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FILIP Od dłuższego czasu nie wiem w ogóle, o co chodzi między ludźmi. 
Zaczęło się od tego, że te słowa w radiu, na ulicy, w telewizji, przestały mieć 
dla mnie jakikolwiek sens. Potem nie byłem w stanie złożyć słów z gazet 
w jakiś logiczny ciąg. Zrozumieć w jakim kontekście zostały użyte. Stałem 
w sklepie lub na dworcu i za cholerę nie mogłem zrozumieć, o co tu chodzi. 
Patrzyłem na ludzi, łapałem oddech, żeby wreszcie zaskoczyć, ale bez żad
nego efektu. Takie stany są coraz dłuższe. 

Plywanie synchroniczne, se. 6 
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Tatiana Lazorcakova 
TEATR JAKO SUBIEKTYWNA WYPOWIEDŹ O STANIE ŚWIATA ... 

David Drabek - dramaturg i reżyser, absolwent Wydziału Filozoficzne
go Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, debiutował jeszcze jako student 
w konkursie Fundacji Alfreda Radoka na najlepszą oryginalną sztukę tea
tralną. Jego tekst Sousta [Kęsy] (1993) dostał się do wąskiego kręgu (dzie
sięciu) najlepszych utworów, a sztuka Jano z parku (1994) zdobyła pierw
szą nagrodę. By wystawić kolejną - Hoiici iirafy [Plonqce żyrafy! (1993), 
wspólnie z Darkiem Kra Iem, muzykiem, który brał udział we wszystkich jego 
inscenizacjach, założył półprofesjona lny zespół złożony ze studentów, ama
torów i zawodowych aktorów Moravskeho divadla w Ołomuńcu. Z grupą 
tą przedstawił kolejne projekty autorskie: Vaiila mysicka myśićku [Warzy/a 
myszka myszkę], Kosmickó snidane aneb Nebfensky Kostlivec v sil:_>nkóch 

[Kosmiczne śniadanie albo Kościotrup Nebfensky w pończochach] i Svedsky 

stul [Szwedzki stół] . W roku 1997 Studio Horici Zirafy stało się sceną studyj
ną w teatrze Moravske divadlo Olomouc, a w roku 2001 uzyskało kameralną 
przestrzeń w budynku Horici dom (po zaadaptowaniu niegdysiejszego bu
dynku Teatru Muzycznego w Ołomuńcu). 

Teatr autorski Davida Drabka wiąże się przede wszystk im z jego wła 

sną twórczością li teracką . Teksty - gotowe scenariusze o wysokich walo
rach literackich - stanowią dom i nujący element inscenizacji . Zwłaszcza 
sztuki z pierwszego okresu twórczości Drabka są zb li żone do dramatu akcji, 
później zaczynają przeważać scenariusze typu kabaretowego, które tworzą 
drugą linię jego twórczości . ( ... ) David Drabek to reżyserujący autor. Pod
stawowe znaki i poetyka jego inscenizacji w dużej mierze są zawarte już 
w tekście. Zresztą także struktura sztuk z akcją (Hofici iirafy, Jona z parku) 

charakteryzuje się nielinearnością . Akcja składa się zawsze z krótkich se
kwencji, zamkniętych skeczów z puentą, których przebieg z góry wyznacza 
rytm inscenizacj i. Tekst cechuje trafne oddanie absurdu codzienności i do
strzeganie elementów groteskowych, równie zgrabnie potrafi jednak autor 
pracować z metaforą i poetycką hiperbolizacją . 

Teksty Drabka charakteryzuje zasada gry, zabawy; czuje się ją w perli
stych bon motach, w nagłych zwrotach akcji, w prezentacji kilku wariantów 
końca fabuły. Gra aluzjami literackimi i filmowymi uwidocznia się w kon
strukcji postaci lub w budowie sytuacji . Fascynacja językiem nie jest jednak 
celem samym w sobie; poprzez zaskakujące asocjacje i kontrasty- w formie 
pozornie zabawnych, niezobowiązujących obrazów - reżyser ukazuje aktu
alne tematy, z których wyłania się groteskowo-satyryczne odbicie świata. 
Kryje się w nim atmosfera przerażenia, wywołanego brakiem uczuć w sto
sunkach międzyludzkich, banalnością konsumpcyjnego trybu życia, utratą 
poczucia jego sensu. Postacie Drabka już w tekście są mocno stylizowane, 
przeważnie na podejrzane indywidua (np. bezdomnego, szalonego naukow
ca, odurzonego narcyza, emigranta), monstra (postać ogromnego diabła 
w inscenizacji Kosmickó snidane ... , kościotrupy w Kostlivec v silonkóch, bliź
nięta syjamskie w sztuce Jona z parku} czy ożywione przedmioty (w przed
stawieniu Svedsky stul ciastko i koreczek, których króciutką historię miło
sną cynicznie komentuje zeschnięty plasterek łososia). Autorowi nie chodzi 
o psychologię, ale o personifikację oraz podkreślenie głównych tematów 
jego sztuk, którymi są : poszukiwanie tożsamości, homoseksualizm, samot
ność, narkotyki, obojętność, pseudointelektualne opętanie, unifikacja, jaką 
niesie kultura medialna. 

Podobnie rzecz się ma z usytuowaniem akcji. Drabek w swoich sztu
kach często ukazuje przestrzeń odizo lowaną od rzeczywistości, przestrzeń, 

w której jego postacie szukają schronienia (park między drapaczami chmur, 
bar „Lippany", studio telewizyjne) i w której autor buduje modelowe sytu
acje. 

Ołomun i eckie Stud io Horici Zirafy, które David Drabek założył, aby re
alizować swoje pierwsze studenckie projekty, to model teatru autorskiego, 
gdzie autor jest także reżyserem i gdzie tekstowy pierwowzór powstaje dla 
konkretnego zespołu. Drabek traktuje teatr jako przestrzeń metafory i skró
tu groteskowego, jako miejsce ironicznego odzwierciedlenia boleśnie od
czuwanych aktualnych problemów. ( ... ) Jego rozumienie teatru autorskiego 
również związane jest z potrzebą wypowiadania się na aktualne tematy, 
uporania się z rzeczywistości ą i poczuciem przerażenia światem współ

czesnym . ( ... ) apelu do widza nie opiera na obrazowości i metaforycznoś ci, 

ale na ataku i prowokacji. Teatr musi być według niego otwartą, publiczną 
przestrzenią, a jego celem jest prowokować, budzić wątpliwości, pytania, 
potrzebę zmiany stereotypów. 
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„Zdaje mi się, że teraz teatry są martwe, coś jak biblioteki lub muzea, 
tak samo nieprzebojowe; że pełnią tylko funkcję jakichś martwych obrazów 
dla widzów. Ale w teatrze ciągle musi się coś dziać. Teatr nie jest dla mnie 
tylko sceną z widownią, to także wszystkie bary, przyległe korytarze i prze
strzenie wokół teatru. Teatr ma być bardzo krzykliwy, choćby dlatego, że gra 
codziennie i grają w nim żywi ludzie. To jest trybuna. Odczuwam wstręt do 
rzeczy ekstremistycznych, ale właśnie dlatego, że takie rzeczy - na przykład 
małomieszczaństwo i mass media - nam zagrażają, ludzie muszą się bronić, 
muszą krzyczeć. Teatru, który tego nie robi, nie rozumiem." 

Chociaż pod względem emocjonalnym i tematycznym sztuki Drabka 
bliskie są dramaturgii „nowych brutalistów", którą w ostatnich kilku sezo
nach spotyka się także na czeskich scenach, sam autor nie identyfikuje się 
z tym nurtem, odrzuca też jego sceniczny naturalizm. W jego przypadku 
aktualizacja polega przede wszystkim na nawarstwianiu znaczeń, asocja
cjach, parafrazach lub ilustracji. W inscenizacjach autor wykorzystuje pa
rodię, stylizację, groteskowe wyolbrzymienie i intelektualny humor. Luźna 
kompozycja tekstu przeobraża się na scenie w występy o konstrukcji wide
oklipu czy w kabaretowe scenki humorystyczne, które przeważnie zmieniają 
się w apokaliptyczne wizje o wydźwięku apelu ostrzegawczego. W sztuce 
Hoi'ici iirafy jest to ogłoszenie końca świata, w Jonie z parku - niewolące 

bohaterkę Zło pod postacią motyla Uchuchula, w dramacie Śvedsky stul -
pseudointelektualne olbrzymy, które konsumują bohaterów sztuki, tj. pa
tyczki z koreczkami, w ostatnim kabarecie Nebi'ensky Kostlivec v si/onych -
stopniowa przemiana wszystkich postaci w kościotrupy siedzące bezczynnie 
przed ekranami telewizorów. 

(„.) Teatr jest dla Drabka przestrzenią do nawarstwiania metafor, 
absurdalnych połączeń, groteskowych karykatur. Autorska i reżyserska in
wencja twórcy ujawnia się w zdecydowanej stylizacji, wyrastającej z poety
ki kabaretu, dla której typowa jest niezobowiązująca zabawa, groteskowa 
hiperbolizacja oraz postmodernistyczne mieszanie stylów i cech gatunko
wych.Satyryczno-absurdalne formy inscenizacji przedstawiają widzom bez
kompromisowo analityczny obraz rzeczywistości, w którym wybrzmiewają 
n i epokojące tematy: pustka komunikacyjna, stereotypy codzienności, nara
stająca agresja, konsumpcyjna bierność i obojętność. Ważnym rysem jest 
humor wypływający z nieoczekiwanego kontrapunktu, z pomysłowo puen
towanej sytuacji. 

( przełotyla Lucyria Spyrka) 
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PAWEŁ Co mam robić, żeby ci się podobać? Zarabiać kapuchę, uśmiechać 
się do każdego oszusta i złodzieja, obżerać się na przyjęciach„. grillować 
mięso z burakami, którzy w życiu nie przeczytali ani jednej książki i kupują 

swoje własne dzieci? 
Pływanie syncllron1c1ne, se. 7 



Zygmunt Bauman 
GLOBALIZACJA 

Nasze spoleczeństwo jest społeczeństwem konsumpcyjnym. 
Kiedy mówimy o społeczeństwie konsumpcyjnym, chodzi nam o coś 

więcej niż tylko o trywialne stwierdzenie, że wszyscy jego członkowie konsu
mują; wszyscy ludzie, więcej, wszystkie istoty żywe „konsumują" od niepa
miętnych czasów. Chodzi nam o to, że nasze społeczeństwo jest „konsump
cyjne" w podobnie głębokim i podstawowym znaczeniu, jak społeczeństwo 
naszych przodków - nowoczesne społeczeństwo w fazie tworzenia swych 
podstaw, na przemysłowym etapie rozwoju - było „społeczeństwem pro
dukcyjnym". Owo nowoczesne społeczeństwo starszego typu zatrudniało 
swych członków przede wszystkim jako wytwórców i żołnierzy, a sposób, 
w jaki ich kształtowało, i „zasady", które im stawiało przed oczami, miały 
pobudzać obywateli do podjęcia obowiązków wynikających z odgrywania 
wspomnianych ról społecznych. Normą, której realizacji społeczeństwo to 
wymagało od swoich członków, była chęć odegrania tych dwóch ról i umie
jętności potrzebne do tego celu. Jednak na obecnym - późno nowoczesnym 
( ... ) czy też ponowoczesnym - etapie rozwoju społeczeństwo nowoczesne 
nie potrzebuje specjalnie ani masowej przemysłowej siły roboczej, ani po
chodzącej z poboru armii. Potrzebuje natomiast swych członków jako kon
sumentów. Sposób, w jaki kształtowani są przez współczesne społeczeństwo 
jego obywatele, podporządkowany jest przede wszystkim roli konsumenta, 
jaką mają do odegrania. Normą, której realizacji nasze społeczeństwo wy
maga od swoich członków, jest chęć odegrania tej roli oraz umiejętności 
potrzebne do tego celu. 

8 

Oczywiście, różnica między życiem w naszym społeczeństwie a funk
cjonowaniem w społeczeństwie naszych poprzedników nie polega po pro
stu na porzuceniu jednej roli i podjęciu drugiej. Ani na jednym, ani na dru
gim etapie swego rozwoju społeczeństwo nowoczesne nie mogło obejść się 
bez tych, którzy produkują przeznaczone do konsumpcji rzeczy; oczywiście 
członkowie obu tych społeczeństw też konsumują. Różnica między dwoma 
fazami nowoczesności polega „jedynie" na tym, co jest priorytetem i na co 
kładzie się największy nacisk. Jednak to przesunięcie nacisku spowodowało 
ogromne różnice w każdej praktycznie dziedzinie życia społecznego, kultu
ralnego i życia jednostki. 

Różnice są tak głębokie i wielopostaciowe, że mamy pełne prawo trak
tować nasze społeczeństwo jako formację innego rodzaju - społeczeństwo 
konsumpcyjne. Konsument żyjący w społeczeństwie konsumpcyjnym zdecy
dowanie różni się od konsumentów ze wszystkich istniejących dotąd społe
czeństw. Jeżeli filozofowie, poeci i kaznodzieje naszych przodków rozważali, 
czy pracuje się, żeby żyć, czy też żyje po to, by pracować, to współcześnie 
najczęściej roztrząsanym dylematem jest to, czy musimy konsumować, żeby 
żyć, czy też żyjemy, a więc możemy konsumować; czy ciągle jeszcze potrafi
my oddzielić życie od konsumpcji i czy czujemy taką potrzebę. 

Globolizac1a, s. 95·96 
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IWAN Ty po prostu nie wiesz, czego chcesz. I w ten sposób bierzesz wszyst
ko, co tylko jest w zasięgu twoich rąk. A potem masz tego cale stosy, wszyst 
ko gnije na kupie w garażu. I wciąż obiecujesz, że jutro rano wszystkie te 

rupiecie przejrzysz, uporządkujesz i zaczniesz żyć z czystym kontem . 
Pfywame ~ynchronietne. se 4 

George Ritzer 
MAKDONALDYZACJA 

I 

Na wyższych uczelniach studenci (.,konsumenci" ich usług) są stero
wani oczywiście jeszcze silniej niż wykładowcy. Na przykład mają niewielką 
swobodę wyboru wykładów, a same wykłady, często bardzo schematycz
ne, zmuszają ich do określonego postępowania. Uczący się są poddawani 
sterowaniu w gruncie rzeczy już na dlugo przedtem, nim przekroczą bramy 
wyższej uczelni. Wiele sposobów ma na to zwłaszcza szkoła podstawowa, 
a przedszkole nazwał ktoś obozem dla rekrutów. Młodym ludziom nie tylko 
wpaja się posłuszeristwo wobec władzy, lecz takie akceptację zracjonali
zowanych procedur: uczenia się na pamięć i obiektywnych sprawdzianów. 
Co więcej, zwykle nie nagradza się spontaniczności czy inwencji twórczej , 
a bywa, że nawet do nich zniechęca . Prowadzi to, jak twierdzi pewien spe
cjalista, do edukacji, która za cel stawia sobie wpojenie potulnośc i. Je śl i ktoś 
się zasadom podporządkowuje , uważa się go za ucznia dobrego, j eś li nie, 
jest uczniem złym. Z reguły do college'ów dostają się ci, którym udało się 
podporządkować mechanizmom sterowania. Z punktu widzenia systemu 
szkolnictwa uczniowie twórczy, niezależni, są często „niezorganizowani, 

dużo kosztują i wymagają dużo czasu". 
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(„.) W branży opieki zdrowotnej pacjent (wraz z lekarzem) jest coraz 
częściej sterowany przez wielkie bezosobowe systemy. Na przykład w ra
mach licznych programów ubezpieczeniowych pacjenci nie mogą już sami 
decydować o wizyci e u specjalisty. Teraz muszą najpierw pójść do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, który zawyrokuje, czy specjalista jest ko
nieczny. A ponieważ na tych lekarzy wywierana jest silna presja, by ograni
czali koszty, mni~j pacjentów odwiedza specjalistów, a lekarze podstawo
wej opieki zdrowotnej wykonują więcej funkcji uprzednio spełnianych przez 
specjalistów. 

W supermarketach kl ientami sterują czytniki kodu kreskowego uży
wane w kasach. Kiedy ceny umieszczano na wszystkich produktach, klient 
mógł z grubsza oszacować, ile pieniędzy wyda na zakupy. Mógł też spraw
dzić cenę produktu, żeby się upewnić, czy kasjer nie policzył za dużo . Po 
wprowadzeniu czytników kontrolowanie cen i kasjerów przez klienta jest 
prawie niemożliwe . 

Supermarkety sterują klientami także za pomocą odpowiedniego roz
mieszczania produktów żywnościowych. Na przykład starają się, aby żyw
ność, jaką dzieci uważają za atrakcyjną, znajdowała się w miej scach łatwo 
dla nich dostępnych (choćby na niskich półkach). Na to, co kupują klienci, 
wielki wpływ mają również obniżki cen i wystawianie towarów w strategicz
nych miejscach sklepu. Producenci i hurtownicy toczą między sobą wojnę 
o pożądane punkty wystawowe, na przykład tuż przy wejściu czy na koń
cach przejść między regałami . Można się spodziewać, że umieszczone tu 
produkty żywnościowe będą się cieszyły dużo większym powodzeniem, niż 
gdyby je pozostawiono na zwykłych miejscach. 

Klientami sterują też centra handlowe, szczególnie dziećmi i młody
mi dorosłymi, w których środki masowego przekazu rozbudzają ochotę 
konsumowania. („ .) Schody w centrach handlowych znajdują się w takich 
miejscach, by klienci musieli przemierzać korytarze, mijając budzące zainte
resowanie okna wystawowe. Ławki są tak rozstawione, aby zwracali uwagę 
na pewne miejsca, choć pragną tylko chwili wytchnienia od trudu robienia 
zakupów. Strategiczne rozmieszczanie sklepów, a także towarów w ich wnę
trzach, powoduje, że w ludziach budzi się zainteresowanie produktami, na 
które inaczej pewnie by w ogóle nie zwrócili uwagi . 

Silny wptyw wywierają na ludzi komputery, które dzięki układom roz
poznawania mowy reagują na głos człowieka . Abonent odbierający roz
mowę telefoniczną na jego koszt może usłyszeć w słuchawce zadane przez 
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komputer pytanie, czy się godzi na uiszczenie zapłaty. Głos z komputera 
mówi: „ Proszę powiedzieć tak albo nie". System ten, choć jest skuteczny 
i przynosi oszczędności , ma równ ież wady : „Człowiek czuje, że nie może mó
wić swobodnie. Jest do czegoś zmuszany. Komputer nim steruje. To może 
być po prostu frustrujące . [„ .] Ludzie s ię do tego przystosowują , ale tylko na 
zasadzie podświadomego bagatelizowania jako jeszcze jednej niedogodno
ści życia w naszym utechnicznionym świecie". 

Prawom rynku podlega dzi ś nawet religia i polityka. One też , jak 
wszystkie systemy zmakdonaldyzowane stosują techniki ułatwiające stero
wanie zachowaniem ich „klientów". Na przykład Kościół katolick i ma Wa 
tykański Ośrodek Telewizyjny. Ogólnie biorąc , zamiast odprawiać praktyki 
religijne wraz z kaznodzieją z krwi i kości , miliony wiernych „nawiązują kon
takt" z wizerunkiem transmitowanym przez telewizję. Telewizja umożliwia 
kaznodziejom docieranie do znacznie większej liczby ludzi niż w zwykłym 
kośc iele , dzięki czemu mogą mieć większy wpływ (albo nadzieję , że tak 
będzie) na to, w co ludzie wierzą i co robią, a w związku z tym uzyskiwać 
wyższe datki. Kaznodzieje telewizyjni wykorzystują do sterowania widzami 
cały arsenał metod opracowanych przez specjalistów od środków masowe
go przekazu. Niektórzy posługują się schematem talk-show prowadzonego 
przez Jaya Leno albo Davida Lettermana, z dowcipami, śpiewakami i gośc 

mi włącznie . Oto opinia pewnego komentatora o telewizji watykańskiej: 
„ Posiadanie własnej telewizji jest dla Watykanu bardzo korzystne [ ... ] bo 
wszystko, co produkuje, może przedstawi ać z własnego punktu widzenia. 
Jeśli ktoś ma kamery i dostęp Ido telewizji], to ma władzę". 

To samo można powiedzieć o polityce, czego najbardziej oczywistym 
przykładem jest jej wykorzystywanie do wprowadzania pol ityków „ na ry
nek" i manipulowania wyborcami. Większość ludzi istotn ie widuje polityków 
wyłącznie w telewizji, gdzie są prezentowani przeważnie w ści ś le okreś lony 

sposób, by ich przesłanie i wizerunek byty dokładnie takie, jakich p ragną 
oni sami i ich doradcy. W latach osiemdziesiątych prezydent Ronald Reagan 
podniósł marketing polityczny do rangi sztuki. 

Często organizowano mu wi zyty i pokazywano go w takich miejscach 
(na tle flagi albo cmentarza wojskowego), aby wrażenia wizualn e telewi 
dzów i potencjalnych wyborców były zgodne z intencją prezydenta i jego 
doradców. Za to konferencje prasowe ograniczono do minimum, ponieważ 
pytari i wielu odpowiedzi nie można było przewidzieć. 

Makdonaldyzacjo spoleczensrwa. s. 198-201 
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Maciej Iłowiecki 
„OBRÓBKA SKRAWANIEM" 

(.„) Wpływ telewizji jest najpotężniejszy ze względu na właściwości tego 
środka przekazu, jego zasięg i cechy odbiorców. 
Przypomnę: wedle badań z 1995 roku około 70% Polaków po szkole całą 
wiedzę o rzeczywistości czerpie wyłącznie z telewizji. Na podstawie tej wie
dzy ludzie podejmują decyzje obywatelskie i także często życiowe. Zarazem 
telewizja daje im jedyną możliwość zetknięcia się z kulturą, przede wszyst
kim tzw. masową. 70% Polaków to w tym przypadku około 20 milionów 
ludzi„. I dla tych 20 mln telewizja stanowi główny wzorzec - wzór właści
wie wszystkiego. Telewizja jest największym „rozpowszechniaczem" wzo
rów obyczaju, wyglądu, mody, języka otoczenia. A także - czy może nawet 
przede wszystkim (w mniemaniu większości odbiorców) podaje wzorcowe 
(w sensie: te, które należy naśladować) normy, opinie, postawy, sądy. („.) 
Teza jest zatem następująca: występuje dziś przykrawanie naszych umysłów 
do telerzeczywistości, a ona rządzi się własnymi prawami. Oto, kilka przy
kładów. 

1. Efekt porządku dziennego 
Porządek dzienny to tłumaczenie angielskiego terminu agenda setting. Tak 
określa się selekcję, dobór tematów i informacji, ich szczególne akcentowa
nie, powtarzanie. Ów porządek dzienny ustala się wedle kryteriów spekta
klu, który trwa wiecznie i nie może być nudny. Zarówno dziennikarze, jak 
i widzowie sądzą, że nie jest nudne tylko to, co jest sensacją, konniktem, 
katastrofą, nieszczęściem, przemocą lub co dotyczy życia współczesnych 
masowych idoli albo znanych polityków, postaci publicznych. Należy zresztą 
stwierdzić, że to wszystko rzeczywiście nie jest nudne, czyli wywołuje wła
śnie zainteresowanie widowni i przyciąga do telewizji. Można zatem uznać, 
że telewizja jest najlepszym z dotąd wymyślonych systemów organizowania 
uwagi publicznej wokół wydarzeń i osób oraz najlepszym systemem organi
zowania i ukierunkowania myślenia na jakiś temat. (.„) 

2. Efekt narzucania norm kulturowych 
Znowu poprzez dobór i akcentowanie pewnych tematów, pewnych sposo
bów przekazu, pewnych zachowań osób występujących w telewizji tworzy 
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się u odbiorców wrażenie, iż normy kulturowe są dowolne i tworzą je wła
śnie „osoby telewizyjne". Na przykład: agresywne zachowania się polityków 
i dziennikarzy narzucają przekonania o normalności agresji (nie mówiąc już 
o serialach i filmach, które wręcz to przekonanie utrwalają). Z kolei ciągłe 
mieszanie prawdy z fałszem i półprawdą i gmatwanie rzeczy, które mogłyby 
być proste, stwarza wrażenie, iż tak właśnie powinno być, że jest to norma 
życia publicznego. 
W narzucaniu norm wielki udział mają zresztą także pisma bulwarowe i bru
kowe - posługiwanie się wulgarnym językiem, obscenami i eksponowanie 
obyczajowości specyficznych środowisk tworzy wzorce najłatwiejsze skąd
inąd do naśladowania. („.) 

3. Efekt owcy 
(.„) Podział opinii prezentowanych w mediach - a dotyczy to przede wszyst
kim wypowiedzi znanych osób i częściowo także wyników tzw. sondaży 
i ankiet - wskazuje pewien klimat opinii, pewne tendencje. Jeśli ów klimat 
odbiega zasadniczo od opinii jednostki, woli ona nie ujawniać publicznie 
własnej opinii, a nawet jest skłonna dostosować się do większości czy 
„słuszności". Jeśli zaś opinia własna jednostki bliska jest „opinii ogólnej", 
taka jednostka chętniej wypowiada się publicznie albo w ankietach. Z ko
lei milczenie jednych i „głośność" drugich znów mają wpływ na opinie. 
Następuje pewne ujednolicenie się na poziomie rzeczywistej czy rzekomej 
większości i zwiększa się liczba „milczących" (dochodzi czasem do istnienia 
„milczącej większości"). 

Nawiasem mówiąc, na takim właśnie zjawisku opiera się rosnące od kil
ku lat powodzenie programów tzw. antypoprawnościowych, głoszących 
tezy sprzeczne z powszechnie obowiązującymi i formalnie nieobiektywne. 
W USA od lat coraz większe powodzenie zdobywa np. audycja radiowa i te
lewizyjna zarazem pt. „Rush Limbaugh Show", odbierana codziennie przez 
ok. 30 mln ludzi i ze stale powiększającą się liczbą odbiorców. Jej twórcą 
(i autorem swoistych, publicystycznych bestsellerów książkowych) jest 
Rush Limbaugh, który „mówi to, co myśli" i szokuje wszystkich. Poza oso
bistymi zdolnościami (osobowość telewizyjna, dobre przygotowanie), poza 
niewątpliwą atrakcyjnością samego szokowania, jako takiego, sądzi się, iż 

Limbaugh „trafia, jednak w poglądy sporej liczby ludzi, którzy milczą, bojąc 
się przeciwstawić tzw. opinii większości. Popularność audycji tego typu (jest 
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ich już kilka w różnych krajach, m.in. za podobną można było uznać audy
cję „WC kwadrans" Wojciecha Cejrowskiego w TVP) wynika m.in . z tego, 
że wielu telewidzów odnajduje w nich swoje skrywane opinie. ( .. . ) Bywa 
często (nie zawsze) tak, że wielu najpierw niezdecydowanych kieruje się 
w swej ostatecznej decyzji wynikami sondaży i głosuje na tego kandydata 
(na tę partię), który uzyskiwał w sondażach większość. To właśnie nazywa 
się „efektem owcy". Owca podąża za stadem, a stado za jedną, która się 
przestraszyła i ucieka . 

4. Efekt demokracji w ustalaniu prawdy 
( ... ) Otóż i dziennikarze, i odbiorcy ich przekazów najczęściej zapominają 
o tym, że opinia publiczna może (powtarzam: może, choć nie musi) zawie
rać treści błędne lub nieetyczne. Jest to zresztą jedno z glównych w spo
łeczeństwie i wśród elit politycznych źródeł błędów, omyłek i zwłaszcza 
świadomych manipulacji . Chodzi o utożsamianie jakiegoś osądu z prawdą 
wyłącznie na tej podstawie, iż jest to osąd publiczny, powszechny. ( ... ) 

5. Efekt wiarygodności subiektywnej 
Nie chodzi tu o wiarygodność autentyczną, a o to, co telewidzowie odbiera
ją jako wiarygodne. Otóż z punktu widzenia telewidzów prawdziwe i ważne 
staje się to, co wiarygodnie dla nich przedstawia telewizja, albo inaczej - co, 
czy kto dobrze wypada w telewizji ( ... ) Prawda telerzeczywistości może być 
inna niż prawda obiektywna ... Ale wielu ludzi tego nie dostrzeże . 

6. Efekt autorytetów dyżurnych 
Myślę, że nie trzeba tutaj uzasadniać poglądu, że autorytety społeczne, lu
dzie-drogowskazy, są nam zawsze potrzebne, jako swoista gwarancja ładu 
i tego niezbędnego zasobu pewności, bez której trudno jest żyć. 
Otóż w czasach dominacji kultury telewizyjno-prasowej bycie autorytetem, 
wzorem społecznym, coraz mniej zależy od bycia prawdziwym autorytetem. 
Albo już wcale nie zależy. Chcialbym to silnie podkreślić. Czym innym jest 
autorytet prawdziwy, czym innym autorytet postrzegany jako prawdziwy 
właśnie. Najlepiej dla wszystkich, kiedy są to kategorie tożsame, pokrywa
jące się, ale tak zdarza się coraz rzadziej. Być może postulat ten spełnia się 
w Polsce najdoskonalej w osobie Jana Pawła li. Ale nie brak przecież coraz 
częstszych prób podważania i tego autorytetu . 
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( ... ) Po „przywództwo opinii " sięgają zatem ludzie wylansowani przez me
dia Zarazem to dziennikarze (lub ich zwierzchnicy) decydują o tym, kto 
ma wygłaszać opinię na dany temat. W ten sposób konstruuje się zespół 
„autorytetów dyżurnych", a niektórzy wypowiadając się wszędzie i zawsze, 
niezależnie od tematu, stają się swego rodzaju ekspertami od opinii. Bardzo 
trudno wyjaśnić ludziom, iż ekspert od opinii nie ma nic wspólnego z rzeczy
wistym autorytetem. ( ... ) Podobnie jest z autorytetem wartości, instytucji, 
tradycji. Wszystko można podważyć, ośmieszyć, zniszczyć bądź wylansować, 
taką po prostu możliwość mają media i oczywiście w różny sposób w róż
nych krajach z tej możliwości korzystają.( ... ) 

7. Efekt nadgorliwej neutralności 
Neutralność i obiektywizm są jak wiadomo jednym z głównych przykazań 
etyki dziennikarskiej. ( ... ) Otóż owa „ostateczna neutralność", polegająca 
na przyznawaniu wszystkim jednakowych możliwości (wszystkim, którzy 
uczestniczą w przekazach TV), prowadzi do tego, iż nikt nie jest w stanie, 
a nawet nie może w ogóle wskazać demagogii, fałszu, półprawd, zniekształ 

ceń rzeczywistości. To z kolei prowadzi do wniosku, że prawdy nie ma, a za

sady nawet sprzeczne są równorzędne. ( ... ) 

8. Efekt przemocy jako normy 
Teza jest następująca: 
Istnieje korelacja pomiędzy liczbą i natężeniem scen destrukcyjnych w te
lewizji a wzrostem agresywności i zanikiem postaw prospołecznych u mło

dych telewidzów. 
( ... )Otóż pierwsze pytanie, jakie zadają sobie specjaliści badający tego rodza
ju korelacje, brzmi: czy rzeczywiście zwiększa się liczba scen destrukcyjnych 
w telewizjach świata i czy zwiększa się ich „poziom drastyczności"? Wszyst
kie badania programów wskazują, że tak i że charakteryzuje to zwłaszcza 
programy dla dzieci i młodzieży. Innymi słowy, w ostatnich latach ogólny 
kierunek „programowy" jest wyraźny : agresja i przemoc zajmuje w telewizji 

coraz więcej miejsca ( .. . ). 
Problem korelacji pomiędzy agresją w programach telewizyjnych a agresją 
telewidzów dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Ludzie doroś li są 

tak czy inaczej ukształtowani i mniej podatni na wszelkie wpływy, choć nie 
można twierdzić, iż nie ulegają wpływom w ogóle. Najprawdopodobniej 
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9. Efekt wtórnego analfabetyzmu kulturowego 
(„.) Wtórny analfabetyzm kulturowy jest zjawiskiem odnotowywanym dziś 
we wszystkich krajach, gdzie takie badania w ogóle się prowadzi. Polega 
przede wszystkim na stałym odwrocie [od] czytelnictwa i na nieuczestnicze
niu w wyższych formach kultury, a nawet na odrzuceniu dzieł artystycznych 
o głębszych wartościach . Jednak nie tylko: ludzie tracą umie1ętności nabyte 
w szkole, przestają umieć wyrażać swe myśli w skladnej mowie i na piśmie , 

a także przestają rozumieć proste teksty . 
{„.) W każdym razie, w ocenie ekspertów, np. w Stanach Zjednoczonych, 

wtórny analfabetyzm kulturowy dotyczył w 1994 roku 25% dorosłej, umie
jącej czytać i pisać ludności , co oznacza, iż ok. 60 milionów obywateli Sta
nów Zjednoczonych żyje „poza kulturą" i nie potrafi korzystać z dorobku 
cywilizacji ani wyrażać swych myśli. 
W Niemczech, także w 1994 roku, obliczono, że wtórnych analfabetów było 
ponad 3 miliony. 
W Polsce ów wtórny („poszkolny") analfabetyzm kulturowy dotyczy zapew
ne 15-20 milionów obywatel i (skoro 70% nie rozumie przekazów informa
cyjnych i jeszcze więcej styka się z kulturą (')wyłącznie poprzez telewizję). 
Nawiasem mówiąc, interesująca jest tu taka zależność: najwięcej osób spo
śród analfabetów funkcjonalnych i kulturowych najdłużej co dzień ogląda 
telewizję . Nie ma jednak pewności, czy mają oni szczególną skłonność do 
telewizji właśnie, czy też to owa telewizja powiększa ich analfabetyzm funk
cjonalny i kulturowy. Chyba zresztą jest i tak, i tak, jak zwykle działa sprzę
żenie zwrotne. („.) 
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KAJETAN Wygłupiający się , tłusty dowcipniś. Żyję na krechę . Wciąż zapo
minam o sobie samym . Nie modlę się , nie medytuję, nie czytam starych 
listów, gadam bezsensy, żrę, jestem cyniczny, dowcipny, egoistyczny, nie
zmienny, nie nadążam, i w ten sposób mógłbym o sobie mówić całe wieki. 
Jakby ktoś przypiekł naczynia włoskowate, za pocą których mogę dotykać 
tego, co mnie otacza. Pozostał tylko Wielki Brat-wieprz. 

Pływanie synctJro r11c1ne, se 15 



Janusz Łagodziński - absol went Państwowej Wyzszej Szkoły Filmowej, Tele
wizyjnej i Tea t ralnej im. Leona Schi lle ra w Łodzi ; aktor i reż y se r o bogatym 
dorobku scenicznym. Wystą p ił w niemal si edemd z i esięciu ro lach t atral
nych, m.in . 1ako Józef K. w Procesie wg Franza Kafk i, Bał andaszek w Onych 
Stan i sława Ignacego Wi tkiewicza, Witold w Historii wg Witolda Gombrowi 
cza, Poloniusz w Hamleci Will iama Shakespeare' . Pracował m iędzy innymi 
w Teat rze Polskim i Teat rze Wspołczesnym w Szczecinie, Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, Tea rze Polskim w Poznan iu, Teat rze im. Juliusza 
Słowack i ego w Krakowie, 1i atrze Rozma i t o ś ci w Warszawie oral Teatr ze No
wym w t odzi. Tekst monodramu Oczekiwanie, autors tw Łagod zińskiego, 
został wyróz n1ony główną nagrodą w konkursie drama turgicznym w ramach 
6. Tygodnia Sztuk Odwa żnych, Radom 2006. Janusz Łagod ziri s kt preze n towa ł 
go jako aktor 1 r żyse r kaliskiej p ub liczno ści podczas 47. Kaliski h Spotkari 
Teatra lnych. W sezonie 2006/2007 wyreżyserowa ł w Teat rze im. w. Bogu
sławskiego sz t u kę Romy Ma hieu Poob1edn1e igraszki. 
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Krystyna Krauze zajmuje si ę dra maturg i ą , re żyse ri ą filmów dokumental
nyc 1, tłuma cze ni em z j ę zyka czesk iego sz tuk teatralnych i ich popu laryza
cją . Ma w swoim dorobku cztery fi lmy dokumenta lne zrealizowane dla TVP 
(m. in. Drogo do ni bo, Życie no cmentarzu), jest także a utorką scenariuszy 
i reży se rką sześc iu fi lmów dokumenta lnych zrea lizowanych dla czesk iej te le
wizji . Wie l ką za cług Krystyny Krauze jest przybl izenie widzom i czyte lni kom 
pol skim na1nowszej litera tu ry dramatycznej au torów czeskich: tlumaczyła 

międ zy innymi c i eszące s ię du zą popularnośc ią w n szym tea trze sztuki 
Pavla Koh uta, sceniczn e ada ptacje utworów Bohumila Hraba la, dramaty 
Petra Ze lenki (m.in. Opowieści o zwyczajnym za leńs t wie, Teremin) oraz Da 
vida Drab ka (oprócz Plywonia synchronicznego - Szwedzki stól) . 
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W programie wykorrystano następujące źródła : 

Ta t1ana l azo rt <ikova, Teatr 1oko subiektywna wypowiedź o Hanie ~wia to (fragmenty), w : Punk
ty widzenia li - Pohledy 11, Stroteg1e ourorsk1e w czeskim i polskim teotr1e i filmie. pod re 
dakqą Tanany Lazorcakovei 1 Ewy Wąchock1e1 . Wydawn1c1wo Uniwersytetu ~r .1 . k1 go, 
Katow•cc 2004. s. 39-43. 

Zygmunt Bauman. GlobolizocJO. I co z tego dlo ludll w ynika, przeł. Ewa Klekot, PIW 2000. 

George Ri t zer. Mokdonoldyzoqo spolecteri rwo: wydanie t1 0 nowy wiek. pflel. ludwik Stawowy. 
Muza SA, Warsza wa 2003. 

Mac1c1 llow iecki , •• Obróbko skrawaniem• - kilko uwag o celerzeczywtStośn. lw:J Soqotechm
ko w moss mediach, red Kazimierz Korab. Telewizja Polska SA. Prasowa Agencja TelewiLyJna . 

Warstawa 1997. s. 143 -160. 

David Drabek. Plywonte synchronran e, pn:eklad Krystyna Krauze (maszynopis ) www.ad1t.art.pl 

Prawa autorskie do P/ywonro synchronicznego Davida Drabka w prz kladzie Krystyny Krauze re
prezentu1e AGENUA AOti w Warszawie www.adit art.pl. ktora ud z1el1ta Tea trowi im W Bogu
>tawsk1 go w KallSZ li cencp na polsk~ prap rem i erę te/ sztuki 

Realizatorzy dllęku1 ą rezyserow1 . Klatki", panu Sylwestrowi Latkowskiemu. za zgodę na wykorzy
stanie w pn:edstawieniu fragmentow hlmu. 
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