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Dla Alexis Guzik z Małogoszczy, która ma już dziesięć lat.

F ilm zaczyna się widokiem ziemi z kosmosu i towarzyszącą mu kakofonią dźwięków komunika
tów radiowych i telewizyjnych (wy)emitowanych przez ludzi w  przestrzeń1. Im szerszy staje się 
kadr i im bardziej widz oddala się od Ziemi, tym starsze komunikaty słychać: zabójstwo najpierw 
Roberta, później Johna Kennedy'ego, później zaś relacje z drugiej wojny światowej. Jak na archeologicznym 

wykopalisku: im starsza skorupa, tym głębiej (dalej) ją znajdujemy. Bohaterka, Eleanor Arroway, grana przez 
Jodie Foster, pracuje w programie poszukiwań cywilizacji pozaziemskiej (SETI). Pewnego dnia udaje jej się 
odebrać tajemniczy sygnał, który po zdekodowaniu okazuje się być przekazem telewizyjnym: przemówie
niem Hitlera na otwarciu olimpiady w Berlinie w 1936 r. To pierwszy nadany przez ludzi przekaz, który zna
lazł się w przestrzeni kosmicznej -  zauważa Eleanor. Ktoś go usłyszał (pozaziemska cywilizacja?) i odesłał 
z powrotem zszokowanym naukowcom.

To filmowy obraz archeologii obrazu telewizyjnego i fal dźwiękowych i wizja aktualizowania dawnego 
przekazu medialnego we współczesności. W przybliżeniu oddaje to, czym chcę się tu zająć. (Nawet z naj
gorszej książki można się czegoś nauczyć, miał powiedzieć Pliniusz Starszy -  zasada ta odnosi się również 
do kiepskich filmów science fiction).

„Nośnikiem pamięci o przeszłości, przynajmniej potencjalnym -  pisze historyk Marcin Kula -  jest do
słownie wszystko” (Kula, 2002: 7 -8 ). W książce Nośniki pamięci historycznej badacz, zajmując się czę
sto faktami i rzeczami pozornie pozbawionymi historycznego znaczenia, pokazuje, jak można rekonstru
ować przeszłość z drobnych fragmentów tego, co pozostało. Próbuje też przewidzieć, co pozostanie 
z naszych czasów. Pisze: „Nawet nasze torebki plastikowe są potencjalnym źródłem historycznym. Nie jest 
notabene wykluczone, że za parę tysięcy lat przyszli archeologowie nazwą naszą cywilizację »kulturą tore
bek plastikowych« -  one bowiem zapewne przetrwają najdłużej. Na ich podstawie zostanie napisanych 
wiele prac doktorskich -  jak dziś pisze się je o krzemieniach i skorupach” (Kula, 2002: 29). „Nośniki pa
mięci i wszelkie formy jej kultywowania ewoluują. Podstawowy element podtrzymywania tradycji rodzin
nej, jakim była ślubna fotografia rodziców, zawieszona nad ich łóżkiem w małżeńskiej sypialni, w miastach 
raczej zaniknął. Fotografia ojca z okresu służby wojskowej także. Prasa, zdjęcia i film, płyta gramofonowa,

1 Kontakt, reż. Robert Zemeckis, USA 1998.



zapis komputerowy (...) wprowadziły rewolucję w rejestrowaniu biegu historii oraz przekazywaniu pamięci 
potomnym. Panoramy, takie jak racławicka, nie są już dziś potrzebne jako nośniki pamięci. Teoretycznie 
można je wciąż malować, ale przegrały w konkurencji ze współczesnymi środkami wypowiedzi. Prawda
-  kontynuuje Kula -  że z rozmów telefonicznych czy poczty elektronicznej dziś najczęściej nie pozostają za
pisy. Prawda, że dziś, jak przedtem, historyk nieraz musi wnioskować z milczenia, które w różnych sytu
acjach potrafi być zresztą nadzwyczaj wymowne (...). Jednak mimo tych zastrzeżeń i tak pozostaje dziś 
znacznie więcej zapisów z różnych rozmów niż, powiedzmy, w średniowieczu" (Kula, 2002:160). Problem 
polega jednak na tym, że, w przeciwieństwie do torebek plastikowych, wszystkie te zapisy (dalece ważniej
sze niż torby „reklamówki", by móc po latach oddać sprawiedliwość przełomowi wieków), czy to w formie 
pliku komputerowego czy magnetycznej taśmy (już 90 proc. danych na świecie jest przechowywanych 
w formie elektronicznej, podaje „Newsweek Polska” , 26.12.2003), wymagają urządzeń, które mogłyby 
odczytać z nich informacje. Urządzenia te zaś starzeją się dziś w oszałamiającym tempie, same stając się 
nośnikami historycznej pamięci.

Przyspieszenie to staje się współcześnie faktem znaczącym: „Życie na przełomie wieków charaktery
zuje potężna kompresja czasu” , pisze James Gleick (2003:18), trafnie opisując przycisk zamykający drzwi 
windy kilka sekund wcześniej niż zamknęłyby się automatycznie, jako przedmiot szczególnie charaktery
styczny dla naszych czasów. Wraz z rozwojem technologii komputerowej (zgodnie z prawem Moore'a gę
stość upakowania elementów na komputerowym chipie i wszystkie inne miary mocy komputerów podwa
jają się co osiemnaście miesięcy, Gleick, 2003: 85) błyskawicznie starzeje się sprzęt, często zmieniają się 

standardy zapisu i nośniki danych (gdzie włożyć tę wielką czarną dyskietkę? I czy ktoś pamięta edytor tek- 
stu TAG?), równie często trzeba wymieniać oprogramowanie (gra komputerowa sprzed dziesięciu lat 

„to prawdziwy antyk” , pisze Mirosław Filiciak, 2003:69). W tych czasach natychmiastowości przy- 
pisy w czasopismach naukowych, będące, tak jak w tym tekście, coraz częściej linkami do stron 

 internetowych, zaopatruje się w datę, wskazującą, kiedy autor odwiedził stronę. Często już tydzień 
 później pod wskazanym adresem jest zupełnie co innego albo nie ma nic. Wszystko starzeje się tak 

szybko, że jedyne, co wydaje się istnieć, to wieczne „teraz” -  uwagi Karola Čapka z 1924 roku o trwa- 
 niu gazety okazują się zaskakująco trafnie opisywać funkcjonowanie nawet tych mediów, których w latach 

20. jeszcze nie było: Jak jak świat dzikich zwierząt, świat gazety istnieje tylko w czasie teraźniejszym. (...) 
Jeżeli czytasz gazetę z tamtego tygodnia, czujesz się tak, jakbyś obracał strony kroniki Dalimila; to nie jest 
już gazeta, tylko zabytek. System ontologiczny gazety jest wciąż uaktualnianą rzeczywistością: to, co jest te
raz, istnieje (...) Literatura jest wyrażaniem starych rzeczy w wiecznie nowych formach, podczas gdy gaze
ty wiecznie wyrażają nową rzeczywistość w trwałej i niezmiennej formie” (Karol Čapek, In Praise o f New- 
spapers, za: McLuhan, 2001:90, wyróżnienie moje -  M.H.). Przyspieszone starzenie się dotknęło też kulturę 
popularną: filmy, które kiedyś stawały się „kultowe” dziesięć, dwadzieścia lat po premierze, ostatnio stawa
ły się „kultowe” coraz szybciej, aż doszliśmy do momentu, kiedy film reklamowany jest jako „kultowy” jesz
cze przed jego premierą. Nie dziwi więc, że w osiem lat po swojej premierze w 1989 roku, disneyowska Ma
ła syrenka była już „ponadczasową klasyką" (Gleick, 2003: 110), a the Rolling Stones to w języku 
współczesności „dinozaury rocka” -  pływające w medialnym oceanie niczym prehistoryczna latimeria żywe 
skamieliny. Wobec tego określenie mojego szkicu, sięgającego aż do zamierzchłego roku 1989, a miejsca
mi i dalej, jako archeologii mediów, nie będzie chyba nadużyciem.

Pytanie: „co pozostanie?” towarzyszyło nam od wieków, nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że 
dziś nabiera ono wymiaru szczególnego. Wystarczy przyjrzeć się amerykańskim kapsułom czasu -  rzecz 
znana od dawna, wszak i u nas co jakiś czas na szczycie kościelnej wieży odnajduje się cynową puszkę z re
kwizytami sprzed setek lat. W USA zwyczaj stał się jednak tak powszechny, że rozkwitły firmy oferujące za
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duże pieniądze doskonale szczelne kapsuły i profesjonalne porady dotyczące wyboru i konserwacji przed
miotów przeznaczonych dla przyszłych archeologów. Działa nawet International Time Capsule Society, któ
re podaje, że w ziemi zakopano już około dziesięciu tysięcy kapsuł (Gleick, 2003: 257). Wydaje się jednak, 
że kapsuła czasu sama jest przeżytkiem i nadaje się do tego, by, niczym rosyjską matrioszkę w większej od 
niej matrioszce, zamknąć ją w kapsule czasu. Taśmy magnetyczne ulegają samozniszczeniu w ciągu kilku
nastu lat, CD-ROM-y nie istniały jeszcze kilkanaście lat temu, szaleństwem byłoby więc przypuszczać, że 
będą istnieć za następne dwadzieścia. Połowa stron internetowych, które wskazałem jako „ulubione" w swo
jej przeglądarce rok temu, zniknęła lub zmieniła się nie do poznania, poza tym: jak wsadzić do kapsuły ulu
biony portal czy odcinek Przyjaciół? Znam osoby, które zapisują w zeszytach otrzymane SMS-y -  nowocze
sność nowoczesnością, ale niech jakiś ślad pozostanie. „Nie używaj niestabilnych nośników do tworzenia 
pisanych, rysowanych lub malowanych rekwizytów”, poucza strona internetowa producenta kapsuł cza
su2. Łatwo powiedzieć.

Szybkości przemian towarzyszy więc poczucie niestałości (popularność kapsuł czasu, czy pojawie
nie się organizacji, które zapisują na twardych dyskach terabajty stron internetowych, tworząc nieskończo
ne archiwa sieci, można odczytywać jako wyraz potrzeby, by na chwilę się „zatrzymać”) i znacząco czę
sto przywoływana jest wizja z  Alicji w krainie czarów Lewisa Carrolla, w której „jeśli ktoś chce zostać w tym 
samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić, musi biec dwa razy szyb
ciej” . To nowa strategia przeżycia: na oglądanie się za siebie, a co dopiero zestawianie kapsuł, już niedłu
go nie będzie czasu. „Gdy ślizgasz się po cienkim lodzie -  Zygmunt Bauman przywołuje myśl Ralpha 
Waldo Emersona -  twój ratunek w szybkości. Lepiej więc poruszać się na tyle żwawo, by nie wystawiać 
na próbę wytrzymałości kruchego podłoża. W niestabilnym świecie płynnej nowoczesności, w którym for
my niemal nigdy nie zachowują swojego kształtu na tyle długo, by wzbudzić zaufanie i zakrzepnąć, zysku
jąc trwałą wiarygodność (a już na pewno nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to nastąpi i czy w ogóle nastą
pi), lepiej iść niż siedzieć, lepiej biec niż iść, a jeszcze lepiej -  surfować. Surfing korzysta z lekkości 
i zwinności surfera; dobrze też, jeśli surfer nie zżyma się zbytnio na wyrastające przed nim fale i gotów jest 
w każdej chwili uwolnić się od nabytej już wiedzy wraz z zapewnianą przez nią hierarchią wartości” (Bau
man, 2003:113). Metafora surfingu wyjątkowo szybko zadomowiła się w języku: nawet po polsku surfu
jemy po internecie, w angielskim zaś oglądanie telewizji i szybkie przełączanie z kanału na kanał to chan- 
nel-surfing, jak pisał Ryszard Kapuściński, obecnie „słowo-klucz, słowo-definicja człowieka -  konsumenta 
kultury” (Kapuściński, 1997: 362). Na takim medialnym surfingu spędzamy coraz więcej czasu, z jednej 
strony mobilni, w ciągłej medialnej podróży przez wirtualne światy, z drugiej -  wciąż uziemieni przez sta
romodną, lecz nieuniknioną na razie geografię (por. Morley, 2003). W ten sposób doświadczenie zapośred- 
niczone staje się coraz istotniejsze w tworzeniu naszej tożsamości -  powstaje zwrotny system, który 
zdaniem niektórych teoretyków może zagrażać naszej podmiotowości: „Im bardziej media wzbogaca
ją proces kształtowania »ja«, tym większą wykazuje ono zależność od systemów medialnych, które 
znajdują się poza jego kontrolą. Pod tym względem zwrotność i zależność niekoniecznie stoją w opozycji 
do siebie. Pogłębienie organizacji własnego »ja« może iść ramię w ramię ze wzrastającą zależnością od 
systemu, który dostarcza materiału symbolicznego służącego samokształtowaniu” (Thompson, 2001: 
215). Próba analizy archeologicznego medialnego materiału symbolicznego jest więc po części pytaniem
o tożsamość tych, których ten materiał kształtował. To, co John B. Thompson nazywa „podwójnym łączem 
zależności medialnej", a więc fakt jednoczesnego wzbogacania przez media źródeł kreujących tożsamość

2  http://www.barrtek.com/preservation_hints.htm (20.12.2003).

http://www.barrtek.com/preservation_hints.htm
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i uzależnienia tej tożsamości od doświadczenia zapośredniczonego3 przekonuje nas z kolei o potrzebie wy
prawy w przeszłość.

Postępowanie archeologa można z grubsza opisać w postaci łańcucha składającego się z czterech 
ogniw: (1) poszukiwań i pozyskiwania przedmiotów, (2) wyboru przedmiotu badań, (3) jego wnikliwej ana
lizy i (4) sformułowania na jego podstawie ogólniejszych wniosków. Archeolog bada „kulturę materialną’’, 
„materialne pozostałości” i wszystkie procesy intelektualne archeologii wychodzą właśnie od rzeczy (por. 
Garin, 1980:1-7). Kultura społeczeństwa informacyjnego przełomu wieków nad rzeczy uprzywilejowuje jed
nak przekazy, a materialność przekazów jest mocno wątpliwa i realizuje się dopiero wtórnie, przez „teksty 
drugie” i „teksty trzecie” , nie będące przecież tym samym, co przekaz. Zajmując się archeologią mediów 
inaczej niż Siegfried Zielinski, poszukujący w swoim filozoficznym eseju antenatów dzisiejszych mediów 
w dawnych przedmiotach i ideach (por. Zielinski, 2000), i inaczej niż Erkki Huhtamo, który tropił powracają
ce w historii wzorce dyskursywne inspirowane przez media (por. Huhtamo, 1997), chcę zastanowić się nad 
tym, jaką społeczną rolę pełnił kiedyś konkretny przekaz medialny i właśnie jego nietrwałość jest pierwszym 
problemem, który napotkam (nie pozostawia bezpośrednich śladów w przestrzeni, jak surfer w metaforach 
Kapuścińskiego i Baumana, wymyka się tradycyjnemu pojęciu czasu -  „telewizja (...) jest nieustanną teraź
niejszością” , pisał McLuhan, 2001:422). Do pewnego stopnia archeologia mediów jest wykopaliskiem bez 
antycznych skorup. „Wszystkie nietrwale media mają charakter płynny -  pisała Antonina Kłoskowska. Przy 
zastosowaniu elektronicznej techniki są zdolne przezwyciężać przestrzeń, ale same realizują się w czasie ja
ko proces, nie jako struktura przestrzenna na podobieństwo środków trwałych” (Kłoskowska, 1983: 320). 
Chodzi więc w istocie nie o przekraczanie przestrzeni, jak w przypadku tradycyjnej archeologii, a o przekra
czanie czasu, jak w scenie z Kontaktu, od której zacząłem.

Możliwość takiego „odłowienia" już wyemitowanego sygnału, jakkolwiek bardzo pociągająca, wciąż 
jednak pozostaje wizją z gatunku science fiction. Nic nam zresztą po samym przekazie bez wiedzy o tym, ja
kie sensy tworzyli w oparciu o niego jego widzowie. Pisze Carolyn Marvin: „Media nie są obiektami trwały
mi: nie mają naturalnych krawędzi. Są kompleksami zwyczajów, przekonań i procedur wpisanych w złożo
ne kulturowe kody komunikacji. Historia mediów jest niczym mniej i niczym więcej niż historią korzystania 
z nich, co zawsze przenosi naszą uwagę z samych mediów na naświetlane przez nie społeczne praktyki 
i konflikty” (za: Huhtamo, 1992: 222). Archeologia mediów nie powinna więc skończyć się na czymś w ro
dzaju skansenu telewizorów (czy innych urządzeń z zamierzchłych czasów, które znajdziemy w fenomenal
nym skądinąd internetowym Dead Media Project4, stworzonym, jak piszą autorzy, dla „paleontologów ko
munikacji”), czy na analizie archiwalnych audycji. Utopijny być może projekt archeologii mediów powinien 
stawiać pytania o tożsamość, jej rodzenie się, trwanie i zmianę, oraz o wzrastający udział doświadcze
nia zapośredniczonego w „ja” tak zbiorowym, jak i indywidualnym.

3 Mediated experience, tłumaczone tu jako „doświadczenie zapośredniczone", w polskim tłumaczeniu książki Thompsona 
jest -  mniej fortunnie -  „doświadczeniem medialnym", W dalszej części tekstu, jeżeli nie liczyć bezpośrednich cytatów 
z Thompsona, używam określenia „zapośredniczone" za polskim tłumaczeniem Nowoczesności i  tożsamości Giddensa. 
Tam też szerzej o tym pojęciu (por. Giddens, 2 0 02 :33 -3 9 ; 314).

4  http://www.deadmedia org (20.12.2003).

http://www.deadmedia
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Dziewiętnasty sierpnia 1992 roku, „jedynka” TVP Blake i Krystle muszą opuścić rezydencję Carring- 
tonów, ponieważ Alexis przejęta cały ich majątek. Doprowadzony do ostateczności Blake zamierza udusić 
byłą żonę, ale Krystle odciąga go od niej. Carringtonowie wybierają się do La Mirage, gdy dostają wiado
mość, że hotel plonie. Wynajmują apartament w Carltonle. Podczas pożaru ginie Claudia, a Jacky zostaje 
ranna. Sammy Jo wyprowadza z płomieni Claya, a Amandę ratuje nieznany mężczyzna. Blake zleca odszu
kać wybawcę córki. Okazuje się, że jest nim Michael Callaine, byty kochanek Fallon, który wrócił po pię
ciu latach do Denver. W przeszłości naraził się czymś Blake'owi i ten radzi mu trzymać się z dale
ka od Amandy. Dzieci Carringtonów potępiają postępowanie Alexis wobec Blake'a. Amanda 
wyprowadza się z rezydencji i podejmuje pracę w biurze prasowym Denver Carrington. Steven 
zostaje mówiąc, że będzie kontrolował posunięcia matki. Dexter także ją krytykuje. Jedynie Ben po
zostaje przy niej i zamieszkuje w jednym z czterdziestu ośmiu pokoi rezydencji. Jego radość ze zwycię
stwa nad bratem zostaje zmącona tajemniczym telefonem z Australii, od kobiety, którą znał w przeszłości. 
Alexis wykupuje jedną z miejscowych gazet i nakazuje redaktorowi naczelnemu umieścić na czołówce tekst 
oskarżający Blake’a o spowodowanie śmierci pewnej kobiety, która zginęła podczas pożaru w La Mirage.

Dziewiąty października 1992 roku, „dwójka” TVP „Dobry wieczór! Koto Fortuny i wielkie emocje 
znów w Państwa domu. Gospodarzami tego programu są Wojciech Pijanowski i Magda Masny. Zaczyna
my!". W świecącej, odpustowej scenografii, pełnej migających żarówek, trzech graczy, każdy na tle błysz
czącego rombu w innym kolorze: Andrzej, lat 33, „żonaty, dwoje dzieci, słucha jazzu", Bogusław („jestem 
trochę zdenerwowany") i Roman, lat 33, troje dzieci. Magda Masny, asystentka prowadzącego w seledyno
wym kostiumie mini, nic nie mówi. Uśmiecha się pod tablicą z ukrytymi literami układającymi się w hasto 
z kategorii „przysłowie". „Tadeusz -  prowadzący z sumiastymi wąsami zwraca się do aksamitnego głosu 
z offu -  co mamy dziś na kole?". „Łóżko wodne -  odpowiada głos -  o wartości dwudziestu siedmiu milio
nów siedmiuset tysięcy złotych". Kilkanaście minut później, po dwóch przerwach na reklamę, do finału prze
chodzi pan Bogumił. Magda Masny czule gładzi maskę czerwonego poloneza ufundowanego przez firmę 
Elektromis. Gdy pan Bogumił wygra go drugim w historii polskim wydaniu Kota Fortuny (kategoria: tytuł, ha
sto: „Ogniomistrz Kaleń” ) i otworzy bagażnik, w środku znajdzie artykuły spożywcze z hurtowni Elektromis, 
między innymi wielką puszkę szynki konserwowej z napisem „Polish Ham". Jeszcze nie ma prawa jazdy, ale 
lada chwila czeka go egzamin. Jest bardzo szczęśliwy. Muzyka i uśmiechy. Wszyscy machają do kamery, 
Andrzej i Roman też. Napisy końcowe.

„Pamiętacie?” -  poświęcone telewizji fora internetowe są pełne wątków zaczynających się od „pa
miętacie?". Ktoś wspomina Teleranek („niewidzialna ręka to także ty!” ) i „dzień, w  którym nie było Teleran- 
ka". Ktoś Sondę i jej tragicznie zmarłych prowadzących, Kabaret Starszych Panów, serial Siedem życzeń, 
Niewolnicę Isaurę, której jeden odcinek telewizja wyemitowała później na specjalną prośbę telewidzów 
w swoje pięćdziesięciolecie, Ktoś pamięta, jak w studiu warszawskiej telewizji, podczas programu na żywo, 
niedźwiedź zaatakował spikerkę, ktoś inny -  jak „Miś z okienka", gdy wydawało mu się że zszedł już z ante
ny, rzucił: „pocałujcie mnie w dupę” . A pamiętacie, jak Joanna Szczepkowska ogłosiła w dzienniku, że 
czwartego czerwca skończył się w Polsce komunizm? A jak Wicherek pokazywał nadnaturalnie wielkie 
grzyby? Jak się wychodziło na spacer w porze dziennika? A Klaudiusz, Gulczas i Manuela? W  labiryn
cie? Młody Filip Łobodziński w Stawiam na Tolka Banana? Jan Suzin. Butik Grażyny Szczęśniak, a w nim 
Bohdan Butenko skrzypiącym flamastrem coś rysuje. Turniej miast. „Komora maszyny losującej jest pusta", 
a „nad przebiegiem losowania czuwa Komisja Kontroli Gier i Zakładów". Irena Dziedzic. „Halo, Warszawa, 
halo, Warszawa". „Przepraszamy za usterki” .



Sylwester Latkowski, reżyser Blokersów i Gwiazdora, wydal w 2001 roku książkę Pamiętam jak... in
spirowaną dwiema innymi: I Remember Joe Brainarda i Je me souviens Georgesa Pereca. Składają się na 
nią 472 zdania -  obrazy zapamiętane z młodości. Każde zaczyna się tak samo: „pamiętam...” (por. Latkow
ski, 2001 ) 5. Policzyłem: ponad sześćdziesiąt wpisów mniej lub bardziej związanych z telewizją i innymi me
diami. Pisze Latkowski między innymi: „Pamiętam, jak nikt nie lubił oglądać czeskiej dobranocki Opowieści 
z mchu i  paproci, w  której występowali Żwirek i Muchomorek. Z czeskich filmów animowanych popularno
ścią cieszyły się Rumcajs i Krecik. (...) Pamiętam, jak wszystkie psy na podwórku zwały się Szarik. (...) Pa
miętam Hansa Klossa. (...) Pamiętam Siedemnaście mgnień wiosny. (...) Pamiętam, jak w czasie żniw 
Dziennik Telewizyjny informował o kłopotach wynikających z braku części do kombajnów Bizon i sznurka do 
snopowiązałek (...). Pamiętam, jak w Studio 2  pokazywano seriale Kosmos 1999 i Planeta małp. (...) Pamię
tam, że Edward Gierek lubił oglądać Kojaka6. Pamiętam, że pierwszy polski kolorowy odbiornik telewizyjny 
Jowisz miał sensoryczne przełączniki kanałów (...). Pamiętam, że nie pozwalano mi oglądać serialu Ja, Klau
diusz z powodu planszy poprzedzającej jego emisję: „Tylko dla dorosłych'’ . Pamiętam, jak u sąsiadki wybuchł 
kineskop w telewizorze kolorowym Rubin. (...) Pamiętam, jak Nina ukrywała przed wszystkimi zniewolenie 
się serialem Isaura. Nie mogła odpuścić żadnego odcinka, oglądała także poranne powtórki. (...) Pamiętam 
jak w Dzienniku Telewizyjnym pokazano obnażonego, z okazji Dnia Dziecka, ptaka Jana Borysewicza” (Lat
kowski, 2001, różne strony).

Wraz z rozwojem mediów coraz większa ilość naszych doświadczeń to doświadczenia zapośred
niczone, relacje z fikcyjnych lub dalekich światów wtórnie włączone w przestrzeń naszej codzienności 
tak, jak obrazują to przytoczone powyżej urywki wspomnień Latkowskiego. „Doświadczenie medialne [za
pośredniczone -  M.H.] -  pisze John B. Thompson -  jest zawsze doświadczeniem ponownie skontekstuali- 
zowanym: jest to doświadczanie wydarzeń, które przenikają z miejsc odległych i przez odbiór oraz przyswa
janie produktów medialnych są umieszczane w praktycznych kontekstach życia codziennego” (Thompson, 
2001:225). Odróżniając doświadczenie zapośredniczone od doświadczenia przeżytego, diltheyowskiego Er- 
lebnis, autor kontrastuje ciągły, natychmiastowy i nieunikniony w życiu codziennym charakter tego pierw
szego z nieciągłością i wybiórczością tego drugiego. Nie jest więc tak, że medialny strumień informacji two
rzy naszą tożsamość w całej jej rozciągłości, mamy raczej do czynienia z ciągłym wzajemnym 
uzupełnianiem się doświadczenia zapośredniczonego i Erlebnis. Nie sposób jednak nie dostrzec wzra
stającej roli doświadczenia zapośredniczonego i pojawiających się symptomów kulturowej paniki zwią
zanej z obecną im plic ite  w tym podziale groźbą, że jedno z doświadczeń całkowicie wyprze drugie. Cha
rakterystyczne są tu szczególnie narracje grożące całkowitym uzależnieniem od medium: wystarczy 
przypomnieć szokującą rolę Ellen Burstyn w Requiem dla snu7, w którym doświadczenie zapośredniczone 
coraz bardziej „rozpycha się” w Erlebnis, aż w końcu szczelnie je wypełnia i bohaterka staje się TV junkie, 
ćpunem telewizji, ostatecznie tracąc jakikolwiek kontakt z rzeczywistością doświadczenia przeżytego. Po
dobnie, jako wyraz paniki wywołanej przez poczucie wzrastającej roli doświadczenia zapośredniczonego, 
możemy interpretować czasem histeryczne, a czasem sensacyjne artykuły prasowe o wirtualnej rzeczywi
stości („czy już niedługo będziemy mogli uprawiać seks na odległość?!"). Punktem wyjścia trylogii Matrix

5 Tę samą formę, oprócz Brainarda i Pereca, wykorzystał też brytyjski krytyk filmowy Gilbert Adair w swojej książce My- 
ths&Memories (Londyn 1986).

6 Gomułka miał z kolei -  kto pamięta? -  wściekły rzucać kapciami w telewizor, gdy tylko na ekranie pojawiali się Starsi 
Panowie.

7 reż. Darren Aronofsky, USA 2000.
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braci Wachowskich jest zaś scena, w której główny bohater, którego przeczucie nierzeczywistości życia nie 
opuszczało od dawna, ostatecznie przekonuje się, że to, co brat za Erlebnis, okazuje się być ułudą wygene
rowaną przez wrogie ludzkości maszyny.

Pisze Thompson: „Życie w świecie zmediatyzowanym to ciągłe przeplatanie się wielu różnych form 
doświadczenia. Dla wielu ludzi doświadczenie przeżyte wciąż ma ogromny wpływ na kształtowanie ich »ja« 
(...). Jednakże, jeśli porównamy nasze dzisiejsze życie z życiem ludzi sprzed dwu lub trzech wieków, jasne 
stanie się dla nas, że struktura doświadczenia znacznie się od tego czasu zmieniła. Chociaż doświadczenie 
przeżyte wciąż pozostaje podstawowe, coraz bardziej uzupełnia je, a niekiedy zastępuje, doświadczenie me
dialne, zakłada coraz większą rolę w samokształtowaniu. Ludzie coraz częściej czerpią z doświadczeń me
dialnych informacje pozwalające im kształtować własne »ja«” (Thompson, 2001: 229-30).

Przez swoje wtórne umiejscowienie w czasie, doświadczenie zapośredniczone staje się sprawą poko
leniową. Dlatego część swoich wspomnień, również tych zapośredniczonych, Latkowski, rocznik 1968, mu
siał opatrzyć przypisami. Jedna z dziennikarek radiowej „Trójki” sprytnie unika życiorysowego pytania
o wiek: „Przybliżona data urodzin: okolice dobranocek Jacek i Agatka oraz Miś z  Okienka” 8 -  i wszystko ja
sne. Pokolenie moich rodziców pamięta jeszcze moment, w którym w domu pojawił się telewizor9 i, być mo
że, wspólne oglądanie Kobry u sąsiadów, którzy kupili telewizor wcześniej. Dla późniejszych pokoleń telewi
zja jest już środowiskiem naturalnym, rzeczą, która „była od zawsze” i która jest już niezauważalna, tak 
fizycznie, jak i psychologicznie (Morley, 2003; Kokocińska, 2003). (McLuhan pisząc o gazecie i, szerzej, me
diach jako części środowiska podkreślał, że środowisko przeważnie umyka naszemu postrzeganiu, To, cze
go potrzeba w mówieniu o współczesności, to umiejętność, mówiąc językiem psychologii postaci, Gestalt 
switch: oddzielenia figury od tła, a później analizy tła jako figury. „Ryby nie wiedzą, że woda istnieje, póki nie 
zostaną wyrzucone na brzeg" McLuhan, 2001:57). To z telewizji do pewnego stopnia czerpie się wzorce ról 
kobiecych i męskich, wiedzę o świecie zewnętrznym i skrypty zachowań; ona też, jak pokazała książka Lat
kowskiego, do pewnego stopnia określa wspomnienia z dzieciństwa: „Jako ośmiolatka znałam na pamięć 
teksty wszystkich reklam -  pisze Dorota Masłowska, rocznik 1983 -  które recytowałam z telewizorem, do
prowadzając rodziców do szału. Nie wierzę, że do końca je zapomniałam. Czasami zastanawiam się, na ile 
nauczyliśmy się żyć z telewizji. Jak należy chodzić, mówić, głaskać, czuć. Czasami boję się, że (...) nie ko
chamy, tylko recytujemy jakieś kwestie zasłyszane dawno w Dynastii" (Masłowska, 2002)110. W Pamiętam 
jak... spisanym przez pokolenie urodzone w latach osiemdziesiątych, znaleźlibyśmy więcej doświadczeń 
zapośredniczonych. „Niewolnicę Izaurę oglądali zresztą wszyscy -  wspomina narrator powieści Mirosława 
Nahacza: obaj z rocznika, jak wskazuje tytuł książki, Osiem cztery -  kiedy ją puszczali w telewizji, ulice byty 
puste, jak w poniedziałek była powtórka jednego z ważniejszych odcinków, odwołali nam lekcje. W pokoju 
nauczycielskim ustawili sobie telewizor, cwaniaki. Byliśmy gówniarzami, nie rozumieliśmy powagi sytuacji. 
Potem taką furorę zrobiła tylko Dynastia, ale to już nie było to, bo po którejś setce w fabułę wmieszali ko
smitów. Zresztą Dynastia była serialem politycznym. Specjalnie ją wprowadzili, żeby pokazać, jaki zajebisty 
jest kapitalizm, popatrzcie na Aleksis, ma pięćdziesiąt lat, a i tak jest laską, to od lepszego, nowoczesnego

8  http://www.radio.com.pl/trojka/ludzie/dudzinska.asp (20.12.2003).
9 Brakuje w Polsce analizy historycznego momentu powszechnego wprowadzenia telewizji, która na podobieństwo ame

rykańskiej, napisanej przez Lynn Spigel książki Make Room For TV  (Chicago 1992), pokazałaby jak znaczące dla, wcze
śniej w znikomym tylko stopniu zmediatyzowanego, życia codziennego było to wydarzenie.

10 Nieoceniony w demaskowaniu fenomenów popkultury autor Pokolenia X, Douglas Coupland, opisuje „teleprzypowie- 
ści”, czyli tendencję do porównywania sytuacji z życia codziennego z serialami telewizyjnymi: „To zupełnie tak jak wte
dy, gdy wszyscy myśleli, że Alf zjadł Szczęściarza!’’. D. Coupland, Pokolenie X, Warszawa 1998, s. 130.

http://www.radio.com.pl/trojka/ludzie/dudzinska.asp
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jedzenia, limuzyny, pałace, trąbki w czołówce, faceci w drogich garniturach, wszystko amerykańskie, a nie 
z peweksów, cuda. Nawet podobało mi się tamto życie, mimo że warstwa ideologiczna znajdowała się jesz
cze poza zasięgiem. Wnuk Blejka Karingtona jeździł po swoim domu małym samochodem, który wyglądał 
jak prawdziwy. To był strzał w dziesiątkę, scenarzyści mieii w sobie pierwiastek geniuszu, bo takie małe au
to było marzeniem prawie wszystkich dzieciaków. Z nami zresztą mieli największy problem. Nie tak łatwo za
stąpić Janka Kosa i Szarika albo wilka i zająca. Ale i tak im się udało. Spajdermen, Batman i Supermen. 
Współczesna wersja Boga. Ale wprowadzenie superherosów było dość ryzykownym krokiem, bo rzeczywi
stość w tych bajkach i komiksach jest jeszcze realniejsza niż w Dynastii. Pokazywały syf, brud i przestęp
czość, nie do końca same cukierki. Dobrze, że u nas dorośli nie czytają komiksów, bo socjalizm mógłby nie 
upaść. Potem te obrazy straciły wyrazistość i przez to stały się symbolami. Pokolenie Kola Fortuny, Ulicy Se
zamkowej i gum Turbo. Ikony z autami zbierali wszyscy, najrzadszy byt niebieski peugeot i pomarańczowy 
pontiac, srebrne alfa romeo walały się wszędzie. Ktoś kupił antenę satelitarną, kolory, bajki i Ameryka" (Na- 
hacz, 2003: 37).

Mój wybór Dynastii i Kola Fortuny do rozważań nad archeologią mediów jest również wyborem poko
leniowym, określonym przez przywołaną przez książkę Latkowskiego konstrukcję „pamiętam, jak...". Pa

miętam, jak w czwartki w mojej szkole podstawowej rozmawiało się o ostatnim odcinku emitowanej 
w środy Dynastii i że później zmieniono porę nadawania. Pamiętam, że Alexis jadła truskawki z Pa

tagonii, a w jednym odcinku pita polską wodę mineralną. Pamiętam księcia z Mołdawii -  w Dy
nastii Mołdawia, podobnie zresztą jak Patagonia, znaczyło: „bardzo daleko". Pamiętam, że Steven 

był gejem, czego Blake nie mógł zaakceptować. Pamiętam do dziś muzykę z czołówki. Pamiętam 
zbuntowaną Fallon i to, że wszyscy mówili na nią Faron. Pamiętam, jak Adam chciał zabić Jeffa i zlecił po

malowanie jego gabinetu farbą wydzielającą toksyczne związki. Pamiętam Kolo Fortuny i zgadywanie haseł 
przed telewizorem. Pamiętam: „Magda, pocałuj pana" i kupowanie samogłosek. Pamiętam swój pierwszy 
komputer i grę Kolo Fortuny na dużej, czarnej dyskietce 5,25 cala, której nie mogę dziś nigdzie odczytać. Pa
miętam gumę Turbo z obrazkami, którymi można się było wymieniać z kolegami. Pamiętam Polonię 1 Wio
cha Grauso, a w niej McGyvera, Drużynę A i japońskie kreskówki: Yattaman i jeszcze jedną z piłkarzem
o imieniu Tsubasa. Pamiętam, jak mój kolega zbierał puszki z zagranicznych (mówiło się: „zachodnich” ) piw, 
a potem, nagle, te piwa można było kupić w sklepie na rogu. Pamiętam, jak Wiadomości prowadziła Małgo
rzata Szelewicka. Pamiętam, jak oglądałem wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Pamiętam, jak ro
dzice kupili „malucha” na przedpłatę za milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Pamiętam: pięć ty
sięcy z Chopinem, dziesięć tysięcy z Wyspiańskim, najrzadziej spotykane -  dwadzieścia tysięcy ze 
Skłodowską. Pamiętam: denominacja. Pamiętam, jak w któreś wakacje gdzieś w Kampinosie zauważono 
królisa -  skrzyżowanie królika z lisem -  a w Wiadomościach jakiś profesor opowiadał przy okazji o mitolo
gicznym Minotaurze.

III.

W listopadzie 1990 roku, niedługo po rozpoczęciu jej nadawania w wakacje 1990 roku, Dynastia by
ła najpopularniejszym i najlepiej ocenianym programem Telewizji Polskiej z 73-procentową oglądalnością. 
Miesiąc później wskaźnik oglądalności przekroczył 80 proc. i długo nie schodził poniżej tego poziomu. 
W żadnym ze źródeł, do których dotarłem, oglądalność nie spada poniżej 50 proc. Gdy dziennikarze mie
sięcznika „Film” zsumowali kiedyś oglądalność serialu w paśmie porannym i wieczornym -  doszła ona do 
100 proc. (czerwiec 1991). Na ostatni, 220. odcinek serialu, nadany na początku stycznia 1994 r. czekało
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ponad szesnaście milionów Polaków. „Przedostatni odcinek serialu nadany w święta skończył się mrożącą 
krew w żyłach sceną. Crystal celuje z pistoletu wprost w serce Blake'a. Strzeli w Nowy Rok. A może nie?”
-  pytała „Gazeta Wyborcza” .

Koto Fortuny, teleturniej na licencji amerykańskiej, pojawił się na ekranie „dwójki" w październiku 1992 
roku. „Jeszcze nikt nie robił badań nad popularnością programu wśród telewidzów -  opowiadał Wojciech Pi- 
janowskl, producent i prowadzący Kola... w  kilka tygodni po premierze -  na razie korzystam z prywatnych 
obserwacji: gdy telewizja emituje Kolo Fortuny, wyglądam przez okno. Z domu mam widok na 12 telewizo
rów w innych mieszkaniach. Rekordowo program oglądano w 12 domach, najgorszy wynik to 9. Czyli
-  chwyciło". Pięć miesięcy później producenci programu mieli już ponad 370 tys. zgłoszeń od potencjalnych 
uczestników, z których każdy, według tygodnika o wiele mówiącym tytule Miliarder, wydawanego zresztą 
przez spółkę przygotowującą testy, za test kwalifikacyjny zapłacił 150 tys. złotych (dziś: piętnaście). Wiele 
wypełniało testy kilka razy, w nadziei, że -  mimo że testy miały badać między innymi cechę tak stabilną jak 
osobowość widzów -  za którymś razem się uda. W 1993 roku teleturniej oglądała regularnie średnio poło
wa telewidzów, a same reklamy, którymi go przerywano (dopóki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie za
kazała telewizji publicznej tej praktyki 1 lipca 1993 r.) stanowiły 70 proc. dochodu „dwójki". Pijanowski pro
wadził program do 1994 roku, potem, wraz ze stopniowym spadkiem jego popularności, prowadzący 
zmieniali się. Kola Fortuny nie ma na antenie od 1998 roku.

Choć Dynastię, wieczorną operę mydlaną amerykańskiej ABC emitowaną w USA między 1981 a 1989 
rokiem, wyeksportowano do blisko 70 krajów, a również stworzony w Ameryce format Koła Fortuny nie 
ustępował jej popularnością na całym świecie, w Polsce programy te trafiły na czas szczególny, stając się 
czymś więcej niż tylko wieczorną telewizyjną rozrywką. Poniżej chcę wskazać kilka tropów interpretacji 
obecności i popularności Dynastii i Kota Fortuny w Polsce wczesnych lat 90. Ich znaczenie w specyficz
nie polskim kontekście widzę w przecięciu ideologicznej i społecznej zmiany zapoczątkowanej przemia
nami roku 1989 i nowych kodów estetycznych, obrazujących „nowe”, wprowadzanych między innymi 
przez telewizję.

Dynastia pojawia się na ekranach w niewiele ponad rok po wyborach do sejmu kontraktowego. W Pol
sce gospodarcze przemiany z jednej strony pozbawiają miliony ludzi gwarantowanego przez państwo po
czucia pewności i stabilizacji, z drugiej -  dają nadzieję na szybkie wzbogacenie się i to niezależnie od wcze
śniejszego statusu i wykształcenia. „Wszyscy pamiętamy -  pisze Sławomir Sowiński -  rzędy turystycznych 
łóżek, ciągnące się wzdłuż ulic naszych miast i miasteczek, na których w roku 1989 rodził się nowoczesny 
polski kapitalizm. Zza ich tandety wyglądała wtedy powszechna niemal nadzieja, że uwolniona kreatywność 
rodaków stanie się »nowym źródłem bogactwa narodów«, a tłum ulicznych handlarzy za rok lub dwa stanie 
się stateczną klasą średnią, która zasieje nad Wisłą mieszczańską solidność, szacunek dla ciężkiej pracy 
i prywatnej własności" (Sowiński, 2003). Nadzieja ta, kontynuuje Sowiński, okazała się płonna. Mnie bar
dziej interesuje jednak przywołany przez badacza wątek „uwolnionej kreatywności” i jakże częste w tych la
tach narracje szybkich karier finansowych, często zawdzięczanych grze na giełdzie papierów wartościo
wych, bardzo symbolicznie ulokowanej w miejscu dawnego Komitetu Centralnego PZPR. Finansowe 
huśtawki nieustabilizowanego systemu z jednej strony zwiększały ryzyko inwestycji, z drugiej -  kusiły: nie 
trzeba było szczególnej wiedzy, by się wzbogacić. Łóżko polowe, do dziś symboliczny atrybut początkują
cego polskiego kapitalisty, mógł przecież ustawić każdy. Później wystarczył już, jak w Kole Fortuny, które 
wchodzi na antenę niewiele później, tut szczęścia.

W ten sposób fabularny schemat popularnego teleturnieju możemy odczytywać jako paralel- 
ny do charakterystycznej dla czasu pionierów narracji finansowego sukcesu, czy to realnego czy 
wymarzonego. Każdemu może się udać. Można powiedzieć, że nie było lepszego czasu, by Kolo...
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i Dynastię wyemitować, i nie dziwi sceptycyzm narratora Osiem cztery, który odczytuje w tej zbieżno
ści coś więcej niż przypadek („Specjalnie ją wprowadzili, żeby pokazać, jaki zajebisty jest kapita

lizm"). O ile więc w  polskiej recepcji Kota Fortuny możemy widzieć uproszczony do granic baj- 
kowości schemat „od pucybuta do milionera", razem z całą kapitalistyczną mitologią zadany 
społeczeństwu przemian, o tyle Dynastia wydaje się funkcjonować jako najdoskonalsze 

estetyczne urzeczywistnienie „świata miliarderów” (jak nazywaliśmy milionerów w czasach 
przed denominacją). Zaryzykujmy tezę, że do pewnego stopnia każdy zapragnął żyć w Dynastii 

i chciał też, co więcej, by było to tak proste jak wygranie poloneza w Kole Fortuny. Jak głosiła ów
czesna telewizyjna reklama Lotto: „miliard w środę, miliard w sobotę".

„Rozwój mediów -  pisze Thompson -  w dużej mierze zwiększa możliwości przekazu komunika
tów potencjalnie ideologicznych w szerokiej przestrzeni i czasie oraz ponownego ich umieszczania 
w odmiennych otoczeniach. Innymi słowy, stwarza warunki przemycenia wartości ideologicznych do 
życia codziennego" (Thompson, 2001:214). Nawiązując do tej tezy, można powiedzieć, że moja arche
ologia mediów jest projektem mającym na celu zbadanie, do jakiego stopnia pozornie rozrywkowe i w y
łączające widza z polityki życia codziennego programy, okazywały się mieć moc ideologiczną i w rze
czywistości kształtować to życie codzienne wraz z wyobrażeniami o życiu idealnym. „To czy treść 
symboliczna jest ideologiczna -  dodaje Thompson -  zależy od tego, jak jest przyjmowana i wykorzy
stywana w życiu” (Thompson, 2001: 214). Należy więc przyjrzeć się nie tylko estetyce i strukturze Dy
nastii i Kota Fortuny, ale i temu, w  jaki sposób te przekazy medialne funkcjonowały w rzeczywistości, 
do której je wprowadzono.

Dziewięćdziesięcioprocentowa oglądalność, bez trudu osiągana w 1991 roku przez emitującą Dyna
stię i praktycznie pozbawioną konkurencji telewizję publiczną, to dziś marzenie każdego szefa anteny. „Broń 
Boże, żeby telefon zadzwonił w środę między 20.05 a 20.53” , ironizował krytyk z „Filmu” , ale zapewne cał
kiem na poważnie zgodziłyby się z nim miliony widzów Dynastii. Grasujący po uzdrowiskach Ciechocinka 
złodzieje okradali pokoje pensjonariuszy właśnie wtedy, gdy wszyscy schodzili do świetlicy na Dynastię, do
nosił łódzki „Głos Poranny” . W gminie Małogoszcz w Kieleckiem rodzice nadali dzieciom imiona bohaterów 
serialu: ksiądz ochrzcił Bena Sochę, Kevina Sieczkę i Alexis Guzik, której, choć jej nie znam, dedykuję moją 
pracę11. Boss śląskiego świata przestępczego miał pseudonim „Carrington" i trząsł całym regionem, nie 
zważając na dość nietypowy rozziew między angażującym machismo statusem szefa gangu a ksywą za
czerpniętą ze stereotypowo kobiecej opery mydlanej. Gdy w 1993 roku przeprowadzono badanie, w  którym 
Polaków poproszono o wymienienie wzorców do naśladowania, na czele listy kobiet znalazła się profesor 
Ewa Łętowska, a za nią Krystle Carrington. Wśród męskich wzorów pierwszy był profesor Zbigniew Religa, 
a drugi -  Blake Carrington. O serialu rozmawiało się bez względu na płeć, wiek czy wykształcenie. Przez 
cztery lata Dynastia stanowiła część środowiska naturalnego Polski.

Mariusz Szczygieł, na początku lat 90. autor błyskotliwych reportaży o przemianach obyczajowych 
i społecznych po wielkiej zmianie (por. Szczygieł, 1996), potwierdza w rozmowie ze mną: fenomen Dy
nastii byt nie do zignorowania. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, odwołując się do badań Mieczysława Ga
łuszki, pisze o „syndromie Dynastii" objawiającym się „naśladowaniem ubioru i zachowania aktorów se
rialu oraz łańcuchem białych limuzyn ciągnących się przed Warszawskim Pałacem Ślubów” 
(Szymkowska-Bartyzel, 2003). Co charakterystyczne, w reportażach Szczygła syndrom ten nigdy nie

11 Mariusz Szczygieł (1996 :159 ) wymienia również, już nie z Dynastii, ale z tego samego okresu, modę na Sandrę, Dżo- 
natana i Vanessę. Amerykańskie znaczy lepsze?
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gra roli pierwszoplanowej -  jest właśnie częścią środowiska, t łem, które materializuje się w  najniezwy- 
klejszych miejscach opowieści jako zabawna pointa czy niespodziewane nawiązanie, jak w  historii pol
skich scientologów uczących się „skali tonów emocjonalnych” na postaciach z serialu: „Każda emocja 
ma swój numer (...) gdy Chruszczow walił butem w trybunę ONZ »byt na 1,5« (gniew), Camus napisał 
Obcego na 1,9 (ból) (...) Alexis (która potrafi powiedzieć: »Jaka piękna suknia, podziwiam ją na tobie już 
od kilkunastu lat«) zawsze jest na 1,1 (skryta wrogość)” (Szczygieł, 1991). Jest też Dynastia metoni- 
mią luksusu, finansowego szczęścia i ekonomicznego sukcesu -  tak jest na przykład w reportażu Za
bierz nas do diamentu, przedstawiającym oszałamiający sukces amerykańskiej korporacji Amway 
w Polsce: „Wojciech Baumgart z Bydgoskiego byt rolnikiem. Miał podtrzymywać tradycje rodzinne.
-  Czyli miałem być z dziada pradziada dziad -  mówi. Rzucił gospodarstwo. Potem przez tydzień żyt jak 
w Dynastii. (...) Joanna i Adam Milewscy, ekonomistka i elektryk także zostawili swoje zawody. W Dyna
stii żyli już trzy razy” (Szczygieł, 1996:136). Amway, korporacja grupująca akwizytorów w struktury pi
ramid (każdy akwizytor czerpie zyski z działalności następnych zwerbowanych przez siebie akwizyto
rów), nie mógł wejść do Polski w  lepszym momencie -  okazał się doskonałą odpowiedzią na poczucie, 
że wszystko jest możliwe. Skanalizował symbolicznie wyrażone przez Dynastię i Kolo Fortuny wrażenie 
„nowego otwarcia". Szczygieł relacjonuje, jak prowadził w wypełnionej po brzegi Sali Kongresowej spo
tkanie członków Amwaya: „Krzyczę: CZY SEKTOR A UWAŻA SIĘ ZA LUDZI SUKCESU!!!??? Z sali: Ta- 
aaak! Grażyna [Torbicka, współprowadząca -  M.H.]: CZY SEKTOR B UWAŻA SIĘ ZA LUDZI SUKCE
SU!!!??? Z sali: Taaaaaaaaaaaaak! Brawa i gwizdy zachwytu. (...) Na scenę mają wejść ci, którzy jako 
pierwsi Polacy zaszli w Amwayu najwyżej. Urszula i Zbigniew Kalinowscy ze Stargardu. Kiedyś byli w ła
ścicielami bankrutującego punktu ksero. Mają po trzydzieści lat. Trzy lata temu powiedzieli »Gazecie«, 
że muszą mieć tak duży dom, aby pies biegnący z jednego końca na drugi trzy razy odpoczywał. Dziś 
mają. Są Diamentami12. Jeżdżą czerwonym BMW" (Szczygieł, 1996:141). Baumgartowie dzięki Am- 
wayowi pojechali na Wyspy Kanaryjskie. Ich relacja to opowieść o veblenowskiej ostentacyjnej kon
sumpcji: „Wojciech Baumgart: -  Przy śniadaniu to spędzaliśmy nawet i po półtorej godziny. Owoce mo
rza, świeżutkie, jeszcze się ruszające... To byty obrazy żywcem wyjęte z Dynastii" (Szczygieł 1996:144). 
Każdy z amwayowców ma wizualizować swoje życiowe cele: dla kogoś jest to codzienny obiad w Mar- 
riotcie, dla kogoś kamera Sony, dla kogoś innego mercedes albo wakacje w  Australii. Czyli Dynastia. Jak 
z Amwayem trafia się do Dynastii? To bardzo proste: wystarczy uwierzyć w siebie. W symbolicznym uni- 
wersum Kola Fortuny i rodzin Carringtonów i Colbych z Denver wszystko jest możliwe, a droga od pu- 
cybuta do milionera jest nie dość, że krótka, to jeszcze określona raczej przez zjawiska z pogranicza ma
gii czy może kanapowej psychologii pozytywnej, niż ciężkiej pracy. Gdy w 1999 roku, długo po 
zaprzestaniu emisji serialu, Ewa Grzeszczyk badała postrzeganie wzorców sukcesu w Polsce, respon
denci wciąż znacząco często przywoływali Dynastię. „Film ten -  komentuje Grzeszczyk -  jako jeden 
z pierwszych w naszym kraju seriali ukazujących wyższe sfery amerykańskiego społeczeństwa, wyjąt
kowo głęboko zapadł w  pamięć widzów (...). Dynastia (...) miała wpływ na kształtowanie się aspiracji fi
nansowych, a nawet estetycznych (do tej pory pamiętamy styl »na Dynastię«, popularny wśród polskich 
kobiet nawet jeszcze kilka lat po emisji serialu)” (Grzeszczyk, 2003: 260).

Jeżeli Dynastia stała się metonimią finansowego i życiowego powodzenia (salon sukien ślubnych 
w centrum Wrocławia do dziś nazywa się La Mirage, tak jak luksusowy hotel prowadzony przez Fallon), mu
simy przyjrzeć się samemu serialowi.

12 Najwyższy stopień w hierarchii Amwaya -  niżej są perły, rubiny itd... Stąd tytuł reportażu.
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Było w Dynastii więcej opery niż w przeciętnej operze mydlanej: sceny walki Alexis i Krystle w ogrodo- 
wym stawie, Steven z nową twarzą, wątek z sobowtórem Krystle. Parada poronień, amnezji, ataki ślepo

t y  ty i nagte odzyskiwanie wzroku. To była opera totalna, powiedzieli producenci norweskiemu medio- 
 znawcy Josteinowi Gripsrudowi, który jest autorem bodaj najwnikliwszej analizy recepcji serialu 
 (1996:201). Nie chwyty narracyjne są jednak szczególnie ważne, a estetyka i styl. Dynastia, poka- 

zywana w Polsce prawie dekadę po Stanach Zjednoczonych, to ekstrawagancja strojów i wnętrza peł- 
 ne przepychu. Tygodniowy budżet serialu zamyka) się w milionie dwustu tysiącach dolarów, z których dzie- 

 sięć tysięcy szło na kreacje od Nolana Millera, z charakterystycznymi szerokimi ramionami u kobiet. Gdy wnuk 
Blake’a miał urodziny, cała rezydencja zamieniała się w wielki cyrk, z klaunami i pokazem sztucznych ogni. 
W Dynastii zewsząd kapało zlotem, błyszczały diamenty i śmigały limuzyny dowożące Carringtonów do pry
watnych odrzutowców. W czołówce schodzącej po gigantycznych schodach Krystle, aniołowi w białych sza
tach, towarzyszyły zdjęcia diamentowych kolii, zaś demonicznej Alexis, której wizerunek z długą papierośnicą 
mógł przywodzić na myśl demoniczną Kruellę ze Stu jeden dalmatyńczyków Disneya -  błyszczący Rolls Roy
ce. Można uznać Dynastię za kiczowatą, właściwsze będzie jednak przyjrzenie się jej jako fenomenowi bliższe
mu estetyce kampu, „odmiany wyrafinowania, które jednak wyrafinowaniem nie jest" (Sontag, 1979:307).

Amerykańska eseistka Susan Sontag w swoich Notatkach o kampie szkicowo charakteryzuje to nie
zwykle zjawisko estetyczne, które stało się od 1964 r., kiedy powstał tekst Sontag, będący bodaj pierwszą 
próbą rozpoznania zjawiska, swego rodzaju wytrychem do analiz estetyki współczesności. Potocznie smak 
kampowy kojarzony jest z gustem homoseksualnym, nie bez racji zresztą, pisze Sontag, bo istnieje między 
nimi „szczególne pokrewieństwo, często krzyżują się” (1979:321). Mnie jednak interesuje tu raczej szersze 
rozumienie, któremu zresztą poświęca Sontag większość swojego tekstu. Przywołam tu kilka spostrzeżeń 
pisarki, które choć nie układają się w jasną definicję zjawiska13, zakreślają pewne estetyczne pole, w obrę
bie którego możemy z powodzeniem usytuować tak Dynastię, jak i scenografię Kola Fortuny z jednej strony 
przywodzące na myśl cyrk, z drugiej zaś -  sezam skarbów, czy raczej wykonaną w Las Vegas makietę ta
kiego sezamu.

Obraz Kola Fortuny jako pieczary ze skarbami, implicite obecny w programie od początku (studio, peł
ny nagród bagażnik poloneza), został ujawniony i wykorzystany przez sam program, kiedy zmieniono czołów
kę: w otwarciu odcinka ze stycznia 1994 roku widz prowadzony jest przez komputerowo animowaną niby-ja- 
skinię aż do wypełnionej złotem szkatuły, z której wyskakują litery układające się w nazwę programu. Do 
pewnego stopnia emitujący takie obrazy telewizor sam staje się sezamem skarbów -  gdy reporter „Polityki" 
badał, co wynosi się z domu w razie pożaru, telewizor znalazł się na trzecim miejscu, po dzieciach i domow
nikach mających trudności z poruszaniem się, ale przed zwierzętami domowymi (Markiewicz, 1999).

„Istotą kampu -  pisze Sontag -  jest umiłowanie tego, co nienaturalne: sztuczności i przesady” (1979: 
307). Kamp jest „sposobem widzenia świata jako zjawiska estetycznego. Ten sposób -  sposób kampu -  nie 
widzi świata w kategoriach piękna, lecz w kategoriach sztuczności, stylizacji" (tamże: 308). To kampowa 
optyka -  sposób patrzenia na świat. Ale: „kamp jest również właściwością łatwą do rozpoznania w przed
miotach i zachowaniach ludzi. Są »kampowe« filmy, ubrania, meble, popularne piosenki, powieści, ludzie, 
budynki... To rozróżnienie jest ważne. Jest prawdą, że oko kampu ma moc przeobrażania doświadczeń. Ale 
nie wszystko da się zobaczyć jako kamp. Nie wszystko jest w oku patrzącego” (tamże: 308-309). Z jednej 
więc strony czytanie Dynastii jako tekstu o estetyce kampowej jest moim arbitralnym wyborem Interpreta-

13 „Głupio jest pisać o kampie w tonie uroczystym i głupio jest pisać o nim traktaty -  przestrzega Sontag. Robi się wów
czas samemu bardzo podrzędny kawałek kampu" (Sontag, 1979:308).
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cyjnym, z drugiej strony, wyszukując cechy dla Dynastii charakterystyczne, nie da się od kampu uciec, Ewi
dentnie, biorąc pod uwagę nieprawdopodobne wprost nawet jak na operę mydlaną nagromadzenie fabular
nych niemożliwości (regularne powroty uśmierconych wcześniej postaci, nagłe odnalezienie wcześniej nie
znanego rodzeństwa), kamp w serialu byt zamierzony i wielokodowy tak, by przyjemność z oglądania miał 
zarówno widz przechodzący nad kampem do porządku dziennego, być może niedostrzegający go (ogląda
nie „zwykłe''), widz który przyjmuje kampową optykę i znajduje przyjemność w zabawie operetkowymi kon
wencjami (mąż nie rozpoznaje żony, bo ta zmieniła rękawiczki, wyśmiewał Tuwim operetkę; to oglądanie 
„wyrafinowane”), jak i widz z dystansem patrzącym nie tylko na przesadnie rozbuchaną formę, ale i na swo
ją przyjemność w demaskowaniu jej (to oglądanie „perwersyjne” , zwane też czasem medioznawstwem). 
„Kamp -  kontynuuje Sontag -  widzi wszystko w cudzysłowie. Nie lampa, ale »lampa«, nie kobieta, lecz »ko
bieta«. Dostrzegać kamp w przedmiotach i ludziach to pojmować Bycie-jako-granie-roli. W ten sposób me
taforę życia jako teatru przenosi się w sferę wrażliwości” (Sontag, 1979: 312).

Ostentacja i przesada Dynastii mogła mieć zatem dwa skutki dla jej odbioru: albo widz dostrzegał 
odmienność przerysowanego świata od zwykłych telewizyjnych programów „stylu zerowego” i na mocy 
podwójnego zawieszenia niewiary czerpał, mimo wszystko, przyjemność ze śledzenia emocjonującej ak
cji, ekscesów scenarzysty, kostiumografa czy scenografa, albo -  i ten wariant zainteresuje mnie tu bar
dziej -  uznawał, że również Dynastia reprezentuje „styl zerowy”, żadnego kampu nie ma, tak po prostu 
tam (w Denver, czyli kapitalizmie) jest. Alexis Guzik z Małogoszczy, wyniki sondażu o wzorcach osobowych, 
architektura pewnych miejscowości pod Warszawą, „syndrom Dynastii" czy styl „na Dynastię" pozwalają 
skłonić się raczej ku tej drugiej koncepcji. American dream okresu transformacji, przyniesiony nam W samo 
południe przez szeryfa Gary’ego Coopera z plakatu „Solidarności” 14, miał kampową formę Dynastii.

IV.

Gdy w USA powstawała Dynastia, do Białego Domu wprowadzał się były aktor, Ronald Reagan, a Ne
il Postman w Zabawić się na śmierć (Postman, 1985/2002) wieszczył „zwycięstwo kosmetyki nad ideolo
gią” i wskazywał na Las Vegas, symulację miasta służącą nie do mieszkania, lecz do rozrywki, jako nową 
symboliczną stolicę Ameryki. Jednocześnie w amerykańskich mediach robiło się coraz gęściej od reprezen
tacji wielkich korporacji i rodzimego kapitału jako nosicieli tradycyjnych, dodajmy: republikańskich, warto
ści. Kampowa stylistyka Dynastii (a jest kamp raczej demokratyczny niż republikański, choć jak -  nietrafnie 
w przypadku Polski -  wskazuje Sontag, raczej „apolityczny” ) nie tylko współistniała z konserwatywną, re
publikańską ideologią, ale do pewnego stopnia ją współtworzyła. Agresywny i władczy Blake był figurą pa- 
triarchalną nie tylko w obrębie swojej rezydencji, ale i w kraju, którego ekonomiczne powodzenie było do 
pewnego stopnia uzależnione od powodzenia wielomilionowych kontraktów Carringtona na wydobycie naf
ty (zgodnie z zasadą, że sukces amerykańskiej korporacji to sukces Ameryki). Alexis, intrygantka, której „zło”

14 „Kowboj -  pisze Jolanta Szymkowska-Bartyzel o plakacie „Solidarności” z 1989 roku, na którym Gary Cooper, szeryf 
z filmu W samo południe, zamiast rewolweru trzyma kartę do glosowania -  (...) był dla Polaków symbolem dawno wy
czekiwanej wolności, prawości, porządku. Symbolicznie przeprowadził Polskę z dominującej w latach poprzednich iko
nografii charakterystycznej dla systemu socjalistycznego do ikonografii kultury zachodniej (...) Stanął na czele pokaź
nego zbioru postaci, obrazów i wizerunków, które zaczęły od tej chwili bombardować zbiorową wyobraźnię Polaków 
z niewyobrażalną siłą" (Szymkowska-Bartyzel, 2003).



K u l t u r a  4 8

P  O P u  L  A  R  N  A

polegało między innymi na przejęciu funkcji i zachowań tradycyjnie męskich lub uchyleniu konserwatywnej 
i patriarchalnej ideologii (kobieta szefową wielkiego koncernu naftowego, „rozwiązła" i traktująca swoją sek
sualność jako narzędzie władzy nad mężczyznami, zatrudniająca w sekretariacie -  trudno o lepszy dowód 
na przewrotność scenarzystów -  wyłącznie mężczyzn i nigdy nie pamiętająca ich imion), zagrażała nie tyl
ko spoistości domu Carringtonów (z Krystle będącą wzorcem pozytywnym -  dobrą matką dzieciom, zawsze 
stojącą przy mężu, której życiowy sukces polegał na awansie z roli sekretarki Blake’a do roli jego żony, a naj
większą ambicją było „urodzenie potomka", najlepiej płci męskiej), ale i najgłębszym fundamentom moral
nym kraju. Jej intrygi knute przeciw Blake'owi, często przy współudziale biznesmenów „podejrzanych", bo 
nie pochodzących ze Stanów, byty więc podwójnie groźne. Ideologia Dynastii nie tylko przedstawiała Ame
rykę jako ostoję tradycyjnych wartości, ale i wskazywała potencjalne zagrożenia: obcych tak na zewnątrz 
kraju, zagrażających jego pozycji ekonomicznego i politycznego hegemona, jak i wewnątrz -  czyhających 
na tradycyjny, konserwatywny etos.

W Polsce to połączenie obyczajowego konserwatyzmu (Blake nie może zaakceptować, że jego syn
jest gejem15, Alexis nie dość, że uprawia seks pozamałżeński, to jeszcze z Arabem) z obrazami niczym 

nieograniczonej konsumpcji mogło wydać się dość dziwne, ale w istocie przyczyniło się do gigantycz- 
nego sukcesu serii. Uciekła tym samym Dynastia od schematu „rozpasanego, amoralnego kapi- 

talizmu” , prezentując, owszem, rozpasanie w sferze estetyki, ale już nie w sferze moralności,
 a jeżeli nawet -  to zazwyczaj napiętnowane. Blake i Krystle (imię znaczące) mogli stać się wzor- 

 cami osobowymi, a wnętrza ich rezydencji -  estetycznym kodem określającym upodobania świeżo 
 powstałej i szybko bogacącej się klasy Nowych Polaków, chętnie przyjmujących dobrodziejstwa kultury

 konsumpcyjnej, mniej chętnie jednak -  liberalizm w postawach i obyczajach.
Pisałem, że tak jak zapośredniczone doświadczenie Dynastii współtworzyło tożsamość widzów, 

stanowiąc wizualizację nowego społecznie akceptowanego celu, tak Koło Fortuny stanowiło metaforę 
pożądanych środków jego osiągnięcia: z jednej strony będąc zmitologizowaną wersją rzeczywistych 

 (i po nieobecności w mediach nagle uprzywilejowanych) narracji o „szybkich pieniądzach”, z drugiej
-  wyrażając potrzebę kapitalizmu bez etyki produktywności. W badaniach psychologów społecznych Bog
dana Wojciszke i Wiesława Baryty etyka produktywności, konstrukt będący uogólnieniem weberowskiej kon
cepcji protestanckiej etyki pracy jako fundamentu kapitalizmu, okazała się najsłabiej akceptowana spośród 
pięciu postulowanych przez badaczy kodów etycznych (por. Wojciszke, Baryła, 2002). Zachowania związa
ne z produkowaniem, nabywaniem i trwonieniem dóbr okazywały się najsłabiej poddane regułom moralnym, 
a silnym regulatorem ocen i emocji moralnych okazywała się raczej etyka godności. Choć, jak podkreślają 
autorzy, etyczny kod produktywności (uprzywilejowujący produkcję dóbr, pracowitość, oszczędność i odra
czanie gratyfikacji) nie jest logicznie sprzeczny z kodem godności (uprzywilejowującym godne życie, honor
i duchowość), to ich opozycja okazała się być w Polsce szczególnie wyraźna. W Polsce „tylko kod godno
ści, a nie kod produktywności, jest moralnie relewantny” (Wojciszke, Baryła, 2002:66). Można powiedzieć, 
że symbolicznie, na płaszczyźnie doświadczenia zapośredniczonego, schemat Kola Fortuny byt dobrym roz
wiązaniem sprzeczności pomiędzy potrzebą godnego życia a niechęcią do wymogów kapitalistycznej etyki 
produktywności. Rozwiązanie to polegało na tym, że pieniądze, niczym towary w wierzeniach kultu cargo, 
spadały z nieba, a ich otrzymanie, dzięki któremu trafiamy do Dynastii, nie było uzależnione ani od naszej 
pracowitości i zdolności do odraczania gratyfikacji (jak chciałaby opisywana przez Webera etyka protestanc-

15 Urok aktora sprawił jednak, paradoksalnie, że Steven stal się w Polsce ulubieńcem widzów i bodaj pierwszą jawnie ho
moseksualną postacią w regularnym programie o wysokiej oglądalności.
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ka), ani (popularno)naukowej wiedzy (jak chciałby staromodny schemat Wielkiej Gry). Wystarczył zdrowy 
rozsądek, mądrość ludu i sprzyjająca Fortuna.

John Fiske trafnie opisuje różnicę między bogaceniem się w grze telewizyjnej, a uczestnictwem w grze 
rynkowej: „Różnica między zakupami w Kole Fortuny  a zakupami w ramach zwykłego systemu ekonomicz
nego jest trudna do przecenienia. W teleturnieju »zarabia« się pieniądze dzięki »wrodzonemu sprytowi« (na
tive w i t) 16 lub wiedzy z życia codziennego i odrobinie szczęścia. Robiąc »prawdziwe« zakupy wydaje się pie
niądze zarobione przez poddanie się temu samemu systemowi ekonomicznemu, który dostarcza towarów. 
To pieniądze zarobione na ich warunkach. Symboliczne pieniądze z teleturnieju nie są poddane prawom eko
nomii sterującym różnicami społecznymi i podległością w społeczeństwach kapitalistycznych. Są raczej pro
duktem waloryzacji wiedzy codziennej i zestawu umiejętności życiowych, które mogą zostać przekształco
ne bezpośrednio w dobra materialne lub przyjemność darmowych wakacji za granicą" (Fiske, 1995:136). 
Fabularny schemat Kota Fortuny i podobnych (czyli, można powiedzieć: niemerytokratycznych) teleturnie
jów, które zalały potem polską telewizję i zostały w niej do dziś, wprowadzał widzów w upostaciowiony przez 
Dynastię świat konsumpcjonizmu -  od narracji dotyczących produkcji dóbr ważniejsze okazywały się narra
cje dotyczące ich konsumpcji. Mówiąc językiem Zygmunta Baumana, czasy uprzywilejowujące konsumpcję 
(rządzące się zasadą przyjemności) nastały w polskich mediach z pominięciem czasów uprzywilejowują
cych produkcję (rządzących się zasadą produktywności).

Nowy, wspaniały świat konsumpcji, miał jednak moc wykluczania tych, którzy do niego nie pasują. 
Szymon Majewski, który do dziś wracając z pracy mija salon meblowy Carrington, w czasie trwania Dy
nastii prowadził w  radiu „Zet” wymyślony przez Andrzeja Wojciechowskiego satyryczny program Dyna
stia -  Transmisja z  Denver. Zamknięty w radiowym studiu z emitującym serial telewizorem, wygłaszał ab
surdalne komentarze -  by dobrze odczytać humor programu, trzeba było włączyć i radio, i telewizję. Na 
antenie pojawiały się też „reklamy", będące protoplastami Spontonów, które Majewski realizuje do dziś. 
(Uwagę zwracają „pneumatyczny poszerzacz szczęk” Alexis -  Ale zgryz! i „La Mirage -  kiełbasa, której 
nie ma” : „zjesz, nie utyjesz” , „pożar(ł) La Mirage i... schudł"). Majewski wspomina: „Pamiętam, jak w Ko
le Fortuny wystąpił mężczyzna prawie w ogóle pozbawiony zębów. Przez gazety przetoczyła się dyskusja, 
czy powinno się go tak pokazać, czy nie, i czy nie należało mu wprawić zębów przed wpuszczeniem na 
antenę. Ktoś pisał, że taki jest kraj i dużo Polaków chodzi bez zębów. Ktoś inny, że to wstyd” . Możemy 
czytać tę historię jako opowieść o, z jednej strony, wstydliwym niepokoju związanym z faktem, że wciąż 
nie przystajemy do zadanych nam ideałów estetycznych, z drugiej zaś -  niezgodzie na stawanie przed na
mi celów tak trudnych do osiągnięcia. Że życie w Dynastii było medialnie wykreowanym celem, niech 
przekona nas chociaż ten fragment wykopaliska z epoki, reklama z czwartej strony okładki biografii Joan 
Collins, znanej bliżej jako Alexis: „NIE MUSISZ POSIADAĆ FORTUNY CARINGTONÓW, ŻEBY WYGLĄDAĆ 
ELEGANCKO I MODNIE JAK CALA ICH RODZINA. TWOJE MARZENIE SPEŁNI DHP »DOMINUS« KTÓRY 
UBIERZE CIEBIE W IMPORTOWANĄ, UŻYWANĄ ODZIEŻ ZACHODNIĄ. ZAPRASZAMY HURTOWNIKÓW
I DETALISTÓW DO OWOCNEJ WSPÓŁPRACY" (David, 1991, pisownia oryginalna). Podobnie, jako symu
lacja Dynastii, jawi się wyemitowana w  przerwie serialu (11 grudnia 1991) reklama firmy odzieżowej Pro- 
system Queen of Saba, z ekskluzywnie ubranymi modelkami w kapeluszach, przechadzających się po 
ogrodzie w stylu francuskim.

Choć bardzo pożądane, zwycięstwo w teleturnieju, podobnie jak każdy sukces i wzbogacenie się, by
ło i jest „podejrzane” . Znaczące starcie wzorów promujących lojalność i dzielenie wspólnego losu z wzorem

16 Nie znajduję dobrego tłumaczenia tego określenia.
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osobistego sukcesu nastąpiło między innymi w popularnym Czarze Par17, kiedy to w styczniu 1995 wy- 
 grało w nim małżeństwo Kornalewiczów (wygrane byty niebagatelne: apartament w Lodzi warty pótto- 

 ra ówczesnego miliarda, seat toledo i euromeble za osiemset tysięcy). Na antenie Kornalewiczowie 
 ogłosili, że czują się zwycięzcami razem z małżeństwem Maronów i, zamiast dogrywki, chcą po-
 działu nagród. „W trakcie konkursu -  ogłosili na antenie -  zaprzyjaźniliśmy się serdecznie i nie 

 chcemy, by teraz nagrody nas podzieliły; zdecydowaliśmy, że zamiast tego sami je rozdysponujemy 
 między sobą" (za: Raczek, 1998:47). Pięć miesięcy później sprawa trafiła do sądu -  zwycięzcy jednak 

 nie chcieli się dzielić. Wzorzec „podejrzanego sukcesu", skutek rozbudzonego pożądania dóbr przy jedno
czesnym przekonaniu, że indywidualny sukces jest niemoralny i uderza w godność przegranego, wraca 
w mediach do dziś -  wystarczy przypomnieć jednego z uczestników Big Brothera, który nie chcąc zaszko
dzić żadnemu z konkurentów, chciał nominować samego siebie do opuszczenia gry. Archeologia mediów 
może być jednym ze źródeł w analizie przemian wzorców moralnych w świecie w coraz większym stop
niu nasyconym treściami przekazów medialnych, telewizja może być też, jak diagnozował Zygmunt Bau
man pisząc o domu Wielkiego Brata, laboratorium, w którym tendencje współczesnego społeczeństwa są 
testowane i wystawiane na widok publiczny (Bauman, 2001).

W mojej szkicowej próbie ujawnienia kilku możliwych konsekwencji pojawienia się Dynastii i Kola For
tuny w polskim pejzażu medialnym mogę mylić tropy lub wyciągać wnioski zbyt daleko idące. Jedna rzecz 
pozostaje jednak bezsprzeczna: gdy mówimy o społecznej historii współczesności, analizujemy prądy kształ
tujące przyszłość i zadajemy pytania o tożsamość, z roku na rok coraz trudniej jest nam abstrahować od wzra
stającej roli doświadczenia zapośredniczonego, Doświadczenie to zaś, nieciągłe i nie do końca jeszcze rozpo
znane, coraz częściej wymyka się pojęciom, które dobrze sprawdzały się jeszcze kilkanaście lat temu. Dlatego
i archeologia mediów, jakkolwiek miałaby wyglądać, i refleksja nad coraz większym znaczeniem doświadczeń 
zapośredniczonych w codzienności, w jakiejkolwiek rozwinie się formie, wydaje się nieodzowna.

*  *  ★

Dziękuję Szymonowi Majewskiemu i Mariuszowi Szczygłowi za pomoc w wykopaliskach. Korzysta
łem z roczników „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” (1990-1994), wybranych numerów „Ekranu" 
(1989-1990) i „Filmu" (1991), archiwalnych nagrań Kola Fortuny (wydanie drugie wyemitowane 9 paździer
nika 1992, wydanie wyemitowane 2 stycznia 1994) i Dynastii (odcinek 84. wyemitowany w środę, 22 ma
ja 1991 w TVP1 o 10:00 i 20:05; odcinek 85. wyemitowany tydzień później; odcinek 113 wyemitowany 
w środę 11 grudnia 1991). Gdy w lipcu 2003 roku oglądałem Dynastię wyciągniętą spośród około pól mi
liona taśm w archiwum TVP, serial byt już, jak mi powiedziano, „złomowany” -  nawet jeśli taśmy calowe 
(nieużywany już standard zapisu) z Dynastią jeszcze gdzieś przetrwają, nie będzie po niej śladu w elektro
nicznych kartotekach. Nie będzie też powtórnie emitowana.

STRONY INTERNETOWE MUZEÓW  TELEWIZJI
 http://www.museum.tv 
 http://www.mtr.org

17 Jestem wdzięczny Paulinie Wróbel za przypomnienie mi tego zdarzenia.

http://www.museum.tv
http://www.mtr.org
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