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Globalna wioska fanów.
Przypadek społeczno-kulturowej działalności
miłośników komiksu
Streszczenie. Głównym celem artykułu jest opisanie działalności fanów komiksu na tle ogólnych przeobrażeń społeczno-kulturowych. Uwagi zawarte w tekście stanowią próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy fani komiksów mogą być traktowani jako twórcy McLuhanowskiej globalnej wioski. W pierwszej kolejności autor wskazuje teoretyczne źródła negatywnego wyobrażenia na temat fanów, które tkwią
w rozważaniach na temat procesów modernizacyjnych, demokratyzacyjnych i związanego z nimi rozwoju
kultury masowej. W kolejnym fragmencie autor przedstawia zagadnienia odnoszące się do współczesnych
przeobrażeń w obszarze wytwarzania kultury i opisuje Tofflerowską kategorię prosumenta. W trzeciej części opisane zostały przeobrażenia teoretycznej refleksji na temat fanów. W ostatnim fragmencie znajduje
się charakterystyka działalności podejmowanej przez polskich miłośników komiksu, która pod znakiem
zapytania stawia tezy mówiące o bierności tej grupy odbiorców kultury popularnej.
Słowa kluczowe: globalna wioska, fan, prosument, komiksy.

Wstęp
Popularny „batmanolog” Will Brooker w swojej przedmowie do opracowania Liama Burke’a
Fan Phenomena. Batman dokonał interesującego porównania. Zestawił mianowicie obok siebie
fabułę pisanej przez Granta Morrisona komiksowej serii Batman Incorporated ze zjawiskiem
ogólnoświatowego rozwoju fandomu Batmana. Opowieść o globalnej organizacji zrzeszającej
rożne, narodowe wersje Mrocznego Rycerza wydaje się trafną, a zarazem nośną medialnie metaforą rozrastającej się intensywnie społeczności miłośników tej komiksowej postaci (Brooker
2013). Stworzony w 1939 roku bohater jest na tyle popularny na całym świecie, że mówienie
o jego fanach, jako o globalnej wspólnocie staje się w pełni uzasadnione. Sympatyków tej postaci odnajdziemy zapewne w każdym kraju. Bardzo często nie ograniczają się oni tylko do czytania komiksów z przygodami swojego ulubieńca, ale także podejmują działania związane z swoją
pasją. Jako przykłady takich aktywności przyjmujących coraz bardziej zinstytucjonalizowane
formy, można byłoby wymienić chociażby organizację Międzynarodowego Dnia Batmana, która
staje się okazją do udziału spotkaniach, dyskusjach i imprezach. Od kilku lat ta inicjatywa realizowana jest także w Polsce.
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Nasuwa się tu kilka pytań. Czy takie zjawiska stanowią wystarczającą przesłankę do tego, żeby
mówić o globalnej wspólnocie fanów Batmana? Czy podobne działania podejmują także fani
innych komiksowych postaci? Czy uzasadnione jest mówienie o globalnej wiosce fanów komiksu w ogóle? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe ani oczywiste, a kilka kwestii domaga
się rozstrzygnięcia. Przede wszystkim trzeba się jakoś odnieść do niezwykle krytycznej wobec
fanów perspektywy, w ramach której rozpatruje się ich jako bierne, podatne na manipulację,
niezbyt dobrze radzące sobie w społeczeństwie i mniej lub bardziej patologiczne jednostki. Przyjęcie takiej optyki w zasadzie wyklucza dalszą refleksję o możliwości stworzenia jakiejkolwiek
globalnej wspólnoty. Jeżeli jednak nawet zdecydowalibyśmy się na odrzucenie tej krytycznej
perspektywy, to i tak należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym owa globalna fanowska wspólnota miałaby w ogóle polegać. W niniejszym tekście chciałbym zastanowić się nad
tymi problemami i podjąć próbę opisania specyfiki działania fanów komiksu na tle procesów
społeczno-kulturowych.
W pierwszej kolejności staram się wskazać teoretyczne źródła negatywnego wyobrażenia na
temat fanów. Wydaje się, że można je ulokować w krytycznych rozważaniach na temat procesów
modernizacyjnych, demokratyzacyjnych i związanego z nimi rozwoju kultury masowej, które
jednak z dzisiejszej perspektywy wydają się nie do końca adekwatne (1). Następnie omawiam
zagadnienia odnoszące się do współczesnych przeobrażeń w obszarze wytwarzania kultury
i związanej z nimi kategorii prosumenta, która często bywa dziś ilustrowana właśnie działalnością fanowską (2). W trzeciej kolejności bardziej szczegółowo przyglądam się fanom oraz przeobrażeniom teoretycznej refleksji na ich temat. Szczególną uwagę poświęcam oczywiście fanom
komiksu, jako tej grupie która jest szczególnie interesująca z punktu widzenia tematu niniejszego tekstu (3). W ostatniej części znajduje się charakterystyka działalności podejmowanej przez
polskich miłośników komiksu. Traktuję ją jako zestaw przykładów różnych form produktywności, które pod znakiem zapytania stawiają tezy mówiące o bierności tej grupy odbiorców kultury
popularnej. (4). Uwagi zawarte w niniejszym tekście należy potraktować, jako próbę znalezienia
odpowiedzi na pytanie, czy fani komiksów mogą być dziś rozpatrywani jako uczestnicy i twórcy
McLuhanowskiej globalnej wioski.

1. Przeobrażenia refleksji na temat kultury masowej
Podejmując refleksję na temat fanów warto usytuować ją w kontekście naukowych rozważań na
temat istoty kultury masowej, dzisiaj częściej – w związku ze zmianami w systemie jej wytwarzania – określanej mianem kultury popularnej. Przede wszystkim trzeba odnotować, że początki
krytycznego spojrzenia na kulturę masową są związane z przemianami społecznymi wynikającymi z rewolucji przemysłowej. Będąca jej konsekwencją urbanizacja i procesy demokratyzacji
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od samego początku były traktowane podejrzliwie przez przedstawicieli arystokracji stopniowo
tracącej swoją uprzywilejowaną i dominującą pozycję. Z tej perspektywy narodziny masowego
społeczeństwa oraz wszelkie zjawiska z nimi związane, były opisywane jako przemiany prowadzące do negatywnych konsekwencji. Najbardziej znaną zapewne krytyką tych przeobrażeń
pozostaje do dziś Bunt mas Jose Ortegi y Gasseta, stanowiący w gruncie rzeczy ostrzeżenie
przed prymitywnym i bezceremonialnie wkraczającym do sfery publicznej człowiekiem masowym (Ortega y Gasset 1982). W ramach tego sposobu myślenia stopniowo uformowała się radykalna krytyka nowego typu kultury, która powstała w celu zaspokojenia potrzeb nowej grupy
konsumentów. Zwolennicy tego punktu widzenia byli przekonani o jej negatywnym wpływie na
odbiorców zmieniających się w masę podatnych na manipulację jednostek.
Zwolennikom tego punktu widzenia adresaci kultury masowej zaczęli jawić się jako amorficzna
masa biernych i podatnych na manipulację jednostek, niezdolnych do samodzielnego i krytycznego myślenia. Często podkreślano również, że to właśnie kultura masowa stała się narzędziem
sprawowania władzy nad tą bierną częścią populacji. Źródeł tej perspektywy można upatrywać
w konserwatywnej tradycji opartej na skrajnie negatywnym nastawieniu do nowych zjawisk
związanych m.in. z procesami demokratyzacji oraz rozwoju mediów masowych. W przywołanych powyżej sformułowaniach można dostrzec wpływy autorów obawiających się m.in. tyranii
większości (de Tocqueville 2005), zagrażającego wszystkiemu, co szlachetne i wartościowe tłumu (Le Bon 2004), wspomnianego już buntu mas (Ortega y Gasset 1982), dominacji przemysłu
kulturalnego jako narzędzia kontroli społecznej (Horkherimer, Adorno 2010), upadku opartej na
racjonalnym rozprawianiu sfery publicznej (Habermas 2007), czy negatywnego wpływu skoncentrowanych wyłącznie na rozrywce mediów masowych (Postman 2002) i eliminowaniu przez
nie umiejętności racjonalnego rozumowania (Sartori 2007). Te zjawiska składają się na proces,
w ramach którego masa odbiorców dzięki swojej bierności w paradoksalny sposób przejmuje
kontrolę nad tymi, którzy chcieli nią manipulować i zmusza ich do coraz intensywniejszego
zabiegania o jej przychylność (Baudrillard 2006).
Kontynuację tego sposobu myślenia można odnaleźć we współczesnej, krytycznej refleksji na
temat fanów. Fan to ktoś, kto dziś wywołuje nadal raczej negatywne skojarzenia. W zależności
od kontekstu, pojęcie to odnoszone jest bądź to do sfery showbiznesu, w której królują dziś
tak zwani celebryci, bądź do sportu, który zresztą też jest dziś obszarem generującym różnego
rodzaju „gwiazdy”. Rozwrzeszczany i reagujący histerycznie tłum, tworzony przez pochłonięte
obsesyjnie wyrażanym uwielbieniem dla swoich idoli jednostki szalejące na sportowych stadionach lub salach koncertowych, jest bez wątpienia dla wielu osób doskonałą ilustracją tego,
co oznacza bycie fanem. W takim stereotypowym wyobrażeniu odnaleźć można przedłużenie
naszkicowanego powyżej konserwatywnego sposobu myślenia o masach, jako o czymś z natury

10

Paw eł Ciołkiewicz

gorszym od elitarnej mniejszości. Takie uogólnienie jest dziś tyleż powszechne, co niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie negując bowiem tego, że w społecznościach fanów znajdziemy także
jednostki odpowiadające temu opisowi, należy stwierdzić, że ekstrapolowanie tego opisu na
wszystkich fanów jest po prostu zafałszowywaniem rzeczywistości.
Obok tego skrajnie krytycznego punktu widzenia stopniowo kształtowała się perspektywa
znacznie przychylniejsza wobec nowych zjawisk społeczno-kulturowych. Odbiorcy kultury
popularnej z tego punktu widzenia byli postrzegani jako aktywne jednostki, które podejmują różnorodne działania, świadczące o ich twórczym potencjale. Mamy tu zatem do czynienia
z szeregiem praktyk polegających na kreatywnym przetwarzaniu dóbr kultury popularnej oraz
zaangażowaniu w tworzenie społeczności połączonych wspólnymi pasjami i zainteresowaniami.
Teoretyczne źródła tego afirmatywnego spojrzenia na społeczeństwo masowe można z kolei
sytuować między innymi: w pracach kanadyjskiego medioznawcy Marshalla McLuhana wieszczącego nadejście ery globalnej wioski, która miałaby powstać dzięki rozwojowi mediów elektronicznych (McLuhan 2004), w tekstach Michela de Certeau, który zdecydowanie zakwestionował postrzeganie współczesnego odbiorcy kultury popularnej jedynie w kategoriach biernego
konsumenta i potraktował takie podejście jako przejaw ideologii klasy dominującej (de Certeau,
2008), w badaniach Stuarta Halla nad aktywną rolą odbiorcy w dekodowaniu przekazu medialnego (Hall 1987), czy wreszcie w rozważaniach Alvina Tofflera dotyczących twórczej działalności tzw. prosumentów (Toffler 1997).
Kontynuację tego sposobu myślenia o współczesnych odbiorcach kultury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej ich kategorii, jaką stanowią fani, można odnaleźć natomiast w pracach Johna Fiske (2001), Henry’ego Jenkinsa (1992, 2007) czy Paula Levinsona
(1999, 2010). W polskiej refleksji istotną rolę odgrywają natomiast prace Marka Krajewskiego
(2003) oraz Piotra Siudy (2010, 2012). Z tej perspektywy fandom, czyli owa wspólnota fanów,
jest zatem czymś znacznie bardziej złożonym, wielowymiarowym i interesującym niż wynikałoby to z pokutujących cały czas stereotypów. Co więcej, może ona w dzisiejszej rzeczywistości
stanowić szansę na ucieleśnienie McLuhanowskich idei odnoszących się do globalnej wioski.
Szeroko rozumiana wspólnota fanów kultury popularnej choć oczywiście niezwykle zróżnicowana i rozdrobniona wypracowuje bowiem stopniowo mechanizmy działania, które okazują się
coraz bardziej uniwersalne, a dzięki żywiołowemu rozwojowi internetu staje się ona w coraz
większym stopniu świadoma własnej odrębności.
Nie chodzi oczywiście o to, że na naszych oczach powstaje jakaś utopijna wspólnota ludzi nieustannie się ze sobą komunikujących i tworzących zażyłe więzi. Zamiast tego mamy raczej
do czynienia z sytuacją, w której fani kultury popularnej na całym świecie podejmują, często
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niezależnie od siebie, pewne praktyki stanowiące zaprzeczenie rytualnie powtarzanych tez mówiących o ich bierności i atomizacji oraz w coraz większym stopniu uświadamiają sobie to, że
działają oni wśród osób o podobnych zainteresowaniach. Nawet jeśli nie znają się bezpośrednio,
mają świadomość funkcjonowania w wyobrażonej wspólnocie zrzeszającej ludzi podobnych do
siebie pod względem zainteresowań. Dzięki temu „bycie fanem” staje się również elementem
swoistego dyskursu, w którym wytwarzany jest pewien zestaw przekonań i wyobrażeń na temat tego, co tak naprawdę oznacza przynależność do tej wspólnoty. Wspólnoty, która w coraz
większym stopniu ma charakter globalny. Taka perspektywa nie oznacza rzecz jasna rezygnacji
z krytycznej oceny zjawisk negatywnych, które mogą wynikać np. z możliwości wykorzystywania fandomu przez przemysł kulturowy. Wydaje się jednak, że zwrócenie uwagi na te pozytywne
aspekty pozwala na wpisanie ich w globalne przeobrażenia związane z kształtowaniem się zjawiska prosumpcji.

2. Produkcja – konsumpcja – prosumpcja
Rewolucja przemysłowa ukształtowała społeczeństwo, w którym kluczową rolę odgrywała gospodarka oparta na produkcji. To właśnie system przemysłowego wytwarzania dóbr traktowano
jako – odwołując się do terminologii Marksowskiej – bazę, która determinowała wszystkie pozostałe sfery życia społecznego. Jednak wraz ze stopniowym zmniejszaniem się roli przemysłu –
początki tego procesu można lokować w drugiej połowie XX wieku – miejsce produkcji zaczęła
zajmować konsumpcja. Zmianom społecznym towarzyszyła zmiana dyskursu naukowego. Pojawiła się w nim kategoria społeczeństwa konsumpcyjnego, czyli społeczeństwa kształtującego się
pod koniec dwudziestego wieku, w którym kluczową rolę w określaniu hierarchii społecznej zaczęto przypisywać konsumpcji. Dziś natomiast miejsce producenta i konsumenta powoli zajmuje prosument, czyli ktoś, kto stanowi połączenie właściwości obu wcześniej wspomnianych ról.
Aktywność prosumencka polega na angażowaniu, traktowanego dotąd jako biernego, odbiorcy
dóbr kultury do ich aktywnego współtworzenia. Jeśli zgodzimy się z powyższą charakterystyką,
to na zjawisko prosumpcji można spojrzeć, albo jako na przejaw coraz większej podmiotowości
i autonomii jednostek mających dziś coraz większe możliwości wytwarzania dóbr kulturowych
albo, wręcz przeciwnie, jako na rezultat procesu tworzenia jedynie iluzji owej podmiotowości,
która skrywa nowe praktyki władzy1.
Pierwsza, optymistyczna interpretacja tego zjawiska nawiązuje do koncepcji popularyzatora
pojęcia prosumpcji – Alvina Tofflera (1997). Dowodził on, że wraz z rozwojem społecznym
i nastaniem tak zwanej trzeciej fali, następują istotne przeobrażenia w organizacji społecznej,
1

Szerzej pisałem na ten temat w: Ciołkiewicz 2014. W dalszej części odwołuję się do kilku fragmentów tego tekstu.
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które przywracają do pewnego stopnia stan charakterystyczny dla społeczeństw pierwszej fali.
„W czasach pierwszej fali – pisze Toffler – ludzie korzystali głównie z tego, co sami wyprodukowali. Nie byli oni producentami ani konsumentami w powszechnie przyjętym sensie. Można by
ich natomiast nazwać «prosumentami». Dopiero rewolucja przemysłowa wbiła klin pomiędzy
obie funkcje i rozdzieliła je, wprowadzając podział na producentów i konsumentów” (Toffler
1997, s. 470). Przejście od społeczeństwa pierwszej do społeczeństwa drugiej fali polegało zatem
na ewolucji od rolniczego społeczeństwa, tworzonego przez samowystarczalne gospodarstwa
domowe, do społeczeństwa przemysłowego, w którym wytwory własnej pracy poszczególnych
jednostek były przeznaczane przede wszystkim na wymianę lub na sprzedaż. Wraz z nastaniem
społeczeństw trzeciej fali następuje natomiast swoisty powrót do przeszłości – sztucznie oddzielone od siebie sfery konsumpcji i produkcji, znów łączą się tworząc obszar, w którym jednostki
wytwarzają produkty przede wszystkim na własne potrzeby.
Według Tofflera proces przejścia od biernej konsumpcji do aktywnej prosumpcji ilustrują zjawiska związane z działalnością samopomocową, usługową oraz projektowo-wytwórczą. Wszystko to wiąże się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla kształtu rynku, jak i stylu życia
w społeczeństwach trzeciej fali. Wydaje się, że na podstawie analizy tych poglądów na temat
współczesnej prosumpcji, można stwierdzić, że mamy tu do czynienia z akcentowaniem raczej pozytywnej strony tego zjawiska. Wprawdzie Toffler podkreśla niejednoznaczną rolę, jaką
w rozwijaniu prosumpcji odgrywa przemysł, jednak równie wyraźnie akcentuje on to, że dzięki
niemu poszerza się obszar, w którym jednostka może korzystać z nowych swobód.
Dziś nie brakuje badaczy, którzy nie tylko podzielają ten Tofflerowski optymizm, ale znacznie
poza niego wykraczają. Powody do tego optymizmu lokowane są zazwyczaj w dynamicznym
rozwoju nowych mediów. Za narzędzie pozwalające na zwiększenie efektywności kreatywnej
działalności prosumpcyjnej oraz płaszczyznę, na której mogą funkcjonować różnego rodzaju
zrzeszenia prosumentów, uważa się dziś przede wszystkim internet. Jest on często traktowany
jako medium dające niemal nieograniczone możliwości rozwoju kreatywności. Jako jedną z bardziej wyrazistych ilustracji tego punktu widzenia można byłoby przywołać poglądy znanego
medioznawcy Paula Levinsona dobitnie wyrażone w książce Nowe nowe media. Według niego
nowy rodzaj mediów otwiera dziś przed użytkownikami wyjątkowe możliwości tworzenia własnych dzieł. Tytułowe „nowe nowe media” zacierają granicę pomiędzy twórcą i odbiorcą dzięki
czemu: „każdy konsument jest jednocześnie producentem” podkreśla Levinson, rozwijając w ten
sposób idee Tofflera (Levinson 2010, s. 11). Można byłoby powiedzieć, że owe „nowe nowe
media” – m.in. Wikipedia, Facebook, You Tube, blogosfera – stanowią z tego punktu widzenia
urzeczywistnienie McLuhanowskiej idei globalnej wioski. Na polskim gruncie taką radykalną,
chwilami bardzo jednostronną, pochwałę społeczno-kulturowych następstw rozwoju internetu
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prezentuje Kazimierz Krzysztofek (2014). Według niego kultura ukształtowana po trzeciej rewolucji, czyli rewolucji informacyjnej związanej z rozwojem internetu, jest kulturą, w której
„kasta wielkich wytwórców nie ma już monopolu; nastąpiło rozproszenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji treści” (Krzysztofek 2014, s. 28). W dalszym ciągu swojego wywodu badacz
mówi, również w duchu McLuhanowskiego optymizmu, o powrocie do czasów nieskrępowanej
komunikacji zapewnianej właśnie przez żywiołowo rozwijający się internet. Korzyści związane
z rozwojem komunikacji mają iść w parze z pozytywnymi zjawiskami ze sfery wytwarzania,
w tym wytwarzania treści symbolicznych. Krótko mówiąc Tofflerowki prosument wyposażony
dodatkowo w zestaw cech związanych z podmiotowością i kreatywnością, według Krzysztofka
staje się symbolem naszych czasów. Nie negując wielu korzyści związanych z rozwojem internetu, trzeba jednak stwierdzić, że istnieje także drugie, mniej optymistyczne oblicze prosumenta.
Tam, gdzie niektórzy widzą nieskrępowany rozwój podmiotowości i eksplozję kreatywności
świadczącą o przejmowaniu kontroli przez jednostki, inni dostrzegają bowiem oddziaływanie
mechanizmów władzy, która tworząc iluzję wolności, zniewala jednostki w niespotykanym dotąd stopniu. Na przykład z perspektywy zaproponowanej przez Michela Foucaulta, tego typu
aktywność prosumencka jawi się już nie tyle jako przejaw autonomii jednostek, ale przeciwnie,
jako naturalna konsekwencja działania nowych form władzy. Doskonałym układem odniesienia
dla analizy tych zjawisk może być zyskująca w ostatnich latach coraz większą popularność kategoria rządomyślności, rozwijana przez Foucaulta w trakcie wykładów wygłaszanych w College
de France. Francuski filozof analizował ją szczegółowo w ramach dwóch cyklów wykładów
wygłoszonych w latach 1977-1979 (Foucault 2010a, 2010b). Analizując przeobrażenia władzy zachodzące od średniowiecza doszedł mianowicie do wniosku, że w połowie XVIII zaczął
kształtować się nowy jej typ, różny od władzy suwerennej, dyscyplinarnej oraz pastoralnej. Tę
nową formę rządzenia nazwał Foucault rządomyślnością. Władza suwerenna opierała się na zasadzie „rządzenia nigdy za wiele”, natomiast rządomyślność jest sztuką, która wiąże się z zasadą
„rządzenia zawsze za dużo”.
Jedną z charakterystycznych cech tego nowego typu władzy jest to, że dąży ona do tego, by
„pozostawiać rzeczy ich biegowi” (Foucault 2010b, s. 67). Punktem wyjścia działań podejmowanych przez władzę jest analiza, a ich cechę charakterystyczną stanowi nieustanne dostosowywanie się do rzeczywistości. Kluczową rolę zaczyna natomiast odgrywać kategoria wolności.
Z punktu widzenia Foucaulta jest ona jednak „(…) niczym innym jak tylko korelatem wdrażania urządzeń [dispositifs] bezpieczeństwa. Urządzenie [dispositif] bezpieczeństwa (…) działa sprawnie tylko pod warunkiem, że zapewni mu się coś takiego jak wolność w znaczeniu,
jakie temu słowu nadawano w wieku XVIII: zamiast ulg i przywilejów przyznawanych konkretnym osobom – możliwość poruszania się, przemieszczania, cyrkulacji zarówno rzeczy, jak
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i ludzi” (Foucault 2010b, s. 71). Jest to jednak specyficzne rozumienie wolności – jest ona zaledwie elementem niezbędnym do tego, by mógł rozwinąć się nowy system władzy, lepiej dostosowanej do szybko zmieniających się warunków i skuteczniejszej niż władza suwerenna,
pastoralna czy dyscyplinarna. Opisywana przez Foucaulta rodząca się w osiemnastym stuleciu nowa sztuka rządzenia nie tyle niesie ze sobą zatem nowe swobody, ile wytwarza je jako
warunek konieczny własnego funkcjonowania. W konsekwencji wolność musi być nieustannie
reprodukowana, zaś jednostki muszą być przekonywane do tego, że posiadają określony obszar
wolności i zachęcane do tego, żeby z niej korzystać.
Krótko mówiąc, z punktu widzenia tej analizy wolność związana z ideologią liberalną jest traktowana jako konsekwencja kształtowania się nowego systemu władzy, a nie jako efekt oddolnych ruchów opartych na jej kwestionowaniu. „Jeśli używam – mówi Foucault – tego słowa, to
dlatego, że praktyka rządzenia, która się tu wyłania, nie ogranicza się do respektowania, gwarantowania takich czy innych swobód. Na głębszym poziomie wolność jest raczej tym, co praktyka
ta konsumuje. Jest tak dlatego, że może ona funkcjonować tylko pod warunkiem istnienia pewnych swobód: wolności rynku, wolności kupna i sprzedaży, swobodnego korzystania z prawa
własności, wolności dyskusji albo wolności słowa itd. Nowa sztuka rządzenia potrzebuje więc
wolności, konsumuje ją. Co oznacza, że wciąż domaga się wytwarzania i organizowania” (Foucault 2010a, s. 87). Wszytko to ma rzekomo służyć jednostce, ale nie sposób nie zauważyć, że
tak naprawdę chodzi o korzyści dla systemu, który w zawoalowany sposób naiwne jednostki
wykorzystuje.
Wydaje się, że potraktowanie rozlicznych współczesnych strategii prosumenckich jako przejawów rządomyślności, byłoby zgodne z intencjami Foucaulta. Zawsze, gdy producenci kultury
popularnej zachęcają odbiorców do kreatywnego udziału we współtworzeniu konsumowanych
produktów (filmów, seriali, komiksów itp.), daje o sobie znać mechanizm generowania wolności
jako narzędzia zwiększania zysku. Dla przykładu, angażowanie się miłośników seriali telewizyjnych czy serii komiksowych w proces współtworzenia fabuły, zakładania fanowskich stron
internetowych poświęconych danemu projektowi, czy udział w rozmaitych konwentach poświęconych kulturze popularnej, są z tego punktu widzenia przejawem doskonałego ucieleśnienia
rządomyślności, a nie autonomicznej i kreatywnej prosumpcji. Korzystając ze swojej rzekomej
wolności konsumenci kultury masowej dostarczają przemysłowi nowych pomysłów. Nie sposób
nie zauważyć, że chodzi tu o nową formę wyzysku. Do podobnych wniosków – nie odwołując
się jednak do koncepcji Foucaulta – dochodzi Bartosz Mika, który widzi w pojęciu prosumpcji
narzędzie „dyskursywnej manipulacji oraz marketingowego oddziaływania” (Mika 2014, s. 94).
Z jego punktu widzenia, stanowi ono jedynie sposób na złagodzenie oskarżeń wobec konsumeryzmu oraz ukrycie niezbyt korzystnych dla odbiorców praktyk przemysłu kulturalnego.
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Ta krytyczna perspektywa również znajduje swoje odzwierciedlenie w refleksji na temat internetu. Jako przykład skrajnie krytycznego nastawienia do tego medium, można byłoby przywołać
książkę Andrew Keena Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, w której autor przeprowadza
radykalną krytykę internetu, jako medium powodującego dramatyczną redukcję ilości wiarygodnych informacji w sferze publicznej oraz prowadzącego do całkowitego zaniku prawdy (Keen
2007). Tam gdzie dzięki zatarciu granicy pomiędzy twórcą i odbiorcą wspominany wcześniej
Levinson dostrzegał szanse na rozwój wolności i kreatywności, tam Keen widzi „obniżenie jakości i wiarygodności otrzymywanych przez nas informacji, co z kolei zniekształca, by nie rzec,
że całkowicie niszczy nasz narodowy dyskurs” (Keen 2007, s. 45). Te poglądy kojarzą się z dziełem postmodernistycznego francuskiego filozofa Jeana Baudrillarda, który w swoich książkach
wielokrotnie analizował negatywny wpływ mediów na rzeczywistość społeczną. Konsekwencję
tego wpływu stanowi między innymi „implozja sensu”, czyli zjawisko polegające na nadprodukcji informacji przez współczesny system medialny, która prowadzi z kolei do dezorientacji
jednostek. Niekontrolowany przyrost informacji powoduje zanik ich związku z rzeczywistością,
którą rzekomo opisują. Tak powstaje hiperzeczywistość, w której ludzie żyją w otoczeniu symulakrów, odcinających ich od prawdziwej rzeczywistości (Baudrillard 2005).
Wydaje się, że rozpatrując zjawiska prosumpcji, pojawiające się na gruncie współczesnego internetu, warto mieć w pamięci oba teoretyczne układy odniesienia, jako skrajne punkty orientacyjne swoistego continuum. Z jednej strony mamy wpisującą się w rozważania Tofflera o prosumpcji optymistyczną diagnozę Marshalla McLuhana – określanego często prorokiem „globalnej
wioski” – rozwijaną dziś głównie w odniesieniu do mediów społecznościowych przez takich
medioznawców, jak Paul Levinson; z drugiej zaś strony obserwujemy mające wiele wspólnego
z propozycjami Foucaulta, krytyczne spojrzenie na współczesne media, obecne w twórczości
Jeana Baudrillarda, które na grunt refleksji nad internetem przenoszą tacy autorzy jak Andrew
Keen. Obie perspektywy teoretyczne wyznaczają skrajne punkty, pomiędzy którymi jest miejsce
na optykę pośrednią. Jej zaletą powinna być gotowość do uwzględniania w analizie zarówno
tych zjawisk, które wiążą się z wartościowymi działaniami podejmowanymi przez dzisiejszych
prosumentów, jak i tych, które ewidentnie sygnalizują jakiś rodzaj manipulacji. Mając to wszystko na uwadze, warto dokładniej przyjrzeć się kategorii specyficznego prosumenta, jakim jest
współczesny fan.

3. Fani jako wyjątkowi prosumenci
Czy jednak fana w ogóle można traktować jako prosumenta? Odpowiedź na to pytanie zależy
oczywiście od perspektywy, z której będzie formułowana. Krytycznie nastawieni wobec kultury popularnej teoretycy zapewne nie zgodzą się z przypisywaniem fanom prosumenckich
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właściwości, natomiast zwolennicy afirmatywnego punktu widzenia nie będą mieć z tym kłopotów. Tym bardziej, że jest to kategoria, która przeszła w ostatnich latach znaczącą ewolucję,
a w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością wśród badaczy akademickich. Jako
ilustrację można wskazać chociażby serię publikacji poświęconych fanom kultury popularnej
wydawanych przez Intellect Books. Wśród monografii i antologii opublikowanych dotychczas
znajdziemy opracowania poświęcone m.in. fanom Gwiezdnych Wojen, Star Treka, Batmana,
Sherlocka Holmesa, Doktora Who, Jamesa Bonda oraz wielu innym produkcjom współczesnej
kultury popularnej2.
Odwołując się do ustaleń Piotra Siudy, można wyróżnić trzy fale naukowego zainteresowania
problematyką fanowską (Siuda 2010). Pierwszą z nich autor określa mianem „fali dewiacji”.
Chodzi tu o zapoczątkowany w pierwszej połowie dwudziestego wieku okres, kiedy to fanów
kultury popularnej oraz sportu traktowano jako maniaków, czy obsesyjnych szaleńców, skrajnie
podatnych na manipulacyjne oddziaływania mediów. Fan był wówczas postrzegany głównie
jako dewiant, zdziecinniała jednostka, niezdolna do samodzielnego myślenia, podatna na manipulacje i skłonna do zachowań agresywnych.
Najbardziej chyba spektakularnym przykładem takiego podejścia, związanym z tematem niniejszego artykułu, są publikacje Fredericka Werthama z lat pięćdziesiątych na temat czytelników
komiksów. Ten popularny wówczas psychiatra – głównie dzięki udziałowi w transmitowanych
przez telewizję obradach Podkomisji Senatu USA ds. Przestępczości Nieletnich – dał się poznać
jako zagorzały, by nie powiedzieć fanatyczny, przeciwnik komiksów. W audycjach radiowych,
tekstach publicystycznych i opracowaniach naukowych3 oskarżał historie obrazkowe o propagowanie treści, które nieodwracalnie wypaczają psychikę czytelników (Wertham 1948, 1953). Teksty
kontrowersyjnego psychiatry zawierają szereg opisów dziecięcej agresji, fragmenty wywiadów
przeprowadzanych z młodocianymi przestępcami oraz ilustracje w postaci najbardziej drastycznych kadrów komiksowych. Za pomocą takich zestawień Wertham przekonywał o szkodliwości
komiksów, które nie tylko przyczyniają się do wzrostu przestępczości wśród nieletnich, ale prowadzą do wielu poważnych problemów rozwojowych czyniąc z czytelników patologiczne jednostki.
Warto odnotować, że dziś nie tylko kwestionowana jest naukowa wiarygodność ustaleń Werthama, ale także podejmowane są interesujące próby odwrócenia tej argumentacji, polegające
na traktowaniu komiksów i komiksowych superbohaterów jako narzędzi terapeutycznych, które
mogą pomagać w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej. Jako przykład można wymienić wydaną niedawno książkę Janiny Scarlet Superhero Therapy: A Hero’s Journey through
Zob.: http://www.intellectbooks.co.uk/books/view-Series,id=32/ [dostęp: 20.10.2016].
Najbardziej znaną jego publikacją naukową pozostaje Seduction of the Innocent. Wiele informacji na temat tej książki można
znaleźć na stronie: www.lostsoti.org [data dostępu: 20.10.2016].
2
3
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Acceptance and Commitment Therapy, w której autorka opisuje, jak superbohaterowie mogą
zostać zaangażowani do procesu terapeutycznego i pomóc ludziom radzić sobie z niepokojem,
lękiem, depresją, wstydem i traumami. Proces terapeutyczny oparty jest tu na pokazywaniu,
w jaki sposób codzienne problemy ludzi są odwzorowywane w opowieściach superbohaterskich
(Scarlet 2016)4. Jak widzimy to, co kiedyś było źródłem oskarżeń o eskapizm i odwracanie się
od rzeczywistości, staje się dziś sposobem na przywracanie jednostkom umiejętności radzenia
sobie z problemami i efektywnego funkcjonowania w tej rzeczywistości. Innym poruszającym
przykładem praktycznego wykorzystania fascynacji superbohaterami w procesie radzenia sobie
z traumą jest autobiograficzny komiks Deana Trippe, w którym opisuje on sposób, w jaki Batman pomógł mu poradzić sobie z tragedią, jakiej doświadczył w dzieciństwie (Trippe 2015)5.
Komiksowy, fikcyjny bohater ukazany jest tu, jako postać która realnie pomaga w procesie przełamywania traumy.
Jednak pomimo tego, że dziś coraz częściej odrzuca się i kwestionuje taki sposób myślenia, jak
ten reprezentowany przez Werthama, w refleksji naukowej nadal można znaleźć jego kontynuatorów, wpisujących się swoimi pracami w nurt „fali dewiacji”. Joli Jenson pokazuje, że współcześnie również obecne są poglądy, zgodnie z którymi fan to patologiczna, obsesyjna i niezdolna
do życia w społeczeństwie jednostka bądź też członek rozhisteryzowanego tłumu (Jenson 2001,
s.11-12). Ich źródeł należy upatrywać według autorki w refleksji na temat zjawisk związanych
z rozwojem nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego – upadku wspólnoty i będącej jej
rezultatem atomizacji oraz rosnącej władzy mediów. Oba te zjawiska odpowiadają za ukształtowanie się wyobrażenia fana jako jednostki samotnej i podatnej na medialny wpływ. O ile taki
wizerunek fana jest krzywdzący i daleki od rzeczywistości, o tyle nie sposób zaprzeczyć, że
i dziś fani stają się ofiarami manipulacji. Jako przykład można rozważyć przypadek akcji promocyjnej poprzedzającej premierę filmu Christophera Nolana The Dark Knight. Według Margaret
Rossman ta kampania pokazała, że dzisiejszy filmowo-komiksowy fandom może być łatwym
obiektem manipulacji specjalistów od marketingu (Rossman 2013). Jest to niestety manipulacja
o tyle niebezpieczna, że stwarza iluzję autonomii, aktywności i kreatywności tych, którzy są
obiektem jej oddziaływań. Trudno nie zgodzić się z autorką, że dzięki pomysłowym rozwiązaniom marketingowcy cynicznie wykorzystali fanów do własnych celów.
Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy nadchodzących
zmian w refleksji na temat fanów. Coraz częściej zaczęto kwestionować skrajnie negatywny
wizerunek fana zastępując maniakalno-histeryczną, bierną jednostkę, aktywnym i twórczym
podmiotem zdolnym do przeciwstawienia się działalności przemysłu kulturalnego. Te zmiany
4
5

Więcej informacji o książce i terapii można znaleźć na stronie: http://www.superhero-therapy.com/ [dostęp 20.12.2016]
Zob: http://www.tencentticker.com/somethingterrible/ [data dostępu: 20.10.2016].
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w refleksji na temat fanowskiej działalności Piotr Siuda określa mianem „fali oporu”. W ramach tego nurtu tym „złym” stają się podmioty przemysłu kulturalnego, które produkują treści
nastawione na manipulowanie społeczeństwem i czerpanie zysków, natomiast fani są postrzegani jako ta część masowej publiczności, która jest bardziej świadoma nieuczciwych praktyk
niż przeciętni odbiorcy. Fan jako jednostka doskonale obeznana z kulturą popularną, dysponuje
bowiem możliwościami aktywnego interpretowania i reinterepretowania oferowanych mu treści
oraz przeciwstawiania się presji.
Umowną datą rozpoczęcia trzeciego okresu – określanego jako „fala głównego nurtu” – jest
według Siudy rok 2006, kiedy to ukazała się publikacja Henry’ego Jenkinsa Kultura konwergencji. W ramach tej optyki fan nie jest już traktowany jako tylko twórczy buntownik, który potrafi
przeciwstawić się hegemonii wielkich koncernów medialnych, a staje się kimś, kto może z nimi
współpracować i czerpać z tej współpracy realne korzyści. Refleksja naukowa pojawiająca się
wraz z tą trzecią falą odrzuca czarno-biały podział na „złych” (koncerny medialne) i „dobrych”
(fani), zastępując go metaforyką współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu. Problematykę
napięcia i wzajemnych oddziaływań zachodzących między przemysłem kulturowym a fanami
podejmuje William Proctor (2013). Odwołując się do kategorii marksistowskich, podkreśla on,
że choć środki produkcji znajdują się w rękach przedstawicieli wielkich koncernów, to jednak
rola fandomu jest dziś znacząca. Twórcy muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, choć nie jest to łatwe i nie zawsze się udaje. Według autora jako przykład tej zależności
może posłużyć filmowa trylogia Christophera Nolana, który – nie rezygnując z wolności twórczej – wziął sobie do serca oczekiwania fandomu, dzięki czemu jego produkcje zdobyły uznanie
krytyków i zaskarbiły sobie sympatię zagorzałych fanów Batmana. Wreszcie dostali oni bowiem
to, na co czekali od lat, czyli swojego komiksowego idola tak mrocznego i tak realnego, jak to
tylko możliwe.
Wydaje się zatem, że dziś fan jest bardzo skomplikowaną kategorią, która obarczona jest bagażem wszystkich znaczeń wypracowywanych od początku dwudziestego wieku. Dla jednych
będzie to nadal patologiczna jednostka, przesadnie reagująca na obiekty własnej fascynacji i dająca sobą manipulować. Dla innych będzie to krytyczny i w pełni świadomy manipulacyjnej
działalności wielkich koncernów odbiorca, zdolny do tego, by przeciwstawić się systemowi medialnemu. Znajdziemy wreszcie i takie poglądy, zgodnie z którymi fan stał się dziś pełnoprawnym podmiotem gry, jaką twórcy podejmują z publicznością. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że
w rezultacie tego procesu fan przestał być postrzegany jako jednowymiarowa, bierna jednostka
i zyskał szereg nowych właściwości. Z punktu widzenia problematyki niniejszego tekstu kluczowe wydaje się to, że jest on postrzegany jako jednostka potencjalnie produktywna. John Fiske
w tej fanowskiej działalności dopatruje się trojakiego rodzaju produktywności (Fiske 2001).
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Po pierwsze zatem, mamy tu do czynienia z produktywnością semiotyczną (semiotic productivity), która polega na tym, że odbiorcy dóbr kultury popularnej wpisują w nie własne znaczenia,
zazwyczaj inne od tych, które chcą narzucić przedstawiciele kultury dominującej. Fiske podaje
przykład fanek Madonny, które wypracowują definicje własnej seksualności, opozycyjne wobec
tych, które chcieliby narzucić krytycy tej piosenkarki – tam gdzie oni widzą łamanie reguł, wulgarność i perwersję, wielbicielki dostrzegają manifest wyzwolenia z opresji narzucanej przez patriarchalne społeczeństwo (Fiske 2001, s. 37). Odwołując się do przykładów komiksowych, warto
wskazać badania przeprowadzone przez Annę-Marię Covich. Autorka na podstawie analizy wywiadów z fanami Batmana, dochodzi do wniosku, że kluczową rolę w procesie identyfikacji z tą
postacią odgrywa nie tyle – będąca główną jej właściwością – niezłomna walka o sprawiedliwość,
ale fakt posiadania przez nią typowo ludzkich słabości. Przesłanie płynące z tych opowieści jest
według respondentów proste – skoro człowiek bez supermocy jest w stanie pokonać swe słabości,
to każdy człowiek, jeżeli tylko chce, może zrobić coś wartościowego dla świata6.
Po drugie, w ramach fanowskiej działalności daje się zaobserwować produktywność wypowiedzeniową, czy też enuncjacyjną (enunciative productivity). O ile produktywność semiotyczna
ma charakter wewnętrzny i związana jest z procesami interpretacji oraz nadawania określonych
znaczeń np. podczas cichej lektury, o tyle z produktywnością enuncjacyjną mamy, według Johna
Fiske, do czynienia wówczas, gdy owe wypracowane przez odbiorców znaczenia zostaną wypowiedziane i staną się przedmiotem dyskusji prowadzonej wśród fanów. Możliwość dzielenia
się własnymi opiniami, poglądami i sposobami interpretowania określonych dzieł stanowi jeden
z kluczowych elementów konstytuujących wspólnotowy charakter fandomu.
Produktywność tekstualna (textual productivity) to trzecia forma produktywności, o której mówi
Fiske. W tym przypadku chodzi o działalność polegającą na tworzeniu własnych dzieł, które następnie puszczane są w obieg fanowskiej kultury. Ta sfera jest dziś najbardziej rozbudowana, co
manifestuje się między innymi w wielości typów działań podejmowanych przez fanów kultury
popularnej. Można tu mianowicie wyróżnić: fan fiction, fan art, fan film czy też cosplay (zob.
np. Siuda 2012, s. 77-81). Ta sfera fanowskiej działalności jest dziś zbyt rozbudowana i wielowymiarowa, by opisać ją w wyczerpujący sposób, dlatego poniżej przedstawiam tylko ogólną
charakterystykę najpopularniejszych form fanowskiej aktywności, którą uszczegóławiam w kolejnym rozdziale.
Fan fiction to pojęcie odnoszące się do utworów (literackich, komiksowych) tworzonych przez
fanów na podstawie określonych dzieł publikowanych oficjalnie. Są to rzeczy całkowicie amatorskie, które powstają tylko po to, by dzielić się nimi w ramach fandomu. Może to być na
6

Nie negując tego wzniosłego przesłania, warto jednak odnotować na marginesie, że taka charakterystyka, czyni z Batmana
doskonałe narzędzie współczesnego, neoliberalnego dyskursu rządomyślności, który narzuca dziś obowiązek podmiotowego
działania i brania pełnej odpowiedzialności za swoje sukcesy i niepowodzenia.
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przykład kontynuacja jakiejś książki czy komiksu, może to być również opowieść, w której
główną rolę grać będą postacie wywodzące się z jakiegoś literackiego, filmowego lub komiksowego uniwersum. Warto zaznaczyć, że nie zawsze są to opowieści o głównych bohaterach
– ostatnio bardzo popularne jest tworzenie historii także o postaciach drugoplanowych lub złoczyńcach. Na przykład Leslie McMurtry analizuje fanowską twórczość publikowaną na portalu
FanFiction.net poświęconą postaci Jokera, czyli jednego z czarnych charakterów świata Batmana (McMurtry 2013). Fan art odnosi się natomiast do amatorskiego tworzenia prac graficznych, które nawiązują do oficjalnych produkcji. Mogą to być plakaty, portrety bohaterów, paski
komiksowe oraz grafiki, które również pozostają w obrębie fandomu, ale podobnie jak w przypadku fan fiction, możliwe jest publikowanie ich na odpowiednich portalach internetowych (np.
deviantart.com). Fan film to obszar odnoszący się do amatorsko-fanowskiej twórczości filmowej. W przeciwieństwie do fan fiction i fan artu, ta sfera działalności wymaga już znacznie większych nakładów finansowych i współpracy w obrębie środowiska fanowskiego, choć w związku
z rozwojem mediów można sobie również wyobrazić materiały nagrywane przez pojedyncze
osoby i publikowane w sieci. Najbardziej być może widowiskową formą produktywności tekstualnej zajmują się tak zwani cosplayerzy, czyli osoby tworzące kostiumy swoich ulubionych
bohaterów i biorące udział w konkursach na najlepsze ich wykonanie, organizowanych podczas
konwentów poświęconych kulturze popularnej.
O ile najłatwiej poddać analizie produktywność tekstualną i enuncjacyjną, o tyle kluczowe znaczenie ma jednak produktywność semiotyczna. Wyrażam tu zatem pogląd odmienny od tego,
który proponuje chociażby Piotr Siuda, stwierdzając, że produktywności semiotycznej nie można uznać za osobny rodzaj produktywności (Siuda 2012, s. 77). Przekonanie o kluczowej roli
produktywności semiotycznej da się wyprowadzić z perspektywy Michela de Certeau, który
zajmował się analizą praktyk konsumenckich pod znakiem zapytania stawiających powszechne
przekonanie o biernej naturze odbiorców kultury popularnej (de Certeau 2008). Wydaje się, że
w badaniach fanowskiej produktywności właśnie ta perspektywa może okazać się szczególnie
przydatna.
Według francuskiego antropologa stereotypowe przekonanie, że konsument nic nie tworzy, jest
rezultatem upowszechnienia się osiemnastowiecznej ideologii oświeceniowej ustanawiającej
i legitymizującej hierarchę w relacji pomiędzy wytwórcami i odbiorcami. Analizując praktyki
związane z czytelnictwem jako jedną z odmian relacji wytwórca-konsument de Certeau postuluje zwrócenie uwagi na szereg podejmowanych przez czytelnika praktyk, które dotąd były
pomijane milczeniem. Te czytelnicze aktywności sprawiają, że ów proces można porównać do
swoistego „kłusownictwa”. Czytelnik podczas lektury staje się tu aktywnym konstruktorem
określonych sensów, które są rezultatem jego wcześniejszych doświadczeń, skojarzeń, zasobu
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wiedzy, nastroju i wyobraźni. Są to zasoby interpretacyjne nieustannie uruchamiane podczas
lektury. Dzięki nim nawet kolejne odczytania tego samego tekstu mogą znacznie się od siebie
różnić7. Czytelnik w ten sposób może między innymi omijać, odrzucać, kwestionować odczytania oficjalne, narzucane przez tych, którzy roszczą sobie prawo do ostatecznej interpretacji
dzieła. Nie jest to oczywiście łatwe, gdyż lata opresyjnej edukacji pełne są otępiających ćwiczeń,
w ramach których jednostka ma przyswoić sobie te interpretacje oraz potraktować je ostatecznie
jako własne i kultywować przez całe swoje życie.
Z tej perspektywy to zatem nie tyle jednostka jest z natury biernym i mechanicznym odbiorcą gotowych treści i ostatecznych interpretacji, co raczej staje się kimś takim w procesie indoktrynacji, który ma zakończyć się jednoznacznymi rozstrzygnięciami dotyczącymi tego, kto
i dlaczego „wielkim poetą był”. Propozycje de Certeau idą w kierunku odwrotnym, chodzi tu
bowiem o spojrzenie na czytelnika, jako na kogoś, kto może podjąć próbę wyzwolenia się spod
tej władzy i zacząć aktywnie czytać, w autonomiczny sposób, interpretując teksty oraz wpisując
w nie własne znaczenia. Jest bowiem czytelnik „wytwórcą ogrodów będących miniaturą świata
i jego sprawdzianem, Robinsonem wyspy, którą należy odkryć, lecz «owładniętym» również
własnym szaleństwem, wprowadzającym mnogość i różnicę do zapisanego systemu społeczeństwa i tekstu. Jest więc autorem powieściowym” (de Certeau 2008, s. 172). Ta propozycja wydaje się interesującym punktem wyjścia do analizy działań podejmowanych na gruncie fandomu
komiksowego. Nie chodzi tu jednak o to, by z góry zakładać twórczy charakter wszelkiej fanowskiej działalności, ale o to, by uwrażliwić się na analizę wytworów fandomu (czyli rezultatów
produktywności enuncjacyjnej i tekstualnej) i podjąć próbę rekonstrukcji warstw znaczeń w nich
ukrytych wynikających z różnorodnych odczytań (czyli rezultatów produktywności semiotycznej). W dalszej części tekstu w charakterze wprowadzenia do tej analizy prezentuję najważniejsze praktyki podejmowane przez polskich fanów komiksu.

4. Polscy fani komiksów
Głównym przedmiotem dalszych rozważań są przejawy produktywności tekstualnej i enuncjacyjnej, gdyż mają one zobiektywizowane formy, które można poddać analizie. Z uwagi na wewnętrzny charakter produktywności semiotycznej pozostaje ona tymczasowo poza obszarem
zainteresowań, choć – jak sygnalizowałem powyżej – warto mieć na uwadze, że manifestuje się
ona właśnie na poziomie produktywności enuncjacyjnej i tekstualnej. Poniższa charakterystyka
Każdy zapewne nie raz znalazł się w sytuacji, gdy podczas kolejnej lektury tej samej książki, często mającej miejsce po
wielu latach, interpretował ją zupełnie inaczej niż wcześniej. Trafnie opisał tę sytuację Jerzy Pilch, który w książce Bezpowrotnie
utracona leworęczność stwierdził, że „książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać,
zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać”.
7
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jest raczej wstępnym wytyczeniem pola dalszych badań w oparciu o kategorie produktywności,
niż szczegółową analizą8.
Zacznijmy zatem od wskazania kilku przykładów produktywności tekstualnej. Ważnym i najbardziej oczywistym rodzajem tego rodzaju działalności podejmowanej przez fanów komiksu
jest oczywiście tworzenie tekstów o komiksach. Mogą to być recenzje, omówienia, eseje, relacje
bądź inne formy publicystyczne prezentowane w formie pisemnej lub mówionej. Mogą one być
publikowane w magazynach komiksowych wydawanych w formie papierowej bądź też internetowej. W internecie tego rodzaju teksty ukazują się na specjalnych tematycznych portalach
poświęconych komiksom lub w odpowiednich działach portali ogólnotematycznych. Co więcej,
dzięki dynamicznemu rozwojowi nowych aplikacji internetowych niemal każdy może dziś założyć autorskiego bloga poświęconego komiksom i publikować na nim własne teksty. Uprawianie
publicystyki związanej z komiksami stanowi dziś aktywność dostępną dla każdego zainteresowanego taką formą działalności miłośnika komiksów.
Jeśli chodzi o miejsca, w których można publikować swoje teksty, to w pierwszej kolejności
należy wymienić tworzone przez fanów portale i blogi poświęcone wyłącznie komiksom: „Aleja
Komiksu”, „Gildia Komiksu”, „KZ – Magazyn Miłośników Komiksu”, „Kolorowe Zeszyty”;
„Czas na komiks”, „Strefa Komiksu”, „Ziniol”. Obok nich funkcjonują również portale poświęcone szeroko rozumianej kulturze popularnej, które mają osobne działy poświęcone komiksom:
„Magazyn Kultury Popularnej Esensja”, „Paradoks”, „Poltergeist”, czy powstały niedawno blog
„Brody z Kosmosu”, który ma także swoją internetową wersję magazynową dostępną w pliku
pdf. Działy poświęcone komiksom mają też ogólnopolskie portale internetowe (np. Wirtualna
Polska, Onet). Wymienione powyżej portale i blogi są tworzone przez mniej lub bardziej zorganizowane i zinstytucjonalizowane redakcje, ale fani komiksu działają także poza tymi strukturami i tworzą własne, amatorskie jednoosobowe blogi. Mają one różny charakter: są wśród nich
takie, które nastawiają się na publicystykę, ale znajdziemy również blogi publikujące newsy
i materiały graficzne. Do pierwszych można zaliczyć m.in. „Kopiec Kreta”, czy też „Blog Anonimowego Grzybiarza”. W drugiej znajduje się np. blog „Z Dziennika Geeka”.
Poza ogólnotematycznymi portalami i blogami można odnaleźć także takie, które poświęcone
są konkretnemu gatunkowi, bohaterowi, twórcy lub wydawnictwu. Komiksy superbohaterskie
są głównym przedmiotem zainteresowania twórców magazynu „SuperHero”. Wśród blogów
poświęconych konkretnemu bohaterowi komiksowemu należy wymienić: „BatCave”, „Gotham
w Deszczu” – oba koncentrują się wokół postaci Batmana; „Daily Planet” – blog poświęcony
8

Z uwagi na brak miejsca pomijam np. miłośników mangi, o których można byłoby napisać osobną, fascynującą monografię.
Niektóre formy aktywności fanów komiksu opisywałem w innej ramie teoretycznej w: Ciołkiewicz 2015.
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Supermanowi. Jeżeli zaś chodzi o bohaterów europejskich, to należy wymienić chociażby
„Thorgalverse”, na którym główną postacią jest Thorgal. Blogi koncentrujące się wokół konkretnych twórców to np. „Na plasterki” – blog zajmujący się twórczością Janusza Christy (autor
serii komiksów o Kajku i Kokoszu), „Niezwyciężony” – blog poświęcony dorobkowi Roberta
Kirkmana (autor komiksu „Żywe trupy”). Głównym przedmiotem zainteresowania mogą być
także wydawnictwa: „Nieregularny Blog Poświęcony Image Comics”, „DC Maniak” (blog
poświęcony wydawnictwu DC), „Avalon” (blog poświęcony wydawnictwu Marvel), „Planeta
Komiksu” (blog o obu wymienionych amerykańskich wydawnictwach). Warto wskazać także
jeden z młodszych blogów, poświęcony legendarnemu brytyjskiemu wydawnictwu 2000AD –
„2000AD PL”. Już na podstawie tego pobieżnego przeglądu można stwierdzić, że blogosfera
jest dziś – między innymi ze względu na techniczne udogodnienia – bardzo popularnym obszarem fanowskiej działalności.
Nie sposób także pominąć działalności z pogranicza publicystyki i twórczości komiksowej.
Ważnym elementem aktywności fanów komiksu są mianowicie różnego rodzaju magazyny komiksowe tworzone bądź przez autorów komiksów bądź też przez publicystów (bądź przez jednych i drugich). Publikowane są w nich paski komiksowe, krótkie komiksy, recenzje, felietony.
Wymienić trzeba m.in: powołany do życia przez Łukasza Mazura, Jacka Jastrzębskiego oraz
Mateusza Trąbińskiego „Biceps” (pierwszy numer ukazał się w 2010 roku, do dziś ukazało się
siedem numerów). Wśród magazynów, które już się nie ukazują odnotować trzeba: „Produkt”
(założony przez Michała Śledzińskiego magazyn wydawany w latach 1999-2004), „Ziniol.
Kwartalnik Kultury Komiksowej” (stworzony przez Dominika Szcześniaka wydawany od 1998
do 2010 zawierający komiksy i publicystykę). Warto odnotować, że choć ostatni numer pojawił
się w roku 2010 do dziś funkcjonuje w internecie blog „Ziniol” poświęcony komiksom. Co ważne cały czas powstają także nowe inicjatywy. Przypadek „Ziniola” pokazuje, że obecnie publikacyjna działalność fanów komiksu często przenosi się do internetu. Istnieją oczywiście jeszcze
magazyny w wersji papierowej (np. „Biceps”), ale ich autorzy borykają się z coraz większymi
problemami. Do nowych magazynów zaliczyć można np. „Komiks i My”, który w ostatnim
czasie zadebiutował w polskiej komiksowej sferze publicznej.
Intensywnie rozwijającą się dziś formą działalności publicystycznej jest tworzenie i publikowanie filmów na portalu You Tube. Trzeba tu wymienić między innymi kanał programu radiowego „Prosto z Kadru”, na którym publikowane są audycje wcześniej emitowane na antenie
radiowej (często w wersji rozszerzonej). Kanał poświęcony jest szeroko rozumianej tematyce
komiksowej. Znajdziemy tu recenzje najnowszych komiksów, dyskusje z twórcami, relacje z imprez komiksowych. Kolejną inicjatywą jest kanał „Komiksomaniak” na którym omawiane są
komiksy, filmy będące ich adaptacjami oraz wszelkie sprawy z nimi związane. Na komiksach
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z uniwersum DC koncentruje się natomiast autorka kanału „Egzaltowana BlueBird”. Znajdziemy tu omówienia wybranych zeszytów oraz komentarze na temat postaci z tego uniwersum. Inne
kanały, które warto wymienić to m.in: „Spoiler Included”, Comics Weekly” „Kadr ci w oko”,
„Szafa z komiksami” i wiele innych. Ten sektor fanowskiej działalności wydaje się najbardziej
dynamiczny – powstaje wiele nowych kanałów, ale nie wszystkie wytrzymują próbę czasu.
W komiksowym fandomie nie tylko o komiksach się pisze i mówi, ale także próbuje się komiksy
tworzyć. Amatorscy twórcy nieustannie produkują własne dzieła, ale zazwyczaj wędrują one do
szuflady, albo są publikowane w internecie, gdyż wydanie komiksu wiąże się z dużymi kosztami. Dziś bardzo popularne – w Polsce i na świecie – stało się finansowanie społeczne (crowdfunding), polegające na poszukiwaniu wsparcia finansowego wśród członków grup potencjalnie
zainteresowanych danym produktem. Jednym z najstarszych polskich serwisów crowdfundingowych jest – wzorowany na amerykańskim Kickstarterze – „Polak Potrafi”, który wystartował
w marcu 2011 roku, natomiast jednym z pierwszych wydawnictw, które wydało komiks dzięki
tej formie finansowania było Wydawnictwo Dobre Historie, które opublikowało komiks oraz
książkę o przygodach bohaterki żyjącej w postapokaliptycznym świecie (Tequila, Liczba Bestii).
Innym dziełem sfinansowanym w podobny sposób, ale za pośrednictwem innej platformy, był
komiks Kij w dupie. Sfinansowany dzięki zbiórce pieniędzy na platformie „Wspieram to” komiks ukazał się w 2014 nakładem wydawnictwa Gindie. Inaczej niż w przypadku Tequili, była to
papierowa wersja komiksu publikowanego wcześniej w internecie, zatem osoby, które zdecydowały się na wsparcie, wiedziały, w co inwestują swoje pieniądze. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku komiksu internetowego Strange Years. Komiks najpierw został opublikowany
w internecie, a później ukazał się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu dzięki funduszom
zebranym przez platformę „Wspieram to”. W sierpniu 2015 roku sukcesem zakończyła także
zbiórka pieniędzy na wydanie drugiego tomu komiksu Kij w dupie oraz innego komiksu internetowego Portal. Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania realizacji własnych projektów bez
wątpienia dowodzi aktywności komiksowej wspólnoty.
Własne dzieła można publikować w internecie lub wydawać dzięki finansowaniu społecznemu,
ale można również proponować współpracę oficjalnie działającym na rynku wydawnictwom.
Tym bardziej, że jest ich wiele, a w ostatnim czasie ciągle przybywają nowe. Do największych
i najbardziej znanych zaliczyć należy m.in. Wydawnictwo Egmont, Wydawnictwo Komiksowe, Timof i Cisi Wspólnicy, Kultura Gniewu, Taurus Media, Mucha Comics, Ongrys, Centrala.
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się także nowe oficyny z bardzo ciekawą ofertą: Planeta Komiksów (publikujące głównie komiksy wydawnictwa Dynamite), Bum Projekt (oferujące m.in.
Mysią Straż i wznawiające na polskim rynku serię Dylan Dog), Studio Lain (wydające komiksy
2000AD), Scream Comics (oferujące głównie komiksy frankofońskie), Kubusse (wprowadzające
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na rynek komiksy ze scenariuszami Jeana van Hamme’a: Epoxy, Lady S.), Wydawnictwo Kurc9
(debiutujące w październiku 2015 komiksem Storm i systematycznie oferujące kolejne klasyczne
pozycje komiksu frankofońskiego) czy wydawnictwo OMG! Wytwórnia Słowobrazu (rozpoczynające swoją przygodę od amerykańsko-francuskiego hitu Jam jest Legion). Tę listę uzupełnić
trzeba o wspomniane już powyżej wydawnictwo Gindie, które założone zostało w roku 2012
i pierwotnie wydawało gry fabularne a dziś publikuje także komiksy. Odnotować trzeba, że większość z tych wydawnictw to małe oficyny powołane do życie przez fanów komiksu.
Wymienione powyżej formy działalności publikacyjnej poświęconej komiksom wpisujące się
w obszar produktywności tekstualnej nie wyczerpują oczywiście zagadnienia. Poza nimi jest
zapewne jeszcze wiele miejsc, w których uczestnicy świata społecznego komiksu realizują swoją pasję pisząc i mówiąc o komiksach. Obok tej zorganizowanej działalności publikacyjnej zaobserwować można także oddolne inicjatywy fanowskie w większym stopniu nastawione na
wspólnotowość, którą można wiązać z produktywnością enuncjacyjną. Wszędzie tam, gdzie fani
nie tylko prezentują wytwory własnej działalności, ale także zaczynają o nich żywiołowo dyskutować, manifestuje się ich aktywność i zaangażowanie.
Omawianie tych form działalności warto zacząć od krótkiej charakterystyki profili zakładanych
na portalach społecznościowych, gdzie często toczą się niezwykle żywiołowe dyskusje poświęcone problematyce komiksowej. Zacznijmy zatem od profili związanych z istniejącymi na rynku
wydawnictwami czy seriami komiksowymi. Jako przykład posłużyć może zakładanie na Facebooku stron poświęconych komiksom. Jednym z przejawów takiej działalności jest inicjatywa
dwóch miłośników komiksu, którzy latem 2012 roku założyli fanpage serii „Wielka Kolekcja
Komiksów Marvela”, wydawanej na polskim rynku przez wydawnictwo Hachette. Fani komiksów superbohaterskich stworzyli stronę poświęconą kolejnym tomom, która jest zdecydowanie
lepsza od oficjalnej witryny wydawnictwa. Autorzy publikują szczegółowe informacje na temat
twórców, prezentują dzieje superbohaterów, omawiają relacje pomiędzy poszczególnymi tomami, publikują recenzje, czy wreszcie opisują analogiczne kolekcje wydane w Wielkiej Brytanii
i Czechach. Warto odnotować, że publikacja tej kolekcji komiksowej okazała się tak dużym sukcesem, że Hachette zdecydowało się na start jeszcze jednej kolekcji poświęconej marvelowskim
superbohaterom (Kolekcja Superbohaterowie Marvela), a Eaglemoss wszedł na polski rynek
z kolekcją komiksów z uniwersum DC (Wielka Kolekcja Komiksów DC). Istotą tych profili jest
oczywiście publikowanie przez autorów informacji na temat komiksu, ale kluczową rolę odgrywają tu dyskusje fanów dotyczące rozmaitych aspektów wydawanych komiksów. Informacje
zamieszczane przez administratorów profilu są zazwyczaj jedynie wstępem do dyskusji.
9

Pierwotnie: Wydawnictwo Incal.
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Jeżeli już o Facebooku mowa, to interaktywny charakter tego portalu społecznościowego sprzyja zakładaniu grup dyskusyjnych, na które zapisywane są osoby o ściśle określonych zainteresowaniach. Nie mogło oczywiście zabraknąć tu grup zrzeszających fanów komiksu. Chyba
najbardziej znaną i najliczniejszą (ponad cztery tysiące osiemset osób) jest grupa o nazwie „Kult
Kultury Komiksu”. Członkowie tej grupy dzielą się na portalu swoimi opiniami na temat poszczególnych komiksów, dyskutują o działalności wydawnictw czy też o formule konwentów
i festiwali organizowanych w Polsce. Tematyka podejmowana w ramach tej grupy jest bardzo
szeroka i odnosi się do rozmaitych form komiksowej działalności. Bardziej ograniczona tematycznie jest inna facebookowa grupa „Peleryny i maski” licząca około półtora tysiąca członków.
Jak sama nazwa wskazuje jej uczestnicy zajmują się przede wszystkim dyskusjami na temat
komiksów superbohaterskich.
Jednym z najbardziej widocznych poza internetem przejawów działalności fanowskiej jest organizacja konwentów. Są to spotkania, na których kluczową rolę – jak zgodnie podkreślają ich
uczestnicy – odgrywa możliwość spotkania się i dyskutowania na tematy będące wspólną pasją. Wśród miłośników komiksu status kultowych imprez mają przede wszystkim dwa wielkie
międzynarodowe festiwale: ComicCon w San Diego oraz Festiwal Komiksu w Angoulême. Ten
pierwszy jest rzecz jasna ważny dla miłośników komiksu amerykańskiego, drugi natomiast dla
fanów komiksów frankofońskich. Nie są to jedyne festiwale komiksowe, ale właśnie one cieszą
się wyjątkową estymą – chyba każdy fan marzy, by choć raz w życiu wziąć udział w tych wielkich świętach komiksu.
Najważniejszą komiksową imprezą w Polsce jest natomiast Międzynarodowy Festiwal Komiksu
i Gier, organizowany od roku 1991 w Łodzi. Podczas tej imprezy spotykają się fani komiksu
z całej Polski i biorą udział w prelekcjach, spotkaniach z autorami, warsztatach komiksowych,
kupują komiksy na stoiskach wydawców i na giełdach, a także wytrwale polują na autografy
i rysografy twórców. Co roku w Łodzi można spotkać największe gwiazdy światowego komiksu. Od niedawna komiksy mają także swój dział podczas corocznychWarszawskich Targów
Książki – jest to tzw. Komiksowa Warszawa. Tu też coraz chętniej pojawiają się wydawcy i autorzy. Trzeba także wymienić takie inicjatywy jak: Lubelskie Spotkania Komiksowe, Festiwal
Komiksu i Kultury Popularnej DwuTakt organizowany w Toruniu, Dzień Darmowego Komiksu
organizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu czy Krakowski Festiwal Komiksu.
Poza imprezami poświęconymi tylko komiksom trzeba oczywiście wymienić wielkie konwenty
poświęcone kulturze popularnej, na których komiks również zajmuje ważne miejsce. Do najważniejszych należą: Pyrkon (Poznań), Falkon (Lublin); Polkon (Wrocław). Są to ogromne imprezy przez które przewija się kilka tysięcy osób zainteresowanych różnymi przejawami kultury
popularnej. Esencją tych spotkań są dyskusje uczestniczących w nich fanów.
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Jednym z najbardziej widowiskowych aspektów fanowskiej działalności, manifestującej się
głównie podczas festiwali i konwentów, jest działalność tzw. cosplayerów, czyli osób przebierających się za bohaterów komiksów, gier komputerowych czy filmów. Są to pasjonaci, którzy
bardzo wiele czasu i energii poświęcają na odtwarzanie w najdrobniejszych szczegółach strojów
bohaterów. W Polsce istnieje oficjalna grupa zajmująca się taką działalnością – Komiksowi.pl,
ale poza nimi na konwentach komiksowych można spotkać również inne osoby mniej lub bardziej amatorsko i entuzjastycznie tworzących takie przebrania na własną rękę.
Podczas konwentów widoczna jest jeszcze jedna grupa osób podejmujących specyficzną aktywność – łowcy autografów. Nazwa może być nieco myląca, bo przedmiotem ich pożądania są nie
tylko zwykle autografy, ale także – a może przede wszystkim – rysunki wykonywane przez autorów
zapraszanych na konwenty. Zdobycie takiego „rysografu” nie jest łatwe. Po pierwsze, do najbardziej znanych rysowników ustawiają się zazwyczaj bardzo długie kolejki. Po drugie, stworzenie
rysunku (w komiksie, na osobnej kartce albo w specjalnie przygotowanym albumie) wymaga sporo
czasu, co sprawia, że liczba osób, które mają szanse na zdobycie takiego trofeum nie jest duża. Po
trzecie, żeby mieć szansę na zdobycie rysunku trzeba najpierw pozyskać „numerek” uprawniający
do ustawienia się w kolejce do danego artysty (jest to ostatnio wprowadzana przez organizatorów
próba uporządkowania żywiołu łowców autografów). Wszystko to nie zraża najbardziej wytrwałych
uczestników tego wyścigu, dla których cały festiwal bardzo często sprowadza się do wielogodzinnego stania w kolejkach po to, by zdobyć „rysograf” i zamienić choć słowo z ulubionym autorem.
Wydaje się, że rozpatrywanie tych wspólnotowych działań podejmowanych podczas konwentów w ramach produktywności enuncacyjnej jest uzasadnione ich interaktywnym charakterem.
Wszystko to dokonuje się bowiem w relacji pomiędzy fanami, który nieustannie ze sobą dyskutują na tematy ściśle związane z tą działalnością. Wszystkie omówione powyżej formy produktywności zdają się stanowić potwierdzenie tezy mówiącej o tym, że postrzeganie fana jako
biernej, patologicznej jednostki jest zafałszowywaniem rzeczywistości. Włączenie tych praktyk
do charakterystyki fana jest jednak dopiero pierwszym krokiem w analizie. Kolejny powinien
polegać na podjęciu szczegółowych etnograficznych badań nad wskazanymi powyżej formami
fanowskiej aktywności. Dopiero na ich podstawie będzie można sformułować wnioski na temat
charakteru współczesnego fana komiksów.

Podsumowanie
Na podstawie powyższych uwag można stwierdzić, że społeczność fanów komiksu jest niezwykle zróżnicowana i znaczna jej część pozostaje zaangażowana w realizację praktyk związanych z obiektem swojej fascynacji. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy fani komiksu są
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w jednakowym stopniu produktywni. Bez wątpienia są wśród nich także takie jednostki, które
traktują lekturę komiksu tylko i wyłącznie jako sposób na wypoczynek i relaks. Jednak z godnie
z przywołaną tu wcześniej perspektywą Michela de Certeau nawet taka lektura może przecież
obfitować w szereg działań o produktywnym charakterze i powinna być traktowana jako przejaw
produktywności semantycznej.
Opisując, z konieczności skrótowo, pewien zestaw praktyk fanowskich chciałem odnieść je do
szerszej refleksji dotyczącej przeobrażeń kultury popularnej i dyskusji na temat autonomicznego charakteru działalności prosumenckiej. Na podstawie tego przeglądu można sformułować
wniosek, że uproszczony i stereotypowy obraz fana jako biernej i niezbyt dostosowanej do życia
w społeczeństwie jednostki, jest nie tylko krzywdzący, ale po prostu nieadekwatny. Nie chodzi
o to, że fanów odpowiadających temu stereotypowi nie ma – zapewne są, ale obok takiego sposobu bycia fanem jest jeszcze wiele różnych form podejmowania tej aktywności, które należy
objąć analizą.
Bez odpowiedzi pozostaje natomiast na razie pytanie o to, w jakim stopniu te praktyki stanowią
przejaw autonomicznej prosumpcji, a w jakim są przejawem rządomyślności. Na pierwszy rzut
oka może się wydawać, że ta spontaniczna działalność jest doskonałym przykładem podmiotowego zaangażowania aktywnych jednostek w sferę społeczno-kulturowej działalności. Nie
sposób jednak wykluczyć, że w tym obszarze obecne są również elementy świadczące o tym, że
ta działalność – nawet podejmowana w dobrej wierze – stopniowo zostaje zawłaszczana przez
przemysł kulturalny, który w ten sposób bezkosztowo zwiększa skuteczność swego oddziaływania. Odpowiedź na to pytanie wymaga skrupulatnych badań i analiz.
Powyższa charakterystyka pozwala natomiast sformułować tezę mówiącą o globalnym charakterze wspólnoty fanów komiksu. Nie chodzi tu jednak o to, że tworzą oni społeczność, w której
wszyscy się znają i komunikują się ze sobą w nieskrępowany sposób. Taka sytuacja jest oczywiście niemożliwa. Zamiast tego mamy raczej szereg mniejszych, zazębiających się wspólnot,
w ramach których podejmowane są określone aktywności mające swoje warianty w różnych
częściach świata. Najbardziej podatne na taki ogólnoświatowy charakter są wspólnoty fanów
konkretnych bohaterów komiksowych. Ze względu na logikę rozwoju przemysłu komiksowego
najbardziej wyrazistymi markami są dziś amerykańscy superbohaterowie, którzy mają swoich
fanów na całym świecie. Niemiej jednak każdy fan komiksu ma świadomość funkcjonowania
w większej, ogólnoświatowej strukturze, tworzonej przez osoby, z którymi łączy go wspólnota
zainteresowań i praktyk.
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Globalna wioska fanów…
Summary: Global Village of Fans. The Case of Socio-cultural Activities of Comic Book Lovers. The main purpose
of this article is to describe the specificity of comic book fans on the background of the socio-cultural
transformations. The text is an attempt to answer the question, if comic book fans can be treated as creators of McLuhan’s global village. First, the author indicates the theoretical sources of negative image of
the fans, that stem from the discussions about the modernization, democratization and the development
of mass culture. In the subsequent passage the author presents the issues relating to the contemporary
modifications, that take place in the field of cultural production. He also explains Toffler’s category of
a prosumer. Next, the author describes the transformation of theoretical reflection about the fans. In the
last part of the article, various characteristics of the activities undertaken by Polish comic book fans are
presented. According to the author, examples analyzed in this article undermine the thesis about passivity
of the audience of popular culture.
Key words: global vilage, fan, prosumer, comic books.
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Batman jest wszędzie, czyli Batman
Incorporated Granta Morrisona
w kontekście rozważań nad komiksową
globalizacją
Streszczenie: Głównym celem artykułu jest zrekonstruowanie inter- oraz intratekstualnych strategii estetyczno-produkcyjnych, wpisujących medium komiksowe w mechanizmy procesów globalizacyjnych.
Posługując się wybranym przykładem – historią Batman Incorporated autorstwa Granta Morrisona – autor
stara się z jednej strony odtworzyć globalne konteksty, w ramach których usytuowane są popularne opowieści superbohaterskie, inkorporujące lokalne trendy i znaczenia w struktury masowej rozrywki. Z drugiej
jednak strony, wybrana historia Batman Incorporated okazuje się świetnym przykładem świadomej refleksji
podjętej w ramach medium komiksowego na temat globalnych przepływów motywów i ikon superbohaterskich, stając się tym samym zarówno zapisem, jak i efektem owych ruchów.
Słowa kluczowe: komiks, kultura komiksowa, globalizacja, Batman, Grant Morrison.

W ramach akademickich dyskusji dotyczących szeroko rozumianego zjawiska globalizacji,
medium komiksowe nie stanowi zasadniczo istotnego punktu wyjścia dla obserwacji globalnej
(pop)kultury. W najlepszym razie, wybrane elementy kultury komiksowej – konkretne narracje,
postacie bądź autorzy – są zauważalne przez badaczy o tyle, o ile udaje im się przedrzeć do
bardziej istotnego obszaru medialnego, jak Internet czy też wciąż jeszcze telewizja, opuszczając
tym samym owo „getto” opowieści komiksowych, do którego niektórzy teoretycy wciąż zbyt
często boją się zapuszczać. Jest to jednak zadziwiająca tendencja nie tylko z uwagi na niesłuszne dyskryminowanie komiksu w kontekście konkurencyjnych tekstów kultury popularnej.
Bezsprzecznie bowiem, w ciągu kilkunastu ostatnich lat opowieści obrazkowe stały się jednym
z najważniejszych źródeł popularnych narracji, przenoszonych odpowiednio na grunt kina, telewizji czy też gier komputerowych, których globalna rozpoznawalność zaczęła zataczać coraz
szersze kręgi. Dość przypomnieć, iż stosunkowo mało „globalna” i raczej zarezerwowana pierwotnie dla komiksowego „półświatka” postać zabójczego Deadpoola z komiksów wydawnictwa
Marvel (za sprawą spektakularnego sukcesu pełnometrażowego filmu z jego udziałem) błyskawicznie stała się jedną z najpopularniejszych postaci współczesnego kina rozrywkowego, bijąc
rekordy otwarcia w niemal każdym kraju, gdzie film ten miał swoją oficjalną premierę1.
1

Co szczególnie interesujące, przypadek ten nie dotyczy Polski, gdzie film Deadpool zarobił w swój weekend otwarcia mniej,
niż rodzima komedia romantyczna Planeta singli.
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Casus Deadpoola nie powinien dziwić o tyle, iż popularny komiks amerykański – potocznie nazywany superbohaterskim – dla wielu stanowi właściwie synonim popkulturowej globalizacji, choć
paradoksalnie ma on o wiele mniej wspólnego z samymi komiksami, niż z szerokim zakresem
licencjonowanych produktów, powiązanych z danym bohaterem-marką. Od lat, w ramach różnorakich rankingów i podsumowań branżowych dotyczących marketingowego potencjału i rozpoznawalności danych marek, jedną z czołowych lokat zajmuje charakterystyczne „S” wpisane
w kształt przypominający przekrój diamentu. Logo pierwszego komiksowego superherosa – czyli
Supermana, stworzonego przez parę komiksowych artystów Jerry’ego Siegela i Joego Shustera
– stanowi nie tylko wizualną kliszę, niemal natychmiastowo kojarzoną przez zarówno młodego,
jak i starszego odbiorcę, lecz jednocześnie równie momentalnie uruchamia on olbrzymi zestaw
określonych skojarzeń i zachowań, powiązanych odpowiednio zarówno z posiadaną wiedzą, jak
i konkretnymi obszarami konsumpcyjnych praktyk2. Cóż jednak wynika z samej popularności
amerykańskiego komiksu dla bardziej teoretycznych rozważań nad procesami globalizacji?
Jedną z możliwych konsekwencji jest tu właśnie owa niemalże powszechna i uniwersalna
dostępność symboli i wizerunków kojarzonych z amerykańskimi historyjkami, bezpośrednio
wpływająca na kształt poza-amerykańskiego rynku komiksowego, który – z wyjątkiem Japonii
– zmagać się musi z ilościową przewagą amerykańskich komiksów, zauważalnie wpływającą
przecież także na powszechne wyobrażenie o komiksie (przyrównujące komiks jako medium in
toto ograniczone wyłącznie do przygód Supermana i jemu podobnych postaci). Z drugiej jednak
strony, niesprawiedliwie byłoby sądzić, iż w ramach komiksu popularnego nie zachodzą procesy
świadczące o pewnej świadomości owego globalnego charakteru oraz zakresu popularnych graficznych narracji, których poszczególni twórcy nie omieszkają komentować na sobie właściwy
sposób (operując jednocześnie wewnątrz „globalizującego” medium). Z taką właśnie sytuacją
mamy do czynienia w przypadku bardzo interesującej serii przygód komiksowego Batmana –
zebranej w ramach linii narracyjnej opatrzonej tytułem Batman Incorporated – której autor,
legendarny komiksowy twórca Grant Morrison, zaoferował swoim czytelnikom jedno z najciekawszych spojrzeń na komiksowy model globalizacji. W niniejszym artykule chciałbym zastanowić się zatem nad tym konkretnym przykładem superbohaterskiej serii graficznej, celem wykazania jej wieloaspektowego uwikłania w problematykę ekonomiczno-estetycznej globalizacji.
Stephanie Hill, pisząc o postępującej globalizacji ekonomicznej na terenie komiksowego rynku,
odznaczającego się oczywiście zmasowaną „amerykanizacją” tego obszaru, słusznie zauważa, iż
proces ten posiada dwa zasadnicze oblicza. Po pierwsze, w najbardziej namacalnym i zauważalnym stopniu, niekwestionowana dziś dominacja komiksów superbohaterskich, w kontekście całościowej produkcji komiksowej, znajduje swoje odbicie w samym układzie dostępnej na danym
2

Patrz: http://www.famouslogos.us/superman-logo/ [dostęp: 13.07.2016].

Batman jest wszędz ie…

35

rynku poza-amerykańskim oferty, gdzie dominują przedruki superheroicznych tytułów. „Chociażby w Belgii – pisze Hill – miejscu narodzin komiksu […] trwa walka z przypływem zagranicznych komiksów, dotycząca zachowania miejsca na lokalnym rynku dla własnych produkcji,
co wydaje się jak najbardziej zdroworozsądkowym działaniem […]. W przypadku Belgii sięga
się nawet po publiczne fundusze pochodzące z Ministerstwa Kultury, byleby tylko wesprzeć
i zachować lokalne komiksowe talenty” (Hill 2012). Nie trzeba zresztą w tym przypadku sięgać
aż po przykład belgijski, aby zdać sobie sprawę z dominacji amerykańskich imprintów. Także
w dostępnych publicznie zestawieniach polskich sklepów branżowych, jak np. sklep.gildia.pl,
comiesięcznie królują w ostatnim czasie komiksy wydawnictwa Egmont, stanowiące przekłady
najnowszych amerykańskich serii, jak wspomniany Deadpool czy też ekskluzywne wydania
superbohaterskich klasyków (pokroju Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach). Pozostaje rzecz
jasna kwestią dyskusyjną, na ile reprezentatywne oraz wiarygodne są tego typu zestawienia, lecz
bez wątpienia biorą one udział w konstruowaniu ogólnego dyskursu na temat lokalnej ekonomiki komiksu, podkreślającej finansowe powodzenie właśnie tych tytułów.
Poza względami czysto „wystawienniczo-finansowymi” Hill dostrzega jednak również drugie
niebezpieczeństwo związane z globalizowaniem, lub też raczej amerykanizowaniem się komiksu. Autorce chodzi tutaj o niemal całkowite zmonopolizowanie, zauważalne wewnątrz mocno
scentralizowanego rynku, które przekłada się także na swoistą akumulację kreatywnego potencjału w obrębie dwóch zaledwie podmiotów komiksowych. „Jest pewien powód, dla którego
nazywamy wydawnictwa Marvel oraz DC Comics «Wielką Dwójką». – zauważa Hill – Wynika
to z tego, iż są one zwyczajnie ogromne. A bycie ogromnym daje prawo do ściągania do siebie
największych światowych talentów. Dwa najbardziej rozpoznawalne współcześnie nazwiska
w świecie komiksu, Alan Moore (Strażnicy, V jak Vendetta) oraz Grant Morrison (All-Star Superman, The Invisibles, New X-Men) pochodzą ze Zjednoczonego Królestwa. Moore jest Anglikiem, Morrison Szkotem. Nawet Frank Quitely [współpracownik Morrisona – T.Ż.], który
ilustrował All-Star Superman oraz New X-Men jest Szkotem” (tamże). Znów jednak, podobnych
przykładów swoiście „pro-amerykańskich” karier zdolnych młodych europejskich twórców
można poszukiwać także w Polsce. Historie Szymona Kudrańskiego, Piotra Kowalskiego czy
też najnowszy przypadek Katarzyny Niemczyk dobitnie ilustrują, iż to właśnie praca dla kogoś
z „Wielkiej Dwójki” – Marvela lub DC – stanowi swoisty punkt zwrotny w dorobku komiksowego artysty. Centralizacja globalnie rozproszonych talentów przekłada się jednak także na
inne, czysto narracyjne zjawisko, którym jest przechwytywanie „lokalnych” opowieści oraz ich
uniwersalizowanie według reguł globalnego rynku.
Jak podsumowuje Stephanie Hill: „Historie komiksowe nie tylko pochodzą od artystów z różnych stron świata, ale i rozgrywają się na całym świecie. Brzmi to niemal komicznie, ale jeśli
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chcesz przeczytać komiks o brytyjskim superbohaterze, musisz sięgnąć po wydawanego przez
Marvela Kapitana Brytanię, który staje się integralną częścią reszty szalenie popularnych postaci tego wydawnictwa. Seria Batman Incorporated opowiada o zamaskowanych mścicielach, stylizowanych na tytułowego Batmana, operujących w skali globalnej (niejaki Nightrunner broni Paryża, a z kolei w Anglii działa para Knight and Squire [Rycerz i Giermek – T.Ż.])”
(tamże). Rzeczywiście jedną z najbardziej zauważalnych tendencji dotyczących najnowszej
odmiany komiksów superbohaterskich wydaje się właśnie owa postępująca multikulturalizacja klasycznych wizerunków popularnych herosów. Coraz częściej, zarówno z powodów
czysto finansowych – związanych z chęcią zwiększenia zainteresowania daną globalną marką
na lokalnym rynku – jak i konieczności postępującego dywersyfikowania mocno skostniałych
historii, amerykańscy scenarzyści przekształcają konkretnych bohaterów pod kątem wybranego tropu kulturowego, zachowując jednak przy tym ów nieusuwalny rys „american hero”.
Jednym z pierwszych i najciekawszych jednocześnie tego typu przypadków była historia Spider-Man: India wydana w 2004 roku. Bohaterem komiksu był młody Pavitr Prabhakar, który
wraz ze swoją ciotką Mayą oraz wujkiem Bimem przenosi się z niewielkiej indyjskiej wioski
do Mombaju. Tam poznaje między innymi swą przyszłą wielką miłość – Meerę Jain – oraz
niezwykle niebezpiecznego Nalina Oberoia, szefa lokalnej mafii. Oczywiście nie trzeba być
komiksowym omnibusem, aby domyśleć się, iż za „indyjskimi” imionami oraz nazwiskami
kryją się doskonale znane czytelnikom amerykańskie pierwowzory konkretnych postaci, czyli
Peter Parker, ciocia May i wujek Ben, Mary Jane oraz Norman Osborn. Co ciekawe, Spider-Man: India – zachowując zasadniczo ten sam szkielet narracyjny, który wykorzystany został
w oryginalnej historii – stara się swoiście „znaturalizować” ową globalnie rozpoznawalną
opowieść pod kątem lokalnej charakterystyki. I tak oto zamiast nieszczęśliwego wypadku
w laboratorium, gdzie Peter Parker został ugryziony przez napromieniowanego pająka, Pavitr
Prabhakar zyskuje swe „pajęcze” moce poprzez spotkanie z indyjskim joginem, który przekazuje chłopakowi niezwykłe zdolności w całkowicie magiczny (anty-naukowy względem pierwowzoru) sposób. Pozostaje oczywiście kwestią dalece dyskusyjną, czy zastosowane w ten
sposób czysto powierzchowne i efekciarskie zabiegi scenarzystów nie stanowią kolejnego
przykładu post-kolonialnego myślenia, często spotykanego przecież w obrębie amerykańsko-centrycznej globalizacji. Zasadniczo bowiem trudno mówić tu o jakkolwiek pogłębionym
spojrzeniu na kulturę indyjską, skoro ogranicza się ona jedynie do wprowadzenia wizerunkowych zmian do żelaznego schematu. Jak jednak wspomniałem wcześniej, tego typu zabiegi
wewnątrztekstowe, mające skonfrontować elementy globalne oraz lokalne wewnątrz danego
tytułu, należy postrzegać przede wszystkim w kategoriach finansowych, jako chęć poszerzenia
oferty wydawniczej.
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Z podobną sytuacją mamy zresztą do czynienia także w najnowszej ofercie wydawnictwa DC
Comics – powiązanej z kolejnym odświeżeniem uniwersum tego wydawnictwa o nazwie Rebirth – gdzie bohaterem oryginalnej serii New Super-Man jest… chińskie wcielenie Supermana.
W komiksie autorstwa Gene’a Luena Yanga oraz Viktora Bogdanovica, moc zabitego, oryginalnego amerykańskiego Człowieka ze Stali zostaje przejęta przez chińskiego nastolatka imieniem Kenan Kong. Ten wyraźny ukłon w stronę gigantycznego potencjału rynkowego chińskich
czytelników znów jednak trudno potraktować, jako coś więcej, niż tylko ekonomiczną ekspansję. Ciekawie brzmią tu jednak idee samych twórców, zmierzające do pogodzenia elementów
globalnych i lokalnych w obrębie New Super-Man. Scenarzysta komiksu, Gene Luen Yang, następująco wyjaśnia chociażby swoją pracę nad nowym alter ego Super-Mana: „1. Powinno być
to wiarygodne chińskie imię. 2. Imię bohatera powinno w jakiś sposób odnosić się do wątku
podróży bohatera. 3. Angielska wersja chińskiego imienia powinna nawiązywać do transkrypcji
standardowego języka mandaryńskiego, czyli systemu pinyin […]. 4. Angielska wersja powinna
móc zachować inicjały K. K., co powinno stanowić pomocne narzędzie w połączeniu nowego
bohatera z oryginalnym Clarkiem Kentem. Nie mogłem użyć C, ponieważ w pinyin nie ma twardego C. 5. Wersja angielska powinna być łatwa do wymówienia dla amerykańskich czytelników,
którzy nie znają pinyin. Oznacza to, iż musiałem unikać liter w stylu x (wymawiane jako sh
w pinyin) i q (wymawiane jako ch)” (Yang 2016).
Na tle zarysowanych powyżej uwag, wynikających z kilku najważniejszych w mojej ocenie
zależności dotyczących podmiotowo-przedmiotowego charakteru amerykańskiego komiksu
popularnego, możliwe jest stwierdzenie, iż zjawisko szeroko rozumianej globalizacji dotyczy
medium komiksowego zasadniczo w dwóch wymiarach – intertekstualnym oraz intratekstualnym. O komiksowej globalizacji intertekstualnej można mówić w kontekście przedstawionych
powyżej zależności ekonomiczno-produkcyjnych, wpisujących konkretne tytuły w zakres ponadnarodowego przepływu kapitału finansowego oraz twórczego, którego końcowymi efektami
są zarówno estetyczne, jak i merkantylne właściwości danej serii. Globalizację w kontekście
intratekstualnym da się w moim odczuciu zauważyć z kolei właśnie w ramach konkretnych
realizacji, podejmujących w swej diegetycznej warstwie próbę uchwycenia relacji pomiędzy
globalnością a lokalnością właśnie. Taką w końcu swoiście „globalizacyjną” opowieścią jest
przecież przywołana powyżej seria New Super-Man, której zasadniczy punt wyjścia dotyczy
dosłownego rozproszenia mocy Supermana na szereg nowych postaci, powiązanych m.in. z nowymi kontekstami społeczno-kulturowymi. W zakresie tego typu intratekstualnych wypowiedzi
dotyczących popularnego komiksu niewiele serii może poszczycić się równie złożonym oraz
oryginalnym podejściem, jak Batman Incorporated Granta Morrisona, stanowiąca dosłowną pod
wieloma względami aluzję do procesów globalizacyjnych.
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Batman Incorporated to seria komiksów opowiadająca o przygodach tytułowego Czowieka-Nietoperza, będąca konsekwencją wcześniejszych wydarzeń w życiu tego superbohatera, zawartych
w historiach Batman R.I.P., Final Crisis czy też The Return of Bruce Wayne. Za wszystkimi tymi
opowieściami stoi szkocki scenarzysta Grant Morrison – jedna z najważniejszych i najbardziej
kontrowersyjnych postaci współczesnego komiksu, ekscentryczny „mag chaosu” i okultysta
oraz twórca komiksów niezwykle rozbudowanych narracyjnie, a także konceptualnie. Batman
Incorporated – w największym skrócie – dotyczy szczególnego etapu w życiu Bruce’a Wayne’a/
Batmana, który stwierdza, iż wobec wciąż poszerzającego się pola działalności wszelkiej maści
kryminalistów na całym świecie, jeden Batman to za mało, aby poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Tak oto pojawia się pomysł założenia tytułowego „Batman Inc.” – oficjalnie działającej organizacji zrzeszającej oraz wspierającej wszystkich herosów globu, identyfikujących się
z symboliką Batmana, takich jak argentyński El Gaucho, brytyjski The Hood czy afroamerykański Batwing. Ukazująca się w okresie listopad 2010 – lipiec 2013 saga, na pierwszy rzut oka wydaje się dość absurdalną fabułą, przywracającą postaci Mrocznego Rycerza część niegdysiejszej,
kampowej estetyki. Jak to jednak wielokrotnie bywa ze scenariuszami Morrisona, właściwy sens
Batman Incorporated kryje się głęboko pod kolorową i sensacyjną poetyką, w tym konkretnym
przypadku stanowiąc całkiem poważne i zajmujące studium globalnego działania komiksu.
Jak słusznie zauważa w swym imponującym opracowaniu twórczości Morrisona Cody Walker,
całą linię fabularną Batman Incorporated wypełniają różnego rodzaju nawiązania i aluzje odnoszące się w mniejszym lub większym stopniu do refleksji na temat popkulturowej globalizacji.
Posiłkując się obserwacjami Walkera można stwierdzić, iż dwa główne obszary tego zjawiska,
które Morrison szczególnie mocno analizuje w swych komiksach o Batmanie, to kwestia działalności oraz rozwoju międzynarodowych korporacji oraz globalny zasięg konsumpcyjnych
symboli i marek. Zasadniczo więc, jak twierdzi autor książki The Anatomy of Zur-en-Arrh: Understanding Grant Morrison’s Batman, głównym tematem podjętym przez szkockiego pisarza
na łamach Batman Incorporated jest re-interpretacja klasycznego motywu samotnego mściciela
w kierunku oficjalnego, międzynarodowego koncernu, którego głównym celem miałaby być
walka z niesprawiedliwością. „W Batman Inc. Morrison przenosi swoje rozważania na temat
korporacji na zupełnie nowy poziom. – pisze Walker – Komiks ten domaga się postawienia pytania: «co by było, gdyby istniała korporacja całkowicie poświęcona ratowaniu ludzkiego życia?»
[…]. Tworząc korporacyjnego Batmana, Morrison stara się przeciwstawić wyobrażeniu dotyczącym korporacji jako narzędziom zysku. Co oczywiste […] jest to jedynie rodzaj spekulacji sugerujący, iż korporacje nie muszą działać wyłącznie w oparciu o dochody” (Walker 2013, s.161).
Idąc dalej tak zarysowanym tropem, Morrison konsekwentnie adaptuje także ideologię działania
korporacji na grunt przeciwników, z którymi Batman i jego sprzymierzeńcy będą musieli się
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zmierzyć. W przeciwieństwie bowiem do wielu klasycznych narracji o superbohaterach, głównym przeciwnikiem Batmana w Batman Incorporated nie jest kolejny przerysowany złoczyńca,
lecz międzynarodowa organizacja Lewiatan, stanowiąca do pewnego stopnia odbicie projektu Batman Inc. i aż nadto przypominająca struktury wielu siatek terrorystycznych. Tak zatem,
jak pomysł na utworzenie swoistej superbohaterskiej franczyzy staje się sposobem Batmana na
ocalenie świata, tak i sami złoczyńcy zaczynają operować w tym fikcyjnym świecie posiłkując
się podobnym sposobem myślenia. Co ciekawe, w pewnym momencie Morrison mocno polaryzuje działalność Batman Inc. oraz pochodnych Lewiatanowi struktur przestępczych, wpisując
je w konflikt klasowy pomiędzy wizją korporacyjnej ameryki a komunistycznymi niemalże pobudkami jego przeciwników. „Taką nową przestępczą franczyzą – kontynuuje Walker – staje się
organizacja Average Joe’s [Przeciętni Joe – T.Ż.]. […]. Ci złoczyńcy zostają przedstawieni, jako
przedstawiciele «klasy pracującej», którzy starają się powiązać koniec z końcem. […]. Przywódca Average Joe’s określa nawet w pewnym momencie Bruce’a Wayne’a, jako «jakiegoś miliardera z kieszeniami głębszymi, niż Wielki Kanion, który chętnie pomaga każdemu harcerzykowi
w pelerynie» [aluzja do faktu, iż Wayne – alter ego Batmana – oficjalnie wspomaga swoim
majątkiem działalność Batman Inc. – T.Ż.]. […]. Jest to klasyczny wizerunek walki klas, gdzie
klasa pracująca nienawidzi bogaczy, lecz ponieważ konflikt ów odtwarza się na stronie komiksu, to musi on zostać ozdobiony kolorowymi kostiumami i kryptonimami. A ponieważ bohater
główny jest milionerem, czytelnik automatycznie zaczyna kibicować bogatej klasie wyższej,
a nie ludziom walczącym o przetrwanie” (tamże, s.179).
Ta ostatnia uwaga autora wydaje się szczególnie interesująca w kontekście rozważań nad elementami dyskursu globalizacyjnego, obecnego na łamach Batman Incorporated. Morrison całkiem świadomie bowiem podejmuje tu pewną grę z czytelnikiem, obnażając przed nim ideologiczne fundamenty opowieści o superbohaterach, opartych w końcu o finansowe i moralne
reguły globalnego kapitalizmu i demitologizując w ten sposób wizję nadnaturalnych herosów
jako „obrońców ludu”. W bardzo wymowny i oczywisty sposób Batman i jego niezwykli towarzysze w Batman Incorporated działają w imię korporacji, którą sami stworzyli i której są immanentną częścią. Głównym przesłaniem jej działania jest ogólnie rozumiana walka ze złem, lecz
ponownie jest to zło pojmowane w kategoriach korporacyjnej konkurencji, nie ma tu natomiast
miejsca na faktyczną walkę z ubóstwem czy niesprawiedliwością na poziomie ulicy, którą desperacko reprezentują gangi pokroju Average Joe’s. „Tak, jak Batman Inc. stara się reprezentować korporacyjny altruizm – podsumowuje Walker – tak Lewiatan jest metaforą korporacyjnego
terroryzmu. […]. Naiwnym wydaje się tutaj myślenie, iż to pieniądze są w stanie wykorzenić
wszelkie zło lub też wyciągnąć ludzi z nędzy i uczynić świat lepszym miejscem. Nawet, jeśli
bieda dałaby się w jakiś sposób wyeliminować, trujące działanie korporacyjnych marek wciąż
byłoby w stanie zatruwać ludzkie umysły i sprowadzać na złą drogę” (tamże, s. 186). Zasadniczo
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bowiem, to właśnie walka o globalną dominację konkretnej marki jest główną ideą stojącą za
krytycznym spojrzeniem Granta Morrisona.
Charakterystyczne logo nietoperza jest prawdopodobnie drugim, tuż po opisanym we wstępie
znaczkiem „S” umieszczonym w diamento-podobnej strukturze, najlepiej rozpoznawalnym komiksowym emblematem, niemalże natychmiast kojarzonym z konkretną postacią superbohatera. Sam wizerunek nietoperza, i co ważniejsze jego pochodzenie, przez lata stały się jednymi
z najważniejszych i najczęściej podnoszonych motywów w kolejnych przygodach Batmana.
Dla zrozumienia genezy oraz ewolucji tej postaci, jak twierdzi Cody Walker, kluczowe jest
przyjęcie, iż przed dostrzeżeniem wlatującego do gabinetu ojca nietoperza młody Bruce Wayne
był „wojownikiem bez totemu” (tamże, s. 162), który dopiero po zaadoptowaniu określonego
wizerunku, chciałoby się rzec – stworzeniu określonej marki, zyskuje swą ostateczną tożsamość. Logo Batmana doskonale spełnia zatem, zarówno w fikcyjnym świecie komiksowych
bohaterów, jak i w realnej rzeczywistości ich czytelników, zasadniczą funkcję korporacyjnego
znaku: „Logo lub też marka […] stanowią obiekt kondensacji, skompresowaną, symboliczną całość pragnień, jakie dana korporacja chce reprezentować” (tamże, s. 161). W kontekście
logo będącego jednocześnie symbolem komiksowego bohatera ów element „reprezentowania
pragnień” nabiera dodatkowego, dwuznacznego charakteru. Symbol nietoperza z jednej strony
wizualizować ma pragnienia samego Bruce’a Wayne’a – chcącego poprzez przyjęcie określonego totemu wypowiedzieć wojnę zbrodni – jak i podążających jego śladem innych mścicieli,
pozbawionych jednak emocjonalnej motywacji Batmana, lecz silnie reagujących właśnie na
jego element symboliczny.
To ten aspekt jest głównym punktem rozważań Granta Morrisona w kontekście społecznego oddziaływania marki/logo. W Batman Incorporated kwestia międzynarodowego zasięgu
oraz oddziaływania symboli staje się zasadniczym problemem, właśnie poprzez nawiązanie do
kluczowej dla całej historii idei, jaką jest skonstruowanie korporacji superbohaterów. Jednym
z najwyrazistszych przykładów podążania za daną marką i jej zaadaptowania celem włączenia
się w globalną strukturę ideologiczną jest historia Jiro – japońskiego superbohatera, działającego pod pseudonimem Mr Unknown, który decyduje się na przyłączenie do projektu Batman
Inc. „Transformacja Jiro z Mr Unknown w japońską wersję Batmana” – wyjaśnia Walker – „jest
absolutnym plagiatem. Jiro posiadał przecież swoją własną superbohaterską tożsamość, którą
zdecydował się jednak zastąpić znacznie potężniejszą korporacyjną tożsamością, czego rezultatem jest pojawienie się bohatera postrzeganego raczej, jako podróbka” (tamże, s.170). Morrison bardzo ciekawie igra tu z symboliką nietoperza, obnażając ją niemalże całkowicie z mistycznego bagażu, jaki narósł na niej w ciągu wielu dekad przygód Batmana. Współcześnie,
zdaje się komentować autor, to specyficzne logo jest już nie tyle symbolem słusznej krucjaty,
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lecz – ponownie – myślenia o superbohaterstwie w kategoriach czysto korporacyjnych i franczyzowych, co stanowi przecież zasadniczy element całej historii Batman Incorporated.
Jeśli mielibyśmy bowiem starać się doszukać bardziej uniwersalnej wymowy Batman Incorporated, to byłoby nią właśnie owo „starcie marek”, którym w ostatecznym rozrachunku staje się cała
opisana w ramach serii fabuła. Ukorporacyjnienie zarówno sprawiedliwych mścicieli, jak i ich
przeciwników sprowadza typową fabułę superbohaterską do kwestii konfliktu o charakterze ideologicznym o tyle, o ile ideologia odczytywana jest tutaj nie jako struktura moralna, lecz raczej
zespół asocjacji, powiązanych z danym logo. „Batman Incorporated jest marką zaprojektowaną dla
ochrony życia. Lewiatan staje się marką promującą terroryzm i przemoc. Jeśli uznamy obie marki
za rzeczywiste symbole kultury popularnej, wówczas Batman Incorporated powinno w domyśle
inspirować młodych ludzi do bycia herosem, zaś Lewiatan okazałby się syntezą składającą się
z najbardziej okrutnych, przerażających części kultury młodzieżowej. Lewiatan okazuje się każdą
grą lub filmem dla dorosłych […]. Lewiatan jest spersonifikowaną kulturą przemocy, podczas gdy
Batman jest personifikacją kultury heroicznej. W uproszczeniu, Morrison sugeruje zatem, że dzieciaki powinny czytać więcej komiksów, aby stać się lepszymi ludźmi” – twierdzi Walker (2014,
s. 170). Znów jednak mamy tutaj do czynienia z dość przewrotną grą, jaką autor Batman Incorporated podejmuje z tradycją globalnej popkultury. Wyłączając bowiem komiks z obszaru „szkodliwej” kultury popularnej – poprzez symboliczne zantagonizowanie Batman Inc oraz Lewiatana
– Morrison pozornie zapomina, iż to przecież komiks stał się właśnie obiektem społecznego potępienia w USA w latach 50., będąc prezentowanym przez krytyków pokroju Fredrica Werthama,
jako główny „uwodziciel niewinnych”. Powracamy zatem po raz kolejny do roli korporacyjnych
opowieści, które mają nadawać określonym wizerunkom pożądaną treść. Batman Incorporated
realizuje tę funkcję na dwóch poziomach – w diegezie tworząc fikcyjną dobroczynną korporację,
zaś w wymiarze praktyk czytelniczych podkreślając pozytywny wpływ komiksu na młodych ludzi.
Ostatnim istotnym zagadnieniem, jakie Morrison podejmuje w związku ze swoją reinterpretacją
symboliki Batmana, jest jej umocowanie w wielomedialnych franczyzach. W szóstym numerze
Batman Incorporated znajduje się niezwykle ciekawa scena, w której komisarz policji miasta
Gotham – Jim Gordon – przypina do swego płaszcza plakietkę zawierającą logo nietoperza.
„Czy ta plakietka czyni ze mnie Batmana?” – pyta policjant. „Mniej więcej” – odpowiada mu
Bruce Wayne. Historia zaprezentowana przez Morrisona jest niezwykle bogata we wszelkiego rodzaju odwołania do popkulturowego merchandisingu, którego obiektem jest oczywiście
logo Batmana. Głównym przedmiotem franczyzo-twórczym staje się tutaj przecież sam Batman,
który „użycza” swojego wizerunku i znaku szeregowi nowych bohaterów. Kluczem do owego fenomenu stają się inne słowa wypowiedziane przez komiksowego Wayne’a: „Batman jest
wszędzie… A jeśliby nie istniał, musielibyśmy go wymyśleć”. Ponownie jednak Morrison
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zaprasza nas do dwuznacznego interpretowania tej wypowiedzi. Z jednej strony wyraźnie odnosi się ona do klasycznego, heroicznego znaczenia superbohatera w kulturze. Z drugiej jednak strony, ową „wszechobecność” Batmana trudno traktować tutaj inaczej, jak tylko towarową
„wszędobylskość”. „Batman jest marką zarabiającą miliardy dolarów z tytułu sprzedaży różnych
produktów – podsumowuje Walker – Zabawki, koszulki, produkty do kąpieli i wszystkie inne towary tworzą ostateczny wizerunek Batmana […]. Każdy kolejny sprzedany produkt w domyśle
lansuje prostoduszne znaczenie komiksowego heroizmu i sprawiedliwości, lecz tak naprawdę
wymienia owe wartości na reguły działania kapitalizmu” (tamże, s. 167).
W ramach dość schematycznej formuły, jaką jest popularny komiks superbohaterski, Morrison
dokonuje zatem dość odważnych i autorskich analiz dotyczących tematyki, w ramach której się
porusza. Batman Incorporated konstruując w swej fabule idylliczną wizję superbohaterskiej,
globalnej korporacji jednocześnie wielokrotnie demitologizuje ten wizerunek, demaskując globalne działanie popkultury, jako oparte na zwodniczych narracjach i bezwzględnej potrzebie zysku. Korporacyjna wizja Batmana, przedstawiona w komiksie jako jedyne antidotum na zło tego
świata, okazuje się ostatecznie częścią tego samego systemu, który w realnym świecie odpowiada za zmonopolizowanie komiksowej produkcji i w rezultacie także komiksowej symboliki.
Jak zaznaczyłem na początku tekstu, przystępując do analizy różnorakich aspektów procesów
globalizacji potencjalni badacze rzadko myślą o komiksie, traktując go w najlepszym razie, jako
kolejny dowód na homogenizację czytelniczych potrzeb i gustów. Tymczasem, jak pokazuje
przykład Batman Incorporated, także w obrębie popularnej twórczości komiksowej, często uważanej za bezwartościową, pojawiają się tytuły całkiem świadomie podejmujące grę z własną korporacyjną przynależnością i w rezultacie tworzące ciekawe przykłady krytyki intratekstualnej.
Sądzę, iż komiks Granta Morrisona zasługuje w tym aspekcie na zainteresowanie badaczy, chcących poznać różnorodność możliwych narracji, jakie kultura popularna jest w stanie zaoferować
w kontekście charakterystyki „globalnej wioski”.
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Summary: Batman is Everywhere, or Grant Morison’s “Batman Incorporated” in the Context of Considerations about
Comics Globalization. The main aim of the article is to reconstruct the inter- and intratextual strategies in
aesthetic and production areas that connect a comic book medium with the mechanisms of globalization.
By using the main example here – Batman Incorporated storyline by Grant Morrison – the author is trying
to follow the global contexts that shape a superhero stories by incorporating them into local trends and
meanings. On the other hand, Batman Incorporated happens to be a meaningful and self-reflexive case, that
deals with the global fluxes of superhero’s motives and icons and becomes an archive of these fluxes as
well as its direct effect.
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„Przetrwanie człowieka jest niemożliwe bez
mediów”. O refleksji Ryszarda Kapuścińskiego
nad rolą i znaczeniem środków masowego
przekazu w rzeczywistości „globalnej wioski”
1

Streszczenie: Tematem artykułu jest refleksja Ryszarda Kapuścińskiego na temat współczesnych mediów,
prezentowana przede wszystkim w Autoportrecie reportera oraz Lapidariach. Wybitny reporter był przekonany,
że ludzie nie potrafią już funkcjonować bez środków masowego przekazu, dostrzegał jednak wiele negatywnych aspektów ich działania. Zdaniem autora Imperium odbiorca mediów nie widzi świata w całym jego
bogactwie, nie dostrzega powiązań między poszczególnymi zdarzeniami oraz ich szerszego kontekstu.
Efektem takiej sytuacji staje się chaos i inwazja nieuporządkowanych faktów, która nie przynosi jednak
odbiorcom lepszej wiedzy o świecie, a przyczynia się do powstania uczucia zagubienia i dezorientacji. Próbą odpowiedzi na te niedostatki globalnego rynku medialnego stała się późna twórczość Kapuścińskiego,
poszerzająca konwencję reportażu o refleksje historyczne, społeczne i antropologiczne.
Słowa kluczowe: media, dziennikarstwo, Ryszard Kapuściński, globalizacja.

Zamiar objaśnienia czytelnikowi świata towarzyszył Ryszardowi Kapuścińskiemu od początków pracy dziennikarskiej. Jego literatura powstała z poczucia niedosytu pozostawianego przez
zwięzłe depesze, które reporter przygotowywał dla Polskiej Agencji Prasowej – „instrument
przekazu, którym dysponowałem (...) był z konieczności takim powierzchownym i płytkim skrótem, że gubiły się w nim całe bogactwo, inność i pełnia tamtego świata” (Kapuściński 2008a,
s. 23). Wykonując pracę korespondenta zagranicznego, Kapuściński zmuszony był – jak wielu
innych dziennikarzy poddanych rygorowi skrótowości i kondensacji przekazu – „dostosowywać
się do bolesnych ograniczeń, które każą zacieśniać wielowymiarową rzeczywistość do krótkiego i uproszczonego opisu” (tamże, s. 23). Ucieczką od ograniczeń dziennikarstwa użytkowego
stały się, tak cenione przez rzesze czytelników na świecie, reporterskie książki Kapuścińskiego.
Dlatego też w Wojnie futbolowej, opublikowanej w roku 1978, mogło znaleźć się np. przystępne i dokładne wyjaśnienie zjawiska masakrowania ciał zabitych podczas afrykańskich wojen.
Przyczyną tej szokującej praktyki nie była brutalność i okrucieństwo, lecz głęboko zakorzenione
wierzenia miejscowych ludności:
Kwestie oceny współczesnych mediów przez autora Cesarza oraz jego koncepcji reportażu poruszałem także w szkicach
Świat według Kapuścińskiego (2010), „K 65. Biuletyn Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Łódzkiego” nr 1, ss. 42–45
oraz Reportaż 2.0. Ryszarda Kapuścińskiego praktyczna teoria reportażu, „Arterie” 2016, nr 2 (24), s. 210–213. W niniejszym tekście
korzystam także z ustaleń, zamieszczonych w tamtych artykułach.
1
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Nie jest to wyraz sadyzmu, jak próbowano tłumaczyć. Ten akt destrukcji zwłok wynika z metafizyki,
z przekonania, że człowiek składa się nie tylko z ciała, ale i z duchów to ciało wypełniających. (...) Moc tych
duchów jest przepotężna – zostawione przy życiu, mają zdolność odradzania ciała. Byłoby naiwnością sądzić, że ten cały skomplikowany świat duchów, bytujący w zakamarkach ludzkiego ciała, da się zlikwidować
pojedynczą kulą. Zabicie ciała jest tylko jednym z elementów śmierci człowieka. Pełna śmierć następuje
dopiero po likwidacji duchów albo po ich ucieczce. (...) Stąd konieczność destrukcji zwłok, zwłaszcza jeśli
poległy jest wrogiem, którego duchy mogą potem się mścić (Kapuściński 2008f, s. 168).

Komunikatywność przekazu wspierał język – prosty, lecz rzeczowy i precyzyjny, nie stawiający
potencjalnemu czytelnikowi nadmiernej „bariery wejścia”.
Jednym z celów pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego było zrealizowanie idei opisania i przybliżenia egzotycznego świata, do którego jego odbiorcy właściwie nie mieli wówczas dostępu2. Na
przełomie XX i XXI stulecia okoliczności zmieniły się znacząco, a dynamiczny rozwój środków
masowej komunikacji umożliwił przeciętnemu człowiekowi wgląd w najdalsze zakątki świata.
Procesy globalizacyjne doprowadziły do sytuacji historycznie bezprecedensowej – „nigdy dotychczas ludzie nie słyszeli i nie wiedzieli tak wiele na temat reszty świata” (Martin, Schumann
1999, s. 20). Polski reporter zdawał sobie sprawę, że późnonowoczesny świat uległ globalizacji,
skurczył się, przestrzeń została pokonana, straciła tajemniczość. Nie trzeba niczego opanowywać, podbijać, zdobywać – wszystko jest w zasięgu ręki, przyniesione do domu, do stołu, do łóżka. Ale czy tym
samym to „wszystko” stało się lepiej i głębiej poznane, lepiej rozumiane? (Kapuściński 2008d, s. 192)

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie była twierdząca. Wydaje się, że człowiek późnonowoczesny wciąż wymaga wsparcia, aby mógł przyswoić i zrozumieć tak łatwo pozornie dostępną
wiedzę. A zatem potrzebuje już nie eksploratora, ale przewodnika po (pozornie) znanym świecie.
Taką funkcję Kapuściński pragnął pełnić, zarówno w tekstach reporterskich, jak i sześciu tomach
Lapidariów oraz w licznych wywiadach, wykładach i innych publicznych wystąpieniach.
******
Autor Szachinszacha wielokrotnie wypowiadał się na temat działania współczesnych mediów.
Kapuściński niejednokrotnie podkreślał, że przyrost informacji nie jest równy przyrostowi wiedzy. Istotny jest bowiem jeszcze aspekt rozumienia, interpretacji ujawniającej znaczenie i sens
wydarzeń oraz umieszczającej zaobserwowane fakty w szerszym kontekście. Tymczasem medialne doniesienia koncentrują się przede wszystkim na powierzchni prezentowanych wydarzeń,
a ich skrótowe przedstawianie uniemożliwia naświetlenie tła.
Odbierając świat poprzez media, poznajemy jedynie skutki, powierzchnie zdarzeń, a jeżeli nie znamy ich
przyczyn, nie jesteśmy w stanie odpowiednio rozumować na ich temat. Ale jednocześnie media nie są
2

Mariusz Dzięglewski wspomina: „Dla mnie, jak też i dla całej masy wiernych czytelników, reportaże Kapuścińskiego
pozostaną przede wszystkim zaproszeniem w podróż, o której mogliśmy jedynie pomarzyć. Była to zawsze podróż
fascynująca, w odległe zakątki świata, o których istnieniu wiedzieliśmy niewiele” (Dzięglewski 2009, s. 7).
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w stanie wytłumaczyć wszystkiego wyczerpująco, decydują się więc na selekcję, na wybór. Generalną zasadą rządzącą przekazem informacji jest skrót (Kapuściński 2008a, s. 71–72).

Bliska Kapuścińskiemu francuska szkoła historyków Annales dążyła do ukazania pełnego obrazu historii, skupiając się przede wszystkim na procesach możliwych do rozpatrzenia w kategoriach „długiego trwania” – na kulturze, mentalności, sposobach myślenia. Reporter podkreślał,
że przekaz konstruowany przez mass media te właśnie aspekty świadomie pomija, nie dają się
one bowiem sprowadzić do czystej zdarzeniowości. Tymczasem to właśnie one często mogą
stanowić klucz do zrozumienia złożonych procesów historycznych.
Możemy opisać jeszcze jeden przewrót, zamach stanu, bunt, jeszcze jedno spektakularne wydarzenie, ale
to wszystko się powtarza i niczego nam nie wyjaśnia; powinniśmy sięgać głębiej, do przyczyn, a leżą one
właśnie w kulturze. Trzeba schodzić w głąb rzeki. (...) Kultura przejawia się bardziej w życiu codziennym
niż w przewrotach, dlatego właśnie jej należy się przyjrzeć (Kapuściński 2008a, s. 77).

Kapuściński wyrażał przekonanie, że odbiorca mediów nie widzi świata w całym bogactwie.
Perspektywa oglądu wydarzeń zostaje zredukowana, historyczność ograniczona do „czasu krótkiego”. Za sprawą radykalnego zredukowania dystansu między wydarzeniem a informacją o nim
unieważniony zostaje czas (por. Kapuściński 2008a, s. 73), a prezentowany obraz świata staje się
czymś w rodzaju Baudrillardowskiej hiperrzeczywistości –fragmentarycznym i niepełnym, lecz
postrzeganym jako w pełni realny, obrazem rzeczywistości (por. Baudrillard 2005). Zdaniem
pisarza te negatywne tendencje w największym stopniu dotknęły telewizję – medium najpopularniejsze, a zatem tworzone zazwyczaj zgodnie z upodobaniami przeciętnego, masowego
odbiorcy – „Telewizja nie ma swojego audytorium. Odbiorcy telewizji to wielka, niezidentyfikowana, anonimowa masa” (Kapuściński 2008d, s. 83). Fakt, że zdarzenie musi być przede
wszystkim zobaczone znacznie zmienił sposób funkcjonowania środków przekazu. Mediami
rządzi widzialność (oraz cyfrowość, analizowana przez Lva Manovicha, 2006), a informacja pełni często funkcję towaru, który należy umiejętnie przedstawić i sprzedać. W efekcie wiadomości
podawane są w sposób skrótowy, migawkowy, tak aby nie angażowały nadmiernie odbiorcy
programu telewizyjnego – „Szybko! Szybko! Nie ma czasu na niuanse, szczegóły, wieloznaczności, różnice, odcienie” (Kapuściński 2008c, s. 283). Kapuściński podkreśla, że ludzie przyzwyczajają się do tego sposobu przekazywania informacji i przenoszą szkodliwe nawyki w inne
dziedziny – na przykład czytając książkę, jedynie pobieżnie kartkują stronice (tamże, s. 287).
Efektem ubocznym takiego postępowania staje się chaos i inwazja nieuporządkowanych faktów,
która nie przynosi jednak odbiorcom wiedzy, a przyczynia się raczej do powstania uczuć zagubienia i dezorientacji. Technologia przyczyniła się ponadto do zwielokrotnienia rzeczywistości,
usunęła centralne punkty umożliwiające orientację w nieprzejrzystym świecie. Zdaniem autora
Cesarza przeciętny człowiek nie potrafi dokonać selekcji lub hierarchizacji faktów o których
dowiaduje się z mediów i których często także nie rozumie.
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Mamy ogromną ilość danych, które nie funkcjonują w żadnych kontekstach kulturowych. Europejczyk
otrzymuje na przykład informację, że w Lome szef państwa został odsunięty od władzy. I nie ma pojęcia,
co to oznacza. Czy to dobrze, czy źle. Nawet nie wie, po co mu ta informacja (Kapuściński 2008a, s. 84).

„Społeczeństwa zadławione zostały informacją” (tamże, s. 85), bowiem – jak podkreślają współcześnie medioznawcy – „mnogość przekazów docierających do współczesnego człowieka (...)
tworzy ogromny zalew informacyjny, który dla przeciętnego odbiorcy staje się po prostu nadmiarem i szumem” (Goban-Klas, Sienkiewicz 1999, s. 101). Umiejętne korzystanie z mediów
staje się trudną sztuką, większość ludzi nie jest już w stanie przyswoić docierających do nich
przekazów.
Bogactwo i dynamika potoku informacji uniemożliwiają pełne ich przetworzenie, czyli pełne odczytanie
przekazu oraz nadanie znaczenia zawartym w nim informacjom. Odbiorca po prostu nie ma na to czasu,
a ciągły potok nowych informacji kształtuje nawyk powierzchniowej recepcji, utrwalającej schematy poznawcze i utrudniającej tworzenie nowych, w istotny sposób wzbogacających wiedzę odbiorcy (Mrozowski
2001, s. 395–396).

Kapuściński podkreślał, że współczesne media koncentrują się przede wszystkim na aspektach
technicznych przekazu. Szkolenie przyszłych dziennikarzy zaczęło skupiać się nie na sensie
i znaczeniu wiadomości, lecz na tym, aby „zamknąć przekaz w minucie czasu antenowego albo
w dwudziestu wierszach druku” (Kapuściński 2008a, s. 83). Również dyskusje o mediach nie
dotyczą sensu przekazu, bowiem środki komunikacji „zastępują problem treści sprawą formy,
w miejsce filozofii podstawiają technikę” (Kapuściński 2008d, s. 78). Dostarczanie informacji
stało się opłacalnym biznesem, „przemysł informacyjny” zaczął zaś funkcjonować jako składnik
kultury masowej. Krytykowane przez reportera nastawienie właścicieli koncernów medialnych
na wielkie zyski wypacza ideę rzetelnej wiedzy, która teraz ma być przede wszystkim towarem.
Dawniej, wartość informacji wiązano z takimi pojęciami jak szukanie i przekazywanie prawdy albo też
widziano w niej ważny instrument walki o wpływy i władzę. (...) Teraz ważniejsze jest co innego – wartość
informacji mierzy się jej atrakcyjnością. Informacja ma się przede wszystkim dobrze sprzedawać! Najbardziej prawdziwa informacja nie ma wartości, jeżeli nie jest atrakcyjna i nie przyciąga rozpieszczonych przez
bogatą ofertę odbiorców (Kapuściński 2008d, s. 74).

Diametralnie zmieniła się zatem rola mediów, których zadaniem stało się dostosowanie do
możliwości percepcyjnych odbiorców i ich wizji świata. W obliczu takich okoliczności trudno mówić o poczuciu dziennikarskiej misji i odpowiedzialności, skoro dla wielu pracowników
mediów żurnalistyka „jest już pozbawioną wszelkiej emocji i mistyki profesją, stanowiąc tylko
jedną z możliwych dróg kariery, dróg, które mogą porzucić nazajutrz, dla zupełnie innych, lepiej
opłacanych materialnie zajęć” (Kapuściński 2008c, s. 313). Sytuacja taka, w opinii autora Podróży z Herodotem, jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ współczesny człowiek kształtuje
swoje poglądy, przekonania i opinie przede wszystkim w oparciu o wiadomości zaczerpnięte
z przekazów medialnych – „Wydarzenie, które trwało kilka godzin, musimy pokazać w kilka

„Przetrwanie człowieka jest niemożliwe bez mediów”…

49

sekund. I wszyscy stajemy się ofiarami decyzji, według jakiego kryterium wybór będzie dokonany” (Kapuściński 2008d, s. 148). Olbrzymi i wciąż postępujący rozwój masowej komunikacji
sprawia, że wiadomości przekazywane przez media kształtują dziś światopogląd wielkiej liczby
odbiorców.
W średniowieczu środkiem komunikowania był list. Piszący go, jeśli kłamał, okłamywał określonego człowieka. Później Hitler mógł okłamać czterdzieści milionów ludzi, Stalin – dwieście milionów. Dziś niektóre
programy sieci telewizyjnych ogląda miliard. Jeżeli tam przeniknie kłamstwo, to zostanie ono powielone
miliard razy (Kapuściński 2008a, s. 74).

Ryszard Kapuściński szczególnie krytycznie oceniał działalność wielkich sieci telewizyjnych
w Stanach Zjednoczonych (ABC, CBS, CNN), na których chętnie wzorują się stacje europejskie. Oskarżał je o arogancję, serwowanie widzom informacji, złożonej z niepowiązanych i wzajemnie sprzecznych newsów, a także o świadomą manipulację poprzez dobór tematów. Niepokoiło Kapuścińskiego narastające zjawisko konformizmu mediów, które przestały kontestować
system, bowiem same utożsamiły się z władzą, biznesem oraz grupami interesów – „wystarczy
odwiedzić którąś z redakcji wielkich stacji telewizyjnych: człowiek wchodzi do luksusowego
pałacu, porusza się wśród marmurów i luster, prowadzony cichymi korytarzami przez supereleganckie hostessy” (Kapuściński 2008d, s. 75). Autor Cesarza był również sceptyczny wobec
możliwości informacyjnych Internetu, gdzie przeniosła się część współczesnego dziennikarstwa.
Internet utożsamiał Kapuściński z jarmarkiem, na którym wszyscy przekrzykują się wzajemnie,
nie pozostawiając miejsca na skupienie i refleksję.
Masowe media nie przyczyniają się zatem do procesu prawdziwej globalizacji, opartej na zbliżeniu kulturowym – „coraz więcej mówi się o globalizacji, ale jest ona pojmowana nie jako
zbliżenie i poznawanie się kultur i społeczeństw, lecz jako operacja ekonomiczna, jako prawo
działania kapitału na wszystkich rynkach świata, przepojone duchem nie zbliżenia, tylko – dominacji” (Kapuściński 2008d, s. 81). Zachodzi natomiast zjawisko przeciwstawne do globalizacji informacji: odwrót do lokalności, ograniczenie perspektywy jedynie do tego, co bezpośrednio
dotyka każdego człowieka. Okoliczność ta, choć stała się naturalną konsekwencją utraty przekonania o unilinearności historii (o czym pisał włoski filozof Gianni Vattimo, uznający moment
załamania się tej wizji historii za koniec nowoczesności3) oraz skutkiem emancypującego dowartościowania „historii lokalnych”, wydaje się jednak grozić zupełnym zatraceniem globalnej perspektywy. W opinii Kapuścińskiego mieszkańcy naszej planety znają się nawzajem jedynie powierzchownie, mieszkają bowiem nie tyle w „globalnej wiosce” (pojęcie wioski zakłada
3

„Ideę unilinearnej historii filozofia w dziewiętnastym i dwudziestym wieku poddała radykalnej krytyce, ujawniając
ideologiczny charakter tych poglądów. (...) Jeśli rozwinie się tego rodzaju spostrzeżenia (...), idea unilinearnej historii ulegnie
rozkładowi; nie ma jednej historii, lecz są tylko minione wydarzenia związane z różnymi punktami widzenia, i złudzeniem jest
myślenie, że może istnieć jakiś najwyższy, wszechobejmujący punkt widzenia mogący zawrzeć w sobie wszystkie inne (...)”
(Vattimo 2006, s. 16–17).

50

Paw eł Sobczak

wzajemną bliskość ludzi) a raczej na „globalnym dworcu”, gdzie – pomimo niezwykłych możliwości komunikacyjnych stwarzanych przez współczesne media – obojętnie mijają się w pośpiechu
(Kapuściński 2008d, s. 167). Wzajemna wiedza ludzi o sobie opiera się na uproszczeniach i stereotypach, generujących lęki oraz wzmagających poczucie zagrożenia. Ponieważ dominację w medialnym świecie uzyskały środki masowego przekazu serwujące informacje niskiej jakości, niezwykle
ważna będzie rola tych nielicznych mediów, które chcą i potrafią objaśnić współczesny świat.
Na całym świecie są znakomite gazety, takie jak „Le Monde”, „El País”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
„Independent” albo „New York Times”. Są ambitne, dają rzetelny i pogłębiony obraz świata. Podobnie
jest z telewizją: BBC i Arte, wspaniałe kanały telewizyjne, też są częścią świata mediów. Ale obok nich istnieje owa masówka medialna, która należy do kultury zabawy i nie ma nic wspólnego z rzetelną informacją
i wiedzą (Kapuściński 2008a, s. 81).

******
Ideałem przyświecającym pisarstwu Ryszarda Kapuścińskiego było, przynoszące obopólne
korzyści, zbliżenie kultur (kontakt międzykulturowy jako wymiana), oparte na życzliwości
i szacunku wobec Innego. Powinno ono, zdaniem pisarza, zostać poprzedzone poznaniem i zrozumieniem kulturowych odrębności. Dlatego też autor Szachinszacha otwarcie mówił o towarzyszącym mu poczuciu misji i obowiązkach ciążących na reporterze-podróżniku przekraczającym granice etnocentryzmu.
Żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie, wyłoniły się nowe kultury i nowe społeczeństwa, a razem
z nimi napięcia, wojny, konflikty religijne i etniczne, potężny ekspansjonizm itp. Uważam, że na ludziach,
którzy mają możliwość podróżowania, ciąży swego rodzaju odpowiedzialność: pokazać, że inni ludzie
mają swoje uczucia i potrzeby, że musimy ich zrozumieć i poznać, a ci, którzy ich poznali, powinni to jakoś
pokazać i przetłumaczyć (Kapuściński 2008a, s. 66).

Natalia Lemann ocenia, iż Kapuściński „podejmuje trudną próbę przetłumaczenia języków i systemów kultur Trzeciego Świata na język zrozumiały dla mieszkańców Starego Kontynentu, ale
w taki sposób, aby nie zafałszować opisywanych kultur, zachować ich odmienność, nie ulec pokusie sprowadzenia odmienności i różnorodności do wspólnego mianownika wartości europejskich” (Lemann 2008, s. 468). Tymczasem wymogi rynkowe narzucają dzisiejszym dziennikarzom odmienne strategie, o których pisał Maciej Mrozowski – fragmentacji (prezentacja zjawisk
jako faktów odrębnych, oderwanych od szerszych uwarunkowań społecznych) czy konkretyzacji (unikanie odwołań do praw ogólnych czy wiedzy teoretycznej) (Mrozowski 2001, s. 254).
Dlatego też twórczość reporterska autora Szachinszacha „pozostaje z jednej strony w opozycji
wobec współczesnego świata mediów, z drugiej strony dopełnia go poprzez warstwę pogłębionych refleksji na temat współczesnego świata, pisanych z perspektywy globalnej” (Dzięglewski, 2009, s. 51). Kapuściński proponował tworzenie dwóch typów reportażu, odmiennych pod
względem sposobu ujmowania rzeczywistości.
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Pierwszy opiera się na aktualnej, bieżącej informacji: stało się dzisiaj to i to. Taki reportaż, opisujący powierzchnię historii, pozostanie główną strawą środków masowego przekazu. Dla przeciętnego odbiorcy
otaczająca nas rzeczywistość i dziejąca się historia przejawiają się bowiem w poszczególnych wydarzeniach.
(...) Drugi rodzaj reportażu powinien z potoku dziejących się wydarzeń umieć wysnuć refleksję, nadać
pewną logikę temu, co wydaje się alogiczne, i ustalić pewne prawidła tego, co wydaje się pełną anarchią
i chaosem (Kapuściński 2008a, s. 36)4.

Taki tekst nie zostanie raczej już opublikowany w prasie, preferującej informację skrótową
i pozbawioną szerszego kontekstu. Właściwszym miejscem jego upublicznienia będzie edycja
książkowa, ewentualnie media specjalistyczne (także internetowe) o znacznie bardziej ograniczonym zasięgu. Zadaniem reportera będzie wyjaśnienie bieżących zdarzeń oraz przewidzenie
przyszłych. Oba te procesy pozwalają lepiej zrozumieć rzeczywistość, więc mogą zapewnić odbiorcom większe poczucie bezpieczeństwa (Kapuściński 2008a, s. 36). Taki typ wypowiedzi –
poszerzającej konwencję reportażu w stronę literacką czy antropologiczną – pozwala też dotrzeć
do warstwy czynników kulturowych, które Kapuściński uznawał za kluczowe dla wyjaśnienia
wielu fenomenów współczesności.
Modne są na przykład badania: dlaczego rozwija się Azja, a nie Afryka? I nie ma żadnego innego wyjaśnienia niż kulturowe. Przecież państwa, które miały tę samą przeszłość kolonialną, były tak samo eksploatowane i tak samo był konstruowany ich ustrój, rozwijają się zupełnie inaczej. (...) Kultura jest jak gdyby
zagadką: w jej wartościach, hierarchii, treściach leży prawdopodobnie odpowiedź na pytanie, dlaczego
jesteśmy tacy a nie inni, dlaczego jesteśmy zacofani lub się rozwijamy (Kapuściński 2008c, s. 247).

W ramach swojej działalności zawodowej Ryszard Kapuściński korzystał z założeń wypracowanych przez polską szkołę reportażu, czyli osobistego, czasochłonnego zaangażowania reportera
oraz wnikliwego przestudiowania podejmowanego tematu (Dzięglewski 2009, s. 33). Także „obserwacja uczestnicząca”, będąca jedną z zasadniczych metod pracy reportera (podobnie jak antropologa) wymaga czasu, niezbędnego dla przeniknięcia wewnątrz danego środowiska. Twórczość Kapuścińskiego ewoluowała zatem w kierunku reportażu eseistycznego (a później wręcz
eseju reportażowego), czyli takiego, w którym „reporter wychodzi naprzeciw współczesnemu
odbiorcy zagubionemu w chaosie informacji wyrwanych z kontekstu” (Dzięglewski 2009, s.
46). Tekstem takim są Podróże z Herodotem, łączące materiał stricte reporterski z nadrzędnym
wobec niego dyskursem autobiograficznym5 oraz eseistycznym, skupionym wokół postaci greckiego historyka i podróżnika, autora Dziejów (Kapuściński 2008e).

4

Urszula Glensk podkreśla alternatywny charakter takiego podziału: „Autorzy muszą wybierać sposób dokumentowania.
Muszą zdecydować, czy interesuje ich szybkie relacjonowanie faktów dla mediów masowych, czy chcą opisywać rzeczywistość
przy użyciu dużych form narracyjnych. Łączenie szybkości depeszowca z namysłem właściwym pracy pisarza przestało być
możliwe. Do czasu rewolucji informatycznej mogło się to jeszcze udawać ascetycznym pracoholikom” (Glensk 2012, s. 249).
5
Pierwszą książką Ryszarda Kapuścińskiego, w której pojawiła się silna komponenta autobiograficzna była Wojna futbolowa
(1978) (por. Nowacka 2008). Kolejne książki intensyfikowały tę tendencję, począwszy od Imperium (1993) – interpretowanego
niekiedy jako „autobiografia skryta pod reportażem”, pamiętnik osobistych spotkań reportera z Rosją (Ziątek 2008, s. 114) –
aż po wspomniane Podróże z Herodotem (2004).
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Reportaż jako gatunek, którego wyznaczniki stanowią przede wszystkim faktografizm i dokumentaryzm, przestał Kapuścińskiemu wystarczać. Już reportaże krajowe, zebrane w tomie Busz
po polsku sytuowały się, zdaniem Nowackiej i Ziątka, na pograniczu reportażu i prozy beletrystycznej (Nowacka, Ziątek 2008, s. 67). Przekraczanie granic reportażu kusiło pisarza także
po zakończeniu pracy korespondenta agencyjnego, gdy kreował własną biografię i wprowadzał
do tekstów elementy fikcjonalne (zwracał uwagę na te praktyki Artur Domosławski 2010, s.
162–166, 417–4406). W późnej twórczości autora Hebanu forma reporterska stanowi przede
wszystkim faktograficzną podstawę, na której konstruowana jest dyskursywność jego książek.
Dążenie do uogólniającej syntezy połączone ze swobodniejszym podejściem do realiów (mogącym naruszać referencjalność tekstu) prowokowało niekiedy zarzuty wobec pisarza: Paweł
Zajas zwracał uwagę na „wszechobecne uogólnienia autora Szachinszacha, które w innym przypadku zostałby niechybnie uznane za rażącą stereotypizację” (Zajas 2010, s. 219), z dystansem
o metodach Kapuścińskiego pisał w całym swoim tekście Jędrzej Morawiecki (2010, s. 81–94),
krytycznie o Imperium wypowiadał się Mariusz Wilk, nazywając tę książkę „komiksem” o Rosji (Wilk 1998, s. 60). Wydaje się jednak, że autor Cesarza był przede wszystkim pisarzem
metafory, czyli takiego obrazu, który więcej mówi o opisywanej rzeczywistości niż dziesiątki
pojedynczych zdarzeń (tak jak analizowany przez Nowacką i Ziątka opis State House w Akrze
stanowiący metaforę końca jedności afrykańskiej) (Nowacka, Ziątek 2008 s. 111). W tej perspektywie nieścisłości i błędy faktograficzne, wytykane Kapuścińskiemu choćby przez Johna
Ryle’a (2001), zdają się jednak tracić na znaczeniu.
Już w roku 1994 Adam Hochschild zauważył, że „Kapuściński na pewno nie jest tylko reporterem. Robi niewiele notatek. W swych doniesieniach z najdziwniejszych zakątków świata często
pomija główne wydarzenia polityczne” (cyt. za: Nowacka, Ziątek 2008, s. 287). Ewolucja zainteresowań autora Wojny futbolowej wiodła go od bieżących wydarzeń politycznych – wojen,
przewrotów, rewolucji, fascynujących młodego reportera – do cywilizacyjnych i kulturowych
struktur ukrytych pod powierzchnią tych zdarzeń. W swej późnej twórczości Kapuściński odhistorycznia obraz świata7, dystansuje się od politycznych aktualiów, nie koncentruje się już
na przywódcach, politykach i partiach (Zabłocka 2008, s. 25). Ambicją pisarza stało się, jak
ujmuje Zygmunt Ziątek, „docieranie do kulturowych korzeni wielkich formacji historycznych”
(Ziątek 2008, s. 116). Dlatego też na kartach Hebanu znalazły się liczne partie dyskursywne,
6

Autor książki Kapuściński non-fiction zastrzega jednak: „Krytyka akuratności w dziele Kapuścińskiego nie podważa – tak
jak ją rozumiem – literackiej wybitności jego książek, przenikliwości w rozszyfrowywaniu mechanizmów władzy, rewolucji,
ludzkich postaw i zachowań. Stawia raczej pytania o to, czy niektóre z jego książek mogą stanowić wzór, punkt odniesienia
dla dziennikarzy i dziennikarstwa, choćby dla najmniej rygorystycznie traktowanego reportażu literackiego” (Domosławski,
2010, s. 437-438).
7
Nowacka i Ziątek piszą wręcz o procesie „wycofania z historii i przymusu w niej udziału”, który to przymus towarzyszył
Kapuścińskiemu przez kilkadziesiąt lat życia (Nowacka, Ziątek 2008, s. 302).
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w przystępny sposób objaśniające m.in. wierzenia społeczności afrykańskich, znaczenie struktur
klanowych czy też sposoby transportu w ogromnej przestrzeni Afryki.
Szosa bita lub asfaltowa jest w Afryce rzeczą nową, liczy kilkadziesiąt lat. I ciągle na wielu obszarach jest
rzadkością. Zamiast dróg jezdnych, były ścieżki. Dla ludzi, dla bydła, zwykle wspólne. Ta ścieżkowa forma
komunikacji tłumaczy, dlaczego ludzie mają tu zwyczaj chodzić gęsiego; nawet jeżeli idą dziś szeroką szosą, to
też gęsiego. Dlatego idąca gromada milczy – gęsiego trudno prowadzić dyskusję (Kapuściński 2008b, s. 24).

Mniej istotne było już dla niego typowo reporterskie relacjonowanie wydarzeń, w Hebanie
– jak dostrzega Urszula Glensk – „polityka schodzi na dalszy plan, wyparta antropologiczną
refleksją o inności i różnorodności kulturalnej” (Glensk 2012, s. 52). Celem tego dzieła stało się – jak zauważa Mariusz Dzięglewski – uporządkowanie wiedzy ludzi Zachodu dotyczącej Czarnego Lądu, wyjaśnienie lokalnych problemów i konfliktów poprzez odwołanie się do
kontekstów dotyczących afrykańskiej historii i kultury (Dzięglewski 2009, s. 46). W Hebanie
zachowanie Ghańczyków cierpliwie oczekujących na odjazd autobusu staje się asumptem do
rozważań o afrykańskiej koncepcji czasu nielinearnego i subiektywnego – „czas pojawia się
w wyniku naszego działania, a znika, kiedy go poniechamy albo w ogóle nie podejmiemy” (Kapuściński 2008b, s. 21), która stanowi jeden z czynników decydujących o kulturowej odrębności
mieszkańców Afryki. Taki sposób pisania można uznawać za odstąpienie od kryteriów relacji
reporterskiej, która powinna stanowić opis konkretnych zdarzeń. Ale siły prozy dokumentarnej
Kapuścińskiego nie stanowiły jednostkowe, intersubiektywnie sprawdzalne fakty opisane przez
autora, lecz – jak zauważa Albert Lluis Chillon – symbioza, która „łączy techniki zbierania informacji właściwe dziennikarstwu śledczemu, sztukę obserwacji charakterystyczną dla reportażu
i poszukiwanie tego, co można by nazwać «prawdą poetycką», która (...) przekracza granice
samej tylko faktografii” (cyt. za: Domosławski 2010, s. 437).
******
Kondycja współczesnych mediów stała się w ostatnich kilkunastu latach życia przedmiotem stałej
troski autora Szachinszacha. Kapuściński nie był już wówczas reporterem sensu stricto, lecz losy
mediów, oglądane teraz z pewnego dystansu, były dla niego wciąż bardzo ważne. Krytyczne rozpoznania dotyczące ewolucji środków masowego przekazu pojawiały się wielokrotnie w wywiadach,
których autor Imperium udzielił tak wiele, że „gdyby je zgromadzić w jednym miejscu, powstałby zapewne kolejny obiekt widoczny z Księżyca” (Strączek 2008, s. 93). Jego literacka twórczość,
szczególnie ta powstająca na przełomie wieków, także stanowiła rodzaj odpowiedzi na paradoksalną
sytuację społeczeństwa informacyjnego, w której „(...) mamy coraz więcej znaków i coraz mniej znaczeń, widzimy coraz więcej, ale rozumiemy coraz mniej, otrzymujemy coraz więcej informacji, lecz
jesteśmy coraz gorzej poinformowani” (Mrozowski 2001, s. 396). Zatroskanie, które w tej dziedzinie
Kapuściński wykazywał, wynikało w znacznej mierze z głębokiego przekonania pisarza, że
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nie można już dzisiaj wyobrazić sobie życia społeczności światowej bez mediów. Na poprzednich etapach
człowiek nie mógł przetrwać bez posługiwania się bronią, później bez pomocy maszyn czy elektryczności,
a dzisiaj jego przetrwanie jest niemożliwe bez mediów (Kapuściński 2008a, s. 71).

Autor Podróży z Herodotem sądził, że kierunek rozwoju mass mediów musi mieć zasadniczy
i bezpośredni wpływ na życie człowieka. Dbanie o pozytywne zjawiska w medialnym świecie
staje się zatem, w jego ujęciu, świadectwem dbałości o przyszłość naszej cywilizacji, której
stan odzwierciedlają media. Na początku nowego tysiąclecia znalazły się one w zupełnie nowej sytuacji. Gwałtowny rozwój technologii sprawił, że tradycyjne środki masowego przekazu
utraciły dotychczasową pozycję. Szczególnie dotkliwie odczuła tę tendencję prasa drukowana,
której rola i znaczenie drastycznie się zmniejszyły, a informacje i komentarze przeniosły się do
Internetu (proces ten opisuje, często krytycznie, w swojej głośnej książce Bernard Poulet, 2011).
Nowe możliwości technologiczne przyczyniły się do zredefiniowania pozycji dziennikarzy,
którzy chyba bezpowrotnie utracili swoją uprzywilejowaną pozycję i status ekspertów. Funkcjonując w realiach ahierarchicznej i egalitarnej sieci, zrównują się oni ze swymi odbiorcami,
którzy często sami także zajmują się jakimś rodzajem dziennikarstwa (blogi, opinie w serwisach
społecznościowych, dziennikarstwo obywatelskie), a wobec dziennikarzy profesjonalnych mają
specyficzne oczekiwania. Domagają się raczej potwierdzenia własnej wizji świata niż poszerzenia horyzontów poznawczych, zaś dzięki technice mogą swoje oczekiwania szybko i bezpośrednio wyrazić. Praca żurnalistów oceniana jest na gorąco, co może dodatkowo wzmagać pokusy
konformistycznego zyskania przychylności odbiorców. Wpływ dziennikarzy na światopogląd
czytelników i widzów wydaje się natomiast maleć. Sztywny niegdyś podział na dostarczycieli
i odbiorców informacji zaczął się bowiem zacierać, mediami rządzi dziś raczej zasada zastępowalności, w myśl której odbiorca w każdej chwili stać się może twórcą informacji.
Współczesny świat mediów jest zatem diametralnie inny niż niegdyś, choć trudno jednoznacznie
i bez wątpliwości stwierdzić, że gorszy. Na pewno wymaga jednak od dziennikarzy głębokiej
refleksji nad etosem, rolą i znaczeniem swojej pracy. Ryszard Kapuściński dostrzegał i komentował zagubienie tych żurnalistów, którzy nie zdążyli dokładnie przemyśleć skutków rewolucji
technologicznej w komunikacji, zachłysnęli się natomiast możliwościami techniki. Pisarz przypuszczał jednak, że etap ten będzie przejściowy, bowiem „każda rewolucja techniczna wymaga
od ludzi korekty ich wyobraźni. A to jest zawsze dłuższy proces” (Kapuściński 2008a, s. 87).
Kapuściński dostrzegał, że dziennikarstwu potrzeba „nowych sił, nowych wizji, nowej wyobraźni” (tamże, s. 88). Był jednak optymistą, bowiem wierzył, że wszystko w dalszym ciągu zależy
od ludzi, od ich talentu i pracy: „wszelkie odkrycia lub innowacje techniczne na pewno mogą
nam pomóc, ale nie mogą zastąpić naszej pracy, naszego oddania, naszego rozwoju, naszych
poszukiwań i dociekań” (tamże, s. 88).

„Przetrwanie człowieka jest niemożliwe bez mediów”…
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Summary: “The Survival of the Human Being is Impossible Without Media”. Ryszard Kapuściński’s Reflection of
the Role and Importance of Mass Media in Reality of “Global Village”. The subject of this article is Ryszard
Kapuściński’s reflection about contemporary mass media, presented first of all in A Reporter’s Self Portrait,
as well as Lapidaria. This prominent reporter was convinced that people could no longer function without
the media, but he saw many negative aspects of their activity. According to the author of Imperium media
receiver doesn’t see the world in all its richness, he doesn’t notice the connections between events and their
wider context. The result of this situation becomes chaos and invasion of unstructured facts, but that
doesn’t bring customers better knowledge of the world, it contributes rather more to the emergence of
feelings of confusion and bewilderment. Late works of Kapuściński, expanding non-fiction convention to
historical, social and anthropological reflections, have become an attempt to response to these shortages
of global media market.
Key words: media, journalism, Ryszard Kapuściński, globalization.
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Problem migracji na okładkach polskich
tygodników opinii
Streszczenie: Artykuł dotyczy społecznych reprezentacji problemu migracji w polskim dyskursie publicznym. Głównymi przedmiotami zainteresowania są sposoby zakotwiczania i obiektyfikacji stosowane w polskiej prasie. Analizie poddane zostały okładki głównych polskich tygodników opinii. Pozwoliło to na wyodrębnienie strategii argumentacyjnych stosowanych w badanych tygodnikach i wskazanie między nimi różnic
w sposobach opracowywania problemu migracji. Okładki tygodników konserwatywnych, takich jak „wSieci”,
czy „Do Rzeczy” przedstawiają i opisują migrantów negatywnie. Zakotwiczenia i obiektyfikacje konstruowane są z użyciem kategorii i pojęć budzących niepokój i strach przed obcymi. Ponadto jako odpowiedzialnych
za obecny kryzys migracyjny wskazuje się unijne i niemieckie elity polityczne. W innych tygodnikach przekaz
ma zdecydowanie bardziej neutralny charakter. Zakotwiczenia i obiektyfikacje dotyczą takich kategorii, jak:
pomoc potrzebującym, solidarność, odpowiedzialność za los innych. W zakończeniu artykułu znalazły się
wnioski podsumowujące oraz rozważania dotyczące przyszłych scenariuszy dotyczący polityki migracyjnej.
Słowa kluczowe: migracja, analiza danych wizualnych, społeczne reprezentacje, zakotwiczenie, obiektyfikacja.

Wstęp
Przemieszczanie się dużych grup ludzi w Europie, stało się obecnie w zasadzie trwałą cechą zachodzących tu zmian społecznych. Sytuacja ta dla wielu współczesnych państw, zwłaszcza tych,
które są docelowym miejscem migracji, urasta do rangi kluczowego politycznego problemu. Nie
dotyczy to jednak wyłącznie rozwiązań proponowanych w ramach kreowanego porządku proceduralnego i legislacyjnego, ale w dużej mierze odnosi się do problemów kulturowych i tożsamościowych i opracowywania tego problemu w ramach dychotomii „My” – „Oni”. Społeczeństwa Europy Zachodniej w wyniku przemian związanych z procesami migracji stały się tworami
wielokulturowymi. Programy polityczne adresowane do migrantów nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, wśród których wymieniano między innymi postępującą asymilację przyjeżdżających z wartościami i normami kultury przyjmującej. W dyskursie publicznym zaczęła
dominować perspektywa „migranci jako problem”, a nie „migranci jako szansa”, co wiązało się
(i nadal wiąże) również ze zmianą stosunku europejskich społeczeństw do przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Problematyka ta pełni wielokrotnie rolę straszaka wykorzystywanego
przy okazji demokratycznych plebiscytów, gdzie w ten sposób obrazuje się zagrożenia związane
z funkcjonowaniem europejskich społeczeństw. Widoczne było to chociażby w kampanii referendalnej dotyczącej tzw. Brexitu, kampanii prezydenckiej w Austrii w 2016, czy kampaniach
wyborczych we Francji i w Niemczech.
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Richard Sennet pisząc o upadku człowieka publicznego ilustruje ten problem przekształceniami
sfery publicznej miasta, jednak jego uwagi w wielu miejscach mają charakter uniwersalny. Na
przykład wtedy, kiedy pisze on, że: „Zatraca się (…) idea, w myśl której, ludzie rozwijają się
tylko poprzez spotkania z nieznanym. Obce rzeczy i osoby mogą tylko podważyć dobrze znane
idee i prawdy objawione (…)” (Sennet 2009, s. 477). Stąd tendencje do zamykania się w bezpiecznych gettach i budowania gett dla tych, którzy to bezpieczeństwo chcą zakłócać.
Zjawisko migracji w polskim dyskursie publicznym można określić jako wciąż nierozpoznane,
a do pewnego momentu w zasadzie w nim nieobecne. Nie mieliśmy w Polsce do czynienia z procesami migracyjnymi na skalę, która pozwalałaby mówić o liczbie migrantów jako o w sposób
znaczący wpływającej na demograficzny (etniczny) skład ludności Polski, czy też o jej wpływie
na strukturę społeczną. Tym samym ta problematyka rzadko pojawiała się i była włączana w obszar dyskursu publicznego. Nasze społeczeństwo, zwłaszcza na tle zachodnioeuropejskich, jest
homogeniczne etnicznie z minimalnym udziałem mniejszości etnicznych. W ciągu ostatniego
roku problematyka migracyjna zyskała jednak rangę jednego z kluczowych problemów przed
jakim stanęły rządy i społeczeństwa europejskich państw, w tym również Polski. Można przyjąć,
że był to temat organizujący znaczące obszary dyskursu publicznego. Między innymi była to
kluczowa kwestia zarówno w prezydenckiej, jak i parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015
roku. Europa (w tym państwa tworzące Unię Europejską) jako obszar bezpieczny, oferujący
godny standard życia, stała się celem dla wielu migrantów zmierzających w tę stronę z państw
azjatyckich i afrykańskich. Trwające w tych krajach konflikty i wojny (często o podłożu etnicznym i religijnym), zmieniający się klimat, czy fatalne warunki bytowe wpływały i wpływają na
decyzje mieszkańców tamtych państw o migrowaniu w kierunku Europy.

1. Założenia metodologiczne i procedura badawcza
Celem niniejszego artykułu jest odtworzenie strategii argumentacyjnych pojawiających się
w polskim dyskursie medialnym dotyczących problemu migracji, na przykład tego czy można
mówić o ich antymigracyjnej i promigracyjnej formie.
Przedmiotem analizy nie będą jednak artykuły prasowe, ale okładki tygodników opinii dotyczące tej problematyki. Okładka tygodnika nie tylko zapowiada główny temat numeru i zachęca
do zakupu tytułu. Jest ona również swoistą deklaracją programową redakcji, wizualizacją politycznej linii tygodnika. Nie ma zatem mowy o przypadkowości zawartego na okładce komunikatu. Można również mówić o pewnej prawidłowości w zakresie stosowanej symboliki, doboru
tematów, czy linii politycznej prezentowanej na okładkach. Dlatego, okładki tygodników opinii
traktuję jak komunikaty o charakterze politycznym. Brian McNair zauważa, że o polityczności
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komunikacji decyduje nie tyle charakter źródła ile rodzaj publikowanej treści oraz efekt jaki
w tej komunikacji chcemy osiągnąć (zob. McNair 2011). Wydawca tygodnika i jego redaktor naczelny (nadawca komunikatu) używa okładki jako intencjonalnie stworzonego przekazu celem
wywarcia określonej reakcji u odbiorcy, potencjalnego czytelnika. Zespoły redakcyjne, należące
do elit symbolicznych, odgrywają priorytetową rolę w organizowaniu dyskursu publicznego.
Ten rodzaj działania i wpływu może być uznany za przykład władzy ideologicznej (Poggi 2010).
Dziennikarze, publicyści, redaktorzy naczelni posiadają legitymację ekspercką, która czyni ich
wypowiedź uprzywilejowaną w dyskursie publicznym (zob. Bourdieu 2005). Dziennikarze wykorzystują rozmaite symboliczne środki interpretowania rzeczywistości (Kubala 2015). Działają
w sposób przemyślany i instrumentalny. Kierują naszą uwagę na istotne dla nich problemy, prezentując je ponadto w określonej konwencji (odwołującej się do afiliacji politycznych redakcji)
w sposób naturalny wykorzystując do tego okładki swoich tygodników (Kotras 2013). Tygodniki (czy ogólnie rzecz biorąc media zajmujące się polityką) nie są już źródłem poszukiwania
„newsów”, ale raczej miejscem, w którym poszukujemy potwierdzenia własnej interpretacji rzeczywistości, potwierdzenia naszych opinii i deklaracji politycznych. Odnosi się to również do
problematyki migracyjnej.
Należy też dodać, że dla wydawców równie istotny jak skutek polityczny jest również efekt
finansowy, czyli jak najwyższa sprzedaż czasopisma. Okładka nie tylko ma prezentować główny
temat i przekonywać odbiorcę do określonych racji, ale pełni także funkcję swoistej reklamy
czasopisma (jest „wabikiem”) mającej nakłonić odbiorców do zakupu danego tytułu. Staje się
w danym tygodniu swoistą wizytówką-reklamą tygodnika. Pełni również rolę zdjęcia profilowego danego tytułu na portalach społecznościowych. Pozwala to na szybkie docieranie do odbiorców, a także przyczynia się do tego, że okładki są komentowane i udostępniane.
Pierwszym zadaniem w procesie badania było zebranie materiału, a więc w tym przypadku identyfikacja i wybór okładek, na których prezentowane obrazy i treści odnosiły się do problemu
migracji. Wybór okładek do badania wiąże się z tym, że badacz nie ma wpływu na charakter zawartego na nich przekazu. Nie ingeruje w żaden sposób w jego formę bądź treść. Jego zadaniem
jest w tym przypadku wybór tych, które odwołują się (w sposób pośredni bądź bezpośredni) do
interesującej go problematyki. Okładki mają więc charakter naturalnie pojawiających się danych
(naturally occuring data) (Silverman 2007, s. 330).
Do analizy zakwalifikowane zostały wszystkie okładki, których tematyka dotyczyła problematyki związanej z uchodźcami i migracją w Europie. Pochodzą one z okresu od końca sierpnia 2015
do marca 2016. To okres, w którym zaobserwować można było wzmożone zainteresowanie mediów tym zjawiskiem. Zebrany materiał liczył dwanaście okładek z siedmiu różnych tygodników
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opinii (Polityka [2 okładki], Wprost [3], wSieci [3], Do Rzeczy [1], Tygodnik Powszechny [1],
Angora [1], Gość Niedzielny [1]). W zestawieniu nie znalazła się żadna okładka tygodnika
„Newsweek”. Tematyka migracyjna była zamieszczana bowiem jedynie na okładkach wersji
amerykańskiej tygodnika, nie znalazła się natomiast w wydaniach polskich.
Zebrane okładki zostały przeanalizowane zarówno w zakresie kompozycji, jak i ich modalności
społecznej. Jest to zgodne z założeniami analizy semantycznej prowadzonej z wykorzystaniem
materiałów wizualnych takich jak np. plakaty, czy okładki tygodników.
Analizę rozpoczynała skrócona diegeza okładek, czyli opis ich modalności kompozycyjnej,
sumy znaczeń zawartych w prezentowanej na nich symbolice. Istotne jest to, co zostało zaprezentowane na okładce (zdjęcie, grafika, fotomontaż, kolaż), jaki jest układ prezentowanych
treści i wizerunków, co znajduje się na pierwszym, a co na drugim planie. Przyjęto zasadę kodowania otwartego. Nie zakładano zatem na wstępie zdefiniowanych kategorii analitycznych, które
służyłyby za podstawę kwalifikowania poszczególnych okładek i prezentowanych na nich treści
i wizerunków do powstałych w ten sposób zbiorów. Istotnym było zatem odczytanie prezentowanej na okładkach symboliki i odniesienie jej do kontekstu związanego z problematyką migracji.
Prezentowane na okładkach treści i grafika wielokrotnie mają charakter znaku symbolicznego,
gdzie relacja między tym czym są, a do czego się odnoszą ma charakter skonwencjonalizowany,
opierający się na pewnej umowie i społecznych regułach. Możliwa jest naturalnie arbitralność
w odczytaniu takiego symbolu, ale prezentacja symbolu w odpowiednim kontekście ją minimalizuje. Każdorazowo przy dokonywanej egzegezie okładki traktowana ona była jako zdarzenie
komunikacyjne. Przyjęto bowiem założenie, że modalność kompozycyjna okładki narzuca określony sposób jej odczytania. Jeśli redakcja szykując publikację kolejnych numerów, jak również
projektując okładkę, przyjmuje że odbiorcą tytułu jest określony typ czytelnika (reciepient design), to będzie dostarczać takie treści, jakie mieszczą się w konwencji interpretacyjnej odbiorcy,
inaczej mówiąc wkomponowują się w jego uniwersum symboliczne. Analiza przybiera więc
po części charakter semiologicznej analizy obrazów, gdzie badacz stara się odpowiedzieć na
pytania: jak obrazy tworzą znaczenia oraz jak owe obrazy, wizerunki kreowane na okładkach
tygodników, wpisują się w systemy znaczeniowe o szerszym zasięgu (zob. Rose 2010, s. 103).
Do analizy zastosowane zostały postulaty metodologiczne zawarte w teorii społecznych reprezentacji Serge’a Moscovici (Moscovici 1984). W jej założeniach kwestie problematyczne,
a więc również te społecznie nierozpoznane, sprowadzane są do zrozumiałych kategorii. Będą
one bowiem wtedy zrozumiałe dla odbiorcy, gdy będą miały swe źródło w już istniejącym społecznym zasobie symbolicznym. Tym samym odbiorcy mediów współuczestniczą w kreowaniu
owych społecznych reprezentacji.

Pr oblem migracji na okładkach polskich tygodników opinii

61

Pojęciami, do których odwołuje się teoria społecznych reprezentacji są: zakotwiczenie (wykorzystujące klasyfikację i nazywanie) i obiektyfikacja. Pierwsze odnosi się do działania, za pomocą którego (często abstrakcyjne) pojęcia, czy idee sprowadzone są do „zwykłych” kategorii
i przedstawień. Służyć to ma zrozumieniu i dyskursywnemu przetworzeniu świata (Trutkowski
2000, s. 18). Zostają one „opracowane” w taki sposób, aby były społecznie zrozumiałe i możliwe
do odniesienia do zasobu „wiedzy podręcznej”. Dotyczy to zarówno prezentowanych na okładkach zdjęć i grafik, jak i zamieszczanego tam tekstu (będącego np. zapowiedzią przewodniego
tematu numeru, ale jednocześnie komentarzem do tego, co na okładce prezentowane). Pomaga
on, czy niekiedy wręcz pozwala, odbiorcy na właściwe (zgodne z intencją nadawcy) odczytanie
całego komunikatu (tekst i grafika) i zakotwiczenie go w określonym kontekście. Obiektyfikacja
natomiast to zabieg pozwalający na odtworzenie pojęcia w wizerunku (dopełniając tym samym
zakotwiczenie). Oba te zabiegi – zakotwiczenie i obiektyfikacja – czynią nieznane znanym.
Ta uwaga jest szczególnie istotna w przypadku zjawiska migracji i odniesienia go do Polski.
Powtórzę w tym miejscu, że nasz kraj jako homogeniczny etnicznie w okresie powojennym nie
ma w zasadzie doświadczeń charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych, które od
wielu lat funkcjonują jako zróżnicowane, wieloetniczne społeczeństwa. Jeśli w ostatnich latach
pojawiał się temat migracji to dotyczył on głównie wyjazdu Polaków zagranicę do takich państw
jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, czy USA. W tej sytuacji to Polacy byli migrantami poszukującymi lepszego losu w krajach, lepszego, zachodniego świata.

2. Rodzaje zakotwiczania i obiektyfikacji problemu migracji na okładkach tygodników
Wyraźnie negatywny wizerunek migrantów jest charakterystyczny dla prasy prawicowej, konserwatywnej, która w stosunku do siebie przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość używała przymiotnika „niepokorna”. Przykładem takiego przekazu jest okładka „wSieci”
(37/2015).
Na okładce widzimy trzech młodych mężczyzn (Zdjęcie 1). Ubrani są w stroje, które kojarzą
się z ubiorem muzułmanina. W ten sposób ubierają się Afgańczycy (topi, chusty), styl ten może
również przywodzić na myśl Talibów. Dwóch mężczyzn nosi brody, jeden nie ma zarostu. Stojący w środku mężczyzna w ustach ma papierosa, a w rękach trzyma karabinek AK-47, tzw.
Kałasznikowa. Mężczyźni stoją przy biało-czerwonym szlabanie, z którego jeden z nich próbuje zerwać godło Polski (szlaban jest więc szlabanem granicznym). Grafika ta jest naturalnie fotomontażem. Okładka odwołuje się do słynnego zdjęcia (jego autorstwo jest nieznane)
dokumentującego niemieckich żołnierzy odrywających godło Polski ze szlabanu granicznego.
Co ciekawe, również tamto zdjęcie było swego rodzaju inscenizacją (Zdjęcie 2). Widoczni na
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zdjęciach żołnierze to przebrani w mundury Wehrmachtu niemieccy milicjanci z Gdańska, którzy pozowali do zdjęć, udając żołnierzy, co było elementem niemieckiej kampanii propagandowej. Projekt okładki odwołujący się do historycznego zdjęcia przygotowany został z określoną
intencją, ukierunkowując sposób jej odbioru i interpretacji.

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.
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Na okładce zwraca uwagę duży napis: „Nadchodzą” oraz mniejszy znajdujący się nad nim:
„Wrzesień 2015”. W ten sposób wrzesień 1939 został zestawiony z tym z 2015 roku. Nieznane
zagrożenie zrównane zostaje z tragicznymi wydarzeniami naszej historii. Wtedy, w 1939 roku,
mieliśmy do czynienia z regularną wojną i jednym z największych dramatów w historii Polski.
Problem migracji zakotwiczany jest w nadchodzącej agresji ze strony obcych, ich napaści
na nasz kraj. Takie „opracowanie” tego problemu ma zatem demaskować uchodźców (migrantów), pokazywać ich prawdziwą twarz. Nie są oni osobami pokrzywdzonymi i szukającymi
ratunku, ale agresorami, którzy podobnie jak hitlerowcy chcą nas zaatakować i podbić. Na dole
okładki widnieje również napis wskazujących winnych takiego stanu rzeczy: „Niemcy forsują
samobójczy plan – Tusk i Kopacz ulegają”. Migranci są więc elementem jakiegoś planu, który
realizują Niemcy. Czy są kimś w rodzaju tzw. piątej kolumny? Czy rękami migrantów Niemcy
chcą podbić nasz kraj, bądź też zniszczyć Europę i siebie? W czytelniku oglądającym okładkę,
przede wszystkim ma być wzbudzony lęk.
Problem migracji i uchodźctwa zostaje zatem zakotwiczony w historycznie znanej (i budzącej
lęk) napaści obcych na kraj i wiążącej się z tym zagrożonej suwerenności. Obiektyfikacja
odbywa się poprzez jego zestawienie z wrześniem 1939 roku i przedstawienie migrantów jako
Talibów-agresorów (ci z kolei przypominać mają niemieckich żołnierzy). Ponadto wydarzenia
te, podobnie jak przed II wojną światową, są konsekwencją niemieckiej polityki. O naszych
losach po raz kolejny próbuje się decydować poza naszymi granicami.

Zdjęcie 3.
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Podobną wymowę ma inna okładka tygodnika „wSieci” (7/2016), która wywołała wiele komentarzy nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. „Islamski gwałt na Europie” – taki przewodni
temat zapowiadany jest na okładce (Zdjęcie 3). Napis jest wydrukowany dużą czcionką w dwóch
kolorach (białym i żółtym). Okładka została opublikowana po tym, gdy europejska opinia publiczna dowiedziała się o napaściach i molestowaniach, których doświadczyło blisko tysiąc kobiet w sylwestrową noc w niemieckiej Kolonii. Jako agresorzy i napastnicy wskazywani byli
mężczyźni o obcym, arabskim wyglądzie.
Na okładce widzimy postać kobiety, będącej jednocześnie personifikacją Europy (nawiązanie do
symboliki mitologicznej). Kobieta jest ubrana (owinięta) w flagę Unii Europejskiej, którą chcą
z niej zerwać napastnicy. Nie widzimy ich twarzy. Widać natomiast męskie, śniade ręce chwytające kobietę za nadgarstki, przytrzymujące ją i zdzierające z niej flagę. Skoro w zapowiedzi mowa
jest o „islamskim gwałcie na Europie” to ręce te symbolizują ręce imigrantów, obcych nam kulturowo agresorów, którzy niszczą nasze wartości i symbole, a także bezpośrednio zagrażają naszym
kobietom. Tego rodzaju obiektyfikacja wpisuje się w stereotypowe tezy o zderzeniu cywilizacji,
gdzie jedna jest tą dobrą, a druga tą złą. Wreszcie odnosi się też do tradycyjnego postrzegania
kobiecości, która narażona jest na brutalną siłę obcych i wrogo nastawionych mężczyzn.
Okładka ma w zasadzie charakter reprezentatywny dla strategii argumentacyjnej prasy konserwatywnej. Przekaz bazuje na retoryce strachu, w której zjawisko migracji i napływu uchodźców prezentowane są jako zagrożenia. Przybywający są dla nas groźni dlatego, że mogą nie tylko nas skrzywdzić
fizycznie, ale również odebrać nam nasz świat wartości. W przypadku tej okładki czytelnicy mogą
doświadczać jednak dysonansu poznawczego. W tygodniku „wSieci” polityczny kurs wobec Unii
Europejskiej można określić jako sceptyczny, z dominującą narracją odwołującą się Europy suwerennych państw jako modelu lepszego od silnej integracji politycznej. Jedna z narracji tygodnika prezentuje politykę Unii jako zagrażające naszej suwerenności nakazy płynących od brukselskich elit. Tym
razem jednak unijna symbolika potraktowana została instrumentalnie, na użytek przyjętej strategii
argumentacyjnej. Flaga Unii, jeden z jej podstawowych symboli, jest czymś z czym powinniśmy się
utożsamiać. Reprezentuje nasze wspólne wartości i dobra, na które czyhają imigranci.
Niżej na zamieszczonym na okładce tekście czytamy: „Nasz raport co media i brukselskie elity
ukrywają przed obywatelami Unii”. Po pierwsze, zdanie to sugeruje, że istnieje pewien rodzaj
zmowy między mediami (w domyśle liberalnymi, mainstreamowymi) a brukselskimi elitami.
Ukrywają oni przed „nami” obywatelami Unii jakieś ważne informacje (prawdę?)1. Zastosowano w tym przypadku tradycyjną dychotomię „My-Oni”. Gdzie „Oni” to stojące po przeciwnej
To również odniesienie się do sytuacji, w której opinia publiczna nie była od razu poinformowana o wydarzeniach
w Kolonii. Co więcej pojawiły się informacje mówiące o tym, że celowo ukrywano relacje z tamtych wydarzeń nie chcąc
wzbudzać złych emocji i agresji wymierzonych w migrantów.
1
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stronie niż „zwykli” obywatele unijne elity oraz usłużne wobec nich media. Co więcej, przekaz
ten sugeruje, że wiele decyzji podejmowanych jest za naszym plecami, bez naszej wiedzy i zgody. Godzi to w naszą suwerenności i jest wyrazem oderwania się elit od przekonań „zwykłych”
ludzi. W ten sposób nadawca tego typu komunikatów, w tym przypadku „wSieci”, prezentuje się
jako głos niepoprawny politycznie, zrywający ze zmową milczenia, ukazujący siebie w pozycji
mówiącego prawdę (tę prawdziwą i akceptowaną przez nie-elity).
Z zakotwiczeniem odwołującym się do migracji jako zagrożenia i najazdu obcych mamy również do czynienia na okładce „Do Rzeczy” (38/2015). Widać na niej tłum ludzi (jeśli się przyjrzymy, to zauważymy, że większość z nich ma ciemną karnację). Są ubrani w różny sposób,
który trudno skojarzyć jednoznacznie z jakąś jedną, narodową kulturą (Zdjęcie 4). Perspektywa
z jakiej zrobiono zdjęcie ma przede wszystkim wyeksponować ich dużą liczbę, nieistotne zaś są
w tym przypadku pojedyncze jednostki. Taki zabieg można traktować jako formę dehumanizacji
jednostek-migrantów, sportretowanie ich jako tłumu i tym samym spotęgowanie skali zjawiska.
Na okładce umieszczony jest napis: „Ziemkiewicz: To najeźdźcy, nie uchodźcy. Zamknijmy
przed nimi granice Polski”. Tym razem migranci zostają jednoznacznie sklasyfikowani jako „najeźdźcy” (przy jednoczesnej odmowie przypisania ich do kategorii uchodźców). Ponadto zwraca
uwagę użyta w zdaniu pierwsza osoba liczby mnogiej: „Zamknijmy”. To apel skierowany do
wspólnoty, narodu, Polaków. Autor tych słów (Rafał Ziemkiewicz) prezentuje się jako jeden
z nas, członek (narodowej) wspólnoty. Grożący nam zalew imigrantów można powstrzymać
poprzez zamknięcie granic i odizolowanie się od nadchodzącego niebezpieczeństwa.

Zdjęcie 4.
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Ten rodzaj strategii argumentacyjnej wykorzystany został również na okładce „wSieci”
(38/2015). Widzimy na niej kobietę ubraną w burkę (Zdjęcie 5). Lewą dłonią odsłania ona zasłonę twarzy, zaś w prawej trzyma bombę, będącą częścią założonego na strój pasu „szahida”,
zwanego również pasem samobójców. Na materiale wybuchowym umieszczony jest zegar, na
którym widać, że do wybuchu pozostała jedna sekunda (w zasadzie więc nie jesteśmy w stanie
już nic zrobić, nie da się powstrzymać tego, co ma nastąpić). W tle widzimy sięgające wysoko
płomienie. Bardzo istotne jest to, że kobieta ma twarz Ewy Kopacz (ówczesnej premier Polski).
W tym przypadku mamy do czynienia z zakotwiczaniem polegającym na przedstawieniu tego
problemu jako rozwiązań narzucanych nam przez elity, co więcej są to elity obce. Na okładce
znajduje się bowiem napis: „Ewa Kopacz urządzi nam piekło na rozkaz Berlina”. Przyłączenie
się Polski do unijnej polityki polegającej m.in. na solidarności w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraje członkowskie UE, traktowane jest jako zamach na naszą suwerenność. Rząd
Ewy Kopacz poddaje się woli Niemiec „szykując nam piekło”. W szerszym kontekście mamy tu
do czynienia z zakotwiczeniem owych kategorii, jako walki i starcia cywilizacji, co powinno
w odbiorcach budzić lęk. Ikonicznym przedstawieniem staje się postać zamachowca samobójcy,
który nie cofnie się przed niczym, gotów poświęcić swe życie w imię świętej wojny. Tym zamachowcem jest prezentowana na okładce ówczesna premier polskiego rządu, ale w tym przypadku
znaczenie tego symbolu przenosi się na potencjalnych przybyszów do naszego państwa, którzy
stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie. Mimo więc nieco odmiennego zakotwiczania problemu
migracji, strategia argumentacyjna jest podobna do tej obecnej na okładkach traktujących migrantów jako agresorów i najeźdźców.

Zdjęcie 5.
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Antyelityzm staje się jedną z głównych strategii argumentacyjnych i główną kategorią, która
służy zakotwiczaniu problematyki migracji. Kosmopolityczne, liberalne elity w myśl politycznej
poprawności narzucają „nam”, zwykłym ludziom, Polakom, taką wersję rzeczywistości, w której powinniśmy się czuć odpowiedzialni za los obcych, szukających u nas schronienia. Podczas
gdy ci przybysze to zagrażający nam i naszym wartościom ludzie. Elity ukrywają przed nami
rzeczywiste konsekwencje zjawiska migracji (które odsłania konserwatywna prasa), próbując
zgodnie z tzw. pedagogiką wstydu wzbudzić w nas poczucie winy, za grzechy, których dopuścił
się kosmopolityczny Zachód (zwłaszcza Niemcy)2. Co więcej, nasze elity poddają się polityce
i nakazom silniejszych (Niemiec) co działa na niekorzyść naszej suwerenności. Tego rodzaju
argumentacja jest charakterystyczna dla retoryki populistycznej (odrzucenie opiniotwórczej roli
elit, na rzecz gloryfikacji mądrości zwykłego człowieka), zwłaszcza zaś populizmu prawicowego (naród jako wspólnota ekskluzywna, obcy jako odpowiedzialny za nasz zły los).
Warte zauważenia jest też to, że przekaz na tych okładkach ma przede wszystkim zniechęcić
przyjmujących, a nie przybyszów (co jest jak najbardziej naturalne i zrozumiałe, bo trudno zakładać, by Syryjczycy, czy Erytrejczycy czytywali polskie konserwatywne tygodniki). Ponadto,
jeśli odniesiemy się do nastrojów społecznych i deklaracji Polaków dotyczących migracji, to
reprezentatywne badania pozwalają mówić o narastającej niechęci do przyjmowania migrantów,
zwłaszcza jeśli pochodzą oni z krajów afrykańskich, czy bliskowschodnich. W komunikacie
z badania CBOS nr 69/2016 z kwietnia 2016 roku, możemy przeczytać, że 61% Polaków jest
przeciwnych przyjmowaniu uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi (to o 40 punktów procentowych więcej niż w maju 2015 roku). Taką opinię najczęściej wyrażają wyborcy
Kukiz ’15 i Prawa i Sprawiedliwości oraz ci, którzy uważają, że zagrożenie terroryzmem w Polsce jest realne.
Okładka tygodnika „Wprost” (10/2016) w podobny sposób odnosi się do problemu migracji,
ale stosując nieco inną obiektyfikację. Tym razem na okładce widzimy młodą kobietę, która stoi
z założonymi rękoma (kobieta na okładce ma orientalny typ urody) (Zdjęcie 6). Jest ubrana w jasną bluzkę, a na szyi nosi łańcuszek z zawieszonym na niej krzyżem. Symbol ten ma w naszej
kulturze określone znaczenie. Oznacza mianowicie przynależność do chrześcijańskiej (najczęściej do katolickiej) wspólnoty. Poza kobiety, czyli uniesiona nieco do góry głowa, skrzyżowane
ręce poniżej klatki piersiowej i spojrzenie wprost w obiektyw aparatu, sugeruje że mamy do
czynienia z osobą pewną siebie i swoich racji. Z boku widzimy napis (zapowiedź wywiadu):
„Miriam Shaded o imigrantach. Zakazać islamu. Brońmy się, póki nie jest za późno”. Ważne
Tak w prasie konserwatywnej określa się wszelkie działania i debaty, w których Polacy wskazywani są jako współodpowiedzialni
za krzywdy doznane przez inne narody. Klasycznym przykładem pedagogiki wstydu, jest dla konserwatywnych publicystów
debata wokół książek Jana Tomasza Grossa, filmy Pokłosie, czy Ida.
2
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w tym przypadku jest również tło. W lewym górnym rogu widzimy krzyczących mężczyzn
(mają ciemną karnację i brody), pozostałą zaś część okładki wypełniają płomienie. Symbolizuje
to zbliżające się zagrożenie, agresywne nastawienie zmierzających do nas uchodźców, którzy
tak naprawdę dążą do kulturowego zderzenia reprezentowanego przez nich świata islamu z „naszym światem”. W tym przypadku wizerunek kobiety pełni funkcję symbolu – „insidera”. Przed
imigrantami ostrzega i źle się o nich wypowiada ktoś, kto jawi się jako kulturowo i etnicznie
związany jest z tamtym światem – światem obcych. Mamy zatem do czynienia z głosem kogoś
z wewnątrz, kto jednocześnie zna „ich”. W ten sposób komunikat staje się bardziej wiarygodny.

Zdjęcie 6.
Kobieta na okładce to Miriam Shaded, prezeska Fundacji Estera. Jest ona urodzoną w Warszawie Polką (jej ojciec jest Syryjczykiem, pastorem, a matka Polką). Shaded nigdy nie była
w Syrii. Popularność zyskała wtedy, gdy jej Fundacja doprowadziła do sprowadzenia do Polski
chrześcijańskich rodzin z Syrii.
Strategie argumentacyjne podejmowane przez polskie konserwatywne tygodniki są w dużej części kliszą tych uzasadnień, jakimi posługiwała się część mediów Europy Zachodniej od kilku
dekad. Również w tamtym dyskursie publicznym, podobnie jak w Polsce, zauważalna była tendencja do upraszczania istoty tego zjawiska – symplifikacji. Złożony problem został sprowadzany do jednowymiarowego konfliktu między cywilizacją europejską i islamską. I choć trudno
jest oczekiwać, że okładka czasopisma będzie miejscem prezentowania złożoności zjawisk społecznych oraz ich wieloprzyczynowości, to zwraca uwagę konsekwentnie budowana narracja
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koncentrująca się na wybranych (zgodnych z linią polityczną nadawcy) elementach danego zjawiska. Ponadto w zasadzie nie mamy do czynienia z różnicowaniem grup imigrantów. Traktuje
się ich najczęściej, jako jedną zbiorowość, etykietując ją kategoriami religijnymi (muzułmanie),
bądź tymi o pejoratywnych konotacjach (najeźdźcy).
Jeśli spojrzymy na procesy ludnościowe w Europie, to mniej więcej od połowy XX wieku można
mówić o stałym kierunku migracji z krajów islamskich do rozwiniętych państw europejskich.
Tym samym dialog międzyreligijny, odbywający się między chrześcijaństwem a islamem, przeniósł się również w granice Europy. Punktami docelowymi migracji do Europy początkowo były
właściwie wyłącznie kraje zachodnie, takie jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, czy kraje
skandynawskie słynące z permisywnej polityki dotyczącej migrantów.
Obecność uchodźców na Starym Kontynencie wielokrotnie wywoływała, debaty nie tylko na
temat ich losów i działań politycznych wobec nich podejmowanych, ale również dotyczące oceny zagrożeń, jakie proces ten miałby wywoływać w krajach przyjmujących uchodźców. Jednym
z problemów przywoływanych w tych dyskusjach była projektowana wizja „muzułmańskiej Europy” wraz ze zwiększającym się odsetkiem uchodźców wyznających islam, którzy osiedlając
się w krajach europejskich zmienialiby kulturowy charakter tych obszarów. Złożone zjawisko
migracji konsekwentnie sprowadzano do narracji o islamizacji Europy. Efektem tego rodzaju
przekazów było sukcesywne wzbudzanie w europejskich społeczeństwach lęku, który przeradzał się w dystans, niechęć, bądź też wrogość wobec obcych.
Źródłem wprowadzania do dyskursu publicznego problemów „islamizacji Europy” oraz „zalewu
Europy przez wyznawców islamu” był między innymi (obok dyskursu skrajnej, populistycznej
prawicy) dyskurs medialny. Odpowiedzialne za to nie były wyłącznie te tytuły, które uznać można za brukowce. Ten typ narracji pojawiał się również na łamach tzw. quality press. Przykładem
może być choćby tekst z „Le Figaro Magazine” z 1985, na którego okładce zamieszczono popiersie Marianny przybrane chustą (sam zaś artykuł nosił tytuł „Marianna w chuście”). W tekście
zapowiadano, że w ciągu czterdziestu lat wyznawcy islamu staną się we Francji większością. Podobne narracje można było również znaleźć w zachodnioeuropejskiej prozie. Temat kulturowej
otwartości Zachodu i związanych z nią konsekwencji poruszany był m.in. w książkach: Obóz
świętych Jeana Raspaila (2005) oraz Uległość Michela Houellebecqa (2015).
Zdaniem części zachodnioeuropejskich publicystów za zagrożenia kulturowe będące konsekwencją procesów migracji odpowiedzialne są elity społeczne, które bezrefleksyjnie przyjęły
formułę wielokulturowości jako najbardziej odpowiednią dla europejskich społeczeństw, trwale
w ten sposób zmieniając kształt struktury społecznej oraz reorganizując redystrybucję środków
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budżetowych poszczególnych państw. W dyskursie narracja o problemie migracji jako konsekwencji nieprzemyślanej i narzucanej społeczeństwom polityki elit jest jedną z dominujących.
W ten sposób do problemu migracji odnosił Daniel Pipes, traktując problematykę wielokulturowości jako element presji establishmentu na społeczeństwo. Podaje on między innymi przykład
Szwecji. Zauważa, że to kraj o „mentalności bezkryzysowej”. Także i Szwedzi zostali zmuszeni to zrewidowania swej polityki dotyczącej migrantów. Tym między innymi Pipes tłumaczy
sukces w szwedzkich wyborach parlamentarnych populistycznej prawicowej partii Szwedzcy
Demokraci3. Głównym punktem programu tej partii jest rewizja polityki Szwecji względem
uchodźców, co ma prowadzić do zahamowania napływu migrantów oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom kulturowym (Pipes 2015).
Warto przywołać w tym miejscu pojęcie „Eurabia” – neologizm, który przez takich autorów jak
Oriana Fallaci, używany był na określenie negatywnych procesów zmieniających Europę. Miała
się ona stać kontynentem, na którym dominującą religią będzie islam, zaś demograficzną i kulturową większością staną się jego wyznawcy (zob. Fallaci 2006). Dziennikarka uzasadniała to
m.in. odnosząc się do tzw. polityki brzucha, czyli wyższego wskaźnika dzietności społeczności
muzułmańskiej. W tej narracji „rdzenni” Europejczycy, których jest coraz mniej zastępowani
są migrantami, którzy przybywają na kontynent, i wśród których rodzi się więcej dzieci. Stare
i kurczące się społeczeństwa europejskie ustąpią wobec naporu społeczności muzułmańskiej,
która w państwach tych stanie się dominującą kulturowo większością (zob. Pierzchała 2013).
Negatywne prognozy demograficzne dla Europy paradoksalnie stają się często argumentem
przeciwko migracji. Paradoksalnie, gdyż kryzys demograficzny określany obrazowo jako „starzenie się” Europy, równie dobrze mógłby sprzyjać pojawianiu się w dyskursie argumentów „za”
migracją. Według danych Eurostatu, w 2050 roku blisko 28% Europejczyków będzie miało 65
lat lub więcej. Taka sytuacja spowoduje, że dwie osoby (a nie cztery jak obecnie) będą pracować
na jednego Europejczyka. W opinii badaczy oznacza to, że w Europie do 2020 roku potrzebnych
będzie 42 miliony nowych obywateli, a do roku 2060 liczba powinna wynosić aż 257 milionów4.
Statystyki dokumentujące strukturę grup etnicznych i religijnych w Europie nie potwierdzają
jednak masowej skali rozprzestrzenienia się muzułmanów w Europie (choć należy zauważyć
jego rosnącą dynamikę i koncentrację w wybranych europejskich obszarach). W 2010 roku liczba muzułmanów mieszkających w Europie (wg Pew Global Research) wynosiła 43,5 miliona,
Szwedzcy Demokraci (Sverigedemokraterna) uzyskali w wyborach do szwedzkiego parlamentu 12,9% głosów zdobywając
49 miejsc w Riksdagu, stając się tam trzecią siła. Ugrupowanie ma wyraźnie antyislamski program W sierpniu 2015 w sondażu
wyborczym ugrupowanie zajęło pierwsze miejsce. Partia ma w swoim programie również elementy charakterystyczne dla
ugrupowań lewicowych i socjaldemokratycznych (polityka socjalna państwa).
4
h t t p : / / e c. e u r o p a . e u / e u r o s t a t / s t a t i s t i c s - e x p l a i n e d / i n d e x . p h p / Po p u l a t i o n _ s t r u c t u r e _ a n d _ a g e i n g
[dostęp: 24.06.2016].
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co stanowiło blisko 6% mieszkańców kontynentu. Należy w tym miejscu dodać, że ponad 17
milionów z tej liczby stanowią muzułmanie rosyjscy, nie migranci (pamiętać też należy o wyznawcach islamu mieszkających na Bałkanach). W Europie Zachodniej było to około 18 milionów muzułmanów. Prognoza w raporcie, z którego pochodzą te dane, zakładała, że w ciągu
20 lat, a więc do roku 2030 liczba muzułmanów w Europie Zachodniej zwiększy do około 30
milionów5. Można więc mówić o rosnącej dynamice zjawiska migracji do krajów rozwiniętych.
Obecnie liczbę muzułmanów w Europie szacuje się na około 57 milionów, co stanowi mniej więcej 7,6% ogółu mieszkańców Europy. W tej liczbie wciąż istotną liczbę stanowią muzułmanie
mieszkający w Rosji (około 27,5 miliona). Kraje europejskie, w których ludność muzułmańska
stanowi większość to: Kosowo (90% ludności to muzułmanie, mieszka ich w tym kraju około
1,62 miliona), Albania (80%, 2,25 miliona), Bośnia i Hercegowina (60%, 2,28 miliona). W pozostałych państwach muzułmanie stanowią mniejszość, bądź są wręcz znikomą częścią społeczeństw. Nawet w państwach, gdzie liczba muzułmanów wydaje się znacząca, jak np. Francja
(6,2 miliona), czy Niemcy (4,1 miliona) stanowi to odpowiedni 10 i 5% ogółu mieszkańców
tych państw6. Dotychczasowa dynamika zjawiska przyrostu ludności muzułmańskiej w Europie
wskazywała na jednoprocentowy wzrost ich obecności co rok. Szacuje się, że w Polsce mieszka
około 5 tysięcy muzułmanów (w tym Tatarzy), co stanowi około 0,13% mieszkańców naszego
kraju. Zwraca uwagę jednak to, że w opinii europejskich społeczeństw muzułmanie stanowią
zdecydowanie wyższy odsetek mieszkańców ich państw, niż jest to w rzeczywistości. Realna
liczba muzułmanów w Europie jest niższa od tej, jaką podają Europejczycy w badaniach7.
W inny sposób, niż miało to miejsce w analizowanych powyżej okładkach, problematyka migracji jest zakotwiczana i obiektyfikowana na okładce tygodnika „Angora” (37/2015). Widzimy
na niej zmierzający dokądś tłum (Zdjęcie 7). Na pierwszym planie została umieszczona kobieta
(jej strój, chusta, wskazują na to, że jest muzułmanką) idąca z trójką (być może swoich) dzieci.
Na zdjęcie naniesiony został duży czerwony napis: „Dramat uchodźców. Dramat Europy”. Na
górze okładki umieszczony jest inny napis: „Obcy pośród nas”. Nieco mniejszą czcionką posłużono się w zdaniu umieszczonym nad tym napisem: „Dzielą świat na wyznawców islamu i niewiernych”. Użyta w zapowiedzi kategoria „obcy” zakotwicza problem migracji w kategoriach
bliskości i dystansu kulturowego – „swój”, „obcy”, oraz w związanych z nimi odwołaniach
tożsamościowych. Obcy to ci, których najczęściej się lękamy. Przychodzą spoza naszego obszaru kulturowego. Ich „obcość” wynikać może z wychowania w odmiennej kulturze, z innego
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
[dostęp: 24.06.2016].
6
http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/ [dostęp: 24.06.2016].
7
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2?fsrc=scn/fb/wl/bl/islamineurope
[dostęp: 24.06.2016].
5
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ethnos, z wyznawania innej religii. Obcy przybiera więc postać intruza, która może zakłócić
naszą europejską idyllę (Bauman 2008, s. 225). Przybywającym obcym odmawia się z reguły
możliwości uczestnictwa we wspólnocie dysponującej prawem do legitymizowania władzy. Nie
mieszczą się oni w granicach suwerennego ludu, który przybiera ekskluzywną, a nie inkluzyjną
formę (Canovan 2008, ss. 55–57).

Zdjęcie 7.
Na okładce wspomniane zostały dwa dramaty. Pierwszy to dramat uchodźców, drugi to towarzyszący mu dramat Europy. Dramatyczne położenie uchodźców niesie zatem za sobą negatywne konsekwencje dla europejskich państw i ich mieszkańców. To nie wprost wypowiedziana teza, że Europa nie jest gotowa na przyjęcie wielkich grup migrantów zmierzających w tym
kierunku. Ich migracyjny zryw w poszukiwaniu lepszego świata nie będzie miał szczęśliwego
zakończenia.
„Gość Niedzielny” (37/2015), a więc tygodnik związany z instytucją kościoła katolickiego, na
okładce zamieszcza natomiast zdjęcie tłumu ludzi idących po moście (Zdjęcie 8). Jest to tłum,
który zdaje się nie mieć końca. Ludzie na zdjęciu są dla odbiorców anonimowi. Nie wiadomo
kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Na okładce zamieszczono również tekst: „Nowa wędrówka ludów”. Mniejszą czcionką poniżej zapisano: „Tysiące uchodźców zmierzają do Europy.
Spór o granice między otwartością, a troską o własny dom, czyli nasz kontynent”.
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Zdjęcie 8.
Użyte słowo „wędrówka” nie ma wymowy negatywnej, co znacząco tonizuje przekaz w porównaniu do tego z „wSieci”, czy „Do Rzeczy”. To samo dotoczy dalszej części wypowiedzi, gdzie
nie pisze się o „najeździe”, ale o „zmierzaniu do Europy”. Taki komunikat uznać można w zasadzie za neutralny. Kwestia migracji zostaje sprowadzona do poszukiwania swego miejsca,
nowego domu, ale i do formowania się nowego porządku we wspólnocie. To czy Europejczycy przyjmą wędrowców, wiąże się z dokonaniem wyboru między otwartością na przybyszów
(migrantów), a troską o własny dom. Wędrowiec stanowić może dla naszego domowego miru
zagrożenie.
Do refleksji na temat migrantów i uchodźców włączony zostaje istotny dylemat moralny. Dotyczy on konfliktu pomiędzy uniwersalnymi prawami człowieka, a prawami obywatela-członka
wspólnoty politycznej. Pisze o tym Seyla Benhabib, kiedy zastanawia się, jak pogodzić partykularne prawa obywatela państwa, z prawami przypisywanymi każdemu człowiekowi. Chodzi tu
np. o jego godność, prawo do wyboru miejsca do życia, ucieczki przed złymi warunkami życiowymi. Nie ma jasnej odpowiedzi, jak rozstrzygać te dylematy w momencie styczności z ludźmi
obcymi nam kulturowo (Benhabib 2015).
Okładka „Wprost” (36/2015) natomiast wykorzystuje symbolikę religijną (Zdjęcie 9). Widzimy
na niej kobietę trzymającą dziecko. Oboje mają ciemną karnację. Kobieta nosi na głowie chustę,
a dziecko jest owinięte kocem. Tłem dla tych postaci jest flaga Unii Europejskiej. Istotne jest
jednak to, że głowa kobiety otoczona jest unijnymi gwiazdkami, które układają się w aureolę. Na
okładce umieszczony jest również napis: „Imigranci. Męczennicy czy uchodźcy”. Ta nasycona
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symboliką okładka zachęca do odpowiedzi na to pytanie. Kim są imigranci? Zwraca uwagę fakt,
że w pytaniach typu „czy…?” mamy zazwyczaj do czynienia z dychotomią, gdzie przeciwstawia
się sobie dwie cechy, idee, propozycje, postawy, czy postaci. W ten sposób zestawiono ze sobą
„męczennika” i „najeźdźcę”. Sytuacja nie jest więc „szara”, ale raczej „czarno-biała”.

Zdjęcie 9.
Zamieszczony na okładce wizerunek kobiety z dzieckiem wprost odwołuje się do Matki Boskiej (co szczególnie istotne w kraju, gdzie w kościele powszechny jest kult Maryjny). Jednak
świętość prezentowanej postaci (męczennictwo) może być odbierane jako pozorne. Aureola
tworzona przez gwiazdki z unijnej flagi może być odczytywana jako swoista „fałszywa świętość”. Wizerunek męczennika nadawany jest bowiem imigrantom przez Unię, z jej polityczną
poprawnością i wiarą w konieczność przyjmowania nowych przybyszów. Prawda może okazać
się jednak inna. Ci, których bierzemy za męczenników, okazać się mogą najeźdźcami. Takie
opracowanie problemu również wzbudza w nas lęk i niepokój.
Na innej okładce „Wprost” (37/2015) wykorzystano zdjęcie leżących na brzegu morza zwłok
dziecka (Zdjęcie 10). Na pierwszym planie widnieje duży napis (litery są transparentne, ale nieco przesłaniają zwłoki): „Wysoka cena hipokryzji”. Zdjęcie przedstawia ciało rocznego, syryjskiego dziecka wyrzuconego przez morze na plaży w okolicach tureckiej miejscowości Budrum.
Z całej rodziny przeżył jedynie ojciec. Zdjęcie wykorzystało wiele redakcji i serwisów internetowych. Decyzja o publikacji tak drastycznego zdjęcia tłumaczona była koniecznością prezentacji tragedii, jaką przeżywają migranci oraz często dramatycznych konsekwencji wiążących

Pr oblem migracji na okładkach polskich tygodników opinii

75

się z decyzją o przeprawieniu się przez morze do Europy. W jakimś więc sensie zdjęcie i wizerunek dziecka potraktowane zostały instrumentalnie. W naszej kulturze dobro dziecka jest bardzo
wysoko cenione, o czym mogą świadczyć sukcesy przedsięwzięć charytatywnych, które koncentrują się przede wszystkim na pomaganiu dzieciom. Nie wiemy, jaka była w tym przypadku
intencja wydawcy „Wprost”, ale trudno jednak pozostać wobec tej okładki obojętnym.

Zdjęcie 10.
Hipokryzja to inaczej obłuda, bądź dwulicowość. Z okładki nie wynika wprost (sic!), kto w tym
przypadku jest owym hipokrytą. Możemy jednak się domyślać, znając linię polityczną pisma
(zwłaszcza od momentu kiedy redaktorem naczelnym został Tomasz Wróblewski), że hipokrytami są zachodnie państwa nie potrafiące rozwiązać problemu migracji. Państwa, które opowiadając się za otwartością kulturową forsują politykę otwartych przed imigrantami granic, co
skutkuje katastrofą humanitarną i dramatami, jak ten sportretowany na okładkowym zdjęciu.
Beztroska polityka elit skutkuje cierpieniem najsłabszych.
Na pierwszym planie okładki „Tygodnika Powszechnego” (37/2015), kolejnego tygodnika związanego z kościołem katolickim, widzimy mężczyznę niosącego (tulącego do siebie) dziecko
(trudno stwierdzić, czy to chłopiec czy dziewczynka) owinięte w koc (Zdjęcie 11). Oboje mają
ciemną karnację. Wyglądają na bliskie sobie osoby, być może jest to ojciec z synem. Na drugim
planie widać mężczyznę z pochyloną głową (wygląda na zmęczonego). Zdjęcie zostało wykonane
nocą, dlatego postaci wyraźnie odznaczają się na ciemnym, czarnym tle. Postaci nie patrzą wprost.
Ich wzrok skierowany jest w bok. Patrzą na coś innego, są zamyśleni, być może zawstydzeni,
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smutni, zmęczeni. Na okładce zamieszczono również tekst: „Byłem przybyszem, a przyjęliście
mnie”. To cytat z Ewangelii św. Mateusza. Są to słowa Jezusa Chrystusa: „Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie”. Moment (kontekst) publikacji okładki jednoznacznie naprowadza odbiorcę na prawidłowe jej odczytanie. Mężczyźni i dziecko to uchodźcy.

Zdjęcie 11.
Ten rodzaj modalności kompozycyjnej i społecznej uznać można za rodzaj retoryki wstydu. Jako
ludzie żyjący w bezpiecznej i zamożnej części świata, mamy zobowiązania wobec tych, którzy
cierpią. Stopień empatii i otwartości na potrzebujących, w tym przypadku „przybyszów”, jest
potwierdzeniem wypełnienia zobowiązania wobec naszych znaczących innych i uogólnionego
innego. Tym samym można mówić o zakotwiczeniu problemu migracji w odwołaniu do postulatu pomocy bliźniemu, pomocy potrzebującemu. Mamy tu również do czynienia z wyraźnym
moralizatorskim tłem bazującym na etyce chrześcijańskiej. Abstrakcyjny problem migracji zostaje zobrazowany jako udręka i trudny los konkretnych ludzi (dziecko i mężczyźni). W centrum
uwagi znajduje się już nie obcy, ale przybysz, który ma nadzieję stać się jednym z nas.
Można zatem dodać, że zakotwiczanie odwołuje się w tym przypadku również do kategorii
odpowiedzialnego i cywilizowanego narodu, czy wspólnoty. Chodzi o kulturowo określone
zobowiązania, które my – zarówno jako jednostki i wspólnota – mamy wobec innych. W odróżnieniu od prasy konserwatywnej, gdzie dominuje retoryka strachu (migrantów, obcych należy
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się bać, bo są oni zagrożeniem), tu natrafiamy na retorykę winy. Jesteśmy (do czego możemy
dojść na drodze refleksji, obserwacji) zobowiązani do tego, aby wspierać innych ludzi, kiedy ci
tego potrzebują. Dotyczą nas bowiem pewne zinternalizowane wartości ujawniające się w tego
typu sytuacjach w postaci sankcji sumienia. Ponadto możemy również zauważyć retorykę wstydu. Czymś niewłaściwym i w zasadzie wstydliwym dla cywilizowanego narodu jest odmawianie
pomocy i opieki tym, którzy jej wymagają. To uczucie wstydu potęgować może odmowa pomocy najbardziej bezbronnym – dzieciom. Mamy więc do czynienia z wyraźną zmianą konwencji
i typu narracji w porównaniu do tych obecnych na okładkach prasy konserwatywnej.
„Polityka” (39/2015) na jednej ze swych okładek wykorzystała logo „Solidarności”. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak, że kontury tzw. solidarycy, są wykonane z drutu kolczastego
(Zdjęcie 12). Nad logo widnieje pytanie: „Co nas obchodzą uchodźcy?” Niżej zaś zapowiedź
artykułów: „Polacy między solidarnością a strachem”. Symbol, jakim jest logo Solidarności,
wykracza poza słownikowe znaczenie tego słowa. Warto przypomnieć, że związek zawodowy
Solidarność określał swój zakres działania zarówno przez postulaty ekonomiczne, jak i te wolnościowe (polityczne). Można je, w pewnym uproszczeniu, określić jako postulaty godnościowe.
Logo, które zostało skrępowane drutem kolczastym przypomina nam o zasiekach, jakie stawiamy na granicach europejskich państw blokując tym samym drogę do naszego świata. Chodzi
również o pewien rodzaj „zasieków mentalnych”. Rozbudzony w Polakach strach, bazujący na
kulturowo kształtowanym lęku, jest silniejszą barierą niż próby fizycznej izolacji.

Zdjęcie 12.
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Istotne staje się zatem pytanie co jest obowiązkiem Europejczyków, a więc również Polaków?
Czy jest to spełnienie marzeń migrantów o lepszym świecie? Czy problem migracji powinien
być rozgrywany między bezgranicznym okazywaniem solidarności i bezwarunkowo inkluzyjnej polityce (jak postuluje część środowisk lewicowych), a obwarowaną obostrzeniami pomocą
i bronieniem naszego stylu życia (co charakteryzuje retorykę prawicowych ugrupowań) (Żiżek,
2015)? Są to trudne pytania, dotykające jednak istoty problemu.
Okładkę można uznać za próbę zakotwiczenia problemu migracji w odniesieniu do ogólnoludzkiej solidarności, jak i do kategorii odpowiedzialnej i cywilizowanej wspólnoty, szczególnie
wtedy, kiedy jedną ze stron tej relacji są reprezentanci bogatego i bezpiecznego świata. Solidarność nie powinna oznaczać wyłącznie szacunku, ale zasadne byłoby, aby tego rodzaju postawa
wiązała się z gotowością na przyjęcie innych w poczet własnej wspólnoty.
Do tego oczekiwania odwołuje się okładka tygodnika „Polityka” (38/2015) przedstawiająca trzy
osoby. Są na niej mężczyzna i kobieta trzymająca niemowlę (Zdjęcie 13). Ich ubiór wskazuje na
to, że są oni muzułmanami. Są uśmiechnięci, ich spojrzenia skierowane są w obiektyw aparatu. Zdjęcie przypomina te wykonywane w zakładach fotograficznych, na których portretowano
szczęśliwe rodziny. Nie jest to sytuacja naturalna, ale zaaranżowana. Tak też można odebrać
przekaz z okładki. Choć nie wiemy kim są sportretowane osoby, ani jakie łączą ich relacje, to
możemy założyć, że mamy przed sobą szczęśliwą rodzinę, opiekującą się dzieckiem. To ludzie
młodzi i atrakcyjni (uwagę przykuwają również wyeksponowane hollywoodzkie uśmiechy). Jak
wspomniano wcześniej, sposób zaprezentowania osób na okładce nie budzi w odbiorcy lęku.
Wręcz przeciwnie, uczuciem, które byłoby bardziej spodziewane jest sympatia.

Zdjęcie 13.
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Na okładce widzimy również napis: „Nowi Polacy?” Nie jest to stwierdzenie, ale pytanie. Komunikat nie przesądza, że są oni naszymi rodakami, ale sugeruje że mogą nimi się stać. W prawym górnym rogu okładki jest kolejny napis: „Raport: Muzułmanie z przydziału. Co zrobimy
jak przyjadą?” W tym przypadku nie pojawia się termin „uchodźca”, czy „imigrant”, ale odwołanie odnoszące się do grupy religijnej „muzułmanie”. Ponadto sformułowanie „z przydziału”,
można odebrać jako mające negatywny wydźwięk, a nawet dehumanizujące. „Przydział” dotyczy bowiem najczęściej rzeczy, towaru, jakichś dóbr, które są rozdysponowane i dystrybuowane.
W tym przypadku mamy zaś do czynienia z dystrybucją ludzi, muzułmanów, których część
„przydzielona” została Polsce. Jest to odniesienie do porozumień, jakie zawierały ze sobą kraje
członkowskie Unii Europejskiej, dokonując na ich podstawie dystrybucji migrantów przybywających do Europy.
Pytania na okładce mają prowokować nas, do zastanowienia się nad przyszłym losem przybywających do Polski. Co my, jako wspólnota, możemy im zaoferować, ale też i co zyskać na tym,
że staną się oni być może naszymi rodakami? Tego rodzaju refleksja przenosi rozważania na
temat migrantów na inne pole dyskursu odnoszące się do problemów demograficznych i ekonomicznych. W tym przypadku zakotwiczenie dotyczy formuły różnorodności, społeczeństwa
wieloetnicznego, wielokulturowego traktowanego jako szansa, a nie jako kryzys. Tym samym
przybysz, migrant, traktowany jest jako jeden z nas, „nowy Polak”, który nie zagraża nam, ale
staje się szansą (wyzwaniem?) dla zbudowania szerszej wspólnoty.
Strategia argumentacja, w której migranci stają się remedium na kryzys demograficzny Europy
i zasileniem potencjału ekonomicznego wspólnoty, pojawia się w polskim dyskursie niezwykle
rzadko. W okresie od października 2015 do kwietnia 2016 pojawiła się w zasadzie tylko raz
w artykule Łukasza Wójcika w „Polityce” (Wójcik 2015). Okładki takie jak ta, mogą jednak
kierować tematy dyskursu w stronę wyzwań demograficznych i ekonomicznych wiążących się
z przybywaniem migrantów do Polski.

Zakończenie
Najbardziej ogólna skala porządkująca dotycząca analizowanych okładek dotyczyłaby: pozytywnego, neutralnego bądź negatywnego stosunku do problemu migracji ujawnianego w sposobach zakotwiczania i obiektyfikacji, co z kolei przekłada się na narracje poszczególnych tytułów.
Najtrudniej wskazać te okładki, na których przekaz dotyczący problemu migracji ma charakter
pozytywny, wyraźnie opowiadający się za przyjmowaniem migrantów, czy wręcz zachęcający
do tego. Łatwiej mówić o jego neutralnej formie, kiedy sygnalizowany jest sam problem oraz
to, że w jakimś stopniu on nas dotyczy i nie powinniśmy pozostać wobec niego obojętni. Można
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natomiast wyraźnie wyodrębnić przekaz o charakterze negatywnym (nie należy przyjmować
obcych), w którym zjawisko migracji ma wzbudzać w odbiorcach lęk (prowadzący być może
w efekcie do uprzedzeń). Ten model narracji reprezentuje dyskurs radykalny i jest charakterystyczny dla tygodników „wSieci” i „Do Rzeczy” oraz dla niektórych okładek „Wprost”. Neutralny charakter przekazu obecnych jest u pozostałych wydawców.
Tabela. 1. Zakotwiczenia i obiektyfikacje problemu migracji.
Zakotwiczanie
Nadchodząca
agresja ze strony
obcych
Walka i starcie
cywilizacji
Rozwiązania
narzucane przez
elity

Obiektyfikacja
Agresorzy, najeźdźcy,
Talibowie, zamachowcy
gwałciciele, młodzi
mężczyźni o śniadej
skórze, muzułmanie,
wyznawcy islamu,
ludzie zagrażający
naszej kulturze,
napastujący nasze
kobiety, fałszywi
męczennicy

Poszukiwanie
nowego domu,
swojego miejsca

Narracja

Charakter
przekazu

Migranci to najeźdźcy dążący
do konfliktu. Zagrażają
naszemu bezpieczeństwu. Ich
obecność w Europie to rezultat
polityki prowadzonej przez
elity (brukselskie, niemieckie),
co jest niezgodne z wolą
Negatywny
zwykłych ludzi. Europejskie
elity same doprowadziły do
istniejącej sytuacji i przerzucają
rozwiązanie tego problemu
na państwa za tę sytuację
nieodpowiedzialne.

Migranci to osoby potrzebujące
pomocy. Powinniśmy się
Przybysze w potrzebie,
zastanowić, w jaki sposób ich
ofiary, męczennicy,
przyjąć i jak im pomóc, aby
Odpowiedzialność normalni ludzie,
mogli stać się członkami naszej Neutralny
cywilizowanej
normalna rodzina,
wspólnoty. Mamy zobowiązania
wspólnoty
kobiety z dziećmi,
wobec pokrzywdzonych.
dzieci
Migranci mogą być dla naszej
Ogólnoludzka
wspólnoty wartościowi.
solidarność

Tygodnik

„wSieci”
„Do Rzeczy”
„Wprost”

„Tygodnik
Powszechny”
„Gość
Niedzielny”
„Polityka”
„Wprost”

Źródło: Opracowanie własne

W większym stopniu w nastroje społeczne „trafia” narracja prowadzona w tygodnikach konserwatywnych. Potwierdza to chociażby cytowany wyżej sondaż CBOS, w którym Polacy są
w wyraźnej większości przeciwni przyjmowaniu uchodźców (to też istotne, że w badaniu użyto
tej właśnie kategorii, a nie np. określenie „imigrant”, czy innych etykiet etnicznych, czy religijnych). Linie programowe tygodników konserwatywnych podtrzymują więc aktualny stan opinii
i deklaracji Polaków dotyczących problematyki migracji.
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Na okładkach nie były prezentowane twarde dane, statystyki, czy infografiki wzmacniające
przekaz i czyniące go bardziej przekonującym. Tego rodzaju informacje znajdują się najczęściej
w samych tekstach odnoszących się do zapowiadanej na okładkach problematyki. Siłą rzeczy
więc przekaz ten ma charakter uproszczony, w niektórych przypadkach z tendencją do jego radykalizacji. Dlatego też dominują odniesienia do wartości, moralności i światopoglądu odbiorcy.
Apeluje się do jego emocji dążąc do wzbudzenia strachu, lęku, współczucia bądź solidarności.
W przypadku analizowanych okładek nie można mówić, że któryś z tytułów próbuje problem
migracji unieważnić. Niemniej w przypadku niektórych okładek („wSieci”, „Wprost”) można
mówić o praktykach sepizacji poprzez wskazywanie, że jest to nie „nasz” problem, a problem
elit, Brukseli, czy Niemiec. „Polityka”, czy „Tygodnik Powszechny” starają się uwrażliwiać
swojego odbiorcę (z pozycji „światłego obywatela”). Sposób zakotwiczania problematyki migracyjnej, jak i jej obiektyfikacje (zwłaszcza zaś prezentowane na okładkach wizerunki i estetyzacja migracji) każą natomiast myśleć odbiorcy o przybywających do Europy uchodźcach
w perspektywie kategorii „zobowiązania”.
Procesy globalizacyjne doprowadziły do rewizji części postulatów, na których zasadzała się idea
nowoczesnego państwa narodowego. Trudno dziś zakładać, aby tego rodzaju byty polityczne
mogły w sposób zupełnie suwerenny i skuteczny kontrolować swoje terytorium, przeliczać populację i opierać się na jasno zdefiniowanych i pewnych kategoriach, takich jak na przykład
suwerenność, bezpieczeństwo, czy narodowa tożsamość (Appadurai 2009, s. 16). Państwa przestały również kontrolować procesy i wydarzenia powodujące wzrost migracji, bądź chociażby
wzrost presji migracyjnej. Zmieniła się na przykład rola państwa w zakresie wypowiadania wojen i zaprowadzania pokoju. Wojna przestała być wyłącznie zespołem uregulowanych działań
podejmowanych przez podobnie uzbrojonych przeciwników. Dzisiejsze wojny prowadzone są
wedle innej „rozregulowanej” logiki. Co więcej, cywile cierpią nie tylko z powodu prowadzenia działań wojennych na terenach, gdzie mieszkają, ale stają się również obiektem prześladowań i zbrodni. Ich śmierć bywa zaś traktowana jako tzw. collateral damage (terminem tym
określa się straty wśród ludności cywilnej, będące wynikiem działań wojennych). Zacierają się
granice między wojną a terroryzmem, ponieważ przestała nim być wyłącznie działalność antypaństwowa, a stał się każdy akt przemocy wymierzony w niewinnych cywili. Zmiana formuły suwerenności i podmiotowości państwa, zdaniem Apparduraia wiązała się ze stopniowym
ograniczaniem narodowego charakteru gospodarek. Państwa przystąpiły więc do poszukiwania
innych narodowych zasobów kulturowych, z których najważniejszym miała być fikcja ethnosu
(tamże, s. 27). Dlatego też, jak twierdzi wspomniany wyżej autor, obserwujemy ogólnoświatowy
ludobójczy impuls skierowany przeciw mniejszościom. Tym, które nie są w stanie udokumentować właściwej etnicznej przynależności, bądź też są ucieleśnieniem: „jakiejś historii wzajemnej
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przemocy i nadużyć” (tamże, s. 41). W ten sposób przemoc wewnątrz państw zastąpiła tę między
państwami.
Dlatego kwestia migracji w Europie staje się jednym z najważniejszych politycznych problemów na kontynencie. Stworzenie spójnej i przemyślanej polityki migracyjnej jest podstawą planowania rozwoju poszczególnych europejskich państw, ale i Europy jako całości.
Jest to trudne zadanie, zwłaszcza jeśli spojrzy się na skalę lęków i uprzedzeń bazujących
na stereotypach „migrant – muzułmanin – terrorysta”. Potrzebna jest większa racjonalizacja
debaty o migracji w Europie. Choć artykuł dotyczy jedynie jej drobnego wycinka i koncentruje się na specyficznej jej części, jaką są okładki czasopism, to pokazuje, jak wygląda
w tej chwili rozpiętość strategii argumentacyjnych i gdzie zarysowują się podstawowe pola
konfliktu. Można mieć wątpliwości, czy faktycznie jest to dyskusja ad rem. Czy nie jest tak,
że problem migracji jest po prostu rozgrywany w ramach politycznej rywalizacji w ramach
systemu politycznego? Efektem owej rywalizacji (konfliktu) jest kulturowy charakter lęku
wobec obcych, który może stać się jednym z głównych czynników wpływających na poparcie programów politycznych i partii politycznych rywalizujących między sobą o schumpeterowską moc decydowania.
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Summary: The Migration Problem on Polish Weekly Opinion Magazines Covers. The article concerns the ways of
social representations of a migration problem in Polish public discourse. The main objects of interest were
the practices of anchoring and objectification, which are being used in Polish press. The Polish weekly magazines covers were analysed. This procedure enabled to recognise the argumentative strategies which had
been applied in researched weekly magazines and to describe the differences between them when it comes
to developing the migration problem. The conservative magazines covers, like “wSieci” or “Do Rzeczy”
present and describe migrants in a negative way. Anchorings and objectifications are being constructed
with categories and notions which arouse anxiety and fear of the migrants. Moreover, the European Union
and German political elites were identified as responsible for the migration crisis. In the other weekly
magazines the message is definitely more neutral. Anchorings and objectifications concern categories like:
help for those in need, solidarity, responsibility for the others’ fate. In the end of the article summarizing
assumptions were presented as well as some speculations about the future scenarios of migration’s politics.
Key words: migration, visual data analysis, social representations, anchoring, objectification.
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Media społecznościowe w podnoszeniu
świadomości bezpieczeństwa i komunikacji
w zarządzaniu kryzysowym
Streszczenie: Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym jest odmienna w poszczególnych jego fazach:
zapobieganiu, przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie. Nie zawsze w sytuacji kryzysowej, ale także przed
jej wystąpieniem, zespół do spraw zarządzania kryzysowego może liczyć na pomoc mediów tradycyjnych
(prasa, radio, telewizja). Podobnie jest w kwestii ponoszenia świadomości bezpieczeństwa. To nie jest temat, który od razu zainteresuje media. Można wówczas wykorzystać alternatywną formę komunikacji,
jaką oferują media społecznościowe. Dzięki dużej liczbie aktywnych użytkowników umożliwiają one osiągnięcie wysokiej skuteczności informowania. Korzystanie z mediów społecznościowych stwarza okazję
nawiązania dialogu ze społeczeństwem, który nie wymaga dużych nakładów finansowych. Warto dołożyć
wszelkich starań, by media społecznościowe, stały się efektywną i dynamiczną formą komunikacji ze społeczeństwem odnosząc się do bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Słowa kluczowe: media, media społecznościowe, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, komunikacja,
informowanie, komunikacja kryzysowa.

Wstęp
Odwołując się do alternatywy „szanse vs niebezpieczeństwa”, traktuję media społecznościowe
jako szanse na efektywną komunikację w sytuacjach kryzysowych. Gdy zestawimy jednak hasła „media społecznościowe” i „zarządzanie kryzysowe”, pierwsza myśl przychodząca do głowy kieruje nas do popularnego dzisiaj tematu publikacji i rozważań o „kryzysach w mediach
społecznościowych”, jako o problemie wewnętrznym tych mediów oraz firm korzystających
z kanałów internetowych w celach komunikacyjnych i marketingowych (zob. Czaplicka 2014,
Kubiak 2012, Evans 2011, Grzegorczyk 1999, Van Dijk 2010). „Kryzys w mediach społecznościowych”, definiuje się, jako stratę finansową, wizerunkową, dotyczącą sfery marketingowej,
ale także publikacji, wpływu publikowania na życie użytkowników. To problem, który pojawia
się lub jest wzmacniany przez media społecznościowe i skutkuje negatywnymi publikacjami
w mediach tradycyjnych, zmianami procesu biznesowego lub stratami finansowymi (Houston,
mamy problem. Monika Czaplicka o kryzysach w social media, 2016).
Warto zauważyć, że rządy wielu państw, w tym także Polski, wykorzystują media społecznościowe (np. Facebook) jako jedno z narzędzi służących do prowadzenia zarówno polityki zagranicznej i wewnętrznej. Dlatego też w niniejszym artykule zajmuję się nie – „kryzysem w mediach
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społecznościowych”, jak wspomniano wyżej, ale wykorzystaniem ich do komunikacji, informowania społeczeństwa i organów administracji rządowej w zarządzaniu kryzysowym oraz do podnoszenia świadomości bezpieczeństwa. Według Ustawy o zarządzaniu kryzysowym zarządzanie
kryzysowe to: „(…) to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej
pierwotnego charakteru” (Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r).

1. Media społecznościowe – ustalenia terminologiczne
Dalsze rozważania warto poprzedzić wyjaśnieniem terminu media społecznościowe (ang. social media). Przyjrzyjmy się kilku definicjom tego pojęcia. „Media społecznościowe to media
do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych
wykraczających poza dotychczasową komunikację społecznościową. Dzięki wszechobecnej
dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych, media społecznościowe diametralnie
zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, społeczności, jak i indywidualnych użytkowników, oraz stały się naturalnym miejscem wymiany informacji” (Poradnik startupowca: 10
sposobów na zbadanie klienta, 2016). „To także grupa bazująca na internetowych rozwiązaniach
aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, i które
to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści” (Kaplan,
Haenlein 2010, ss. 59–68). Kolejna definicja mówi, że media społecznościowe to także „wszelkie działania, praktyki oraz zachowania pośród społeczności ludzi, którzy łączą się online, aby
dzielić się informacjami, wiedzą oraz opiniami. Dialog online umożliwiają im liczne aplikacje
oraz miejsca wymiany i przekazywania informacji w formie słów, zdjęć, video oraz dźwięku”
(Tomczuk 2010). Social media określane są również, jako „podlegające społecznej kontroli
środki przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Zawierają zarówno treść
przekazu, jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji” (tamże).
Technologie mediów społecznościowych przybierają różne formy, m.in. blogów, projektów zespołowych, biznesowych sieci społecznościowych, forów dyskusyjnych, mikro blogów, portali
umożliwiających udostępnianie zdjęć, a także recenzowanie produktów, usług, zakładek społecznościowych, gier społecznościowych, portali społecznościowych, portali umożliwiających
udostępnianie video oraz wirtualnych światów (Aichner, Jacob 2015, ss. 257–275).
Można także rozdzielić oba słowa tworzące pojęcie media społecznościowe. Media, to przede
wszystkim tradycyjne kanały przekazu informacji, jak prasa, radio i telewizja. Każde z tych
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mediów pełni jednak nie tylko funkcję informacyjną, ale także aktywizującą pojedynczego odbiorcę oraz określone grupy społeczne funkcjonujące wokół poruszanego tematu. Media budują
zatem społeczności, które dzięki nowoczesnej technologii umożliwiającej prowadzenie dialogu,
co odróżnia je od mediów tradycyjnych, powodują zacieśnienie wzajemnych relacji wśród tych
grup społecznych (Safko, Brake 2009, ss. 3-5).
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech mediów społecznościowych, jest zdolność docierania zarówno do małych, jak i dużych grup odbiorców. Wyróżnia je: zasięg – możliwość docierania do globalnej grupy osób, dostępność – wszystkie narzędzia są publicznie i powszechnie
dostępne, użyteczność – pozwalają na przekaz informacji i bieżący kontakt, wymianę poglądów,
natychmiastowość – błyskawiczne rozprzestrzenianie się informacji w sieci pomiędzy użytkownikami oraz trwałość – poprzez wielokrotny przekaz, informacja stale istnieje na serwerach.
Badania popularność mediów społecznościowych jednoznacznie wskazują, że liczba ich użytkowników stale rośnie. Na przykład: z Facebooka w styczniu 2015 roku korzystało 1,39 miliarda osób (Kemp 2015), natomiast dane ze stycznia 2016 roku mówią już o 1,59 miliarda osób
(Kemp 2016). Pokazuje to, jaką skalę oddziaływania ma Internet i media społecznościowe. Dane
(styczeń 2016) dotyczące popularności mediów społecznościowych prezentują się następująco:
•

2,307 miliarda (31% populacji) aktywnych użytkowników (social media) na całym
świecie, w tym mobilnych (smartfony, tablety) – 1,968 miliarda;

•

393 miliony aktywnych użytkowników (social media) w Europie, mobilnych – 305
milionów;

•

14 milionów aktywnych użytkowników (social media) w Polsce, mobilnych – 10
milionów.

2. Zarządzanie kryzysowe a wykorzystanie mediów społecznościowych
Jak widać potencjał jest duży i perspektywiczny, warto zatem zastanowić się nad tym, jak te
popularne media wykorzystać do właściwych celów. Metodą wykorzystaną w przygotowaniu
niniejszego tekstu była analiza: raportów dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji, danych statystycznych i raportów na temat liczby użytkowników portali społecznościowych oraz publikacji, artykułów i dokumentów normatywnych. Ponadto ujęte
zostały tu wnioski autora z dyskusji z przedstawicielami administracji rządowej prowadzonych
na Wyższych Kursach Obronnych w Akademii Obrony Narodowej na temat komunikacji w zarządzaniu kryzysowym (Derlatka 2016). W artykule tym opublikowane zostały własne analizy
i propozycje wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji we wszystkich fazach
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zarządzania kryzysowego, wynikające z pracy naukowej i dydaktycznej w obszarach komunikacji i współpracy z mediami w zarządzaniu kryzysowym oraz podnoszeniu świadomości obronnej. W analizie literatury pomocne były poglądy i idee najważniejszych badaczy komunikowania masowego oraz specjalistów do spraw marketingu i public relations.
W celu zaprezentowania możliwości, jakie niosą media społecznościowe w kontekście komunikacji ze społeczeństwem w zarządzaniu kryzysowym i podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa warto omówić następujące kwestie:
•

Jakie są możliwości techniczne mediów społecznościowych?

•

Czy mogą one zastąpić media tradycyjne (prasę, radio i telewizję)?

•

Jak administracja państwowa może prowadzić komunikację w zarządzaniu kryzysowym poprzez media społecznościowe?

•

Do czego administracja potrzebuje mediów i mediów społecznościowych?

•

Czy można zaspokoić wszystkie potrzeby komunikacyjne wyłącznie poprzez media
społecznościowe?

Odpowiedzi na powyższe pytania, pozwolą zweryfikować tezę, że media społecznościowe mogą
być efektywnym kanałem aktywnej komunikacji w zarządzaniu kryzysowym i podnoszeniu
świadomości bezpieczeństwa.
Na temat mediów społecznościowych w kontekście tematu niniejszego artykułu jest niewiele
publikacji. Nieliczne analizy przedmiotu nawiązują do możliwości użycia mediów społecznościowych, jako jednego z narzędzi do komunikacji ze społeczeństwem. Komunikacja oznacza
w tym przypadku nie tylko informowanie, ale i edukację, wychowanie, prewencję, ale także
uświadamianie o skali zagrożenia. Nie jest to zatem jedynie wymiana poglądów z użyciem mediów społecznościowych. Informacje na ten temat można znaleźć między innymi w publikacji
Social media mapping innovations for crisis prevention, response and evaluation (Maresh-Fuehrer, Smith 2016, ss. 620-629). Amerykańscy naukowcy przedstawili wyniki badań w zakresie
wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby komunikacji kryzysowej. W artykule
opisano przykłady wykorzystania mediów społecznościowych w kontekście komunikacji kryzysowej, na przykładzie monitorowania przebiegu pandemii wirusa H1N1 w 2009r. w USA.
Opisano także budowanie pozytywnego wizerunku organizacji publicznych, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych, informowanie społeczności lokalnych
o zagrożeniach i mobilizowanie jej przedstawicieli do wspólnych działań. Kolejny artykuł, Social media and crisis research: Data collection and directions, w którym autorzy wskazują na
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możliwości wykorzystania popularności mediów społecznościowych na potrzeby badań
w obszarze zarządzania kryzysowego, szczególnie w kontekście rozpowszechniania informacji
(Spence, Lachlan, Rainear 2016, ss. 667-672).
Media społecznościowe mogą stanowić alternatywę dla mediów tradycyjnych, które zdaniem
osób odpowiedzialnych za komunikację i zarządzanie kryzysowe w urzędach administracji państwowej, nie zawsze chcą współpracować1. Problem stanowi czas tzw. pokoju, czyli faz zapobiegania i przygotowania do sytuacji kryzysowej. Media są zainteresowane ciekawymi tematami,
potrzebują tzw. newsa, a w momencie, gdy nie ma zagrożenia, trudno jest zachęcić dziennikarzy
do przygotowania artykułu, czy reportażu na temat stanu przygotowań na wypadek potencjalnego zagrożenia. Media zdecydowanie mniej interesują się działaniami prewencyjnymi, ale to nie
oznacza, że nie można ich włączyć do współpracy i popularyzowania wiedzy o przygotowaniach
do walki ze zdarzeniami losowymi, wyjaśniania przyczyn występowania zagrożeń, informowania o sposobach postępowania w różnych sytuacjach, promowania właściwych zachowań, przekazywania zarządzeń i opinii, zdobywania zwrotnych informacji o ocenie projektów, planów,
udziału w dyskusji z ludnością, czy edukacji o bezpieczeństwie.
W dalszej części artykułu zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji ze społeczeństwem w zarządzaniu kryzysowym. Najpierw jednak warto
przyjrzeć się przykładom wykorzystania mediów społecznościowych przez krajowe i zagraniczne
urzędy i organizacje zaangażowane w zarządzanie kryzysowe oraz tematykę bezpieczeństwa.
Pierwszym przykładem jest jedna z największych i najbardziej znanych organizacji bezpieczeństwa na świecie – NATO. Posługiwanie się mediami społecznościowymi, jako narzędziem
komunikacji z odbiorcami jest zapisane w Polityce komunikacji strategicznej NATO2. Cele komunikacji strategicznej NATO to: technologiczna innowacyjność, aktywność, szybka reakcja
na zmiany w środowisku informacyjnym, spójność przekazu, transparentność podejmowanych
działań, podniesienie świadomości ogólnie pojętej opinii publicznej, zrozumienie celów polityki Sojuszu, wsparcie działań podejmowanych przez Sojusz – wykorzystanie pełnego spektrum
dostępnych kanałów informacyjnych (mediów tradycyjnych, mediów wykorzystujących technologię internetową oraz bezpośredniego zaangażowania opinii publicznej). Według Polityki
Źródło opinii stanowią wnioski autorki z dyskusji z przedstawicielami administracji rządowej prowadzonych na Wyższych
Kursach Obronnych przygotowywanych we współpracy Akademii Obrony Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej;
temat: Komunikacja jako element podnoszenia świadomości obronnej.
2
Polityka NATO w zakresie Komunikacji Strategicznej, NATO Strategic Communication Policy, 14 Sep 2009, https://info.
publicintelligence.net/NATO-STRATCOM-Policy.pdf, [dostęp: 26.05.2016], Komunikacja strategiczna to skoordynowane
i odpowiednio zastosowane działania oraz zdolności komunikacyjne NATO w ramach wsparcia sojuszniczej polityki,
prowadzonych działań i operacji. Narzędzia: operacje informacyjne (Information Operations), dyplomację publiczną (Public
Diplomacy), działalność prasowo-informacyjną (Public Affairs), wojskową działalność prasowo-informacyjną (Military
Public Affairs), działania (operacje) psychologiczne (Psychological Operations).
1
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komunikacji strategicznej NATO wykorzystanie mediów społecznościach jest dozwolone dla
wszystkich cywilnych i wojskowych pracowników NATO, nawet na obszarach operacji Sojuszu, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa organizacji. Prowadzone są tam dyskusje o bezpieczeństwie i ogólnych sprawach polityki NATO, przedstawiana jest praca personelu, oczywiście bez ujawniania informacji poufnych (zob. Kacała 2016). Przykłady aktywności
NATO na Facebooku, to strony: “NATO”, “NATO’s Special Representative for Women”, “Peace
and Security”3.
Równie aktywną politykę w zakresie informowania, edukacji i ostrzegania prowadzi na wspomnianym wyżej Facebooku Federal Emergency Management Agency (FEMA), amerykańska
Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego4. Zgodnie z zapisem na stronie organizacji: „Celem jest wspieranie obywateli i reagowanie przed, w trakcie i po nagłych wypadkach”5.
Wśród polskich organizacji państwowych, na uwagę zasługuje aktywność na Facebooku: Policji
(strona Polska Policja6 redagowana przez Komendę Główną Policji), czy też Rządowego Centrum Bezpieczeństwa7. Na stronach tych publikowane są m.in. informacje, ostrzeżenia i prowadzony aktywny dialog z internautami na temat bezpieczeństwa, zasad postępowania, prezentowane są poradniki edukacyjne o zagrożeniach, relacje z konferencji poświęconych problematyce
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Porównując wymienione strony warto pokazać różnice w podejściu do komunikacji kryzysowej
na każdym etapie zarządzania kryzysowego. Na stronie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA)8 znajdują się komunikaty przygotowujące na nadejście zdarzenia kryzysowego
https://www.facebook.com/NATO/?fref=ts, https://www.facebook.com/NATO1325/info/?tab=page_info, http://
www.nato.int/NATO1325, [dostęp: 26.05.2016].
4
FEMA – Federal Emergency Management Agency, powołał prezydent Carter w lipcu 1979 roku po serii katastrof
zapór w USA. Jest to niezależna organizacja rządowa ukierunkowana na raportowanie zagrożeń, planowanie i zarządzanie
działaniami związanymi z zapobieganiem katastrofom i klęskom żywiołowym oraz łagodzeniem ich skutków http://www.
fema.gov/. FEMA współpracuje z wieloma innymi agencjami federalnymi oraz organizacjami pozarządowymi między
innymi z Amerykańskim Czerwony Krzyżem (American Red Cross).
5
https://www.facebook.com/FEMA/info/?tab=page_info, [dostęp: 26.05.2016].
6 https://www.facebook.com/PolicjaPL/?fref=ts, [dostęp: 26.05.2016]. Przykładem informacji o charakterze prewencyjnym
mogą być powtarzane wielokrotnie komunikaty dotyczące akcji Noś Odblaski, https://www.facebook.com/PolicjaPL/
posts/1290414457646371, https://www.facebook.com/PolicjaPL/posts/1287985924555891, https://www.facebook.com/
PolicjaPL/posts/1287986451222505 oraz Policyjne Działania Snop światła http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/
135175,Policyjne-dzialania-Snop-swiatla.html, https://www.facebook.com/PolicjaPL/posts/1309908509030299, [dostęp:
21.11.2016]. Przykładem na nawiązanie kontaktu służb ze społeczeństwem na wypadek zagrożenia jest komunikat,
Chcesz porozmawiać z dzielnicowym? W Sosnowcu możesz to zrobić przez WhatsAppa, https://www.facebook.com/PolicjaPL/
posts/1266799193341231 [dostęp: 21.11.2016].
7 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, zapewniającą
obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego
do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniącą funkcję krajowego centrum zarządzania
kryzysowego, https://www.facebook.com/rzadowecentrumbezpieczenstwa/?fref=ts [dostęp: 26.05.2016].
8
https://www.facebook.com/FEMA/?fref=ts, [dostęp: 21.11.2016].
3
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(przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej), czyli instruktarze postępowania, przygotowanie
służb i mieszkańców na sytuację kryzysową, a także relacje z przebiegu sytuacji kryzysowej
(w trakcie sytuacji kryzysowej), pomocy, ewakuacji etc. Po ustąpieniu sytuacji kryzysowej
FEMA publikuje raporty i informacje o pomocy, usuwaniu skutków kryzysu etc. Przebieg komunikacji podczas huraganu Matthew na każdym etapie sytuacji kryzysowej zestawiony został
w tabeli numer 1. Analiza treści komunikatów dotyczy okresu dwóch miesięcy, kiedy zdarzenie
miało miejsce oraz w czasie, gdy usuwano jego skutki.
Tabela 1. Treść komunikatów publikowanych przez Federal Emergency Management Agency
(FEMA) na Facebooku

Przed
wystąpieniem
sytuacji
kryzysowej

3-6 października 2016
1. Raport o przygotowaniu na nadejście huraganu Matthew.
2. Przypomnienie, gdzie można znaleźć informacje na temat przygotowania do
huraganu.
3. Przypomnienie o drogach ewakuacji przed huraganem i lokalnych sztabach
zarządzania kryzysowego.
4. Ostrzeżenie o przygotowaniu na ewakuację, co zabrać, jak szybko się ewakuować
i którędy, www.ready.gov/hurricanes.
4. Przygotuj się na huragan Matthew – zasady ewakuacji, potrzebne rzeczy do
przetrwania, zabezpieczenie zwierząt. Polecenie korzystania z aplikacji mobilej, https://
www.fema.gov/mobile-app.
5. Prezentacja Narodowego Centrum Huraganów (NOAA NWS National Hurricane
Center), monitorującego huragan Matthew, https://www.facebook.com/NWSNHC/.
6. Zdjęcia satelitarne huraganu Matthew i link do US National Weather Service Miami
Florida.
7. Poradnik przetrwania, co robić, jak się przygotować, dokąd ewakuować, ostrzeżenie
by być gotowym w kilka minut: (przegląd i aktualizacja zestawu ratunkowego z baterią,
latarką i wszystko, czego potrzebujesz, sprawdzenie planu komunikacji w rodzinie,
nauka trasy ewakuacji i alternatywnych tras).
8. Aktualności dotyczące huraganu - US National Weather Service Miami Florida lub
lokalnych mediów.

W trakcie
sytuacji
kryzysowej

7 - 10 października 2016
1. Prezentacja akcji pomocy w trakcie huraganu Matthew i walka z powodzią
prowadzonej przez Missouri Task Force 1.
2. Huragan Matthew dotarł do Płn. Karoliny – relacja filmowa.
3. Ratownicy z U.S. Forest Service monitorują huragan Matthew w Regionalnym
Centrum Reagowania w Atlancie, raport o zabezpieczeniu logistycznym.
4. Raport o stanie podtopień, sile huraganu Matthew i zagrożeniach.
5. Raport o ewakuacji z obszarów dotkniętych huraganem Matthew, prośba
o aktualizację i korzystanie z aplikacji mobilnej, http://www.fema.gov/mobile-app.
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Po ustąpieniu
sytuacji
kryzysowej

11 października - 21 listopada 2016
1. Raport po kryzysie, dane statystyczne po huraganie Matthew.
2. Raport ze stanu Georgia po huraganie Matthew, www.fema.gov/disaster/4284.
3. Porady psychologiczne dla powodzian (numery infolinii), fema.gov/…/crisiscounseling-can-help-louisianans-cope-disa…
4.Ostrzeżenia przed zimą – porady jak się zabezpieczyć, https://www.ready.gov/winterweather.
5. Informacja o konieczności aktualizacji aplikacji mobilnej, https://www.fema.gov/
mobile-app.
6. Informacja o 2900 pracownikach FEMA gotowych do pomocy dla poszkodowanych
w rejonie huraganu Matthew, https://www.fema.gov/hurricane-matthew.
7. Porady, jak usuwać skutki huraganu.
8. Raport o huraganie i zniszczeniach.
9. Porady, jak sobie radzić po huraganie, https://www.ready.gov/returning-home.
10. Prezentacja ratowników z Ohio i ich pracy w walce z huraganem Matthew, Ohio
Task Force 1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji opublikowanych na stronie FEMA na Facebooku, https://www.facebook.com/FEMA/?fref=ts, [dostęp: 21.11.2016].

Inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do polskiej instytucji – Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Tabela numer 2 zawiera analizę tematyczną przekazów z trzech miesięcy. Nie
dotyczą one jednak występującej przez określony czas sytuacji kryzysowej, gdyż nic takiego
w Polsce nie miało miejsca. Są to głównie ostrzeżenia pogodowe IMiGW, statystyki utonięć, wychłodzenia etc. Niewiele jest porad dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia. Z racji
państwowego charakteru, instytucja ta mogłaby brać przykład z amerykańskiego odpowiednika
i zdecydowanie rozwinąć działalność komunikacyjną w każdej fazie zarządzania kryzysowego.
Tabela 2. Informacje publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Facebooku od 1.09
do 12 listopada 2016
Liczba
informacji
16

Ostrzeżenia IMiGW o upałach, opadach deszczu, silnym wietrze.

1

Ostrzeżenie o zagrożeniach pożarem w lasach.

1

Informacja o konferencji nt. Zarządzanie kryzysowe wobec zmian w sytuacji geopolitycznej
Europy.

2

Informacja o seminarium i artykuł – Specjaliści o ciągłości działania administracji
w sytuacjach kryzysowych.

1

Porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Kwaterą Główną
Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego.

1

Bezpieczeństwo zaopatrzenia polski w ropę naftową i paliwa płynne – wywiad.
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1

Wywiad na temat współczesnego terroryzmu.

1

Relacja ze spotkania przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego ministerstw
i służb AFC.

1

Informacja o nowym biuletynie RCB.

1

Ostrzeżenie o wodzie z etykietą ,,Żywioł Żywiec Zdrój’’ z partii S08/08/08:49/3/1,
S20/04/11:04/3/1. może być niezdatna do picia. GIS i Policja ostrzegają!

1

Poradnik o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

6

Raporty o utonięciach, ofiarach upałów, wychłodzeniach i ostrzeżenie o bezpieczeństwie
nad wodą – grafika o właściwych zachowaniach bezpieczeństwa nad wodą.

1

Ostrzeżenie przed spadkiem temperatury, porady jak się ubierać, o ostrożnej jeździe - numer
112.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji opublikowanych na stronie RCB na Facebooku, https://www.facebook.com/rzadowecentrumbezpieczenstwa/?fref=ts, [dostęp: 21.11.2016].

Warto wspomnieć o negatywnej formie wykorzystania mediów społecznościowych, jaka wiąże się
z działalnością organizacji terrorystycznych. Internet jest dzisiaj kanałem, który terroryści wykorzystują do wzajemnej komunikacji, wywierania wpływu na społeczeństwo, manipulowania oraz
poszukiwania ochotników, którzy mogliby zasilić ich szeregi. Ugrupowania terrorystyczne chętnie
wykorzystują media społecznościowe ze względu na ich anonimowości. Podobnie jak firmy zajmujące się marketingiem, wyszukują osoby, które mogą odegrać ważną rolę w ich działaniach. Dzięki
mediom społecznościowym mają możliwość indywidualnego i bezpośredniego kontaktu z nimi.
Internauci sami zamieszczają bardzo szczegółowe dane na swoich profilach społecznościowych,
co stanowi duże ułatwienie do takiego werbunku (zob. Goban-Klas 2009, ss. 217-223; Terroryści
pokochali media społecznościowe, 2014). Jako przykład takiej działalności można podać funkcjonowanie ISIS – organizacji terrorystycznej, która w bardzo sprawny sposób posługuje się mediami
społecznościowymi. Jej członkowie wykorzystują takie portale, jak: Facebook, Twitter, Instagram
czy YouTube. Portale te dają im także możliwość rozprzestrzeniania swoich ideologii oraz wglądu
w świat religijnych fanatyków. Zamachowcy wykorzystując media społecznościowe w skuteczny sposób realizują swoje trzy główne założenia: rekrutowanie, prowokowanie oraz zastraszanie
(Hall 2015, ss. 136-137). Próbą przeciwdziałania temu procederowi było m.in. rozpowszechnienie
przez Departament Stanu USA w mediach społecznościowych materiału wideo zatytułowanego
„Welcome to the ISIL-Land” („Witaj w kraju ISIL9), który pokazywał bojowników tej radykalnej
organizacji popełniających okrutne zbrodnie, w tym egzekucje muzułmanów i chrześcijan, czy wysadzanie w powietrze meczetów. Działanie to miało na celu odstraszenie potencjalnych kandydatów, by nie dołączali do tej organizacji terrorystycznej (USA próbują stawić czoła propagandowej
machinie Państwa Islamskiego, 2014).
9

ISIL to inne – obok ISIS – określenie Państwa Islamskiego.
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Z uwagi na to, że Fecebook jest to najpopularniejszym medium społecznościowym na świecie,
wykorzystanie go w ramach komunikacji kryzysowej jest trudne do przecenienia. Wydaje się,
że podane powyżej ilustracje powinny stanowić podstawę do rozważenia zasadności używania
tego medium do komunikacji ze społeczeństwem w zarządzaniu kryzysowym i podnoszenia
świadomości bezpieczeństwa także w Polsce.

3. Współpraca organów administracji rządowej z mediami
Żeby zrozumieć, jak należy prowadzić komunikację w obszarze zarządzania kryzysowego oraz
podnosić świadomość społeczeństwa na temat bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, należy uwzględnić determinanty i charakter współpracy organów administracji rządowej z mediami.
Wydawać by się mogło, że przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej nie ma żadnego kontaktu
pomiędzy tymi podmiotami. Media potrzebują bowiem przede wszystkim tzw. newsów, które dotyczą sensacyjnych zdarzeń, a gdy nic takiego się nie dzieje, zainteresowanie np. przygotowaniem
technicznym służb, stanem wałów przeciwpowodziowych, zasadami alarmowania, czy przygotowaniem zespołów zarządzania kryzysowego na coś, co może się wydarzyć w przyszłości, jest
niewielkie lub żadne. Przeanalizujmy zatem, jak wygląda ta współpraca w czterech fazach zarządzania kryzysowego: zapobieganiu, przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie (zob. Cabaj 2010,
ss. 127-166). Kluczowe pytania brzmią: jakie sytuacje i działania podejmowane w wymienionych
fazach wymuszają nawiązanie kontaktu przedstawicieli administracji rządowej z mediami w zarządzaniu kryzysowym; jakie są przyczyny kontaktu organów administracji rządowej z mediami.
Przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, czyli w fazach zapobiegania i przygotowania, media
mogą pomóc w prewencji oraz edukacji poprzez realizację programów edukacyjnych i popularyzatorskich. Administracja (odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe) ma wówczas okazję, by
się zaprezentować, pomóc społeczeństwu zrozumieć problematykę zagrożeń, uzupełnić treść zaleceń i wskazówek oraz poinformować, że stoi na straży bezpieczeństwa obywateli na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń. Można pokazać, jaki jest stan przygotowań do walki ze zdarzeniami
losowymi, wyjaśnić przyczyny różnych zjawisk i edukować społeczeństwo, wywoływać dyskusje,
prowadzić publiczne konsultacje oraz sondować opinie na temat właściwych rozwiązań. Ma to na
celu przygotowanie społeczeństwa na decyzje, tłumaczenie powodów proponowanych rozwiązań,
a także pokazywanie wynikających z nich korzyści. Ważne jest systematyczne promowanie właściwych zachowań w obliczu potencjalnej katastrofy (zob. Podraza 2002, ss. 43-56, Cabaj 2015).
W trakcie sytuacji kryzysowej, czyli w fazie reagowania, współpraca wymaga wzajemnego zrozumienia ze względu na dynamikę zdarzeń. Polega ona na regularnym wydawaniu komunikatów
prasowych, szybkim dotarciu z informacją do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców
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oraz poinformowaniu opinii społecznej o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji, a także o formach i punktach pomocy poszkodowanym. Ze względów bezpieczeństwa
konieczne jest niezwłoczne dementowanie informacji nieprawdziwych oraz systematyczne
precyzowanie nieścisłych. Istotne jest także pokazanie wdrożenia określonych mechanizmów
w czasie kryzysu. Należy tu wspomnieć, że media dokonują szczegółowej analizy pracy służb
kryzysowych i ich zaangażowania (tamże).
Po sytuacji kryzysowej, czyli w fazie odbudowy, wciąż konieczne jest regularne przekazywanie
informacji o procesie usuwania i likwidacji skutków sytuacji kryzysowej oraz o zakresie pomocy udzielanej poszkodowanym. Przedstawienie opinii publicznej podsumowania działań podejmowanych przez poszczególne instytucje biorące udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej
wiąże się z organizowaniem konferencji prasowych, na których te działania powinny zostać
omówione. Kolejnym elementem jest nagłaśnianie działań edukacyjnych i profilaktycznych.
Ze względu na skalę oraz obszar sytuacji kryzysowej, takie działania powinny być kierowane
przede wszystkim do mediów lokalnych (tamże).
Większość powyższych działań odnoszących się do poszczególnych faz zarządzania kryzysowego jest realizowana prawidłowo w mniejszym lub większym stopniu. Jak uczy doświadczenie,
współpraca administracji publicznej z mediami przebiega najefektywniej w najbardziej dynamicznej fazie zarządzania kryzysowego – reagowaniu. Jest to czas, gdy media domagają się
informacji i chcą być w centrum wydarzeń. Dzieje się tak ponieważ właśnie w tej fazie istnieje
możliwość nadawania najciekawszych i sensacyjnych informacji. Gorzej jednak ta współpraca wygląda w pozostałych fazach, czyli: zapobieganiu, przygotowaniu i odbudowie, kiedy to
teoretycznie niewiele się dzieje. Oczywiście w fazie przygotowania, czyli tuż przed reagowaniem, oraz w fazie odbudowy istnieją tematy, którymi media również będą zainteresowane, choć
w mniejszym stopniu. Natomiast największy problem stanowi faza zapobiegania, czyli czas, gdy
nic złego jeszcze się nie wydarzyło, sytuacja jest stabilna i ogólnie jest bezpiecznie. W tej fazie
trudno jest zachęcić media do współpracy. Wspomniane na początku artykułu problemy przedstawicieli administracji państwowej dotyczące współpracy z mediami, mogą być powodem, dla
którego warto sięgnąć do mediów społecznościowych.

4. Media społecznościowe w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Walory komunikowania przy użyciu mediów społecznościowych są oczywiste. Za pośrednictwem tych mediów można informować o stanie przygotowań na wypadek zaistnienia sytuacji
kryzysowej oraz o zachowaniu właściwym w obliczu zagrożenia. Można również edukować
o potencjalnych zagrożeniach, sposobach powiadamiania oraz o przeciwdziałaniu zagrożeniom.
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Warto także wykorzystywać je do tego, by przedstawiać osoby i zespoły odpowiedzialne na
danym obszarze za zarządzanie kryzysowe. Korzystanie z mediów społecznościowych daje
możliwość nawiązania aktywnej formy dialogu. Znacznie ułatwiają one bowiem prowadzenie
dyskusji, umożliwiając szybkie uzyskanie opinii zwrotnych o działaniach nadawcy komunikatu, stanie bezpieczeństwa, przygotowaniu na zagrożenia, lokalnych problemach oraz wiedzy
społeczeństwa na temat zagrożeń i zasad postępowania. Poprzez media społecznościowe można podnosić świadomość bezpieczeństwa, edukować, prowadzić dialog, informować o sytuacji
i zdobywać informacje, prezentować formy ostrzegania, oswajać z możliwymi zdarzeniami,
chwalić się, promować, zamieszczać instruktaże, ostrzegać. Wykorzystanie tych mediów pozwala na rozprzestrzenianie się pożądanych informacji poprzez przekazywanie wiedzy dalej przez
internautów. Co więcej, nie wymagają one dużych nakładów finansowych. Autorska propozycja
działań w mediach społecznościowych podejmowanych przez organa administracji państwowej
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, stanowi systematyzację właściwości oraz uszczegółowienie procesu komunikacji w sytuacjach kryzysowych (Tabela 3).
Tabela 3. Działania organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych.
Komunikacja w mediach społecznościowych przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, czas zapobiegania
i przygotowania, czas pokoju.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa
Edukacja (np. poprzez gry, porady, prezentacje, grafiki, filmy)
Dialog (poprzez czaty, komentarze)
Informowanie i zdobywanie informacji od internatów
Rozpowszechnianie informacji o sytuacji, zmianach, ochronie, otoczeniu etc.
Zdobywanie opinii otoczenia o działaniach administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa
Prezentowanie form ostrzegania
Przybliżanie tematyki bezpieczeństwa
Oswajanie z możliwymi sytuacjami

Komunikacja w mediach społecznościowych w trakcie sytuacji kryzysowej, w reagowaniu, w trakcie
zagrożenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informowanie o sytuacji
Ostrzeganie
Informacja zwrotna o sytuacji od społeczeństwa
Instruktaże
Pomoc (informacje o przebiegu akcji ratunkowej, punktach i formach pomocy, wsparcie
psychologiczne)
Przekaz informacji (udostępnianie)
Szeroki oddźwięk i przeniesienie informacji na inne źródła komunikacji
Forma komunikacji bezpośredniej
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Komunikacja w mediach społecznościowych po ustąpieniu sytuacji kryzysowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ocena, analiza działań i sytuacji
Pomoc (informacje o punktach i formach pomocy, wsparcie psychologiczne)
Dialog z internautami (poprzez czaty, komentarze)
Informacja zwrotna od społeczeństwa o zarządzaniu kryzysowym, zniszczeniach, miejscach
w których potrzebna jest pomoc etc.
Informowanie o bieżącej sytuacji
Publikowanie planów odbudowy zniszczeń
Edukacja na przyszłość
Terapia psychologiczna

Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście można stwierdzić, że media społecznościowe są mniej skuteczne od tradycyjnych,
ponieważ nie docierają do całego społeczeństwa. To prawda, media tradycyjne (prasa, radio,
telewizja) mają szerszy zasięg oddziaływania, ale warto przypomnieć dane o liczbie użytkowników mediów społecznościowych, które zostały przywołane na początku artykułu. W Polsce
mamy 14 milionów aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, 10 milionów korzysta z usług za pomocą smartfonów i tabletów, a ponad 25 milionów osób korzysta z Internetu
(Kemp 2016). Media społecznościowe dają więc spore możliwości rozpowszechniania informacji. Dlatego stopniowe otwieranie się przedstawicieli administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na ten nowy kanał komunikacji budzi optymizm. Stopniowo zwiększają oni aktywność swoich instytucji w mediach społecznościowych.
Prowadząc szkolenia z komunikowania i podnoszenia świadomości obronnej na Wyższych Kursach Obronnych, stale zachęcam uczestników do podejmowania prób wykorzystywania mediów
społecznościowych, szczególnie w obliczu trudności we współpracy z mediami tradycyjnymi.
Odzew jest zachęcający i perspektywiczny, a zmiany coraz bardziej widoczne. Jako przykład
warto rozważyć działalność Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze rok temu nie było
żadnych aktywności na Facebooku, a obecnie jest coraz więcej informacji, dyskusji i porad
związanych z działalnością tej instytucji.

Zakończenie
Na zakończenie warto wspomnieć o zagrożeniach związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych – od banalnych, takich jak brak prądu, zasięgu, dostępu do Internetu, brak zainteresowania wszystkich ludzi, gdyż korzystają z nich tylko niektóre grupy społeczne, po znacznie
poważniejsze. Do tych ostatnich zaliczyć należy niezrozumienie przekazu, niewłaściwe przekształcenie przekazu, negatywny odbiór i możliwość ośmieszenia się organów państwowych,
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lekceważenie zaleceń i ostrzeżeń publikowanych w mediach społecznościowych oraz brak gwarancji, że komunikacja odniesie pożądany skutek.
Ryzyko zawsze istnieje – żadne media nie dają gwarancji właściwego odbioru. Interpretacja
informacji będzie zawsze subiektywna i odmienna, ale to, czy będzie zrozumiana i odniesie właściwy efekt, w znacznym stopniu zależy od staranności przygotowania materiału. Kluczowa jest
odpowiednia jakość treści i formy prezentacji. Istnieje jeszcze jedna możliwość rozprzestrzeniania się konkretnych informacji o bezpieczeństwie pojawiających się w mediach społecznościowych. Interesująca, dobrze opracowana strona, blog, informacja, zwiększa zainteresowanie
odbiorców, co może przełożyć się na duża liczbę tzw. polubień i udostępnień. Wielokrotnie już
zdarzyło się, że pojedyncza informacja, bądź strona i zamieszczane na niej treści, stały się sensacją w mediach ogólnopolskich, dzięki czemu obszar oddziaływania znacznie się zwiększył.
Warto więc dołożyć wszelkich starań, by narzędzia, w zasadzie darmowe, jakimi są media społecznościowe, stały się efektywną, nowoczesną i dynamiczną formą komunikacji ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
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Summary: Social Media in Security Awareness Enhancing, Crisis Communication and Crisis Management. Communication during crisis is different in each of its phases: prevention, preparation, response and reconstruction. Not always traditional media (newspapers, radio, television) can be helpful in all crisis phases, especially during prevention and preparation. Communication and cooperation between media representatives
and Crisis Management Team (CMT) could be difficult. The social media can be of help as an alternative
communication channel for CMT. Social media could be especially useful to provide dialogue between
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that it is time to think about social media as an effective, dynamic and modern communication channel
referring to security awareness and crisis management.
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Klocki LEGO – rozwijanie kreatywności
uczniów w cyfrowym świecie
Streszczenie: Młode pokolenia uczniów, żyjące w obecnych czasach, naszpikowane zostają od samych
narodzin różnego rodzaju informacjami, zazwyczaj mało przydatnymi w dalszym rozwoju i edukacji. Naturalnymi dziś „zabawkami” cyfrowego pokolenia stają się multimedialne gadżety. Autor zwraca uwagę
na fakt, że wychodząc naprzeciw postępowi technologicznemu i informacyjnemu, nauczyciele starają się
różnymi sposobami zainteresować młode pokolenie tematami podejmowanymi na zajęciach w szkołach.
Dzięki zaangażowaniu oraz kreatywności nauczycieli powstaje wiele przydatnych pomocy dydaktycznych.
Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie do edukacji klocków LEGO, które są doskonałą pomocą
dydaktyczną, rozwijającą kreatywność uczniów w cyfrowym świecie. Autor wskazuje na korzyści, jakie
wynikają z korzystania z tych pomocy w trakcie edukacji na różnych poziomach. Łącząc zabawę z nauką
nauczyciele dają uczniom większe możliwości rozwoju oraz szanse na poprawienie osiąganych przez nich
rezultatów.
Słowa kluczowe: klocki LEGO, kreatywność, kreatywność uczniów, programowanie, nowe media.

Dla milionów ludzi na całym świecie
słowo LEGO oznacza jedno – kreatywność
Allan Bedford (2013, s.17)

Wstęp
Przedstawiciele młodego pokolenia mają w dzisiejszych czasach niemal nieograniczony dostęp do
informacji. Na każdym kroku docierają do nich setki najróżniejszych danych, które ich mózgi powinny przesiewać działając jak sito. Jednym z miejsc, w których młode pokolenie może i powinno
uczyć się eliminowania zbędnych informacji, jest dom rodzinny. Coraz częściej można zauważyć
dzieci bawiące się elektronicznymi gadżetami znajdującymi się w domu. Od najmłodszych lat
ludzie zostają przytłoczeni informacjami płynącymi z mediów tradycyjnych i tych najnowszych,
które Paul Levinson nazwał „nowymi nowymi mediami”. Według Levinsona dostęp do informacji stał się jeszcze bardziej powszechny, dzięki prawie nieograniczonemu dostępowi do globalnej
sieci internetowej oraz zmianie z biernych na twórczych użytkowników przestrzeni wirtualnej.
To właśnie powstanie platform społecznościowych, gdzie może dochodzić do upowszechniania
najróżniejszych informacji, stało się obecnie najbardziej atrakcyjnym miejscem kontaktów i źródłem wiedzy (Levinson 2010). Dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają bawiąc się w domu
i korzystając z cyfrowych urządzeń. Rodzice i nauczyciele powinni jednak – szczególnie na etapie
przedszkolnym – zwrócić uwagę na rozwijanie zdolności manualnych, gdyż takie czynności jak
zawiązywanie butów, czy posługiwanie się nożyczkami często sprawiają duże problemy.
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Jak dotrzeć do młodych ludzi w dzisiejszych cyfrowych czasach? Jak pobudzić w nich kreatywność i chęć poznawania świata, nie tylko przez pryzmat cyfrowości i technologii? Celem
niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości edukacyjnych, jakie daje wprowadzenie do procesu edukacji klocków LEGO. W obecnych czasach nauczyciele mają do dyspozycji różnorodne
pomoce, którymi mogą zachęcać uczniów do uczenia się. Autor analizuje korzystanie z klocków
LEGO, jako pomocy dydaktycznej, dzięki której można rozwijać kreatywność dzieci. Przedstawia zabawę i naukę jako dwa ściśle powiązane ze sobą elementy edukacyjnej rzeczywistości.
Po krótkim omówieniu historii klocków LEGO, autor prezentuje kilka pomysłów wykorzystania
ich w edukacji. Opis uwzględnia zarówno zalety, jak i potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem tej pomocy dydaktycznej.
Obraz dzisiejszego życia zmienił się w stosunku do pokoleń naszych rodziców czy dziadków.
Chodzi tu nie tylko o zmiany polityczne, ustrojowe, ale również o te związane z postępem technologicznym. Życie nabrało dziś szybszego tempa. Kolejne pokolenia muszą uczyć się życia
w nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Osobom młodym znacznie łatwiej przystosowywać się do kolejnych zmian. Opisując te zjawiska Mark Prensky dokonał rozróżnienia
na dwa pokolenia. Pierwsze z nich nazwał pokoleniem „cyfrowych tubylców”. Obejmuje ono
osoby, które urodziły się, rozwijały i doskonaliły swe umiejętności od samego początku wykorzystując najnowsze technologie. „Cyfrowi imigranci” to natomiast osoby, które z nowymi
technologiami nie miały do czynienia wcześniej w młodości (Prensky 2011). Podział ten obecnie
zaczyna się zacierać, dzięki wymianie doświadczeń pokoleń „tubylców” i „imigrantów”. Można to dostrzec analizując wyniki badań Diagnozy społecznej. Badania wskazują, iż z roku na
rok pokolenie „cyfrowych imigrantów” coraz lepiej sobie radzi z odnajdywaniem się w nowej,
cyfrowej rzeczywistości. Każdego roku zwiększa się liczba osób wykorzystujących nowe technologie (Batorski 2015, ss. 365-367).
Zmiany technologiczne dotarły również do szkół na różnych szczeblach edukacji. Nauczyciele
starają się w sztywne ramy programów wprowadzać nowe metody i wykorzystywać najnowsze
środki dydaktyczne. Szkoła wprowadza zmiany na różnych poziomach i z różnym skutkiem.
Dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli powstaje wiele przydatnych pomocy dydaktycznych, które można wykorzystywać w procesie edukacyjnym. Jednym z takich rozwiązań jest
wprowadzenie do edukacji klocków LEGO, znanych chyba wszystkim bez względu na wiek.
Można pokusić się o stwierdzenie, że są one ponadczasowe, pomagają wyzwolić kreatywność,
łączą pokolenia „cyfrowych imigrantów” i „cyfrowych tubylców”, zbliżają do siebie, dostarczają tematów do dyskusji oraz okazji do dzielenia się zainteresowaniami. Co więcej, wzbudzają
ciekawość oraz dają możliwości przedstawienia różnych rozwiązań postawionego problemu.
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1. Klocki LEGO – historia fenomenu
LEGO jest jedną z najbardziej rozpoznawanych marek zabawek za całym świecie. dwunastego października 1932 roku w małej duńskiej miejscowości Billund powstał warsztat stolarski
założony przez Ole Kirk Christiansena. Od początku istnienia firma nie miała nic wspólnego
z produkcją zabawek, ale z biegiem czasu zaczęto wytwarzać je z drewnianych odpadów. To
była kluczowa decyzja dla rozwoju firmy. Po kilku latach drewniane produkty zdobyły olbrzymią popularność, a asortyment ciągle się powiększał o kolejne, coraz bardziej skomplikowane
modele (Lego Man). Nazwę LEGO, którą dzisiaj znają miliony ludzi na świecie, firma przyjęła
w 1934 roku. Jest to skrót od duńskiego zwrotu Leg godt czyli „baw się dobrze” (tamże).
W 1947 roku właściciel zakupił pierwszą w Danii, wtryskarkę do tworzyw sztucznych, rozpoczynając dzięki niej produkcję nowych plastikowych zabawek. Trwające dwa lata prace nad
własnymi klockami w firmie Lego, na podstawie projektów angielskiej firmy Kiddicraft, zaowocowały wyprodukowaniem pierwszej serii nazwanej „Automatic Binding Brick”. Po kilku latach
produkcji zabawek, w 1952 roku nazwa ta została zmieniona na „Lego Musten” (z duńskiego
„Klocki Lego”). Decyzję podjął ówczesny wiceprezes firmy Lego, jeden z synów Ole Kirk Christiansena – Godtfred Kirk Christiansen, który w 1950 roku objął to stanowisko. Światowy sukces klocki zdobyły dzięki udoskonaleniu ich konstrukcji. Udało się mianowicie uzyskać większe
możliwości łączenia klocków ze sobą oraz poprawiono stabilność połączeń za pomocą systemu
wypustek i odpowiadającym im gniazd. Dało to duże możliwości konfiguracji połączeń. Ostateczny projekt po licznych testach uzyskał swój końcowy kształt w 1957 roku. Christiansen wraz
z prawnikiem Ole Neilsonem „przedstawił wniosek do Duńskiego Urzędu Patentów i Znaków
Towarowych w Kopenhadze dokładnie o 13:58, 28 stycznia 1958 roku (firma Lego uważa tę
datę za urodziny klocka Lego)” (Lego Man). Następnie w 33 innych krajach na świecie opatentowano projekt. Opatentowane rozwiązanie sprawiło, że „klocki z końca lat 50. XX wieku bez
problemu można łączyć z produkowanymi teraz” (Stodolak, 2010).
Firma Lego rozwijała się i osiągała coraz większe przychody z produkcji zabawek. Było to
możliwe między innymi dzięki utworzeniu działu fotografii, pakowaniu zabawek w nowe kolorowe pudełka oraz wprowadzeniu katalogów produktów. Zostały wyodrębnione dwa główne
działy – „Lego System”, który zajmował się produkcją zabawek plastikowych (w tym klocków)
oraz „Bilofix”, który produkował zabawki drewniane. W 1959 roku zyski ze sprzedaży zabawek
plastikowych były dwukrotnie wyższe niż drewnianych. Prawdopodobnie właśnie to wpłynęło
na decyzję właściciela, który po pożarze magazynu z drewnianymi zabawkami 4. lutego 1960
roku, przeorganizował firmę i skupił się wyłącznie na produkcji zabawek z tworzyw sztucznych.
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W kolejnych latach wprowadzano kolejne udoskonalenia. Na początku lat 60. ubiegłego wieku
wprowadzono koło. Koła produkowane są w różnych wielkościach i składają się z felgi oraz
gumowej opony. Stały się nieodzownym elementem wielu zestawów, urozmaicając budowane
modele samochodów, samolotów i innych pojazdów. W 1962 roku w Billund powstało laboratorium, w którym dzięki przeprowadzonym tam badaniom, podjęto kluczową decyzję o zmianie
materiału wykorzystywanego do produkcji zabawek na ABS, czyli akrylonitryl-butadien-styren
(Lego Man). Firma wprowadzała na rynek coraz bardziej skomplikowane zestawy klocków zawierające modele samochodów, domów oraz modele odzwierciedlające codzienne życie.

Zdjęcia 1. Klocki LEGO – różne rodzaje
Kolejnym przełomem było wprowadzenie figurek ludzi, które pojawiły się w zestawie „Rodzina
Lego” w 1974 roku. Wyglądem nie przypominały one jeszcze dzisiejszych figurek znajdujących
się w sprzedaży (Kraszewski). Wprowadzenie „ludzików” było odpowiedzią na rosnące „zapotrzebowanie na bohaterów świata LEGO. (…) pierwsza figurka miała żółtą głowę bez twarzy,
tułów z zarysem rąk, złączone nogi. W 1978 roku figurka zyskała dwie nogi i «chwytne» ręce,
a na jej buzi pojawiły się okrągłe, czarne oczy i wesoły uśmiech – i tak oto powstał prototyp
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sławnej minifigurki LEGO!” (Farshtey, Lipowitz 2015, s. 6). Te minifigurki błyskawicznie zdobyły rzesze wiernych fanów i zaczęły pojawiać się w każdym niemal zestawie. Obecnie figurki
pozwalają na tworzenie rozmaitych konfiguracji i mają możliwość łączenia ich z innymi elementami. „Minifigurki mogą prowadzić samochody, mieszkać w zamkach, latać rakietami i sprawiają, że świat LEGO daje nieskończone możliwości zabawy. Wystarczy uruchomić wyobraźnię!”
(tamże, s. 7). Obecnie co pół roku wprowadzane są na rynek nowe serie minifigurek oraz serie
tematyczne, które są doskonałym produktem dla kolekcjonerów.
Wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań nie uchroniło jednak firmy przed problemami finansowymi, których początek związany był z wygaśnięciem patentu. Na rynku pojawiły się klocki
innych firm, podobne do LEGO i znacznie tańsze, co było powodem zmniejszenia się dochodów
firmy. Pierwsze straty pojawiły się już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Działania firmy związane z próbą odzyskania pozycji na ryku nie przynosiły rezultatów. Dało się także odczuć wpływ
technologii cyfrowej, która wypierała dotychczasowe, klasyczne gry i zabawy. Klocki LEGO nie
miały szans w konkurencji z najnowszymi technologiami – grami komputerowymi i konsolami
(Winter). Firma stała na krawędzi bankructwa, co doprowadziło do pierwszych w jej historii
zwolnień pracowników. Rozważana była nawet sprzedaż firmy.
Zatrudnienie nowego, niespokrewnionego z rodziną Christiansen, prezesa, Jørgena Vig Knudstorpa, który po konsultacjach z Massachusetts Institute of Technology postanowił wprowadzić
nową strategię marketingową, wpłynęło na poprawę sytuacji firmy. Knudstorp na początek „nie
szukał jednak cudownych rozwiązań – przypomniał sobie, jaki cel przyświecał założycielowi
fabryki klocków. (…) Zauważył, że nawet w czasach wielkiego kryzysu dzieci chciały się bawić. Proste drewniane wyroby miały istotny atut: były tanie” (Stodolak 2010). Ole Christiansen
próbował przede wszystkim ukazać walory edukacyjne swoich produktów, o czym z biegiem
lat zapomniano. Problemy finansowe firmy nie były spowodowane złymi produktami, lecz źle
dopasowaną strategią, dostosowującą firmę za wszelką cenę do zmieniających się warunków
rynkowych. W konsekwencji zatracony został przyświecający od początku cel: klocki powinny
uczyć, bawić i rozwijać wyobraźnię. Dlatego nowy prezes zredukował ceny produktów oraz
doprowadził do stworzenia nowej strategii marketingowej odwołującej się do słów: „Kun det
bedste er godt nok” (Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre) (Witner). W trakcie tworzenia
nowej strategii starano się odpowiedzieć na trzy pytania: „Czy podczas promocji klocków dziecko powie «Chcę to mieć!»? Czy podczas otwierania pudełka z klockami dziecko powie «Chcę
więcej!»? Czy po miesiącu klocki zostaną rzucone w kąt, czy dziecko powróci do nich i nadal
będzie się nimi bawić?” (Witner).
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Zdjęcia 2. Minifigurki LEGO – różne serie
Odpowiedzi na te pytania ukazały, jak wielkie walory edukacyjne drzemią w klockach. Były one
doskonałym początkiem przemian w całej firmie. Ta zmiana zapoczątkowała proces wychodzenia
firmy z wielomilionowej straty w 2004 roku (£217 mln). Już w 2008 roku firma osiągnęła znaczący
zysk (£163 mln) (Witner). Co spowodowało tę poprawę? Większość analityków i specjalistów od
wizerunku przede wszystkim wskazuje na zmiany w podejściu do klienta. Umiejętne angażowanie
odbiorcy oraz kreatywne ukazanie możliwości produktów w wielu kampaniach reklamowych po-
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zwoliło stworzyć silniejszą więź z potencjalnymi odbiorami. Tomasz Winter przedstawił i opisał
pięć najciekawszych kampanii firmy: „LEGO Ideas”, „How do you say «Imagination» without
saying it”?, „Imagine”, „LEGO mini-movies”, oraz film „The LEGO Story”.
Dobrze ukierunkowane kampanie marketingowe dały firmie Lego lepszą pozycję na rynku
i sprawiły, że znów zaczęła liczyć się wśród firm zabawkarskich. Ukazanie potencjału zawartego
w klockach, szczególnie edukacyjnego, pozwoliło wyodrębnić grupy wiekowe, do których odpowiednie produkty są adresowane. Spowodowało to wyodrębnienie w latach 80. ubiegłego wieku
działu zajmującego się produktami edukacyjnymi, który przejął całą produkcję przeznaczoną
dla szkół i przedszkoli. Firma nie pozostała tylko przy tradycyjnych klockach, wprowadzając do
swojej oferty inne produkty, które nadążają za postępem technologicznym oraz oczekiwaniami
cyfrowego społeczeństwa. Są to m.in.: gry na stronie internetowej, gry na urządzenia przenośnie
(tablety, smartfony) oraz filmy i seriale animowane. Dzięki zamieszczanym komentarzom na
stronie internetowej, firma LEGO może czerpać również pomysły od samych użytkowników
klocków, którzy chętnie dzielą się swoimi projektami. Młode pokolenia mogą korzystać z produktów LEGO nie tylko w edukacji, ale również dla rozrywki i rozbudzania własnej wyobraźni.
Firma już zapisała się w historii i stała się rozpoznawalna na świecie, ale nie spoczęła na laurach
i nadal wprowadza nowe zestawy kusząc starych fanów i chcąc zainteresować nowych.
Od początku istnienia firmy LEGO, głównym jej celem było rozwijanie walorów edukacyjnych produkowanych zabawek. Kjeld Kirk Kristiansen (wnuk założyciela) marzył o stworzeniu
Międzynarodowej Szkoły w Billund, która kształciłaby z wykorzystaniem produktów LEGO.
W sierpniu 2013 roku ta wizja została zrealizowana. Obecnie szkoła kształci dzieci w wieku od
trzech do czternastu lat na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, zatrudniając
pracowników z ponad czterdziestu krajów. Program szkoły odwołuje się do zasad International
Baccalaureate (IB), lecz jej twórcy zapominają o ważnym dla LEGO celu – kreatywności i zabawie. Eksperymentowanie, podejmowanie ryzyka i zadawanie pytań stanowi podstawę procesu
uczenia i zdobywania umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i pracy. Warto zatem nieco
dokładniej przyjrzeć się potencjałowi edukacyjnemu klocków.

2. Potencjał edukacyjny klocków LEGO
2.1. Zabawa w edukacji
W edukacji często wykorzystuje się zabawy, gry i inne pomoce dydaktyczne, by uczniowie swobodnie przechodzili z etapu przedszkolnego do szkolnego. „Zabawa jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką. Od najmłodszych lat przeprowadza nas w świat fikcji, fantazji i twórczości”
(Czaja-Chudyba 2006, s. 5). Wprowadzenie klocków LEGO do edukacji daje nauczycielowi
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możliwość zainteresowania uczniów tematem zajęć. Klocki, nie tylko LEGO, były wykorzystywane w edukacji już od dawna, ale dzięki połączeniu nowych technologii z klockami, nauczyciele pozyskali bardziej atrakcyjne narzędzie, umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć.
Ważne staje się to, że współcześnie pomoc dydaktyczna w postaci klocków LEGO może być
wykorzystywana na różnych etapach kształcenia oraz podczas wielu przedmiotów. Wszystko
zależy od kreatywności nauczyciela oraz czasu poświęconego na przygotowanie zajęć z ich
wykorzystaniem. Irena Adamek i Urszula Szuścik zwracają uwagę na to, iż „kreatywność jest
istotną cechą nauczyciela i uczniów. Nauczyciel kształci w uczniach umiejętność zadawania
pytań i szukania odpowiedzi, często niebanalnych, które wyzwalają w nich działania twórcze”
(Adamek, Szuścik 2015, s.7).
Wkroczenie w wiek szkolny wiąże się dla każdego młodego człowieka z dużym stresem i emocjami. By zminimalizować to zjawisko, nauczyciele często sięgają do pedagogiki zabawy, dzięki
czemu dzieci szybciej dostosowują się do szkolnych zasad. Zastosowanie gier i zabaw podczas zajęć pozwala zainteresować uczniów podejmowanymi tematami oraz daje nauczycielom
możliwość realizowania założonego planu edukacyjnego zgodnego z podstawą programową.
„Zabawa towarzyszy wszystkim ludziom, niezależnie od wieku ma duże znaczenie rozwojowe,
wychowawcze i edukacyjne” (Czaja-Chudyba 2006, s. 22).
Kandydaci na nauczycieli w trakcie swoich studiów bardzo często zapoznają się z elementami pedagogiki zabawy. Jest bardzo ważne, by potrafili w procesie kształcenia, szczególnie tym
wczesnoszkolnym, również poprzez zabawę przekazywać wiadomości i umiejętności niezbędne
w dalszej edukacji. Kreatywny nauczyciel wprowadzając zabawę do toku zajęć, sam czerpie
przyjemność i motywację, ponieważ „świat gry i zabawy to przecież swoista kombinacja myślenia i odczuwania” (tamże, s. 23). Wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki przez nauczycieli przyczynia się do lepszych wyników w nauce, daje możliwości zachęcenia uczniów
do samodzielnej nauki oraz wskazania im drogi, jaką powinni iść w trakcie zajęć w szkole oraz
w domu. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wskazuje
na potrzebę wykorzystania nowych technologii oraz nowych mediów w edukacji. W polskiej
szkole nadal jest wielu nauczycieli, którzy w mniejszym stopniu wykorzystują najnowsze technologiczne możliwości pomocy dydaktycznych podczas zajęć. Nie znaczy jednak, że gorzej
uczą. Krzysztof Zajdel sądzi, „że innowacyjne podejście w pracy nauczyciela zależy od niego
samego, od jego chęci i zaangażowania, do czego nie zawsze potrzebne jest najnowsze oprogramowanie i nowinki techniczne” (Zajdel 2015, s. 72). Od cyfryzacji szkół nie uciekniemy, ale
nadal od nauczyciela zależeć będzie, w jakim stopniu wykorzystywane zostaną dobrodziejstwa
postępu technologicznego.
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Kolejne pokolenia dzieci, które trafiają do szkół, coraz lepiej radzą sobie z cyfrową technologią,
która jest ich naturalnym środowiskiem. W internecie można znaleźć bardzo wiele najróżniejszych gier adresowanych do młodego pokolenia. Nie zawsze jednak gry te niosą ze sobą wartości
dydaktyczne czy wychowawcze. Nauczyciel powinien być dla młodego człowieka drogowskazem, kierować uczniów i pokazywać im, jak najlepiej wykorzystywać technologię w edukacji.
Grupa Superbelfrzy na swoim blogu prezentuje i poleca gry, które są tworzone przez dzieci
i dla dzieci (Bilska). Dzięki takim rozwiązaniom każdy nauczyciel ma możliwość wzbogacenia
swojego warsztatu codziennej pracy. W sieci powstają nowe platformy edukacyjne, które można
włączyć do zajęć, jako uzupełnienie, odskocznię od monotonnych monologów nauczyciela oraz
żmudnych ćwiczeń. Jedną z takich platform jest LearninApps.org wspierająca „proces uczenia
się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów”, które możne tworzyć nie tylko
nauczyciel, ale również uczniowie (zob. Ciemcioch 2015a). Wspólnym celem wszystkich tych
nowinek technologicznych jest poprawa warunków edukacji oraz zwiększenie możliwości rozwoju uczniów. Nauczyciele i uczniowie razem kreatywnie wykorzystując osiągnięcia techniki
opracowują pomoce i materiały dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane przez innych.
W ten sposób mogą powstawać społeczności – zarówno lokalne, jak i globalne – wspierające się
i wymieniające doświadczeniami.
Wykorzystując najróżniejsze zestawy klocków LEGO podczas zabawy, można zaobserwować,
jak angażują one wszystkie zmysły. Nauczyciele również zauważyli, iż po wprowadzeniu klocków do zajęć, można poprawić skupienie, wyobraźnię i chęć do poznawania świata, ponieważ
zabawa klockami stymuluje rozwój intelektualny dzieci w każdym wieku. „Dzięki niej rozwijamy zdolności do polisensorycznego poznania, kształcimy zmysły, wzbogacamy wiedzę na temat
świata materialnego i personalnego, wypróbowujemy nowe zachowania i czynności, siły i możliwości” (Czaja-Chudyba 2006, s. 22).

2.2. Dom rodzinny
Pierwszymi nauczycielami dzieci są ich najbliżsi – rodzice, dziadkowie oraz dalsza rodzina. To
oni mają największy wpływ na rozwój młodego umysłu poprzez dostarczanie mu odpowiednich
bodźców. „Dzieci należy uczyć od początku, stosując ich ulubioną metodę zdobywania wiedzy
– zabawę” (Rasińska). Dzięki zabawie można pokazać dziecku sposób rozwiązywania różnych
problemów oraz obserwować jego zaangażowanie oraz sposoby poradzenia sobie z problemem.
Irena Adamek i Urszula Szuścik również podkreślają, iż „nauczyciel, który jest wsłuchany
w dziecko, w uczniów, czyli w ich rozumienie świata, w ich poszukiwania rozwiązań, jest motywowany do zmiany, a tym samym stymuluje zmianę rozwojową wychowanków” (Adamek, Szuścik 2015, s 7). Dla najmłodszych użytkowników firma LEGO przygotowała szereg zestawów
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serii Duplo. Te klocki pozwalają lepiej opanować różne zdolności w rozpoznawaniu kształtów
figur, kolorów, a także uczą rozpoznawania różnych zwierząt. Dzięki możliwościom łączenia
klocków oraz za sprawą ich wielkości (Duplo są większe od standardowych klocków LEGO),
tworzenie budowli staje się łatwiejsze, rozwija w dzieciach orientację przestrzenną oraz nadaje
się do ćwiczeń związanych z motoryką. Dla tych trochę starszych – w wieku przedszkolnym –
najlepszym rozwiązaniem są proste klocki, które nie zawierają skomplikowanych kształtów, ale
przede wszystkim uczą dużej cierpliwości i dokładności w wykonaniu modeli.

2.3. Szkoła i nauczyciele
Nauczyciele uczący w szkołach chętnie sięgają po klocki LEGO jako pomoc dydaktyczną, dzięki której mogą prowadzić bardziej interesujące zajęcia. Za sprawą nauczycielki szkoły podstawowej z Nowego Jorku – Alycii Zimmerman, klocki LEGO stały się jedną z najbardziej
popularnych pomocy w pracy edukacyjnej (Zimmerman 2013). Nauczycielka znalazła ich zastosowanie w matematyce – klocki posłużyły jej mianowicie do wytłumaczenia działań związanych
z dodawaniem ułamków oraz potęgowaniem. Dzięki różnym kształtom w łatwy sposób można
ukazać działania, które sprawiają trudności uczniom.
Nauczycielka zauważyła, że pierwszy kontakt dzieci z klockami rozpoczyna się od zabawy.
Jest to naturalny odruch, z którym nie należy walczyć. Po kilku chwilach dzieci same zaczynają interesować się tematem lekcji i wykorzystywać klocki zgodnie z poleceniami nauczyciela.
Zimmerman opracowała i opublikowała schemat nauki dla dzieci, by inni nauczyciele i rodzice
również mogli pracować tą metodą. Jak sama przyznała, w jej klasie klocki LEGO stały się jej
ulubionym rekwizytem matematycznym: „In the classroom, the tiny bricks are now my favorite
possibility-packed math manipulative!” (Zimmerman 2013).
W Polsce również zauważono potencjał klocków LEGO, który można wykorzystać podczas
lekcji. Jacek Suliga przedstawił pomysł wprowadzenia zajęć w szkołach z użyciem zestawów
klocków LEGO Education na lekcjach matematyki. Zestawy sfinansowane zostały przez prezydenta miasta Łodzi. Projekt wprowadzono pilotażowo w pięciu łódzkich szkołach podstawowych, w których dzieci uczą się matematyki wykonując proste zadania przy użyciu klocków.
Zajęcia prowadzone są przy wsparciu uczniów z gimnazjum. Dzięki temu dzieci nie tylko liczą,
ale również uczą się współpracy przy rozwiązywaniu zadań, czytają teksty poleceń ze zrozumieniem (MM). Warto byłoby przeprowadzić badania jakościowe w trakcie trwania projektu,
dzięki którym dowiedzielibyśmy się, czy dzieci w dzisiejszym cyfrowym świecie są w stanie
uczyć się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, jakimi są klocki LEGO. Jakie będą miały
postępy w nauce w porównaniu z dziećmi niekorzystającymi z tej metody? Odpowiedzi na te
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pytania można uzyskać dopiero po zakończeniu pewnego etapu kształcenia, np. na koniec szkoły
podstawowej.

Zdjęcia 3. Klocki LEGO jako pomoc w nauce działań matematycznych
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Kolejnym przykładem wykorzystania klocków LEGO w nauce jest innowacyjny program nauki
filozofii „Lego Logos”, którego autorem jest Jarosław Spychała (Lego-Logos Jarka Spychały).
Metoda może być stosowana na każdym szczeblu edukacji oraz w szkoleniach pracowników
firm korporacyjnych. Polega ona na przeczytaniu tekstu filozoficznego i przedstawieniu własnej
jego interpretacji przy pomocy budowli z klocków LEGO. Ostatnim etapem zajęć jest wspólna
dyskusja nad przedstawionymi projektami. Każdy z uczestników ma możliwość przedstawienia
własnej wizji, koncepcji stworzonej przez siebie pracy, ale także zadawania pytań innym uczestnikom. Autor w jednym z wywiadów zauważył, iż „okazuje się, że choć wszyscy mają te same
klocki i czytali ten sam tekst, każdy z nich rozumie go inaczej. Dzieci pytają się, dlaczego tak się
dzieje i to powoduje dociekania filozoficzne” (Kowalczuk 2012). Takie wykorzystanie klocków
w edukacji przyczynia się do dobrego przygotowania uczniów do przyszłej pracy, kształtuje
pewność siebie, uczy swobodnego wypowiadania się i wnioskowania oraz współpracy w grupie
i „rozwiązywania problemów na drodze dialogu i konsensusu”1. Metoda ta stała się źródłem
inspiracji dla innych nauczycieli. Janina Tyszkiewicz zaproponowała lekcje z etyki w szkole
podstawowej również wykorzystujące tę metodę (Tyszkiewicz 2011). Uczniowie otrzymują
różne cytaty, zapoznają się z nimi, a potem starają się stworzyć przy pomocy klocków LEGO
budowle odzwierciedlające ich zrozumienie cytatu. Wśród postawionych celów zajęć autorka
wymienia rozwijanie wyobraźni, kształcenie refleksyjnej postawy wobec świata, ludzi i samych
siebie. Dzięki takim zajęciom młode pokolenie ma okazję swobodnego zaprezentowania własnych możliwości twórczych, zachowań oraz postaw, które należy kształcić od najmłodszych
lat. Dzieci mogą otwarcie mówić również o tym, co sprawiło im największą trudność podczas
wykonywania zadania. W trakcie zajęć uczniowie nabierają pewności siebie, zdobywają wiarę
we własne możliwości oraz chęć sięgania po wiedzę. Dzięki temu udoskonalają własne metody
uczenia się, co przynosi korzyści również na innych przedmiotach szkolnych.
Klocki LEGO służą również w edukacji do przedstawiania rozmaitych wydarzeń historycznych,
budowli starożytnych i współczesnych, które można oglądać na specjalnych wystawach. Marcin Polak na kanale Futuredu/Edunews w serwisie Flickr prezentuje kilka zdjęć z wystaw, na
których dzięki klockom zobrazowane zostały m.in.: bitwa pod Oliwą 1627 roku oraz stan wojenny w Polsce w latach 1981-1983 (Polak 2015, zob. Ciemcioch 2015b). Te zdjęcia stwarzają
możliwość podjęcia rozmów z dziećmi na temat stanu wojennego i związanych z nim przemian
w społeczeństwie. Dla pokolenia, które nie zna świata sprzed cyfrowej rewolucji, jest to dobra
okazja do poznania czasów, w którym żyli ich dziadkowie i wychowywali się rodzice.
Wykorzystanie klocków LEGO podczas zajęć nie musi ograniczać się do konkretnego przedmiotu, czy przedstawiania wybranych zagadnień. Bardzo duże znaczenie ma tu kreatywność
1

http://www.lego-logos.pl/index.php/2016-02-02-21-04-02, [dostęp: 22.08.2016].
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nauczyciela oraz umiejętność planowania zajęć. Kristen Hicks zaprezentowała kilka różnych
pomysłów na wykorzystanie klocków LEGO w klasie szkolnej (Hicks 2015). Wskazuje ona
na możliwości nauki nie tylko samej matematyki, ale również ilustrowania historycznej opowieści, pisania (tworzenia z klocków słów oraz różnych ich kombinacji, jak w grze Scrabble),
postrzegania przestrzennego, programowania a nawet tworzenia multimedialnego opowiadania
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki i nowych mediów. Wykorzystanie klocków
do zobrazowania pojęć i zagadnień przynosi duże korzyści nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Współpraca między nauczającym a uczącymi staje się bardziej efektywna. Nauczyciel dysponuje pomocą dydaktyczną, dzięki której jest w stanie w bardziej zrozumiały sposób
wytłumaczyć problematyczne kwestie, a przede wszystkim nie musi zachęcać do większego zaangażowania dzieci. One same bowiem chcą brać udział w zajęciach, stają się otwarte na wiedzę
i zaczynają jej samodzielnie poszukiwać.
W Polsce nauczyciele również zachęcają dzieci to przygotowywania różnych projektów z wykorzystaniem klocków LEGO. Jednym z nich był zaprezentowany w ramach Szkolnego Festiwalu
Projektów programu „Szkoła z Klasą 2.0” w Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu (Machowczyk). Projekt zrealizowany został przez uczniów
szóstej klasy szkoły podstawowej jako kilkuminutowy poklatkowy film animowany pod tytułem
„Jedziemy do pracy”2. Do stworzenia scenografii uczniowie wykorzystali klocki LEGO, co było
ważnym elementem całego przedsięwzięcia. Nauczyciel koordynujący zwrócił szczególną uwagę na dużą wiedzę techniczną posiadaną przez uczniów, związaną z umiejętnościami fotograficznymi i informatycznymi oraz dobrą współpracę w grupie. Dzięki tym umiejętnościom oraz
dużej cierpliwości i kreatywności, jaką się wykazali członkowie zespołu projektowego, powstał
film, który składał się z ponad tysiąca zdjęć, wcześniej obrobionych w programie graficznym
i przygotowanych do końcowej kompilacji.

2.4. Rozwijanie pasji na zajęciach pozaszkolnych
Próbując nadążyć za postępem technologicznym firma LEGO wprowadzała na rynek coraz bardziej skomplikowane technologiczne zestawy: Education WeDo i WeDo 2.0, które były odpowiedzią na zainteresowania najmłodszych. Zestawy te wprowadzają dzieci w świat robotyki
zachęcając do poznawania różnych aspektów budowanych przez nich, prostych modeli maszyn.
Starszym dzieciom firma zaproponowała serię LEGO Mindstorms EV3 w różnych konfiguracjach. Z tych klocków można zbudować własnego robota i zaprogramować jego podstawowe
funkcje, dzięki dołączonemu do zestawów pakietowi oprogramowania. Ma to zachęcać dzieci
Film można obejrzeć w sieci pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=F77cxI0DZDM&feature=youtu.be,
[dostęp: 27.08.2016].
2
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do twórczego myślenia i eksperymentowania oraz myślenia o dalszej ścieżce edukacyjnej i przyszłej pracy. Wykorzystanie tych zestawów daje możliwości lepszego przyswajania wiedzy z automatyki, robotyki oraz programowania, która w obecnych czasach staje się niezbędna do rozwoju kluczowych kompetencji technicznych.
Wiele różnych instytucji edukacyjnych oferujących zajęcia pozaszkolne, posiada w swych ofertach m.in. zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO, również tych zawierających najnowsze
rozwiązania technologiczne. Jedną z takich instytucji są „Szkoły alfa i omega”, które w swojej
ofercie posiadają zajęcia warsztatowe organizowane na każdym poziomie edukacji z podziałem
na grupy wiekowe3.
Nauczyciele, trenerzy, edukatorzy prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej różnorodnych
form i metod nauki połączonej z zabawą. Przeglądając oferty różnych zajęć pozaszkolnych
z wykorzystaniem klocków LEGO można wysnuć wniosek, że oprócz zabawy z nowoczesnymi
zestawami klocków, dzieci przygotowywane są do radzenia sobie w dalszej karierze zawodowej
i codziennym życiu. Podczas zajęć wykorzystuje się autorskie metody pracy, opracowywane
zgodnie z wymogami podstawy programowej. Osoby uczestniczące w zajęciach z wykorzystaniem klocków LEGO mogą zauważyć, że drzemiący w nich potencjał daje o dobie znać bardzo
wyraźnie. Różnokolorowe cegiełki, ruszające się elementy, ludziki i inne figurki wywołują na
twarzach – nie tylko dzieci – uśmiech, radość z możliwości uczestniczenia w takich zajęciach
oraz zachęcają do zdobywania nowych umiejętności.

2.5. Edukacja poprzez globalne społeczności LEGO
W dzisiejszych czasach LEGO to już nie tylko klocki, ale również całe społeczności ich fanów.
Każde dziecko ma możliwość dołączenia do wspólnoty użytkowników LEGO poprzez rejestrację
i korzystanie ze specjalnej platformy. Użytkownik otrzymuje kartę członkowską, która uprawnia
do korzystania z różnych atrakcji oraz do otrzymywania darmowego czasopisma z najnowszymi aktualnościami firmy, artykułami oraz przygotowanymi specjalnymi niespodziankami. Poza
oficjalną stroną LEGO istnieje wiele innych stron oraz blogów, które skupiają się wokół tematyki klocków, łącząc ludzi z całego świata. Co więcej, dzięki tym społecznościom „w kulturze
masowej na dobre zagościł termin brickfilm. W taki właśnie sposób określa się krótkometrażowe
etiudy filmowe tworzone przez wielbicieli LEGO na całym świecie” (Maikowski 2015). Na
portalu YouTube można znaleźć filmy o różnorodnej tematyce, wykorzystujące klocki, figurki
i inne elementy LEGO do zaprezentowania podejmowanych tematów.
3

http://szkolyalfaiomega.pl/ [dostęp: 28.08.2016].
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W Polsce jedną z takich społeczności fanów jest Stowarzyszenie Miłośników Klocków LEGO
„Zbudujmy to!”, które prowadzi działalność edukacyjną na różnego rodzaju piknikach, w szkołach i na wystawach4. Poza tym, na stronie internetowej stowarzyszenia można podzielić się
swoimi pracami oraz opiniami na temat klocków. Marcin Witkiewicz z polskiego Stowarzyszenia Miłośników Klocków LEGO uważa, że „klocki są jedną z najbardziej kreatywnych zabawek” (Maikowski 2015). W sieci można również znaleźć polską internetową encyklopedię
o LEGO – Legopedię, w której każdy może dodawać i edytować wpisy5. Każdy fan klocków
zapewne znajdzie na tej stronie mnóstwo przydatnych informacji, może się podzielić własnymi
przemyśleniami, doświadczeniami poprzez forum i czat. Podobne możliwości dzielenia się swoimi spostrzeżeniami daje strona LegoFanon6. Obie strony oparte są o ogólnie dostępny mechanizm wiki, gdzie każdy może przedstawiać swoje poglądy, opinie, komentować inne artykuły.
Daje to fanom ciągły dostęp do aktualnych opinii na temat klocków.
Społeczność fanów LEGO ma oczywiście charakter ponadpaństwowy. Jako przykład warto potraktować platformę crowdsourcingową PleyWorld, na której każdy ma możliwość zaprezentowania własnego zestawu LEGO7. Wszystkie modele, które zostają umieszczone na stronie, są poddawane pod
głosowanie, a po uzyskaniu pięciu tysięcy głosów, PleyWorld konstruuje taki zestaw, który następnie
można kupić lub wypożyczyć. Firma LEGO nie pozostawia fanów samych sobie i również stworzyła
podobną platformę – LEGO Ideas8, dzięki której, po przejściu wszystkich niezbędnych formalności,
zwycięskie projekty zostają wprowadzone do oficjalnej oferty firmy (Maikowski 2015).
LEGO to już nie tylko same produkty, zabawki, ale swego rodzaju światowa tradycja zabawy
zakorzeniona w kilkudziesięcioletniej kulturze popularnej, która przenoszona jest z pokolenia
na pokolenie. Mimo zmieniających się warunków gospodarczych, postępu technologicznego,
LEGO bardzo dobrze odnajduje się na rynku światowym. Dużą część pomysłów podpowiadają
społeczności hobbystów oraz fanów, dzięki którym fenomen ciągłego zainteresowania produktami LEGO jest wciąż żywy.

Zakończenie
LEGO to obecnie nie tylko plastikowe klocki, ale również najróżniejsze produkty – także wirtualne – łączące pokolenia dzieci, rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. Stwarzają one
również możliwości rozwoju kreatywności drzemiącej w społecznościach fanów rozsianych
4
5
6
7
8

Zob. http://zbudujmy.to/o-stowarzyszeniu/, [dostęp: 10.09.2016].
Legopedia, http://pl.lego.wikia.com/wiki/LEGO_Wiki, [dostęp: 10.09.2016].
LegoFanon, http://pl.legofanon.wikia.com/wiki/LEGO_Fanon_Wiki, [dostęp: 10.09.2016].
PleyWorld, https://www.pleyworld.com/?designer, [dostęp: 10.09.2016].
LEGO Ideas, https://ideas.lego.com/, [dostęp: 10.09.2016].
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po świecie. Wykorzystując potencjał LEGO Educationale oraz zwykłych klocków nauczyciele
mają możliwość wydobycia z uczniów kreatywności oraz mogą pomóc im w przezwyciężaniu
własnych słabości. Rolą nauczyciela jest jednak odpowiednie przygotowanie zajęć i umiejętne
ich przeprowadzenie. Zajęcia z wykorzystaniem tego typu pomocy dydaktycznych powinny być
w polskich szkołach prowadzone równie często, jak przy użyciu tablic interaktywnych, czy tabletów. Niestety mimo wielu zalet, klocki LEGO nadal są rzadko dostrzegane w polskiej szkole.
W cyfrowej rzeczywistości nie jest łatwo zaciekawić uczniów tematami lekcji tak, by wzbudzić
w nich chęć sięgnięcia po nowe rozwiązania stawianych problemów. Dzieci, młodzież, ale również i dorośli, chętnie współpracują i wzajemnie wymieniają się dobrymi praktykami, szczególnie gdy w nauce wykorzystuje się pomoce, do których nie trzeba nikogo zmuszać, pomoce
których wykorzystania nie trzeba uczyć. Proces edukacji powiązany z zabawą przynosi istotne
korzyści, o których warto pamiętać. Niestety często brak możliwości korzystania w szkołach
z klocków LEGO, ma podłoże finansowe.
Należy również pamiętać, iż samo korzystanie z klocków przez dzieci nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez wsparcia nauczycieli. To na ich barkach spoczywa odpowiednie przygotowanie lekcji. Nauczyciele muszą również pamiętać, iż nie każdy uczeń ma takie same zdolności
manualne i wyobraźnię – cechy, które są potrzebne do pracy z klockami. Nie dostrzegając tego
faktu, nauczyciel może wzbudzić w uczniu niechęć do tego typu zajęć. U uczniów z problemami
manualnymi oraz nadpobudliwych może dojść do niepotrzebnych wybuchów agresji spowodowanych kłopotami z łączeniem klocków. Dlatego wprowadzenie do procesu edukacji klocków
LEGO powinno być przemyślane i dobrze przygotowane przez nauczycieli, poprzedzone odpowiednimi wyjaśnieniami i jasnymi instrukcjami dla dzieci.
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Summary: Lego Blocks – Developing Students’ Creativity in the Digital World. Young generations of students
living in present, digital times are packed with various kinds of information, which, in most cases, is not
useful in their further education and development. Electronic and multimedia gadgets have become natural
“toys” of the digital generation. The author draws attention to the fact that in such constant information
and technological progress, teachers are struggling harder to encourage and interest the young generation
with the topics of their school lessons. Thanks to the teachers’ dedication and creativity, a lot of useful
didactic tools have been prepared, which can in turn be recommended to be used by the others in an
educational process. One of such solutions is introducing LEGO blocks, known probably by everybody
regardless of their age, to education. LEGO blocks are a perfect didactic tool which can develop students’
creativity in the digital world. The author points to the advantages of using such blocks in educational
processes on various levels. The combination of learning and playing allows teachers to give students more
opportunities for development and more chances to improve their results.
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Wszystkie drogi prowadzą do… McLuhana
Recenzja książki Rity Leistner, Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan, Bristol/Chicago: Intellect
Books, 2014, (ss. 240).

Teoria mediów Marshalla McLuhana – mimo upływu kilku dekad, które minęły od momentu
jej powstania – wciąż zajmuje istotne miejsce we współczesnych interpretacjach otaczającego
nas świata. Co więcej, obecna aktualność twierdzeń sformułowanych przez tego kanadyjskiego
uczonego w drugiej połowie ubiegłego wieku, często jest wręcz zaskakująca. Równie zaskakujące są różnorodne sposoby ich zastosowania w rozważaniach dzisiejszych badaczy kultury.
Interesującym przykładem analizy sfery medialnej dokonanej w oparciu o główne założenia tej
teorii, jest książka Rity Leistner Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan [Szukając Marshalla McLuhana w Afganistanie – KKR]. A historia powstania tej publikacji okazuje się równie
niezwykła, jak zamieszczona w niej treść.
Cztery lata temu, Leistner, pochodząca z Toronto fotoreporterka, znana przede wszystkim z licznych prac poświęconych światowym konfliktom zbrojnym, została zaproszona do udziału w nowatorskim projekcie medialnym nazwanym „Basetrack”. Wedle założeń jego twórców, był to
międzynarodowy, niezależny i – co najważniejsze – cywilny eksperyment, mający na celu wykorzystanie mediów społecznościowych (przede wszystkim Facebooka) do swobodnego kontaktu
między żołnierzami będącymi na misji, a ich rodzinami i przyjaciółmi w Ameryce. Zaangażowana w jego realizację grupa pisarzy, projektantów, badaczy i fotografów towarzyszyła batalionowi U.S. Marines w czasie jego ośmiomiesięcznego pobytu w Afganistanie. Zadanie Leistner
polegało na fotografowaniu codziennego życia bazy wojskowej amerykańskiego kontyngentu,
zlokalizowanej w prowincji Helmand, leżącej w pobliżu granicy z Pakistanem.
Towarzyszenie armii i relacjonowanie jej poczynań nie było dla autorki niczym nowym. Zupełnie nowy był natomiast sposób wykonywania i obróbki zdjęć, którego wymagało od niej
uczestnictwo w projekcie. Pracując dla „Basetrack” Leistner po raz pierwszy w swojej dwudziestoletniej karierze robiła bowiem zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego. Nigdy wcześniej
nie korzystała też ze smartfonu. Tuż przed wylotem do Afganistanu kupiła swój pierwszy iPhone
i – ku swemu zaskoczeniu – odkryła, że nie ma do niego żadnej instrukcji obsługi, a wszystkie
czynności wykonuje się na nim intuicyjnie, ucząc się ich metodą prób i błędów. Kolejną nowością było dla niej – siłą rzeczy – użycie aplikacji Hipstamatic, dzięki której zarówno sam
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wyświetlacz telefonu, jak i robione nim zdjęcia mają specyficzny „analogowy” charakter. Użytkownik tej aplikacji wykonuje charakterystyczne kwadratowe zdjęcia, wybierając ustawienia
z spośród kilku rodzajów filtrów, obiektywów, filmów i fleszy. To właśnie zrobione w ten sposób
zdjęcia z Afganistanu stały się podstawą książki Rity Leistner oraz początkiem jej poszukiwań
McLuhana.
Po trzech tygodniach pobytu w Afganistanie autorka wróciła do Kanady „(…) z iPhonem pełnym
zdjęć i poważną chandrą” (s. 18). Jej depresja wynikała przede wszystkim z wyjątkowo tragicznego obrazu współczesnego człowieka, jaki wyłonił się z obserwacji tego targanego konfliktami
kraju. Kilka miesięcy po powrocie do Toronto, podczas których prawie nie wychodziła z domu,
za namową przyjaciółki trafiła na wykład profesora Petera Nesselrotha z University of Toronto. Ta poświęcona zastosowaniu koncepcji McLuhana w analizie wydarzeń Arabskiej Wiosny
prezentacja stała się prawdziwym punktem zwrotnym w myśleniu i pracy Leistner. Wprawdzie
z ideami McLuhana zetknęła się wówczas po raz pierwszy, ale ten wykład stał się dla niej inspiracją do użycia ich w interpretacji zdjęć zrobionych podczas realizacji projektu „Basetrack”.
Po pierwszej lekturze prac McLuhana, Rita Leistner – dzięki inspiracji i uprzejmości Literary
Review of Canada1 – uruchomiła w 2012 roku blog Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan, na którym przez kilka tygodni umieszczała posty związane z fotografią, wojną i ideami
tytułowego bohatera. Dwa lata później wydała książkę o tym samym tytule.
Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan to przede wszystkim pełna fotografii publikacja
o wojnie, oraz o tym, jak można radzić sobie z jej obecnością w codziennym życiu. Oczywiście,
mógłby to być po prostu kolejny, „zwykły” album wypełniony obrazami i komentarzami. Ale
wykorzystanie elementów teorii mediów McLuhana, pozwoliło autorce na podjęcie innych niż
dotychczas interpretacji zdjęć, które zrobiła. Zamiast pokazywania „ludzkiej twarzy wojny”,
na czym koncentrowała się w swoich wcześniejszych pracach, teraz skupiła się na jej wymiarze technologicznym, pokazując to, co McLuhan nazywa przedłużeniami człowieka. Co więcej,
wykorzystanie tej teorii pozwoliło jej nie tylko na oryginalne ujęcie tematyki, ale także uatrakcyjnienie samego sposobu prezentacji treści.
Rozważania o rozwoju sposobów komunikacji międzyludzkiej, naturze wojny i istocie człowieczeństwa zostały uporządkowane w sześć rozdziałów, poprzedzonych przedmową napisaną
przez Juliana Stallabrassa. Książka nawiązuje do twórczości McLuhana nie tylko w zawartości
merytorycznej, ale także w sferze wizualnej. Manifestuje się to przede wszystkim w oryginalnym
układzie tekstu oraz wykorzystaniu diagramów, odręcznego pisma i rysunków Jansona Logana.
1

Blog jest dostępny na stronie: http://appghanistan.reviewcanada.ca/.

Wszystkie dr ogi pr owadzą do… McLuhana

125

Przede wszystkim jednak obecna jest w tej książce, charakterystyczna dla kanadyjskiego medioznawcy, nieustanna zabawa konwencją oraz balansowanie między tak zwaną „naukowością”
a „nienaukowością” prezentowanych treści.
W narracji przebijają się wyraźnie trzy równie ważne perspektywy. Przede wszystkim mamy
tu zatem do czynienia ze spojrzeniem literaturoznawcy2. „(…) wszystko co ma jakiś związek
z Marshallem McLuhanem zaczyna się od języka. (…) Ta książka też, jest komentarzem do tego,
co czytałam u McLuhana, tego co czytałam przed tym, jak zaczęłam czytać McLuhana i tego, co
czytałam, ponieważ przeczytałam McLuhana” (s. 34). Podążając śladami tytułowego bohatera
autorka przedstawia, w jaki sposób język, pismo, druk i typografia kształtowały – i wciąż kształtują – historię i kulturę człowieka. Oprócz mowy i pisma w książce pojawiają się także inne
sposoby komunikacji: od rozumianej bardzo dosłownie komunikacji na osiołku dowożącym
chorego do punktu szpitalnego, po bezzałogowe drony, których charakterystyczne bzyczenie
towarzyszy mieszkańcom Afganistanu przez całą dobę.
Obok języka główną rolę odgrywają w książce jeszcze inni bohaterowie przekazu informacji
– obrazy, zdjęcia, światło i jego brak. Stąd wynika kolejna perspektywa: spojrzenie fotografa,
jako „automatycznego” wykonawcy, posługującego się automatycznym aparatem i jako artysty,
dla którego fotografowanie jest pewnym określonym ciągiem czynności (od zrobienia zdjęcia
do jego wywołania i prezentacji). Jak wspominałam wcześniej, przed wyjazdem do Afganistanu
Leistner nigdy nie miała iPhone’a, nie fotografowała też za pomocą telefonu komórkowego.
Było tam jednak potrzebne urządzenie, którym można szybko zrobić zdjęcie, a później – równie
szybko – dokonać jego wstępnej obróbki i zamieścić w internecie. Niezwykła łatwość z jaką fotografuje się smartfonem, a jednocześnie bardzo wysoka jakość otrzymanego obrazu, wywołały
prawdziwe zaskoczenie fotografki. Z jednej strony, była poruszona możliwościami jakie daje
smartfon, ale z drugiej zastanawiała się nad przyszłością fotografii, jako sztuki i jako wyrazu
kunsztu jej wykonawcy. W tym kontekście Rita Leistner stawia pytania o to, na czym obecnie
polega „artystyczność” fotografowania oraz o rolę, jaką może grać fotografia cyfrowa w ukazywaniu prawdy o rzeczywistości (s. 105).
Trzecia perspektywa, to spojrzenie człowieka – perspektywa ludzka. Krytyczna sytuacja życia
miejscowej ludności w Afganistanie, ale też sposób funkcjonowania samej bazy wojskowej, którą odwiedziła autorka, stały się przyczynkiem do rozważań o moralnej odpowiedzialności ludzi
Zachodu (a zwłaszcza Amerykanów i Kanadyjczyków) nad tym, co dzieje się na Wschodzie. Wiele miejsca (zarówno tekstowo, jak i obrazowo) poświęciła również problemowi dehumanizacji,
który siłą rzeczy wiąże się z działaniami wojennymi. „Amerykanie dehumanizują Afgańczyków,
2

Rita Leistner ukończyła literaturę porównawczą na University of Toronto.
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a technologia dehumanizuje Amerykanów – to jest jak infekcja. Ale takie jest zadanie wojny:
musisz odczłowieczyć kogoś, żeby z czystym sumieniem móc go zabić albo torturować” (s. 70).
Powyższe wątki wciąż przeplatają się ze sobą tworząc niezwykłą mozaikę mieniącą się różnorodnością użytych w tekście czcionek i obrazów. Myślę, że książka Rity Leistner będzie inspirującą lekturą dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat mechanizmów
rządzących wojną i pokojem, rozwojem języka, religii i komunikacji, ale przede wszystkich
tych, którzy dostrzegają aktualność myśli McLuhana we współczesnym świecie. „Kiedy raz
zaczniesz szukać Marshalla McLuhana”, stwierdza Leistner „to niemożliwe, żebyś nie widział
jego śladów wszędzie” (s. 72).
Kalina Kukiełko-Rogozińska – doktor, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Stypendystka The McLuhan Program in Culture and Technology (Toronto 2006). Entuzjastka
teorii mediów Marshalla McLuhana. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Maryli Hopfinger obroniła
w Instytucie Kultury Polskiej UW. W 2016 roku za przygotowaną na podstawie doktoratu książkę Między
nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, otrzymała prestiżową Nagrodę im.
Pierre’a Savarda przyznawaną przez International Council for Canadian Studies (ICCS). Zajmuje się przede
wszystkim szeroko ujętą relacją sztuki i mediów, a także rolą zwierząt w społecznym życiu człowieka. Miłośniczka kotów, psów i skandynawskich kryminałów.
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Z Marksem przez świat
Recenzja książki Davida Harveya, Przestrzenie globalnego kapitalizmu. W stronę teorii rozwoju nierównego geograficznie, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, (ss. 218).

Przestrzenie globalnego kapitalizmu to kolejna książka Davida Harveya, w której autor opisuje rozwój i funkcjonowanie doktryny neoliberalnej oraz jej wpływ na współczesny świat. Na
naszym rynku wydawniczym ukazały się dotąd dwie inne książki tego brytyjskiego naukowca. Neoliberalizm. Historia katastrofy, pierwszy tytuł Harveya przetłumaczony na język polski
w 2008 roku, został opublikowany w ramach serii „Biblioteka Le Monde Diplomatique” Instytutu Wydawniczego Książka i Prasa (podobnie jak omawiana tu książka). Natomiast Bunt miast.
Prawo do miasta i miejska rewolucja został ukazał się nakładem Fundacji Nowej Kultury Bęc
Zmiana w 2012 roku.
Sam David Harvey, postać ceniona w świecie naukowym, autor licznych publikacji i serii wykładów poświęconych problematyce odczytania Kapitału Marksa, w Polsce pozostaje stosunkowo
mało znany. Jego myśl jest wciąż niedostępna szerszej publiczności. Teksty Harveya są czytane
i dyskutowane w wąskim gronie specjalistów, głównie badaczy zajmujących się problematyką
urban studies, a także w środowisku miejskich aktywistów. Paradoks tej sytuacji polega w pewnym stopniu na tym, że do tego, by zrozumieć powody tak słabej recepcji myśli Harveya, trzeba
byłoby się z ową myślą zapoznać.
W świecie zdominowanym przez myślenie w kategoriach narzuconych przez neoliberalizm,
koncepcje Davida Harveya sprawiają wciąż wrażenie manifestów światopoglądowych. Już same
tytuły niektórych z jego książek (choćby tytuły obu książek przetłumaczonych na język polski),
gdy wyjąć je z wąskiego kontekstu marketingowego, wskazują na coś więcej niż na chłodną analizę uczonego o niebagatelnej wiedzy. Dystans wobec koncepcji Harveya tworzy nie tylko jego
zdecydowanie krytyczne nastawienie wobec neoliberalizmu, ale także inspiracja marksizmem
dająca o sobie znać procesie tworzenia instrumentarium teoretycznego.
W Polsce inspiracje marksizmem stanowią wciąż poważną przeszkodę na drodze do zrozumienia
wszelkich teorii odnoszących się do badania społeczeństwa i ekonomii. Wprawdzie, po niemal
trzydziestu latach gruntownych przemian społecznych, siła negatywnych reakcji na marksizm
wyraźnie osłabła, jednakże owa zmiana nie wynika z przepracowania jego dziedzictwa, lecz
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z faktu, iż po roku osiemdziesiątym dziewiątym było ono powszechnie przemilczane. Czyniono
zaś tak w przekonaniu, iż eliminując ten nurt myśli z życia intelektualnego, usuwa się z tego
życia quasi religijną doktrynę, która infekowała naukowe myślenie przez czterdzieści pięć lat
funkcjonowania realnego socjalizmu. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, marksizm został stabuizowany. Tę rezerwę i obawy dobrze ilustruje pojawienie się kategorii „nie prawicy”, używanej do samookreślenia przez rozmaite środowiska pragnące uniknąć identyfikacji z lewicą, historycznie mocno związaną z filozofią marksistowską. W takiej sytuacji, wyważony i przemyślany
głos brytyjskiego uczonego, jest tu tym bardziej cenny.
Harvey nie jest jednak kolejnym doktrynerem schyłkowej fazy marksizmu. W swoim spojrzeniu na tę tradycję filozoficzną zaprezentował ożywczy krytycym wobec toczonych w jej łonie
scholastycznych sporów, o to, kto miał rację. Sporów nota bene najczęściej spersonalizowanych.
W jednym z wywiadów mówił: „irytują mnie «uczone spory»” o tym, czy Lenin i Luksemburg
mieli rację. Sądzę, że ten nawyk grzebania się w sporach stuletniej dawności – jest po prostu
stratą czasu. Chciałbym zrozumieć, co dzieje się dzisiaj, bo świat się zmienia. W jednym ze
wstępów do Manifestu komunistycznego Marks pisał, że teraz jest to tekst, który należy już
do historii i powinien być odczytywany jako tekst swego czasu”1. Stąd też kolejna krytyczna
uwaga, iż jednym z podstawowych problemów myśli marksistowskiej jest jej niedostateczna
elastyczność i wyczucie aktualnej sytuacji. Równocześnie, w opinii Harveya, to właśnie prace
Marksa, z Kapitałem na czele, wciąż mają dużą wartość poznawczą. Brytyjski uczony wyznał
w cytowanym wywiadzie, że sposób, w jaki Marks pojmował kapitał, był dla niego źródłem
jednego z ważnych teoretycznych olśnień.
Kapitalizm, szczególnie dziś, w trakcie kolejnego globalnego kryzysu ekonomicznego, bywa postrzegany, jako „pozbawiony energii i schodzący ze sceny aktor dziejowych procesów”, w czym
ma przypominać inne, niegdyś dominujące, a dziś zamknięte, historyczne formacje społeczne,
takiej jak feudalizm. Harvey, odwołując się do przemyśleń Marksa na temat natury kapitału,
wskazuje, że takie podejście jest błędne. Bowiem kapitał charakteryzuje niebywała zdolność
adaptacyjna. Zaś tytułowa Historia jego katastrofy powinna być postrzegana nie przez pryzmat
końca kapitalizmu, ani nawet reprezentującej go współcześnie filozofii neoliberalnej, lecz przez
pryzmat negatywnych konsekwencji oddziaływania adaptacyjnych mechanizmów kapitału na
życie lokalnych społeczeństw. Sytuacja Meksyku, którą kilkukrotnie przywołuje Harvey, to
przykład takiego działania tych mechanizmów adaptacyjnych, które ma charakter gospodarki
rabunkowej, o zasięgu przekraczającym ramy gospodarki. Harvey pisze tu o „akumulacji poprzez wywłaszczenie” oraz kontrolowanych bankructwach, w wyniku których kraje słabe gospodarczo (jak Meksyk w porównaniu do USA) są zmuszane do wprowadzania „terapii” nie
1

Harvey D., Przestrzenie marksizmu, przedrukowane z „Wpieriod”, cyt. za: www.nowalewica.pl.

Z Marksem prz ez świat

129

tylko szokowych, ale także drenujących ich gospodarki. W związku z powyższym, zamykanie
analizy funkcjonowania kapitalizmu w obrębie względnie jednolitych formacji cywilizacyjnych,
może prowadzić do podobnie błędnych wniosków, do jakich dochodzili klasyczni ewolucjoniści,
szukający wyjaśnień zjawisk społecznych w analogii do mechanizmów rozwojowych żywych
organizmów.
Harvey, między innymi dzięki lekturze Marksa, zdaje się od samego początku swojej drogi naukowej rozumieć to ograniczenie. Znacznie kapitału, jego wpływ na rozwój i warunki współczesnego świata, muszą być analizowane w szerokim geograficznym kontekście oraz przy użyciu
kategorii „przestrzeni”, która – w teorii Harveya – odsłania swoją złożoność. Przestrzeń, a raczej
jej społeczne zróżnicowanie – jak ujął to sam uczony – jest kluczem do zrozumienia tych procesów. Harvey wskazał trzy podstawowe rodzaje przestrzeni (absolutną, relatywną i relacyjną),
które pozostają ze sobą w dialektycznym napięciu. Tę kwestię dobrze ilustruje funkcjonowanie
neoliberalizmu, dla którego fundamentalną wartością jest wolność. Harvey pokazuje, że neoliberalizm, który przez radykalnych krytyków jest postrzegany wcielenie demonicznego zła, odwołuje się (kwestią nierozstrzygniętą pozostaje, na ile cynicznie) do najbardziej podstawowych
potrzeb człowieka. Badacz odnotował: „Pojęcia godności i wolności jednostki mają same przez
się potężną siłą oddziaływania. Takie właśnie ideały były natchnieniem ruchów dysydenckich
w Europie Wschodniej i Związku Radzieckim (…)” (s.13).
Już ten fragment może wiele wyjaśnić w kwestii wyborów, jakich w Polsce dokonały w dziedzinie ekonomii pierwsze solidarnościowe rządy. Radykalizm posunięć, który dziwił nawet
partnerów zachodnich, negocjujących program reform, mógł być prostą odpowiedzią na lata
ograniczenia wolności. Oczywiście brak praktyki demokratycznej odsłonił od razu to, co okazało się głęboko skrywaną cechą neoliberalizmu – irracjonalny autorytaryzm elit. Warto jednak
zaznaczyć, że wprowadzania tej filozofii nie należy wiązać ze spiskiem owych elit na rzecz
restytucji podziału klasowego i odzyskiwania władzy przez bogatych. Towarzystwo z Mont Pelerin, zrzeszające tak znamienite postacie, jak Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises czy Karl
R. Popper (tego ostatniego jedynie przez pewien czas), nie było grupą bezideowych finansistów,
starających się wszelkimi sposobami utrzymać wysoki poziom konsumpcji. Kiedy powoływano
je do życia w 1947 roku, pragnienie wolności i rządów prawa, stłamszonych przez totalitaryzmy
niszczące świat przez prawie ćwierć wieku, było czymś naturalnym, a konkluzje tamtych liberałów alarmujących o „zagrożeniu najważniejszych wartości cywilizacji” nawet wówczas mogły
razić oczywistością. Jednak z czasem, i to właśnie pokazuje analiza Harveya, kategorie wolności
i prawa zmieniły swoje kwalifikacje. Poszerzająca się przestrzeń swobody nielicznych wymusiła reglamentację swobody większości. Praca brytyjskiego badacza prezentuje obraz procesów
funkcjonowania kapitalizmu, zachodzących w rozmaitych przestrzeniach zglobalizowanego
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świata i owe przestrzenie determinujących. Są to procesy zróżnicowane kulturowo, lecz zawsze
skoncentrowane na akumulacji kapitału.
Najcenniejsze są jednak bezpośrednie wnioski i implikacje wynikające z przeprowadzonych
analiz. Dwa bodaj najważniejsze odnoszą się do diagnozy sytuacji obecnej oraz prognozy na
przyszłość. Diagnoza wskazuje, że minęła już ta faza kapitalizmu, w której wysokie koszty
indywidualne jej trwania łagodził, do pewnego stopnia, dokonujący się postęp cywilizacyjny,
oparty na wzrastającym poziomie efektywności produkcji i towarzyszącym temu poszerzaniu
dostępu mas do dóbr konsumpcyjnych. Współczesny kapitalizm nie tyle stracił swój pierwotny impet produkcyjny (dzisiejszy poziom rozwoju technologicznego jest zdecydowanie wyższy
niż u zarania kapitalizmu), lecz poprzez proces finansjeryzacji produkcja przestała zaspokajać
potrzeby społeczne. Często wręcz jej złożone koszty społeczne (dziedzina ekologii jest tu najlepszym przykładem) przewyższają zyski. Prognoza podążająca za powyższą diagnozą nie jest
jednak optymistyczna, gdyż na przeszkodzie zmian na lepsze stoi nie tylko olbrzymi potencjał
adaptacyjny kapitału, lecz także, wspierający go, nieusuwalny lęk człowieka przed prawdziwą
wolnością, dobrze zakamuflowany w strukturach zdrowego rozsądku.
Rafał Mielczarek – doktor, absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w problematyce socjologii i antropologii kultury. Przygotował i obronił pracę doktorską na temat obecności sacrum w dyskursie filmowym. Autor prac poświęconych zjawiskom religii, filmu oraz medycyny, które były
publikowane, między innymi, w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologicznym” oraz „Folii
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Uczeń i jego cyfrowy świat
Sprawozdanie z konferencji „Uczeń i jego cyfrowy świat”, Olsztyn, 9.04.2016.

Na początku kwietnia 2016 roku odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Tematem konferencji był „Uczeń i jego cyfrowy świat”. Obrady
rozpoczęły się w „Starej Kotłowni” w Olsztynie. Przed oficjalnym otwarciem słowa powitania skierowała do uczestników pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia prof. UWM, dr hab.
Marzenna Nowicka. Uroczystego otwarcia i rozpoczęcia obrad konferencji dokonała natomiast
prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło. Następnie głos zabrali kolejno: Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Jerzy Siwkiewicz. Kiedy już wszelkim uroczystym formalnościom stało się zadość,
rozpoczęła się główna część obrad.
Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Tubylcy i imigranci w cyfrowym świecie. Wprowadzenie
w problematykę konferencji” – wygłosiła Marzenna Nowicka. W krótkim wykładzie prelegentka podjęła próbę zdefiniowania pojęć „cyfrowego ucznia” oraz „cyfrowego nauczyciela” przybliżając jednocześnie podane przez Prensky’ego cechy podziału na „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów” (Prensky 2011). Następnie omówiła przemiany procesów poznawczych,
jakie zachodzą u „cyfrowego ucznia” i „nauczyciela”. Uzupełnieniem tego wprowadzenia w tematykę konferencji była projekcja filmu przygotowanego przez mgr Wiesława Szyszkowskiego
oraz Koło Naukowe Wczesnej Edukacji WNS UWM zatytułowanego „Codzienność cyfrowego
tubylca”. Film ukazywał dzień z życia młodej dziewczynki, która w codziennych obowiązkach
zawsze znajdowała czas na bycie w sieci i korzystanie z urządzeń mobilnych (laptop, tablet oraz
smartfon), które służyły jej do nauki, rozrywki oraz kontaktów z rówieśnikami.
Po obejrzeniu filmu uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu dr. Marka Kaczmarzyka
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat „Mózg cyfrowego tubylca a praktyka szkolna”. Prelegent próbował odpowiedzieć na pytanie dlaczego powstaje tak duża przepaść między
cyfrowymi tubylcami a cyfrowymi imigrantami? W tym celu odwoływał się do najnowszych
badań z zakresu biologii oraz neurobiologii, z których wynika m.in., że młodzi ludzie w szkole
muszą uczyć się nie tylko pewnych rzeczy na pamięć, ale powinni także wiedzieć, czym swojej
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pamięci nie obciążać. Prelegent opisał kolejne etapy przeobrażeń struktury mózgu i związanych
z nimi przemian procesów poznawczych, koncentrując się na okresie szkolnym. Swoje wystąpienie zakończył kontrowersyjnym wnioskiem, zgodnie z którym okres największej sprawności
mózgu przypada na wiek około pięćdziesięciu lat. Nie trzeba dodawać, że stało się ono punktem
wyjścia interesującej wymiany zdań.
Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie Jolanty Okuniewskiej „Moja przygoda z nowymi technologiami w szkole”. Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie, nominowana do Światowej Nagrody Nauczycielskiej „Global Teacher Prize” opowiadała, jak trzy
lata temu rozpoczęła prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów. Było to możliwe dzięki
udziałowi w programie eTwinning. W ramach swojego wystąpienia Okuniewska zaprezentowała
przygotowany razem z uczniami „Kodeks klasy tabletowej I B”, podzieliła się wątpliwościami,
które pojawiały się podczas pracy, wymieniła korzyści wynikające z używania tabletów oraz
przedstawiła linki do stron internetowych przydatnych w codziennej pracy. Podkreślała również,
że równowaga pomiędzy wykorzystaniem urządzeń mobilnych i tradycyjnym nauczaniem jest
w obecnej rzeczywistości szkolnej nieodzowna. Na koniec wystąpienia prelegentka podzieliła
się swoimi wrażeniami ze spotkania z nauczycielami nominowanymi do „Global Teacher Prize”
w Dubaju.
Po przerwie obrady kontynuowano w ramach czterech osobnych grup warsztatowych: „Piktogramy w edukacji wczesnoszkolenej”, „E-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej”, „E-podręczniki dla II etapu edukacyjnego i gimnazjum”, „Smartfon na lekcji – praktyczne wykorzystanie”.
Z przyczyn organizacyjnych niemożliwy był udział we wszystkich warsztatach (odbywały się
równolegle), dlatego w dalszej części przedstawiam opis tylko dwóch spośród nich. W warsztatach dotyczących wykorzystania smartfonu prowadzonych przez nauczyciela Macieja Urbaniaka oraz jego ucznia Piotra Karkosa zaprezentowane zostały bezpłatne aplikacje oraz możliwości ich wykorzystania na lekcjach. W trakcie ćwiczeń szczegółowo omówione zostały ich
zalety i wady. Nauczyciel mówił o własnych doświadczeniach z wprowadzania tych aplikacji
na zajęcia, natomiast uczeń ze swojej perspektywy opisał, jak początkowe obawy przerodziły
się stopniowo w zaangażowanie i współzawodnictwo wśród uczniów. Na koniec warsztatów
polecono uczestnikom aplikacje znajdujące się na stronie www.edukator.pl, z których można
korzystać planując takie zajęcia. Na kolejnych warsztatach zaprezentowano komplet pięćdziesięciu ośmiu e-podręczników do czternastu przedmiotów, jako dopełnienie dla powszechnie
używanych tradycyjnych podręczników. Na warsztatach prowadzonych przez Annę Przybysz,
metodyka z ORE, znalazły się osoby, które w codziennej pracy zawodowej korzystają już z tych
podręczników i mogły podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
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Po panelach warsztatowych wznowione zostały obrady plenarne. Pierwszy wykład „Cyfrowa
rewolucja. Medialni screenagers awangardą społeczeństwa ery Web 2” wygłosił prof. zw. dr
hab. Marek Sokołowski, który zaczął swoje wystąpienie od przybliżenia definicji pojęcia screenagers. Przywołane przez prelegenta wyniki badań Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość
Życia Polaków – Raport dały możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat
wykorzystania nowych mediów przez młodych ludzi. Wynika z nich między innymi to, że obecnie potrafią oni – bez żadnych specjalnych studiów czy szkoleń – zdobyć umiejętności potrzebne
do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Prelegent objaśnił następnie mechanizm „wiki”, blogosferę oraz inne formy przekazywania informacji. W trakcie wystąpienia mówił też o mediach
społecznościowych, po czym, nawiązując do antropologicznej koncepcji Margaret Mead, dokonał porównania dwóch typów społeczeństw – „społeczeństwa 1.0” i „społeczeństwa 2.0”,
Kolejne wystąpienie „Cyfrowy uczeń w smogu informacji – diagnoza zjawiska, odległe skutki” wygłosiła prof. UG, dr hab. Grażyna Penkowska. Tytułowy smog informacji opisany został przez prelegentkę jako przeciążenie informacyjne, które było opisywane już przez Alvina
Tofflera w książce Szok przyszłości. Następnie przywołała raporty We are social z 2015 i 2016
(styczeń) oraz raport Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce Fundacji
Dzieci Niczyje z 2015 roku. Dane z tych raportów posłużyły jako ilustracja tezy o procesie cyfryzacji, narastaniu zjawiska korzystania z Internetu oraz wzroście liczby urządzeń mobilnych.
Prelegentka zaprezentowała również przedmioty, takie jak, nosidełka oraz krzesełka dla dzieci
pół rocznych z wbudowanymi tabletami. Otwarte pozostaje pytanie, czy takie wykorzystanie
nowych technologii jest korzystne dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Autorka odwołała się również do badań Garego Smalla opisanych w książce iMózg. Jak przetworzyć technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Opisywana w niej wieloznaczność polega na
bardzo szybkim przełączaniu się między zadaniami i między oknami ekranowymi, co wpływa
na obniżenie jakości pracy oraz znacząco wydłuża czas pracy. Następnie przedstawiła i omówiła
skutki przeciążenia informacyjnego oraz zaprezentowała wstępne wyniki badań własnych dotyczących smogu informacyjnego.
Następny wykład „Nauczyciel «w sieci» doskonalenia zawodowego” wygłosiła prof. UWM,
dr hab. Hanna Kędzierska. Prelegentka rozpoczęła wyświetlając obrazek młodego „cyfrowego
tubylca” stojącego przed mamą, czyli „cyfrowym imigrantem”, pod którym umieszczony został
napis: No, you weren’t downloaded. Your were born. Było to punkt wyjścia do refleksji o rozwoju
zawodowym nauczycieli w kontekście przepaści międzygeneracyjnej dzielącej „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”. Doskonalenie zawodowe jest w obecnej rzeczywistości szkolnej jednym z najistotniejszych warunków poprawy jakości kształcenia w szkole. Nauczyciele
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są coraz bardziej świadomi, że cyfrowa rzeczywistość w szkole stawia wyzwania związanie
z wprowadzaniem najnowszych technologii oraz metod kształcenia.
Wykład ten zakończył obrady plenarne. Po krótkiej przerwie uczestnicy przeszli na dalsze obrady w trzech równoległych sekcjach: „Cyfrowy świat z perspektywy dzicka/ucznia”, „Nauczyciel
w cyfrowym świecie a szanse na porozumienie z dzieckiem”, „Cyfrowy świat – panorama problemów i wyzwań”. W każdej sekcji zaplanowanych zostało po kilka interesujących wystąpień.
Ze wszystkimi będzie można zapoznać się w przygotowywanej monografii, po którą powinni
sięgnąć wszyscy zaangażowani „cyfrowi imigranci” – nauczyciele, by wzmocnić wspólne relacje z uczniami, studenci studiów pedagogicznych, by dobrze przygotować się do pracy zawodowej oraz rodzice, którzy chcą mieć lepszy kontakt ze swoimi pociechami.
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Mobilność w sieci.
Relacje – Bezpieczeństwo – Rozwój
Sprawozdanie z konferencji, „Mobilność w sieci. Relacje – Bezpieczeństwo – Rozwój”, Gdynia, 1-3.12.2016.

W pierwszych dniach grudnia w gdyńskim Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji pt. „Mobilność w sieci. Relacje – Bezpieczeństwo – Rozwój”, zorganizowanej przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Miasto
Gdynia we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Pomorskim Kuratorium Oświaty.
Jako główne cele konferencji organizatorzy wskazali m.in.: prezentację wyników badań na temat nałogowego korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież w Polsce prowadzonych
przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG; podsumowanie innowacyjnego eksperymentu
społecznego POZ@ SIECIĄ; podkreślenie roli i znaczenia relacji międzyludzkich w społeczeństwie cyfrowym; opis innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych
w życiu codziennym; określenie potencjalnych kierunków zmian w zakresie funkcjonowania
człowieka w życiu społecznym w kontekście szybkiego rozwoju technologicznego; zwrócenie
uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych oraz
stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji
pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego1. Konferencję otworzył wiceprezydent
Gdyni Bartosz Bartoszewicz. Do uczestników zwrócili się również Prorektor ds. Kształcenia
Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska oraz Prezes FUNDACJI
DBAM O MÓJ Z@SIĘG dr Maciej Dębski pracujący w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.
Tematem przewodnim pierwszego dnia były „Relacje międzyludzkie w świecie cyfrowym”.
Wykład plenarny zatytułowany „Dlaczego Facebook nie zastąpi ci przyjaciela?” wygłosił prof.
Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS, znany z licznych badań na temat spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków
wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych
współczesnego społeczeństwa polskiego. Profesor omawiał powody dla których ludzie używają
1

http://mobilityinnet.com/o-konferencji/ [dostęp: 01.12.2016].
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Facebooka. Wskazał również na badania sugerujące, że częste używanie mediów społecznościowych może być przyczyną samotności osób o obniżonych kompetencjach społecznych. Facebook bowiem pozornie pomaga odnaleźć „wirtualnych” przyjaciół, ale nie są oni w stanie zastąpić
tych prawdziwych w codziennej rzeczywistości, gdzie bardzo ważne jest wsparcie emocjonalne
związane z kontaktem bezpośrednim. Swoje wystąpienie zakończył wymownym stwierdzeniem:
„Facebook Cię nie przytuli”, które stało się punktem wyjścia interesującej dyskusji.
Po wykładzie plenarnym rozpoczął się panel ekspertów zatytułowany „Jedna relacja na wiele
sposobów. Szanse i ryzyka w używaniu nowych kanałów informacji”. Pierwszym ekspertem był
prof. Mirosław Filiciak, który zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. W swoim wystąpieniu pt. „Media. Relacje. Tożsamość”, przybliżył uczestnikom procesy,
jakie zachodzą wśród młodzieży korzystającej z telefonów komórkowych oraz mediów społecznościowych. Ukazał też przepaść międzypokoleniową związaną z brakiem wzorców bycia
„cyfrowym rodzicem”, manifestującą się m.in. nieumiejętnym wytyczaniem granic między tym,
co właściwe, a potencjalnie ryzykowne. Kolejnym ekspertem była dr Aleksandra Piotrowska,
która prowadzi badania dotyczące determinantów funkcjonowania pamięci człowieka, wyznaczników dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowania w szkole oraz wpływu temperamentu
człowieka na jego funkcjonowanie społeczne. Przedstawiła wykład pt. „Skutki rozwojowe obecności urządzeń mobilnych w życiu małego dziecka”. Opisała w nim zadania rozwojowe okresu
niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa oraz poddała analizie przyczyny atrakcyjności urządzeń
cyfrowych oraz ich wpływ na rozwój dzieci. Trzecim ekspertem w tym dniu był dr Grzegorz
Ptaszek, który wygłosił wykład pt. „Style wychowania w rodzinie, a użytkowanie mediów przez
dzieci i młodzież”. Referent opisywał style wychowania oparte na życzliwości i kontroli oraz ich
wpływ na użytkowanie mediów przez dzieci i młodzież. Ukazał strategie i typy mediacji rodzicielskiej, na które mają wpływ m.in. wysokość dochodu i wykształcenie rodziców. Po ostatnim
wykładzie rozpoczęła się dyskusja, która została zapoczątkowana pytaniem: „Co wybrać – bezpieczeństwo czy wolność w cyfrowej rzeczywistości?” Do debaty przyłączyli się uczestnicy
konferencji zadając pytania do ekspertów lub przedstawiając własny punkt widzenia.
Po panelu ekspertów rozpoczął się wykład dodatkowy, ostatni w tym dniu konferencji, zatytułowany: „Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to żaden zasięg Ci nie sprzyja”. Mgr Arkadiusz Napelski, który próbuje dotrzeć do każdego młodego człowieka w Polsce z przesłaniem, że „praca,
która przyniesie mu najwięcej korzyści to ta, która będzie jego pasją, do której jest stworzony
i w której widzi największy sens”. Opowiadał o zajęciach, jakie prowadzi z młodzieżą, podczas
których przekonuje, że nie warto się zamykać w sieci po niepowodzeniach. Należy szukać odwagi w sobie, uwierzyć w siebie i we własne możliwości.
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Tematem przewodnim drugiego dnia konferencji było „Bezpieczeństwo korzystania z mediów
cyfrowych”. Wykład plenarny pt. „ How might we develop technology that doesn’t exploit
but supports us?” wygłosił Alexander Steinhart, którego pasją jest technologia oraz przemiany
społeczne. Obecnie jako współtwórca aplikacji OFF-TIME odpowiada za organizację i koordynację badań z pogranicza psychologii i technologii. OFF-TIME jest aplikacją stworzoną z myślą
o wszystkich, którzy chcą przejąć kontrolę na własnym życiem i uwolnić się od kompulsywnego
używania mediów cyfrowych. Autor zalecał racjonalne korzystanie z technologii, które pozwoli
rozwijać i wspierać działania zawodowe i osobiste.
Po wykładzie rozpoczął się panel ekspertów zatytułowany „Bezpieczni i odpowiedzialni. O czym
należy pamiętać korzystając z mediów cyfrowych?”. Jako pierwsza głos zabrała dr Magdalena
Kamińska, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół cyberkultury, oraz archeologii i genologii mediów audiowizualnych. W wykładzie pt. „Bańki, puście nas! Kulturowe i społeczne zagrożenia związane z rosnącą rolą tzw. baniek filtrowych (filter bubbles) w komunikacji
komputerowo zapośredniczonej” przybliżyła mechanizmy manipulowania internautami. Wyszukiwanie w sieci opiera się obecnie na algorytmach, które działają na zasadzie wcześniejszych
wyszukiwań i je personalizują. W ten sposób internauci tracą możliwość swobodnego poruszania
się po sieci oraz dostęp do informacji, co zagraża ludzkiej sprawczości i podmiotowości. Kolejny
wykład pt. „Odpowiedzialne wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole” przedstawiła
mgr Monika Kończyk. Wieloletnie doświadczenia zawodowe skłoniły prelegentkę do refleksji
na temat używania nowoczesnych urządzeń mobilnych w szkołach przez uczniów. Urządzenia
te zarówno mogą służyć jako źródło informacji, ale również mogą stać się narzędziem do wyrządzania krzywdy innym. Trzecim prelegentem był Lech Wikaryjczyk, który wygłosił wykład
pt. „Uczeń kontra nauczyciel. Czy i komu tak naprawdę zagraża Internet?”. Mówił on o szybko zmieniających się warunkach życia oraz o codziennym wykorzystaniu nowych technologii.
Konkluzją wykładu było stwierdzenie, że powszechny dostęp do urządzeń mobilnych powinien
być wykorzystany przez szkoły w procesie edukacji przy współpracy uczniów z nauczycielami.
Ostatni wykład w tym panelu pt. „Pokolenia interaktywnych ekranów – kompetencje do uczestnictwa w (cyfrowej) kulturze” wygłosił dr Grzegorz Stróża. Porównywał on dwa pokolenia, które pojawiły się już po rozpowszechnieniu internetu: pokolenie rocznik 1995 (edycja Windows
95) zwane przez badaczy „pokoleniem Z” oraz pokolenie rocznik 2010 (premiera iPada) zwane
„pokoleniem Alfa”. Oba pokolenia obejmują tzw. cyfrowych tubylców, których rzeczywistość
poszerzona jest o medialne, cyfrowe przestrzenie. Przedstawiciele tych pokoleń używają takich
form przekazu, serwisów oraz aplikacji, które są aktualnie modne, ale nie wykorzystują w pełni
nowych technologii i narzędzi komunikacji. Panel zakończył się dyskusją z udziałem wszystkich
uczestników.
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Ostatnim akcentem drugiego dnia konferencji był wykład dodatkowy pt. „Fonoholizm – nowe
wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień”, który przedstawił dr Maciej Dębski. Prelegent
zaprezentował i omówił wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 22 tysięcy uczniów
z 700 szkół z terenu całej Polski, poświęconych zjawisku fonoholizmu – nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują, że w polskiej
szkole konieczna jest profilaktyka e-uzależnień.
Tematem przewodnim ostatniego dnia konferencji był: „Rozwój mediów cyfrowych”. Wykład
plenarny pt. „Risks and side effects of digital information technology” wygłosił prof. Manfred
Spitzer. Zdaniem prelegenta intensywne korzystanie z mediów cyfrowych prowadzi do zaniku
samodzielnego myślenia oraz – w konsekwencji – do zakłócenia uwagi i orientacji przestrzennej oraz pogarszania się wyników w nauce. Nadmierne korzystanie z mediów może również
prowadzić do samotności, bezsenności, problemów z koncentracją, depresji oraz uzależnienia.
Bezpośrednio po wykładzie plenarnym zaprezentowane zostały wyniki badań pt. „Nałogowe
korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka fonoholizmu w Polsce”
wraz z rezultatami eksperymentu społecznego POZ@ SIECIĄ (raport z badań został wręczony
wszystkim uczestnikom konferencji, można go również pobrać ze strony internetowej: http://
dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/). O komentarz do wyników poproszony został prof.
Manfred Spitzer, który był pod wielkim wrażeniem badań. Na zakończenie uczestnicy mieli
możliwość zadawania pytań i dyskusji z gościem.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się ostatni panel ekspertów pt. „Pomiędzy strachem a utopią.
Znaczenie mediów cyfrowych w wychowaniu i rozwoju dzieci i młodzieży”. Jako pierwsza głos
zabrała mgr Marta Borkowska-Bierć, która wygłosiła wykład pt. „Czy można być i autorytetem i kumplem? Wnioski z wywiadów z rodzicami przeprowadzonych w ramach eksperymentu
POZ@ SIECIĄ”. Prelegentka przytoczyła kilka interesujących przykładów na to, jak wyglądało
życie w rodzinie przed eksperymentem i jak się zmieniło po jego zakończeniu (eksperyment
polegał na całkowitym odcięciu się od urządzeń cyfrowych i od sieci na 72 godziny). Kolejne
wystąpienie pt. „Rozwój młodych ludzi a internet. Co wiemy po 15 latach badań?” wygłosił
prof. Jacek Pyżalski. Autor przedstawił badania dotyczące wykorzystania internetu oraz urządzeń mobilnych przez młodych ludzi. Nowe technologie niosą ze sobą szereg dobrodziejstw, ale
stają się także źródłem zagrożeń. Jednym z nich jest cyberbullying, czyli przemoc za pośrednictwem mediów elektronicznych. Prelegent omawiał liczne przykłady niebezpiecznych sytuacji
oraz przedstawiał wyniki własnych badań. Jako trzeci swój wykład pt. „Szkoła na nowe czasy”
przedstawił dr hab. Lech Mankiewicz. Prelegent próbował odpowiedzieć na pytanie, czy nie
powinniśmy wymyślić szkoły na nowo? Mówił o zmieniających się warunkach w szkołach,
przede wszystkim pod względem dostępności do technologii, która już jest obecna w każdej

Mobilność w sieci. Relacje – Bez piecz eństw o – Rozwój

139

dziedzinie życia. Ostatnie wystąpienie w panelu ekspertów pt. „Wielozmysłowe poznawanie
świata, czyli o tym, dlaczego dziecko bogate, to dziecko bogate w doświadczenia” wygłosiła dr
Marzena Żylińska. W trakcie wykładu prelegentka mówiła o tym, jak młode pokolenia uczą się
i przyswajają wiedzę oraz jak zachowują się ich mózgi. Interesującą prezentację autorka zakończył stwierdzeniem, że nie chodzi o to, co dziecko robi, siedząc przed komputerem, ale to, czego
w tym czasie nie robi. Panel zakończył się krótką debatą. Uczestnicy chętnie zadawali pytania
i prowadzili dialog z ekspertami.
Ostatnim elementem konferencji był wykład dodatkowy pt. „Zabłąkani w e-topii. Podróże homo
sapiens poprzez rzeczywistość wirtualną, rozszerzoną i hybrydową”, który przedstawiła mgr
Magda Gacyk. Autorka wskazała zalety i zagrożenia, jakie niesie ze sobą rzeczywistość wirtualna. Według prelegentki wielu młodych ludzi ogarnęła – granicząca z uzależnieniem – pasja
bycia w wirtualnej przestrzeni. W tej sytuacji należy zwracać szczególną uwagę na edukację, by
młodzi ludzie potrafili dostrzec granicę pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym. Ucieczka od rzeczywistości daje poczucie swobody oraz iluzję pozbycia się problemów, ale trudno
przewidzieć, jaki będzie to miało wpływ na społeczeństwo oraz jakie będą konsekwencje psychologiczne i socjologiczne przebywania w wirtualnym otoczeniu?
Zainteresowanie konferencją było bardzo duże – na wykładach i panelach ekspertów w ciągu wszystkich trzech dni zawsze była pełna sala, a uczestnicy chętnie podejmowali dyskusję
w trakcie debat. Rozmowy toczyły się również w kuluarach, w czasie przerw między wykładami. Widać było, iż temat konferencji zaproponowany przez organizatorów jest bardzo ciekawy.
Rola urządzeń mobilnych w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, zdrowia oraz
kultury jest bardzo ważna w dzisiejszym, cyfrowym świecie. Bez wątpienia dobrze byłoby, gdyby konferencja odbywała się cyklicznie i przyciągała wielu znakomitych naukowców, badaczy
nowych technologii i ich wpływu na życie ludzi.
Kontakt z autorem: krzysztof.ciemcioch@gmail.com

