information
about the stars. One can argue that it was a teen magazine with pro-celebrity
attitude, preparing readers to befriend with the magazines of people type i.e.
"Show". When the posters and articles about youth idols appeared in "13", the Bauer
periodical tried to win and get its female readers stay with the magazine with the
original form of counseling, offered through the prism of celebrity. The magazine
26

R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich…, p. 37.
J. Dziwisińska, K. Prewęcka, Burda kontroluje Hachette Filipacchi, „Media i Marketing Polska” 2006, issue 3, p. 1;
M. Lemańska, Elle u Anny, „Press” 2006, issue 2, p. 39–42; taż, Centralizacja, „Press” 2006, issue 9, p. 15; „Press”
28 Press 2005, issue 9, p.10
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offered articles focusing on youth idols and ideas suggesting how to deal with the
readers' own everyday problems29.
The Bauer Group could be seen as performing a consequent and well-thought
strategy, which aimed to unify and strengthen the position of all the held titles. In this
way, in April 2006, despite the almost fifty-year history and many transformations
taking place inside the magazine, the Bauer Media decided to give up the publication
30
of “Filipinka”, a magazine addressing many young girls . The decision to suspend the
magazine publication was explained by strong competition in the segment of teen
press, what prevented simultaneous publication of two thematically similar
periodicals - "Filipinka" and "Twist".
At this point one can ask why Bauer Media gave up the publication of the journal
with the traditions, promoting certain values and present in the minds of the Polish
reader. According to the magazine publisher it did not bring the expected income.
However, comparing the number of advertising campaigns, or funding for the
promotion of "Twist" and "Filipinka" in 2002-2006 strongly tilts the scales in favor of
"Twist". The monthly was offered to the readers in the pages of nearly every women's
magazine. From the television screens the viewers swa smiling teenagers' faces
strongly recommending "Twist". The other magazine, "Filipinka" did not have such
rich advertising and did not receive such financial support. Might it be a form of wellplanned activity designed aimed at the suspension of this journal?
After the liquidation of "Filipinka" the Bauer company began to work on the
modernization of "Twist". The July number of 2007 appeared in a new layout, with
better paper and in greater volume. The editors expanded the sections dedicated to
fashion, beauty, and the stars' life31. Monika Maciag, the former publisher of teen
magazines at Bauer's said in the professional press that "[…] the widening of these
divisions was the answer to the expectations of readers found in the focus research.
We wanted to emphasize that the Twist teen magazine is among the most life styled
32
and luxury magazines .
The next phase is the period of confrontation between the traditional media with
33
new technologies in the economic downturn that began in 2008 . A major
international financial market crisis caused advertising budgets to be cut by around
10% in 2009. During this time, the teen press market saw 15.6% drop in advertising
34
revenue . It is only the advertising in the Internet which managed to generate the
profit of up to 7%35.
29

K. Jasionek, Młodzi wiedzą lepiej, „Press. Magazyn Ekstra” 2006, issue 7, p.12.
Nastolatki wolą „Cosmo”, „Press” 2006, issue 5, p. 15.
31 Twist” 2007, issue 7- 9.
32 A. Olbrot, W sieci…, p. 54.
33 R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich…, p. 49.
34 The record also included the log drops 19%, outdoor advertising -15.8% -15.3% radio, television - 12.8%, in
"Gazeta Wyborcza" 2010, No. 15, p.14
35 Ibidem. p. 14.
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In 2008, the magazine volume exceeded seven thousand titles and their total onetime expenditures were the highest in history and reached the level of 81.8 million
36
copies . The high-volume storage market observed several important changes,
which aim was probably, in many cases, a struggle to survive or to maintain the
leadership position in the segment of the press. The Bauer Media Publishing House
evidently strengthened its position by buying a Wrocław-residing Phoenix Publishing
37
House . Thanks to this operation the largest corporation on the Polish press market
expanded its range of magazines of the true story type. Apart from that, many
popular women's magazines, so as to survive, became be-weeklies, i.e. "Tina", and
"Przyjaciółka". Similar transformations were initiated by the Bauer Media in the
segment of TV-guides.
In addition to these activities there appeared new titles in the market. The debuts
of three people type magazines: "Party", "Show" and "Flesz" could be observed. In
the luxury segment there appeared "In Style" and "Bluszcz". The recent years also
brought dynamic development of the periodicals of custom-publishing types,
representing various branches of press, where the involvement of both large
corporations and small publishing houses looking for potential readers, advertisers,
or sources of income, in this sector could be seen.
In this stage of development of the Polish media highlighted by R. Filas, there did
not appear any title targeted at the teenage audience. Publishers could not fail to
note that the adolescents had become possessed by the Internet. According to the
research data, every third young man declared that they visit the network every day,
38
staying there up to four hours a day . Therefore, the publishers began looking for the
sources of income just in the internet, also by binding both the media - networks and
magazines from their portfolio. Bauer Media, Axel Springer Poland and Egmont
Poland were seen to invested in social networking sites. Monika Maciag, who worked
as chief publisher of teen magazines at Bauer Media until August 2009, stressed: "we
promote the three titles Bravo, Bravo Girl and Bravo Sports on our vortal. We have
focused on them because of the strategic purposes and advertising revenues we had
from these titles. On the vortal there registered already 92 thousand members,
15 thousand blogs were established and more than 1.2 thousand fan clubs are active.
The portal is not meant to give any immediate profits, but it indirectly promotes the
sales and is rather our foothold on the Internet, where we would like to earn in the
39
future” . Donata Cieślik from the group Axel Springer Poland acknowledged that the
changes are planned in fairly static sites of "Dziewczyna" and "Popcorn". She also
admitted that "the idea is to join the magazine pages with the websites. In the web,
we will show additional photos of the sessions presented on the pages of magazines,
36

R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich…, p. 49.
M. Wyszyńska, Ekspansja Bauera, „Press” 2009, no. 6, p.6; http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupabauer-kupila-wydawnictwo-phoenix-press, access: 12.14.2011.
38 M. Ignatowicz, Wartościowa przyszłość, „Media i Marketing Polska. Target Młodzież” 2007, kwiecień/maj,
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their back-scenes, we will organize competitions between the two media trying to
join them together”40.
At this stage of the development of the media, the publisher of the bi-weekly
"Bravo," began both editorial and advertising cooperation with the station owned by
RMF Maxxx. In March 2008, the addition to the magazine was a disc prepared by DJ's
of the station. This edition of the magazine was also advertised on the air41.
In November 2008, the changes also occurred in the bi-weekly "Bravo Girl". The
editors changed the layout and the information contained therein, stressing that the
target of the periodical was to abandon the entertaining formula which had
predominated in the magazine so far for guiding type writing42. The magazine was
dominated by the following sections: fashion, beauty, life, guys&love and
entertainment.
Summing up, the study shows that in 2001-2010 in the segment of popular
magazines aimed at young people three new titles made their debut: "13" "Fun Club"
and "Nicole", the first two survived the "market" test time. "Bravo Quiz", which
began its functioning on the teen market in 2001, did not; nor did the fifty-year old
"Filipínka".
Regardless of the publisher, all periodicals experienced numerous transformations, whose goal was to maintain their positions in the market despite the
existing crisis in print media. The publishers supported their titles in advertising
campaigns and with different types of gadgets. Moreover, all the periodicals
indicated a significant slope in the direction of entertainment, especially those
related to celebrities. This strategy was undoubtedly tied to the rapid growth in both
the press and other media related to the life of stars. Table 4 presents the fourth most
popular periodicals of the first decade of the 21st century, the ones still existing in the
market in 2010.

40
41
42

Ibidem.,p. 56.
Ibidem.,, p. 56.
„Press” 2008, no 11, p. 7.
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Table 4. The most popular youth magazines in Poland 2001-2010
Title. Frequency

Year
started

suspended

Target Group

Publisher

1.

„Bravo”; b-weekly

1991

continues

Girls and boys 15-19 Bauer Media

2.

„Bravo Girl”; b-weekly,

1994

continues

girls 15-19

Bauer Media

boys 15-19

Bauer Media

3.

„Bravo Sport”; b-weekly

1997

continues

4.

„Popcorn”; monthly.

2000*

2012**

Girls and boys 15-19 Axel Springer Polska

5.

„Dziewczyna - Girl”; monthly

2000*

2012**

girls 15-19

Axel Springer Polska

6.

„Twist”; monthly

2000

continues

girls14-18

Bauer Media

7.

„13 Magazyn Szczęśliwej

2001

continues

girls 13-18

Egmont Polska

8.

„Fun Club”; monthly

2005

continues

girls 11-16 lat

Bauer Media

Nastolatki”; ”13"monthly

Source: own research (*Not the year of formation, but the appearance in the publishers' offer'. ** The
magazines changed the publisher for a Wroclaw company BBV)

The analysis of the results achieved from copy sales shows that despite a number
of promotional activities undertaken, the segment of teen magazines noted
continual decline of this indicator. Over the period of ten years, the sales of almost all
periodicals decreased. The sales of the bi-weekly "Bravo" - the market leader dropped in about 150 thousand copies. The second leading general teen magazine "Popcorn"- recorded a fall of around 50 thousand. All the periodicals addressed to
female teenagers were forced to reduce their sales. The highest drop (about 95
thousand copies less) was recorded the biweekly "Bravo Girl". The monthlies "Twist"
and "Dziewczyna" decreased the sales for about 70 thousand copies. The smallest
drop (almost invisible between 2001 and 2010) was found in case of the bi-weekly for
the boys "Bravo Sport". Even the youngest 'child' of this segment, "Fun Club" did not
note such large sways at the level of copy sales. Despite of all these sale problems the
magazine "Bravo" has always been a market leader with an unrivaled position. None
of the other magazines did not even approach the results achieved by this title. The
sale of this bi-weekly was higher than the sale of any rival periodical in each year by
almost 100 thousand copies. Table 5 illustrates the dynamics of sales of the surveyed
titles in 2001-2010.
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Table 5. The average paid circulation for the period 2001-2010
l.p.

Titles

2001

1

„Bravo”

366.9 301.4 272.1 269.5 261.9 270.9 249.1 230.8 189.2 203.2

2

„Bravo Girl”

193.6 206.2 180.9 183.9 186.3 174.7 166.4 161.7 117.3

3

„Bravo Sport”

104.7

4

„Popcorn”

141.9 115.4 115.1 121.1 127.9 150.4 115.5 117.5 105.8

87.9

5

„Dziewczyna”

147.3 138.9 139.8 131.1 107.6 173.4 144.0 117.1

71.9

6

„Twist”

171.7 154.3 127.1 116.5 148.6 172.1 159.1 160.2 135.1 101.2

7

„Fun Club”

----

---

---

---

8

„13”

70.2

72.3

66,5

74.2

Total sales

2002

98.8

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

96.7

116.9 126.3 125.8 136.1 124.5 123.2 107.7 102.9

94.2

110.3 109.1 115.1 126.2 110.3

99.5

72.6

66.9

55.7

1196.3 1087.3 1018.4 1022.6 1141 1255.3 1145.8 1113.4 926.5

819

68.6

72.1

76.7

Source: based on ZKDP

However, the analysis and the comparison of the total sales of eight leading
magazines of this segment, highlights a downward trend. One can see that it was the
year 2010 which appeared to be the toughest for the popular magazines aimed at
young people. The years 2004-2006 marked a short-term improvement in this
segment of press release. Undoubtedly, the improvement of the economic
prosperity brought about the appearance of a new journal, which briefly slowed the
deepening decline in copy sales. However, the subsequent years, the years of
financial crisis, the demographic decline and the appearance of new technologies
left a significant imprint on the condition of this segment. Note that in 2001 the total
one-time sales stood at nearly 1,200 thousand copies, whereas in 2010 it was almost
820 thousand copies, nearly 400 thousand less. Graph 1 illustrates the dynamics
observed in the total average magazine sales.

number of copies (in
thousands)

Graph 1. Dynamics of average sales of the most popular youth magazines in the years 2001-2010
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A handful of final remarks
Many times, the specialist press while describing the teen segment of the press
used such words as "difficult", "demanding", "unstable" or "variable". All of these
names appeared while having in mind the recipient, growing from the products
intended for him/her far too quickly, press magazines included. Moreover, it appears
that the period of demographic decline and, following it, a smaller number of
teenagers studying in secondary and upper secondary schools meant that the
demand for such periodicals constantly decreased. One can assume that both the
magazines' circulation volume and the sales were made realistic and adapted to the
ongoing market needs. On the other hand, the Internet, extremely popular among
young people, certainly took the palm in satisfying common people in generally
understood entertainment. All these factors contributed to the declining sales of
teen periodicals in 2001-2010. The comparison of the overall results achieved by the
studied periodicals within the period of last ten years let us permit to conclude that
this press release segment experienced evident crisis.
When looking at this sector of the press market from the perspective of 2012,
a very interesting situation can be found. On the one hand, in January 2012, after
twelve years of continuous release, the Ringer Axel Springer group in January 2012,
suspended the further release of "Dziewczyna" and "Popcorn" explaining its decision
in the following way: "this segment of teen magazines experienced the trend of
abandoning printed magazines by the readers in the strongest and most painful
way"43. At the same time, the other extreme was formed by the words of Beata
44
Mikulska-Kwiek from the Media Bauer Group who ensured that "all our titles are
profitable, the sales are at planned levels, and the advertising revenues enable us to
face the future with optimism "45.
Undoubtedly, the publisher of the bi-weekly "Bravo" strengthened its position in
this segment of the press market as well, thus becoming the publisher of the greatest
number of titles. Since January 2012 there have been no serious rivals, able to work
out a promotional strategy to jeopardize the teen periodicals of their portfolio. The
new publisher of "Dziewczyna" and "Popcorn" - the company BPV from Wroclaw is
just a different league.

43
44
45

S. Kucharski, Wiara w młodego, „Press” 2012, no. 3, p. 6
Since 2009 she has worked as the editorial manager in the segment of teen magazines in the Bauer Media group.
Ibidem.
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The most popular teen magazines of the first decade of 21st century - decline or stagnation ?
Summary
The article raises the issue of the most popular teen magazines and their situation on Polish press
market. Despite the lasting economic crisis, 50 new magazines came out in 2011. Some of them became
very popular among readers very quickly. This group consisted of:
! An influential weekly “Uważam Rze. Inaczej Pisane”, published by the Presspublica company,
! A bi-weekly “Flesz”, published by Edpiresse Poland representing people magazines,
! A popular scientific monthly “Świat Wiedzy”, which belonged to the Bauer Media Group.
If these magazines were to form the background, the situation among teen magazines seems to be
very intriguing. It is clear that there have not came out any new teen addressing magazine in Polish press
market for seven years. Since 2005, there has not been released any new, illustrated magazine able to
compete with a bi-weekly “Bravo” or a monthly “Twist” in reference to both the readers and possible
advertisers.
This article attempts to outline the dynamic of the changes which occurred in the most popular
Polish teen magazines in the period 2001 - 2010.
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Co najmniej od dwóch dekad „tekstowy świat” przechodzi gwałtowny rozwój
spowodowany ogromną, postępującą w zawrotnym tempie ewolucją nowych
mediów, wśród których prym wiedzie Internet rozumiany nie tylko jako medium
i nośnik przekazywanych treści, ale także jako nowe, w zasadzie niczym niegraniczone
środowisko, gdzie tradycyjnie rozumiana literatura nabierać może zupełnie nieoczekiwanych kształtów. Zagadnienie mariażu literatury z Internetem stało się już
tematem wielu wartościowych opracowań naukowych, wśród których wymienić
należy także książkę prof. Maryli Hopfinger Literatura i media. Po 1989 roku. Publikacja, która powstała na bazie wykładów prowadzonych przez autorkę w Instytucie
Kultury Polskiej UW, Collegium Civitas, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz
Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, podzielona została na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej Współczesny kontekst kulturowy. Po
dwóch dekadach Hopfinger zastanawia się nad współczesną sytuacją literatury
i mediów, swoje rozważania kończąc dywagacjami nad wspólnym językiem – płaszczyzną komunikacyjną, która łączy dzisiaj świat literacki i świat medialny. W części
drugiej, zatytułowanej Odmiany literatury. Książka literacka dzisiaj, autorka w trzech
osobnych rozdziałach omawia zagadnienia literatury drukowanej (a więc tej tradycyjnej, na której wychowywały się całe pokolenia), literatury audialnej (która rozpoczęła swój żywot wraz z pojawieniem się i upowszechnieniem radia) i literatury
elektronicznej (której głównymi wyróżnikami są hiperfikcja i hipertekstualność obecne w multimedialnym środowisku Internetu i zmieniające w sposób radykalny zarówno sposób kreowania jak i recepcji dzieła literackiego). W części trzeciej książki,
zatytułowanej Paralele audiowizualne, Maryla Hopfinger więcej miejsca poświęca
omówieniu narracyjnych konstrukcji paraliterackich, obecnych z dużym nasileniem
w mediach starszej i najnowszej generacji: filmu autorskiego, seriali telewizyjnych
i gier komputerowych.
We wprowadzeniu do książki autorka stawia śmiałą tezę, która wyraża się w następujących słowach:
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„Na podstawie rekonstrukcji obecnej sytuacji literatury i mediów formułuję pytania o zmianę
miejsca literatury w kulturze oraz stawiam tezę o rekonfiguracji komunikacji społecznej i całej
kultury. […] W tezie [tej] zawarta jest sugestia o kształtującej się na naszych oczach nowej, wspólnej
platformie – digitalnej”1.

Lejtmotywem omawianej książki jest próba opisu dziejącego się na naszych
oczach dynamicznego procesu przechodzenia od kultury werbalnej (opartej na
słowie) do modelu kultury audiowizualnej (w której słowu niezmiennie towarzyszą
obrazy) i kultury digitalnej (gdzie zapis cyfrowy coraz powszechniej wypiera inne
sposoby rejestrowania znaków kultury).
Badaczka zajmuje się współczesną kulturą, patrząc na nią przez pryzmat dwóch
głównych komponentów – literatury i mediów. W swoich diagnozach posługuje się
metodą opisu socjolingwistycznego, traktując wymiar kulturowy jako istotny składnik na scenie komunikacji interpersonalnej. Stawiając tezę o zmianie paradygmatu
współczesnej kultury, Maryla Hopfinger upatruje przyczyn tego zjawiska w ogromnym postępie technologicznym zachodzącym w komunikacji społecznej, co w dużym
stopniu wymusza nowe sposoby uczestnictwa w kulturze, jej powstawania, przetwarzania i rozumienia. Za Stefanem Żółkiewskim, autorem pionierskiej pracy Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia (1980), autorka wyodrębnia dwie główne
kategorie kultury: kategorię stylu i kategorię typu. W pierwszej z nich skumulowane
są wszystkie treści i wartości kultury w danej epoce historycznej, podlegające zróżnicowaniu i zmianom. W kategorii drugiej natomiast upatrywać należy „bazy” technologicznej kultury, jej infrastruktury pojmowanej jako „rzeczowe wyposażenie”.
Śledząc przemiany współczesnego paradygmatu kulturowego, Hopfinger zajmuje się
przede wszystkim opisem głównych przemian zachodzących w obrębie typu kultury.
Innymi słowy, najbardziej interesuje ją to, jak literatura zmienia się na naszych
oczach, ewoluując w kontekście takich nośników, jakimi są: radio, kino, telewizja,
Internet, w końcu – platforma digitalna. Autorka wyciąga ze swoich obserwacji ważne
wnioski. Jeden z nich brzmi tak:
„Dominacja przekazów audiowizualnych nie wyklucza funkcjonowania dawniej wypracowanych
sposobów wypowiedzi, zmienia natomiast ich miejsce w nowej konfiguracji oraz funkcje, jakie one
dzisiaj pełnią. Nie mamy zatem do czynienia z zerwaniem doświadczeń komunikacyjnych. Scena
komunikacyjna jest kumulatywna”.

Inny ważny wniosek został przez autorkę sformułowany w sposób następujący:
„Przeobrażenia komunikacyjne wpływają na sytuację literatury (sztuki słowa): zyskuje ona nowe
nośniki, wkracza na nowe obszary i znajduje nowych odbiorców”.

Sporo miejsca Maryla Hopfinger poświęca Internetowi jako nowemu nośnikowi
literatury. Przypomina i omawia szerzej dwa ważne terminy: „literatura w sieci”
1

M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010, s. 12-13.
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i „literatura sieci” (tzw. liternet). Zauważa, że istotą liternetowych hipertekstów jest
ich alinearna i wielolinearna konstrukcja oraz fragmentaryczność, będąca zbiorem
leksji, czyli w miarę spójnych fragmentów cząstkowych połączonych ze sobą siecią
wielopoziomowych odniesień i synergicznych „wzmocnień”. Wśród przykładów
klasycznych już dzisiaj powieści hipertekstowych autorka wymienia m.in. afternoon.
a story (1986) Michaela Joyce’a, Patchwork Girl Shelley Jackson, a z polskich realizacji
tej formy wskazuje na Blok Sławomira Shuty’ego oraz Koniec świata według Emeryka
Radosława Nowakowskiego. Hopfinger wymienia także inne popularne gatunki
liternetowe, które zrewolucjonizowały tradycyjne rozumienie dzieła literackiego
i jego recepcji wśród odbiorców. Są to: tekstowe gry przygodowe, hipermedialne
formy narracyjne łączące film i telewizję, cyfrowy performance i kinetyczna poezja.
Podsumowując ten fragment swoich rozważań autorka dochodzi do wniosku, który
warto zapamiętać ze względu na jego dalekosiężne skutki. Otóż jeśli tradycyjny utwór
literacki (książka) powiązany był siecią relacji intertekstualnych tworząc z innymi
utworami przestrzeń BIBLIOTEKI, to utwór digitalny (tworzony w interaktywnym
środowisku multimedialnym i w platformie cyfrowej) staje się hipertekstem wpisującym się w potencjalne zależności wirtualne, gdzie autor przyjmuje rolę demiurga
(sprawcy), zaś odbiorca (już nie tylko „czytelnik”!) staje się aktywnym współtwórcą
tak tworzonego dzieła. Hopfinger przywołuje pogląd Michaela Heima, który przejście
od piśmienności opartej na piśmie ręcznym i druku do piśmienności komputerowej
opartej na digitalizacji pisma i procesorze tekstu uważał za przejaw końca tradycyjnych modeli podmiotowości, wiedzy i języka, za koniec epoki Guttenberga.
Omawiając szerzej zagadnienie nowych obszarów, w których tworzona jest
współczesna literatura, badaczka zauważa, że wpisuje się ona w następującą od
początku XX wieku radykalną zmianę polegającą na tym, iż tradycyjną fikcję literacką
(znaną np. z powieści Balzaka czy Sienkiewicza) opartą na Arystotelesowskiej istocie
prawdopodobieństwa – zastępuje tzw. literatura dokumentu osobistego, wśród
której dominują takie gatunki, jak: pamiętniki, dzienniki, autobiografie, listy, wspomnienia, reportaże czy eseje. Jak zauważa autorka:
„Na naszych oczach dokonuje się zmiana kryteriów literackości. Karierę robią teksty oparte na
niefikcji, tzw. literatura faktu, literatura dokumentalna – pisana często przez nieprofesjonalistów”.

Na przełomie XX i XXI wieku (po 1989 r.) dostrzeżona tendencja rozwojowa
wzmocniona została przez otoczenie internetowe, gdzie ogromną popularnością
cieszą się dzienniki internetowe: blogi, fotoblogi, wideoblogi.
Przyglądając się nowym uczestnikom tworzącym przestrzeń polskiej kultury
literackiej po 1989 roku, Maryla Hopfinger nie zgadza się z pesymistyczną diagnozą,
jakoby pożyteczny zwyczaj czytania literatury wyparty został na naszych oczach przez
współczesny model kultury audiowizualnej. Według niej, dynamizacja życia kulturalnego, rozwój rynku książki, rosnący poziom wykształcenia powiększają liczbę
potencjalnych i realnych czytelników najnowszej produkcji literackiej. Dzieje się tak,
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gdyż łatwiejszy stał się dostęp do informacji o książce i do samych książek (lub
tekstów). Autorka zauważa, że do elitarnego grona publiczności czytającej tradycyjną
literaturę fikcjonalną dołączyli uczestnicy różnych innych popularnych praktyk
i nurtów literackich – np. miłośnicy literatury faktu (reportażu), literatury dokumentu
osobistego (np. dzienników), fantasy, słuchacze piosenek czy czytelnicy scenariuszy.
Co więcej, Hopfinger nie zgadza się z obowiązującym jeszcze w połowie ub. stulecia
podziałem na literaturę wysoką (elitarną, autoteliczną) i tzw. literaturę masową
(egalitarną, popularną). Uważa, iż diagnoza taka ma charakter arystokratyczny i jest w
dzisiejszych czasach anachroniczna, po prostu nieaktualna! Obecnie, konkluduje
badaczka, tylko niewielki odsetek czytelników interesuje się literaturą dla niej samej
– większość zaś czyta z innych powodów: ludycznych, poznawczych, praktycznych,
politycznych czy ideologicznych. Innymi słowy, współczesna sytuacja w obszarze
kultury literackiej znosi nowoczesny paradygmat dumnej oryginalności i hermetycznej struktury dzieła literackiego, czyniąc z niego w coraz większym stopniu
użyteczne narzędzie komunikacji społecznej rozgrywającej się w nowym środowisku
technologicznym. Mimo dostrzeżonych zmian i przewartościowań autorka książki,
wychowana przecież w tradycyjnym paradygmacie odbioru literatury, z ufnością
spogląda na zachodzące zmiany, dowodząc, iż po upadku salonów literatura rozwijać
się będzie nadal – być może w nieprzewidywalny dla nas sposób – w galeriach i marketach cyberświata.
Książkę Maryli Hopfinger powinni przeczytać wszyscy ci, dla których radykalne
zmiany paradygmatu kultury literackiej budzą uzasadnione obawy, ale są także
dowodem na nieśmiertelność literatury jako narzędzia poznania istoty i kondycji
współczesnego człowieka.
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Nowa książka trójki lubelskich badaczy jest poświęcona zagadnieniu rozrywki
i ludyczności w kontekście mediów masowych i innych form komunikacyjnych.
Zagadnienie to, zwłaszcza w odniesieniu do samych mediów, pozornie nie powinno
wzbudzać ożywienia i szczególnego intelektualnego podniecenia w gronie potencjalnych adresatów (których należy upatrywać w badaczach z różnych dziedzin
z zakresu nauk społecznych). Mamy wszak wiele opracowań stawiających sobie za
przedmiot oglądu rozrywkową funkcję mediów − z prac dostępnych po polsku wystarczy wymienić choćby Mrozowskiego Media masowe: władza, rozrywka i biznes,
Postmana Zabawić się na śmierć czy Szlendaka i Kozłowskiego Nagą małpę przed
telewizorem. A jednak wśród obfitości opracowań dotyczących relacji media-rozrywka znalazła się luka lub też perspektywa oglądu, którą Piechota, Stachyra i Nowak
dostrzegli i postanowili poddać naukowej eksploracji. Mam tu na myśli z jednej strony
samo postrzeganie rozrywki, a z drugiej − nieograniczenie się do ścisłych ram
przekazu medialnego i wejście w inne, konkurencyjne obszary komunikowania społecznego.
Książka nie ma struktury klasycznej monografii. Składa się z pięciu zasadniczych
rozdziałów, z których każdy jest sygnowany nazwiskiem autora i opatrzony osobną
bibliografią − należy je więc traktować raczej jako autonomiczne całości, spięte
klamrą metodologicznych podstaw i przetkane siatką konsekwentnie stosowanej
terminologii. Przedmiotem obserwacji badawczej w kolejnych rozdziałach są: zagadnienia rozrywki i ludyczności (M. Piechota, s. 7-48), rozrywki w radiu (G. Stachyra,
s. 49-120), rozrywki w telewizji (M. Piechota, s. 121-190), marketingowym aspektom
rozrywki w reklamie (P. Nowak, s. 191-254) oraz rozrywkowym funkcjom przestrzeni
społecznej (P. Nowak, M. Piechota, s. 255-298). Rozdział ostatni uzupełnia interesujący dodatek ilustracyjny, zdający ikonograficzną relację z rozmaitych typów ludycznej przestrzeni społecznej (parki rozrywki, muzea etc.).
Pierwszy z nich: „Rozrywka − ujęcia i konteksty” (autorstwa M. Piechoty), ma za
zadanie zdefiniować kluczowe dla dalszych obserwacji pojęcia i terminy. Autorka
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prezentuje w nim dotychczasowe poglądy na kwestie zabawy, gry i rozrywki,
dokonując przy tym istotnych dla zasadniczego toku analizy rozstrzygnięć terminologicznych i rozgraniczając zakresy tych kluczowych terminów. Konieczne było też
rozważenie takich uzupełniających pojęć, jak czas wolny, przyjemność, ludyczność,
wypoczynek, rekreacja. Wychodzi od przytoczenia definicji słownikowych, by następnie dokonać prezentacji najważniejszych ustaleń socjologów, antropologów
i badaczy kultury. Zabawa jawi się tu jako zjawisko istotne z punktu widzenia kultury,
a rozrywka zdaje się zaspokajać mniej wartościowe potrzeby, nie angażując przy tym
poczucia estetyki i intelektu, oddziałując raczej na poziomie emocjonalnym i wrażeniowym. Ramą metodologiczną są tu przede wszystkim postulaty badawcze
Johana Huizingi, wyłożone w klasyczny dziele Homo ludens. Na tej podstawie autorka
formułuje śmiałą tezę, tłumaczącą nagły wzrost ilościowy rozrywki w kulturze
ostatnich lat i związany z tym konsumpcjonizm − otóż „być może […] dopadł nas
popęd ludyczny i wiedza, sztuka, prawo i formy państwowości dlatego obudowywane są i oferowane masom jako produkty rozrywkowe” (s.24). Obudowywane są
− należałoby zapewne dodać − właśnie formami ludycznymi, wpisywane w „zabawowość” czy inkrustowane kategorią ludyczności. Teza ta, wbrew ostrożnemu
zastrzeżeniu Piechoty, wcale nie wydaje się przesadna, i − jak pokazuje cała trójka
autorów w dalszych częściach pracy − jest doskonale przez nich uzasadniana i dokumentowana rozmaitymi formami zdarzeń komunikacyjnych.
Drugą perspektywę metodologiczną wyznacza koncepcja R. Callois, zawarta
w pracy Ludzie i gry. Przede wszystkim istotne jest wskazanie roli reguł, rządzących
współczesnymi grami komunikacyjnymi, które układają się w swoisty model porozumiewania się z odbiorcami. Współczesne „gry komunikacyjne mediów i w mediach
nie wydają się tylko komercyjnym chwytem, a czymś znacznie ważniejszym − lustrem
i efektem naszej kultury, ale także osobowościowym impulsem procesu budowania
indywidualnych systemów poznawczych” (s. 27). Piechota wykorzystuje rozróżnienie
na cztery podstawowe typy gier: agon, alea, ilinx i mimicra, realizujące się dodatkowo między biegunami ludus (spontaniczność podporządkowana konwencjom)
i paidia (rozpasanie, swobodna interpretacja). Wskazuje ponadto na rytualny charakter form komunikacyjnych, ich konwencjonalność, przez co stają się one łatwo
dekodowane nawet przez słabszych kompetencyjnie odbiorców (stają się oni de facto
adresatami). To wymieszanie form i przenikanie rozrywki kieruje w dalszych częściach
pracy zainteresowania naszych autorów na pojęcia infotaimnentu, docutainmentu
i edutainmentu jako specyficznych produktów medialnych ostatnich lat. Zwrócenie
na to uwagi jest ważnym, istotnym wyróżnikiem omawianej książki.
Autorka stawia ponadto − za Callois − tezę, że gry i zabawy to najlepsze spektrum
zachowań kulturowych, bowiem zabawa odzwierciedla cechy życia i systemy wartości preferowane w „bawiącym się” społeczeństwie. Z tego powodu proponowane
w dalszych częściach książki analizy współczesnych rozrywek medialnych i poza
medialnych mogą być podstawą obserwacji o charakterze socjologicznym. Odziera
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też (który to już raz?) z negatywnych stereotypów i naleciałości interpretacyjnych
terminy kultura popularna i kultura masowa.
Kolejny rozdział − „Rozrywka we współczesnym radiu” − to analiza miejsca i funkcji
rozrywki w przekazie radiowym. Czytelnik otrzymuje tu wnikliwy przegląd gatunków
radiowych, zwłaszcza takich, które podlegają „urozrywkowieniu”, tworząc specyficzne nowe formy, zwane przez autorkę gatunkami konglomeratowymi. Należą do
nich m.in. morning show, muzyczna audycja towarzysząca, lista przebojów czy
muzyczna audycja autorska. Przywołując opisane w rozdziale wstępnym typy gier
Callois, wskazuje ich miejsce w ramówce współczesnych stacji radiowych. Porusza też
takie kwestie z zakresu teorii mediów, jak konwergencja, formatowanie, tabloidyzacja. To ostatnie pojęcie może tu zaskakiwać, jest bowiem zazwyczaj kojarzone ze
stroną wizualna przekazu, jednak inne jego wymiary, jak zwięzłość, kalejdoskopowość czy wzmaganie efektu dramaturgicznego uzasadniają tezę także o radiowym
wymiarze tabloidyzacji.
Zasadnicza analiza, proponowana w tym rozdziale przybiera postać przeglądu
zawartości audycji radiowych w kontekście wymienionych kategorii. Są więc
pokazane konkretne przykłady tabloidyzacji, zabawowe formy (auto)promocji, nowe
typy rozrywkowych programów w rodzaju call-joke (rozmowa telefoniczna, w której
prezenter wciela się w fikcyjną postać w celu rozbawienia słuchaczy, często kosztem
interlokutora). Co ciekawe, pokazane zostały zmiany w ramówce tradycyjnych
programów Polskiego Radia, które zmuszone są do podążania tropem wyznaczonym
przez nastawione explicite na rozrywkę stacje komercyjne. Pojawiają się więc i tu
przypadki eudutainmentu (np. „Bed and breakfast” w Programie IV PR). Na konkretnych przykładach obnażone zostały rozrywkowe wymiary takich gatunków
(tradycyjnych czy tzw. konglomeratowych) jak podawanie informacji czy prognozy
pogody, felieton, wywiad, przegląd prasy. Autorka zauważa rytualizację rozrywki
w radiu, rolę tzw. selektora, a w konsekwencji stricte rozrywkowy kierunek rozwoju
tego medium. Zmiany są widoczne zwłaszcza w kontekście konwergencji mediów,
związanej z pojawieniem się Internetu i radia internetowego. Oprócz zyskania
nowego kanału dotarcia do słuchacza, radio zmienia formułę „przekazu jednokrotnego”, ściśle determinowanego czynnikiem temporalnym − od audycji typu „tu
i teraz” następuje przejście w kierunku archiwów internetowych konkretnych
audycji, w których słuchacze mogą nie tylko odsłuchać audycję, ale dokonywać
czynności niemożliwych w tradycyjnych formach przekazu, np. zapoznać się z tzw.
playlistą (listą nadawanych utworów muzycznych). Ważne jest też wzbogacenie
kanału przekazu o wizję poprzez tzw. streaming, a także poprzez podejmowane próby
połączenia radia z telewizją.
Sama telewizja, jako wciąż dominujące medium masowe, stanowi przedmiot
opisu w kolejnym rozdziale „Telewizja a rozrywka”. Tu również uwidacznia się
zainteresowanie autorów nowymi formami i gatunkami, zwłaszcza w połączeniu
z nadrzędnymi kategoriami edutainment oraz infotainment. Analiza obejmuje
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przede wszystkim zmiany w zawartości poszczególnych stacji, nowe programy i formaty telewizyjne, ekspansywne programy typu talent show i całe bloki, które podobnie jak w przypadku radia tworzą nowe konglomeraty programowe (np. zjawisko
telewizji śniadaniowej). Jak się okazuje, rozrywka przenika przekaz telewizyjny na
wskroś, rozrywkowość jest nadrzędną kategorią przyciągającą widzów i skupiających
ich uwagę, przekładającą się z kolei na wskaźniki udziału w ofercie medialnej („oglądalność”). Ten ostatni czynnik współkształtuje wartość marketingową stacji, która
jest zasadniczym magnesem dla reklamodawców. Taka orientacja z natury rzeczy
preferuje właśnie rozrywkę, co autorka udowadnia i dokumentuje poprzez ukazanie
kolejnych odsłon ludyczności telewizyjnej z właściwą sobie wnikliwością i płynnością
narracji.
Trochę na przekór przytaczanemu poglądowi Denisa McQuaila o niemożności −
wobec ciągłej ewolucji telewizji − dokonywania podsumowań i proroctw dotyczących
tego medium, Piechota pisze: „Opisane talent show i inne współczesne wcielenia
rozrywki wzbudzają jednak także kasandryczną krytykę, wieszczącą tryumf głupoty,
gustu z >>piwnego ogródka<< i tryumfalny pochód przekazów pozbawionych
wartości poznawczych” (s. 186). Z drugiej strony, w konkluzji formułuje optymistyczną w swej wymowie tezę o społecznych funkcjach używania telewizora, wskazując na postępującą indywidualizację zachowań odbiorczych i z konieczności dopasowanie do nich zróżnicowanej, sfragmentaryzowanej oferty programowej stacji
nadawczych.
W przekazie telewizyjnym związki rozrywki z celami marketingowymi są w pewnym stopniu ukryte. Ujawniają się one w kolejnym obszarze rzeczywistości komunikacyjnej − marketingu, którego rozrywkowy profil prezentuje P. Nowak w kolejnym
rozdziale „Marketing rozrywkowy − reklama a ludyczność”. Tu sytuacja jest specyficzna, bowiem nadrzędne cele komunikacji marketingowej są ściśle powiązane
z rynkiem i nastawione na sukces ekonomiczny, zatem ludyczność, gra czy zabawa
mogą być strategiami ryzykownymi, i tylko jednymi z możliwych. Wiąże się to
z odbiorem przekazu, często niezamierzonym lub dodatkowym, nieprzewidywalnym.
Proponowana w tym fragmencie ksiązki analiza skupia się na pokazaniu miejsca i roli
gier językowych i mechanizmów dowcipu językowego w oparciu o typologię
D. Buttlerowej. Ramą opracowania materiału jest też semantyczna teoria V. Raskina.
Brakuje może nieco (zwłaszcza w początkowych fragmentach tego rozdziału) podkreślenia relacji między nadrzędnymi terminami stosowanymi wcześniej − rozrywka,
ludyczność, zabawa, gra − a wykorzystywanymi w tym rozdziale pojęciami dowcip,
żart i komizm. Oprócz analiz cząstkowych i ilustracyjnych, autor poddaje dogłębnej
interpretacji kampanię reklamową (lub może: cykl reklam) sieci Plus GSM z udziałem
aktorów kabaretu „Mumio” (nazywając je nieco przewrotnie „najdowcipniejszą i najbardziej zabawną/rozrywkową kampanią reklamową początku XXI wieku”, s. 214).
Mimo niezwykle interesującego materiału i ciekawych spostrzeżeń analitycznych,
próby interpretacji niektórych tekstów reklamowych wyłącznie w duchu dowcipu
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słownego Buttler wydają się czasem niewystarczające − fakt odnotowania w tekstach
określonych chwytów językowych nie wyczerpuje ich potencjału ludycznego. Przybiera to miejscami formę „wpisywania” konkretu językowego w gotowy szablon
interpretacyjny. Sięgnięcie w szerszym stopniu po teorię skryptów, nieprzystawalności konkurencyjnych interpretacji może lepiej oddałoby naturę żartu. Żartu, dodać
należy, często purnonsensowego, absurdalnego − gdzie istota rzeczy zdaje się leżeć
nie w posłużeniu się określoną formą językową, ale w funkcji owej formy, jej kontekstowym ulokowaniu. Bardzo cenne jest natomiast sięgnięcie po rzadko poddawane analizie środki oddziaływania na poziomie niewerbalnym, z wykorzystaniem
bogatego materiału ikonicznego: autor analizuje takie aspekty przekazu, jak mimika,
gesty, pozycja ciała, postawa, proksemika, haptyka (dotyk). Szkoda, że (pewnie ze
względów ekonomicznych) fragment dotyczący analizy znaczenia kolorów został
opatrzony czarno-białym materiałem ilustracyjnym.
Wyjście poza stricte medialne formy podawcze i przejawy rozrywki jest w pracy
stopniowane. Ta zasada konstrukcyjna − od mediów klasycznych, poprzez bardziej
nowoczesne, aż po styk mediów i komunikacji marketingowej każe spodziewać się
w kolejnym rozdziale wejścia w inne niż medialne przestrzenie komunikacyjne.
Przestrzenie jawią się w nim całkiem dosłownie, oto bowiem w rozdziale „Gdzie się
bawić, w co się bawić, jak się bawić − przestrzeń społeczna” (Nowak/Piechota)
otrzymujemy propozycję wglądu w rozrywkową naturę takich przedsięwzięć, jak
koncerty, imprezy sportowe, muzea czy parki rozrywki. Wymagają one, jak podkreślają autorzy, innego poziomu zaangażowania, wiążą się z podjęciem określonych
działań i poniesienia kosztów. Specyficzne są też cele. W przypadku muzeów jest to
cel poznawczy, estetyczny − tu również pokazywane są przemiany i dążenie do
przekazu maksymalnie ułatwionego i uatrakcyjnionego. Właśnie atrakcyjność formy
wydaje się tu wyróżnikiem, a wiąże się ona − jak pokazano − z rozrywkowością
właśnie. Najlepszym przykładem są nowoczesne formy ekspozycji muzealnych, w
których wykorzystuje się wszystkie w zasadzie kanały komunikacyjne, gdzie obserwujemy swoiste zmiany roli zwiedzającego w „doświadczającego”, gdzie wręcz
nakazuje się dotykanie eksponatów czy współuczestniczenie w tworzeniu przekazu.
Zmiany roli odbiorcy i zmiany funkcji podejmowanych działań komunikacyjnych są
w opisie słusznie podkreślane − one bowiem pozwalają wpisywać owe formy działań
społecznych w ramy zdarzeń komunikacyjnych. W nich również, jak dowodzą autorzy,
coraz większy udział ma pierwiastek ludyczny.
Interesujący i inspirujący jest proponowany w tym rozdziale podział na „komunikację z odbiorcą” (na przykładzie koncertów rockowych jako zjawisk komunikacyjnych) oraz „komunikowanie odbiorcą”, kiedy to „[…] pozornie podmiotowy
odbiorca staje się przedmiotem, narzędziem w rękach organizatorów, wykonawców
i sportowców, a komunikacyjny rytuał przeradza się we wzorowy religijny obrzęd,
prawdziwe komunikacyjne misterium rozrywki” (s. 265).
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Cele, jakie sobie Nowak, Stachyra i Piechota postawili i eksplicytnie sformułowali,
ograniczać się miały do analizy i opisu konkretnych zjawisk komunikacyjnych.
Odżegnują się od ocen czy krytyki mediów, komunikacji czy wreszcie kultury współczesnej, tak przesiąkniętych − jak to w pracy udowodnili − pierwiastkiem z pozoru
frywolnym i deprecjonującym, infantylizującym, jakim jest nadrzędna kategoria
rozrywkowości. Nie do końca ta planowa(na) ucieczka od sądów krytycznych się
autorom udała. Lektura książki nie tylko bowiem przybliża i dekonspiruje ludyzm
współczesnych form komunikacyjnych, nie tylko ukazuje jego aspekty nawet tam,
gdzie nie zawsze się go spodziewamy (marketing, muzea), ale jednak w pewnym
stopniu również oswaja ów element, czyni go − poprzez rozpoznanie i analizę −
bardziej przynależnym czy nawet immanentnym składnikiem działań czy zdarzeń
komunikacyjnych. Składnikiem, który nie musi trywializować, a może ułatwiać dekodowanie przekazu. Uświadomienie tego jest niezwykle cenne i może być poznawczo
inspirujące. Owa „naturalizacja” rozrywki w przekazie medialnym i pozamedialnym,
dokonana na poziomie wnikliwej analizy i interpretacji akademickiej (a więc na
poziomie meta-), stanowi zatem ważny wyróżnik książki i powinna znaleźć rozwinięcie w dalszych, szerzej zakrojonych badaniach komunikologicznych.
Jak piszą autorzy, nikt z badaczy nauk społecznych nie kwestionuje poszukiwania
dobrego samopoczucia, związanego z rozrywką, jako naturalnej ludzkiej potrzeby.
Badacze ci, a zwłaszcza antropologowie, socjologowie, psychologowie, kulturoznawcy i językoznawcy zainteresowani zagadnieniem rozrywki i przyjemności powinni po
tę książkę sięgnąć „z naturalnej potrzeby”. Wszyscy zaś, którzy po nią sięgną, z pewnością zaznają przyjemności obcowania z − naukowo podaną na najwyższym poziomie − rozrywką.
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Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne
narzędzie komunikacji marketingowej,
Warszawa 2010, ss. 102.
Można zadać pytanie, czy warto poświęcić wolny czas na przeczytanie kolejnych
stron o gwiazdach i gwiazdeczkach, które znamy głównie z telewizji, magazynów
rozrywkowych i Internetu? Czy potrzebujemy informacji o Pameli Anderson, Paris
Hilton czy Dodzie?
Celebryci, czy nam się to podoba, czy też nie, są esencją dzisiejszej kultury
masowej i globalizmu. Dla wielu odbiorców szeroko rozumianych mediów stają się
ekspertami, wiarygodnymi użytkownikami licznych marek czy wręcz specjalistami w
różnych dziedzinach życia1. Wydaje mi się zatem, że warto sięgnąć do publikacji:
Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, aby bliżej poznać zależności występujące między strategiami reklamowymi
i marketingowymi a celebrytami. Tym samym trochę lepiej zrozumieć otaczającą nas
„celebrycką” rzeczywistość medialną2.
Zastanawiam się, jak potraktować tę książkę. Bez wątpienia nie jest to publikacja
naukowa, ze względu na brak założeń metodologicznych, kompozycyjnych oraz
rzetelnej obudowy teoretycznej. Może raczej zbiór obserwacji cenionych praktyków,
pretendujący do miana publikacji popularnonaukowej.
Bez wątpienia bogata szata graficzna, liczne zdjęcia, interesujące przykłady, kredowy papier, twarda okładka oraz prosty język zainspirują do przeczytania także tych,
którzy zawodowo nie zajmują się tą tematyką. Niestety zachęcający wygląd nie idzie
w parze ze sposobem prezentacji zebranego materiału. Książka składa się z dwudziestu trzech, bardzo krótkich rozdziałów. Ta fragmentaryzacja materiału niekorzystnie wpływa na odbiór treści. Wprowadza chaos i niespójność w narracji. Najlepiej
potraktować tę książkę jako lekturę wstępną czyli prezentującą podejmowane zagadnienia w sposób hasłowy, niekoniecznie kompletny i nie zawsze zgodny z tytułem
rozdziału mogącą jednak przygotować czytelnika do dalszej penetracji podobnych
zagadnień.
1
Więcej na ten temat zob. m.in.: A. Jupowicz-Ginalska, Syndrom „wirującego bąka” czyli rzecz o autopromocji
medialnej, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3.
2
Na ten temat zobacz też.: W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.
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Moim zdaniem, niezaprzeczalnym walorem publikacji są autorzy – fachowcy od
lat pracujący w branży reklamowej. Jakub Potrzebowski i Robert Niczewski bazując na
licznych, nie tylko polskich przykładach3, starali się przybliżyć mechanizmy rządzące
relacjami między „znanymi z tego, że są znani”, konsumentami a mediami. Czy im się
udało?
Swoje rozważania rozpoczęli od przypomnienia, że korelacje reklamy i gwiazd nie
są zjawiskiem nowym, lecz niezaprzeczalnie nasiliły się w ciągu ostatnich dwudziestu
lat. Zauważają, że często to nie różnego typu autorytety, przywódcy czy intelektualiści
mają największy wpływ na kształtowanie kultury masowej i trendów w mediach.
Zdaniem autorów dokonują tego znani i popularni. Już w roku 1890 aktorka Sarah
Bernhardt pojawiała się na planach reklamowych słynnego wówczas producenta
masy ryżowej La Diaphane. W Polsce na początku XX wieku rodzime gwiazdy: Zula
Pogorzelska, Hanka Ordonówna czy Adolf Dymsza – chętnie udzielali swojego
wizerunku w reklamach samochodów, futer lub kosmetyków.
Słusznie, zaraz na pierwszych stronach swoich rozważań, przywołali definicję
Daniela Boorstina, amerykańskiego historyka i socjologa według której: celebtyta to
osoba, która jest znana, z tego, że jest znana. Bazując na niej, Potrzebowski
i Niczewski stwierdzili, że każdy, kto cieszy się pozytywną opinią i jest rozpoznawalny
w szerokich kręgach kulturowych, może zostać uznany za celebrytę i używać swojego
wizerunku w kampaniach reklamowych, może stać się osobistością danego wydarzenia.
Autorzy zwrócili uwagę na rozróżnienie, istotne zwłaszcza dla branży, w której
pracują. Mianowicie: ich zadaniem, opisując celebrytów, należy wyraźnie zaznaczyć,
iż mamy do czynienia z dwiema odmiennymi grupami gwiazd. Z jednej strony są to
gwiazdy formatu Madonny czy Nicole Kidman, a z drugiej – gwiazdeczki, bywalcy,
właśnie ci „znani z tego, że są znani”, jak Paris Hilton, Agnieszka Frykowska, Jola Rutowicz. Idąc tym tropem, należy przyjąć, że definicja celebryty jest szeroka i obejmuje
każdą osobę wzbudzającą zainteresowanie określonej grupy odbiorców, do których
chce dotrzeć reklamodawca ze swoim przekazem.
Na szczególną uwagę zasługują trzy wątki. Po pierwsze, zaproponowana przez
autorów klasyfikacja, według której dobiera się znane postaci ze świata show biznesu
do kampanii reklamowych, promocji towarów i usług oraz różnego typu działań
marketingowych i kampanii społecznych. Ich zdaniem istnieje co najmniej dziewięć
płaszczyzn, na których można dokonać tego wyboru. Celebryta może występować
jako twarz marki, ekspert, prezenter czy ambasador konkretnej marki. Inne role,
w które wciela się znana postać, autorzy nazwali następująco: celerbyta jest sobą,
celebryta łączy się z innymi celebrytami, celebryta robi out coming, celebryta gra
swoje zaprzeczenie, celebryta jako postać z kreskówki. Dzięki zaproponowanej
3
Moim znaniem na szczególną uwagę zasługują dwa zaprezentowane przykłady. Pierwszy w rozdziale pt. Tiger
Woods – upadek idola – opisujący skandal związany z niemoralnym zachowaniem znanego i podziwianego golfisty
Eldricka „Tigera” Woodsa. Drugi pt. Plotka jako narzędzie budowania zainteresowania produktem – traktujący m.in.:
o aferze rozwodowej między amerykańskimi aktorami: Tomem Cruisem i Nicole Kidman.
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klasyfikacji porządkującej czytelnik z łatwością porusza się w prezentowanej
tematyce. Walorem są także liczne przykłady ze świata reklamy dobrze ilustrujące
omawiane kategorie.
Drugim interesującym wątkiem książki i kluczowym czynnikiem warunkującym
pełne zrozumienie omawianych relacji jest zjawisko określane jako: Celebrity
Worship Syndrome, czyli syndrom uwielbienia dla znanych osób, wręcz uzależnienie
przejawiane przez olbrzymi odsetek światowej populacji. Konsument jest niemal
zobligowany do permanentnego przeglądania magazynów typu people, oglądania
seriali i programów telewizyjnych z udziałem uwielbianych bohaterów oraz zdobywania informacji z portali plotkarskich. Autorzy, powołując się na badania opublikowane
w brytyjskiej prasie przypomnieli, że w 2003 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy
tego terminu użył redaktor gazety „Daily Mail” James Chapman. Korzystając z badań,
zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich naukowców na łamach artykułu „Do you
worship the celebs?” przybliżył opinii publicznej trzy typy zachowań osób, u których
można zauważyć syndrom uwielbienia dla znanych osób. Pierwszy z nich uznany jest
przez naukowców za normalny w społeczeństwie permanentnie informowanym
o życiu sławnych ludzi. Dwa pozostałe natomiast mogą przerodzić się w stany psychologicznie trudne, którym towarzyszą stany lękowe czy depresyjne. Są to:
! entertainment–social – uzależnienie to objawia się podziwem dla zdolności
celebrytów do budowania zainteresowania własną osobą, a także towarzyskim
stylem życia i podziwem dla osób, które są obiektem wzmożonej uwagi otoczenia.
! intense–personal – obsesyjne uzależnienie od więzi z celebrytą i jego życiem.
Przejawem takiego uzależnienia jest obawa o życie celebryty jak o własne.
! bordeline–pathological – to rodzaj podświadomego uzależnienia od celebryty
objawiającego się w skrajnych przypadkach wyimaginowanymi rozmowami
z celebrytą i powoływaniem się na bliskie, przyjacielskie relacje z gwiazdą.
Trzecim ciekawym fragmentem książki jest rozdział dotyczący wskaźnika ROI –
Return on Investment, dzięki któremu możliwe jest zmierzenie efektywności
podejmowanych działań promocyjnych, inaczej mówiąc zwrot z inwestycji. Wskaźnik
ROI odpowiada na pytanie „Ile pieniędzy zarobimy wydając 1 zł”4.
Zastanówmy się zatem, kto jest adresatem tej książki? Jak już wspomniałam,
biorąc pod uwagę bogatą szatę graficzną i sposób prezentowania materiału, publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się popkulturą, gwiazdami
i reklamą. Niestety, osoba poszukująca wnikliwych, naukowych analiz zjawiska celebryta w roli głównej nie zadowoli się tą publikacją, chyba że potraktuje ją jako
przyjemny przerywnik w pracy naukowej.

4

http://www.websearchfactory.pl/slownik-pozycjonowania-i-e-marketingu/roi - dostęp: 12.11.2011.
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowym
„Media i Społeczeństwo”, kryteria zakwalifikowania
artykułu do druku, tzw. zapora ghostwriting
i guest authorship

Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest rocznikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe oraz sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty.
Tematyka artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma
(por. niżej: Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny rozumie nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją ich autora, że jest to oryginalny
materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw autorskich osób
trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy publikacji
i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje w myśl zasady 'doubleblinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni,
spoza Rady Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której
afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej,
którą autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów w języku
obcym (kongresowym), jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej,
w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na końcu
rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których autor ma
obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być wydrukowany.
188

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
! Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami, komunikologią,
semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów w pedagogice, etyką
mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi tego rodzaju.
! Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach i koncepcjach
metodologicznych, n. p. teksty mogą prezentować analizę materiału źródłowego,
omówienie stanu badań nad danym zagadnieniem lub metodologii badawczych,
badania porównawcze, studium przypadku, stanowić (cząstkową) syntezę, i inne.
Artykuł powinien zawierać jasne wnioski.
! Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki, pozbawionym
kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzania
zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor otrzymuje tekst do
korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji w ustalonym
przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu on line.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.

Tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku, gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba, nie
wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać szczegółowo
jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej nazwisko i afiliację.
Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem
z założenia, że etyka i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw. guest
authorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu publikacji
jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo * komunikologia * semiologia * socjologia mediów * media a pedagogika

Wydawca: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

RECENZJA ARTYKUŁU
Tytuł artykułu:
Kod artykułu:
Artykuł wpłynął do redakcji:
1. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
! Czy tytuł artyłułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy artyłuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
! a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy artyłuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną, zakończenie)?
a) TAk
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy sposób cytowania i lista pozycji blibliograficznych sporządzone są zgodnie
z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy język artyłułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
2. Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł nie nadaje się do publikacji
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3. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić,
wymieniając numery stron. Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony
sformalizowanego tekstu.

4. Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Adres e-mailowy, nr telefoniczny:

Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”
Opracowanie tekstu
!

!

!

!

!

!
!
!
!
!

!

Autor winien dostarczyć do redakcji czasopisma „Media i Społeczeństwo” wydruk
komputerowy tekstu z odsyłaczami dolnymi i streszczeniem w dwóch egzemplarzach (druk jednostronny A4) oraz elektroniczną wersję tekstu. Adres redakcji:
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B, pok. 218, 43-309
Bielsko-Biała z dopiskiem „Media i Społeczeństwo”, email: mis@ath.bielsko.pl.
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *rtf,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt, przypisy, motto 10 pkt,
interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Należy
unikać formatowania tekstu.
Na końcu tekstu należy umieścić streszczenie wraz z tytułem artykułu w języku
angielskim - maksymalnie pół strony, czcionka 10pkt. Nie należy zamieszczać na
końcu artykułu bibliografii.
Tytuły czasopism, konferencji, wystaw, itp. powinny być podawane w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów telewizyjnych,
gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Pełne nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych i witryn piszemy dużymi
literami, czcionka prosta.
Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów. Tytuły
należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi. W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień.
Wyrazy i terminy obce należy pisać kursywą.
Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem > ... < .
Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym w cudzysłowie
i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt.
Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej datę
i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie ważniejszych
referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat znaczenia i osiągnięć
konferencji, wykaz referatów.
Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.
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wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak, N. Fairclough (red.),
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008, s. 9-13.
– publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania
inicjału imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz miejsce i rok wydania, dalej strony.
Przykład: J. Kowalski i in., Media polskie, Warszawa 2010, s. 15-17.
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, miejsce i rok
wydania oraz strony. Przykład: J. Kowalski i in. (red.), Media za granicą, Warszawa
2010, s. 87-90.
!

Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych są
takie same, jak powyższe z tym, że podaje się nazwisko tłumacza. Przykład:
D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 11-17.

!

Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same, jak powyższe z tym, że
podajemy adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci oraz
datę dostępu w nawiasie okrągłym.
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Lista recenzentów
2011-2012

1. Prof. U H-P dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk -- Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy, Kielce
2. dr Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3. dr Lana Hudeček – Instytut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (Chorwacja)
4. dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
5. dr Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
6. prof. UŚ dr hab. Iwona Loewe –Uniwersytet Śląski, Katowice
7. prof. IJP PAN dr hab. Katarzyna Skowronek – Instytut Języka Polskiego, Polska
Akademia Nauk, Kraków
8. prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
9. prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski, Katowice
10. prof. UJ dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
11. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – Katolicka Univerzita v Ružomberku,
Ružomberk (Republika Słowacka)
12. prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”

Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
papierową jako wersję pierwotną (referencyjną).
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