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Mateusz Halawa 
PROGNOZA POGODY

-  Jaka będzie jutro pogoda, góralu? -  pyta ceper górala
w starym dowcipie. -  A nie wiem, panocku, bo mi się telewizor zepsuł
-  odpowiada góral.

O ile łatwo wyobrazić sobie esej, który nie zaczyna się od dowcipu z brodą, o tyle nie sposób po
myśleć o stacji telewizyjnej, która nie prognozowałaby pogody. Skąd popularność prognozy, któ
ra gromadzi w idownię często większą od w ieczornych dzienników i tym  samym przyciąga naj
droższe reklamy? „Chcę wiedzieć, w  co się jutro ubrać” -  to standardowa odpowiedź wśród 
osób, które poddałem mocno nieprofesjonalnemu sondażowi. Tkwią jednak w telewizyjnej pro
gnozie pogody uwarunkowania głębsze, i to nimi chciałbym się tu zająć.

Pogoda i nowoczesność

Współczesne prognozowanie pogody jest nieodrodnym dzieckiem nowoczesności: fo rm acji spo
łeczno-kulturowej zapatrzonej w  rozum, naukę i postęp. Nie oznacza to oczywiście, że przed no
woczesnością pogody nie przewidywano: robiono to  już od starożytności, również z pom ocą m a
gów czy kapłanów, a odkrywane praw idłowości zawierano chociażby w ludowych porzekadłach 
(święci Pankracy, Seweryn i Bonifacy -  1 2 -1 4  maja -  to na przykład „zim ni ogrodnicy").

Dopiero nowoczesność jednak badania nad pogodą usystematyzowała i poddała dyscyplinie 
pozytywistycznej metody. Meteorologia jest w łaściw ie modelowym przykładem nowoczesnej na
uki, która rzecz precyzyjnie m ierzy (słupek rtęci) i nazywa (fronty atmosferyczne, izobary I izo
term y), by później dać człow iekowi możliwość nieomylnego przewidywania przyszłych wydarzeń 
(w nocy: przygruntowe przymrozki).

Konsekwencją tej sytuacji jest nieuchronne odczarowanie pogody czy raczej nieustające próby 
jej odczarowania: jak pisał Max Weber, odczarowanie (odmagicznienle) jest procesem kluczowym 
dla wytworzenia się racjonalnego myślenia nowoczesnego Zachodu. Zjawiskom i wydarzeniom od
biera się sankcję religijną czy magiczną (klęska żywiołowa jako kara za grzechy, wysłuchane -  lub 
nie -  modły o deszcz zanoszone do Boga) i tłumaczy się je przez odwołanie do autorytetu nauki. 
Paradoks polega jednak na tym , że form y myślenia magicznego są na tyle silne, że nauka, zamiast 
magię unicestwić, ledwie zajmuje jej miejsce. Naukowy ekspert staje się nowym kapłanem1.

Doskonale w idać to  w  telewizji -  oto prezenter czy prezenterka w  imieniu instytucji autoryta
tywnie przepowiadają aurę na najbliższe dni. Wizualnie scjentyzm i pewność obrazowane są no
woczesną technologią -  komputery, plazmowe ekrany, wyrafinowana komputerowa animacja 
i zdjęcia satelitarne. Jednak nierozerwalnie związana z odczarowaniem jest potrzeba ponownego 
umagicznienia (por. Ritzer: 2001) -  dlatego weatherman z film u Dzień świstaka  jechał sfilm ować 
przepowiadającego pogodę gryzonia, historyczny Wicherek opowieść o frontach atm osferycz
nych ubarwiał pokazywaniem nadnaturalnie dużych grzybów, Marek Horczyczak z Polsatu -  za
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nim spoważniał -  w ym yśla ł okolicznościowe porzekadła stylizowane na „m ądrość ludu” , a To
masz Zubilewicz (TVN, wcześniej TVP) potrafi w jechać do studia na rowerze.

Mapa: Polska

Kluczowa jest oczywiście mapa pogody. To po raz kolejny pokaz technologii: tworzone za pomocą 
satelitarnych obrazów ziemi, modyfikowane komputerowo i wzbogacane dodatkowymi efektami 
mapy przynoszą informacje o temperaturze, wietrze, ciśnieniu i zachmurzeniu. Mapa pogody jest 
przede wszystkim mapą Polski -  w  tym  sensie prognozy pełnią funkcję opisywaną przez Michaela 
Billiga w książce Banalny nacjonalizm  (1995): przypominają o narodowości i wbudowują kategorie 
narodowe w życie codzienne. Na przykład z drugiego programu TVR mimo oczywistych różnic geo
graficznych i czasowych między poszczególnymi regionami kraju, dowiadujemy się, o której godzi
nie słońce wschodzi „nad Polską". Prezenterzy mają też skłonność do uogólnień , które -  gdy się 
nad tym  bliżej zastanowić -  w  sumie nikomu nie są potrzebne (bo po co komu w deszczowym W ro
cławiu informacja o tym , że „jutro w Polsce pogoda będzie przeważnie ładna"?).

Kartografia jest często opisywana jako technologia związana z władzą: właściwie sporządzona 
mapa zamienia przestrzeń w  terytorium i umożliwia kontrolę (Skovgaard, 2000: 34 -36). Stworzenie 
dobrych map jest warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa; do dziś najdokładniejszymi ma
pami dysponuje wojsko. Wraz z rosnącą rolą mediów coraz istotniejsze okazują się jednak różnora
kie mapy wirtualne -  co z tego, że jakieś miejsce jest w atlasie geograficznym, skoro nie ma go w te
lewizyjnych wiadomościach lub na mapie pogody. Przyjrzyjmy się dwóm relacjom prasowym.

Kielce w pogodzie
Na mapach pogody prezentowanych przez programy informacyjne telewizji publicznej będą zaznaczo
ne Kielce. Telewizja zapowiada, że nowe mapy pogody pojawią się już za dwa tygodnie. -  W obrębie 
granic Polski będą zaznaczone wszystkie miasta wojewódzkie -  poinformował wczoraj Janusz Nemec, 
główny specjalista ds. prognoz pogody w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Przypomnijmy, że umiesz
czenia na mapie pogody 16 miast nowych stolic województw domagał się kielecki senator Jerzy Su- 
chański (SLD). W lutym wystąpił publicznie z postulatem uwzględnienia nowego podziału administra
cyjnego Polski także na mapie pogody pokazywanej w TVP Nowa formuła przekazu wiadomości 
meteorologicznych w TVP zakłada zastąpienie dotychczasowych map stacjonarnych animacją kompu
terową układów atmosferycznych, stosowaną w telewizjach komercyjnych mba, pap (Kielecki dodatek 
„Gazety Wyborczej", 10-11 kwietnia 1999 r.)

Prezydent [ Gorzowa Wielkopolskiego] do prezesa telewizji publicznej
Uprzejmie informuję, iż od dłuższego czasu otrzymuję od mieszkańców Gorzowa Wlkp. liczne sygnały, 
dotyczące sposobu prezentacji prognozy pogody w blokach informacyjnych emitowanych przez telewi
zję publiczną. Zgodnie z  ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. (...) zostały wskazane dwie stolice woj. lubuskie
go: Zielona Góra z siedzibą sejmiku województwa oraz Gorzów Wlkp. z siedzibą wojewody Gorzów jest 
jednocześnie największym miastem środkowo-zachodniego pogranicza polsko-niemieckiego, siedzibą 
Euroregionu Pro Europa Viadrina, a także centrum gospodarczym regionu. (...) Ogólne zdziwienie 
i  sprzeciw mieszkańców naszego miasta wywołuje fakt, że przy prezentacji pogody na mapie kraju po
kazywana jest w regionie Zielona Góra z pominięciem naszego miasta. Taki sposób traktowania Gorzo
wa postrzegany jest jako zamierzone działanie zmierzające do umniejszania jego rangi. Czując się zobo
wiązanym do reprezentowania interesów mieszkańców, zwracam się z prośbą o spowodowanie, by na
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prezentowanych mapach pogody umieszczono nazwę miasta Gorzów Wielkopolski. Tadeusz Jędrzej
czak. (Zielonogórski dodatek „Gazety Wyborczej", 9 -1 0  grudnia 2000 r., skrót od redakcji)

Istnieć, to zostać dostrzeżonym przez m edia; ta relacja i o rok m łodszy od niej apel sugerują jed
nak kolejną funkcję telewizyjnej prognozy pogody -  pozwala ona „um ie jscow ić" przekaz te lew i
zji. Z jednej strony bogactwo telew izyjnych obrazów, które w yryw ają człowieka z jego środow i
ska i zapraszają w  podróż w m iejsca często egzotyczne, a czasem niebezpieczne, z drugiej 
-  możliwość odnalezienia w  telew izyjnym  świecie siebie, tym  większa, im wyraźniej miejsce za
mieszkania zaznaczono na mapie pogody.

Mapa: świat

Jednak skupienie się tylko na narodowym wymiarze audycji byłoby lekceważeniem tego, czego 
z „pogódki” , jak pieszczotliw ie nazywa jeden ze swoich ulubionych program ów mój dziadek, 
można dowiedzieć się o świecie.

A jest prognoza pogody lekcją globalnych zależności: ścieranie się mas powietrza nad Francją 
ma realne skutki dla opadów w Radomiu i o ile konstrukcja w iadom ości telewizyjnych pozwala na 
mówienie o wydarzeniach w kraju w zupełnym oderwaniu od procesów ponadnarodowych (i tak 
się często, niestety, dzieje), o tyle rola opowieści o zaćmieniach słońca, prądach oceanicznych 
i falach upału, które za nic sobie mają granice państwowe, jest dla prognozy pogody kluczowa.

Bronisław Szerszynski i John Urry (2002) upatrują, dość optymistycznie, w  telewizji zdolności 
uruchomienia w widzach myślenia w  kategoriach globalnych. Medium to, twierdzą, choć przesy
cone wspomnianym już „banalnym nacjonalizmem” (dodajmy, że ani u Billiga, ani u Szerszynskie- 
go i U rry’ego nacjonalizm nie jest koniecznie nacechowany ksenofobią czy agresją), zawiera w so
bie potencjał wytworzenia „banalnego globalizmu".

W przypadku prognozy pogody taki „banalny globalizm” (obrazy ziemi widzianej z satelity, 
świadomość zjawisk dotykających znaczące obszary planety) musi jednak wyrastać z pewnego 
rodzaju lokalności -  inne obszary interesują nas raczej wtedy, kiedy jesteśm y w  stanie odnieść 
je do naszej sytuacji (wystarczy przypomnieć sobie wyraźne w zachodnich mediach przedefin io
wanie tragedii tsunam i w Azji w  2004 r.: od mato znaczącej katastrofy w  „odległych krajach” do 
wydarzenia globalnego -  gdy okazało się, że boleśnie dotknięty został również Zachód).

(Tu należałoby wskazać na kolejną, zaskakującą funkcję prognozy pogody -  możemy za jej 
pomocą utrzym ywać specyficzną więź z bliskim i: gdy wyjechałem w podróż do Chin moi rodzi
ce stali się regularnymi w idzam i prognoz dla Azji, a wiedza o tym , „jaką ma pogodę", pozwalała 
im w części odpowiedzieć na pytanie „co u niego” . Naukowe analizy program ów telew izyjnych 
często, skupiając się na treści, pom ijają kontekst jej odbioru -  dla wielu w idzów Warszawa to nie 
siedziba Sejmu, jak można by przypuszczać oglądając w iadom ości, lecz m iejsce zamieszkania 
kuzynki ze strony matki).

Pogoda przyjem na: dlaczego i dla kogo

Choć stara się spraw ić wrażenie, że jest dla każdego , prognoza pogody, jak każdy tekst, ma sw o
ją grupę docelową. W jej zidentyfikowaniu pomoże opublikowana w lipcu 2003 r. przez „Gazetę 
W yborczą” interpelacja posła Samoobrony. „Gazeta" ewidentnie chce list i samego posła w y
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śmiać, zachowując pisownię oryginału (błędy ortograficzne i stylistyczne dziennikarza popraw i
łaby korekta, postowi Samoobrony jednak korekta nie przysługuje), ale my potraktujmy go po
ważnie, bo zauważył coś, co wielu medioznawcom umyka:

«
Interpelacja posła Samoobrony RP Alfreda Budnera do ministra kultury Waldemara Dąbrowskie
go w sprawie przekazywania prognoz pogodowych przez telewizję publiczną

Panie Ministrze, prognoza pogody przekazywana codziennie przez telewizję publiczną jest bardzo 
ważna dla wszystkich grup społecznych.

Tym bardziej, że je j sprawdzalność jest coraz wyższa, a jednak w ostatnim czasie sposób je j prze
kazywania jest szczególny.

Prezenterzy przekazujący prognozę troszczą się głównie o wczasowiczów, ich zmartwienie polega na 
tym, czy będzie słońce i czy czasem coś nie zakłuci wypoczynku i nic po zatem. W życiu każdego naro
du tak już jest, że aby jedni mogli odpoczywać, inni muszą ciężko pracować i  wcale słoneczna pogoda 
jest im do niczego nie potrzebna, wręcz szkodliwa. Jakie zadowolenie może mieć rolnik (około 5 min 
obywateli) z tego, że praży akurat słonce i  jego zbiory diabli wzięli, a on potrzebuje deszczu.

Panie Ministrze, czy nie warto w czasie prezentacji prognoz pogodowych wykazać zwykłą troskę
0 jednych i drugich? („Gazeta Wyborcza” , 9 lipca 2003 r.)

Po raz kolejny -  po senatorze SLD i prezydencie Gorzowa Wielkopolskiego -  spotykamy się 
z podkreśleniem wagi prognozy pogody dla „życia narodu” . Okazuje się jednak, że audycja nie 
jest adresowana do każdego: poddałem tezę Budnera testow i i przez tydzień w  lipcu śledziłem 
prognozy pogody; rzeczywiście „odpoczywający” , przeciwstawieni przez posła „ciężko pracują
cym ” , byli wyraźnie faworyzowani.

Wynika to z dwóch cech szczególnych dla samej telewizji: jest ona częścią kultury konsum p
cyjnej, w  ramach której zjawiska ocenia się przez pryzmat przyjemności, której dostarczają, 
a praca traci uprzywilejowaną pozycję na rzecz czasu wolnego, oraz jest produktem nowocze
sności, która jako naturalny habitat człowieka promuje miasto. Choć zdarza się jej pokazywać 
wieś, telewizja jest ze swojej natury „m ie jska” .

I tak, zgodnie z kryterium przyjem ności (relatywnym przecież), „dobre” w  prognozie pogody 
są słońce i brak deszczu. Opady atmosferyczne okazują się akceptowalne wyłącznie jako „c ie 
płe, letnie deszcze” (w domyśle: przyjemne), ale nawet wtedy narracja koncentruje się na tym , 
kiedy się skończą, a nie, kiedy wreszcie spadną, jeżeli od dawna ich nie było. Podawana jest tem 
peratura w  morzu i w  jeziorach, pojawia się „prognoza pogody dla kurortów ” . M odelowy widz 
prognozy pogody w lecie jest w ięc mieszkańcem miasta, który wyjeżdża na wakacje, a nie m iesz
kańcem wsi, który przygotowuje się do żniw. Jednemu pogoda grozi odebraniem przyjemności, 
drugiemu -  pokrzyżowaniem planu pracy.

*  ★  ★

Pierwszego lutego 2003 r., po katastrofie promu kosmicznego Columbia, sieć CNN w ie lo 
krotnie powtarzała fragm ent rozm owy z m ieszkańcem Teksasu, który amatorską kamerą zareje
strował dziwne błyski i w ybuchy w powietrzu. „Wtedy jeszcze nie widzieliśmy, co to  jest -  m ó
w ił reporterowi mężczyzna -  w ięc szybko w róc iliśm y z żoną do domu w łączyć W eather 
Channel ".
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p r z y p is y

1 W  piosence Lombardu „Frasobliwe kolejek madonny /  Do kapliczek powracają gdzie /  Telewizor z progno
zą pogody" (stowa: Marek Dutkiewicz), podkreślenie moje -  M.H.

Tekst ukaże się w książce „3 0  najważniejszych program ów  TV w  Po lsce" p od  redakcją Wiestawa 
Godzica, nakładem wydawnictwa TRIO.
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