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CO TELEWIZJA ROBI Z PSYCHOLOGAMI ?

Teoria filmu nie miała szczęścia do psychologów. Jakkolwiek w wielu pracach filmoznaw-
czych pojawiały się wątki psychologiczne podejmowane przez znawców tej dyscypliny, to
nikt nie próbował wyodrębnić ich i systematycznie opracować. Odnosi się wrażenie, że

w różnych okresach historii zjawisko kinematograficzne z różnych powodów intrygowało myśl psycho
logiczną -  ona zaś zwracała uwagę na zjawisko ekranowe i specyfikę jego odbiorów na ogół tylko wte
dy, gdy dostrzegała możliwość egzempllfikacji jakiejś teorii psychologicznej. Kino interesowało psycho
logów jako przykład dla teorii psychologicznych, bardzo rzadko natomiast próbowali oni rozwiązać jego 
specyficzne problemy.

Piszę to ze sporym żalem, bo przecież początki byty świetne: Hugo Münsterberg, niemiecki psy
cholog stosowany, napisał w Stanach Zjednoczonych już w  1916 roku kompetentne i wizjonerskie opra
cowanie podstawowych problemów psychologicznych kina, The Photoplay. Psychologiem byt Rudolf 
Arnheim, który od lat 30. odnosił do filmu podstawowe prawa psychologii postaci, natomiast Bela Balazs 
i Edgar Morin opracowali mechanizmy kinowej projekcji i identyfikacji. Za interesujące podsumowanie 
związku psychologii i kina służyć może ocena dokonana przez Alicję Helman: „Filmoznawca pragnąłby 
widzieć psychologię bliżej neurofizjologii (prawa percepcji audiowizualnej byłyby dla niego problemem 
najważniejszym), psycholog -  raczej bliżej estetyki (sprawa postaw, wzorów i norm w tym przypadku 
jawi mu się jako podstawowa)" [1985: 234],

Tak zarysowane różnice w podejściu do zagadnienia jeszcze bardziej komplikują się w przypadku 
telewizji. Psychologia (podobnie jak socjologia) telewizji przeżywała swój renesans w latach 70. i 80., 
gdy autonomiczna wiedza o telewizji dopiero się kształtowała. Autor reprezentatywnego przeglądu Criti
cal Ideas in Television Studies, Brytyjczyk John Corner, nie przyznaje w 1999 roku teoriom psycholo
gicznym szczególnego miejsca w rozwoju refleksji nad telewizją. Oczywiście spotkamy sporo prac za
tytułowanych „psychologia telewizji” , a szczególnie obfity jest dział prac poświęconych wpływowi tego 
medium na dzieci i młodzież. Jednak wydaje się, że niewiele rozszerzają one wiedzę o tym medium i -  
pomimo ich ideologicznej wagi -  plasują się na uboczu refleksji telewizjologicznej. Wydaje się jednak, 
że w Polsce jest -  jak zwykle -  inaczej.

Chciałbym w tym miejscu podać dwa przykłady postaw psychologów wobec tego medium i na tej 
podstawie przedstawić propozycję interdyscyplinarnej współpracy. Są to dwa różne przykłady: autorką 
pierwszego, zamieszczonego w tym numerze „Kultury Popularnej” , jest Krystyna Skarżyńska, profesor 
psychologii społecznej i jedna z najbardziej kompetentnych osób z tego zakresu wiedzy w Polsce. Dru
gą postawę reprezentują poglądy na telewizję Wojciecha Eichelbergera, znanego i cenionego terapeuty, 
prowadzącego przez pewien okres telewizyjną rozmowę zatytułowaną „Okna” . Chciałbym, żeby dysku
sja nad wyrażonymi przez psychologów pomysłami dotyczącymi telewizji była pretekstem do ogólniej
szej rozmowy zarówno na temat stosunku samych intelektualistów do tego medium, jak i postrzegania
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przez nich procesów odbiorczych. Myślę, że to, co czytelnika „Kultury Popularnej" interesować będzie 
najbardziej, to sfera „świadomości telewizyjnej", przez co rozumiem -  w  korespondencji z koncepcją 
„świadomości film owej” Alicji Helman -  sferę tych sądów na temat medium, których nie trzeba dowo
dzić, ponieważ wydają się oczywiste, bowiem „wszyscy tak myślą". Uświadomienie sobie, że nie wszy
scy tak myślą, a w dodatku, że myśl moja znajdować się może w skomplikowanej sieci poznawczych 
stereotypów, może stanowić właściwy krok w kierunku zrozumienia zapętlonych mechanizmów współ
czesnej audiowizualności.

Co robi z nami telewizja?

Krystyna Skarżyńska pyta „Co robi z nami telewizja?” , gdy tymczasem mnie interesuje pytanie „Co 
my robimy z telewizją?” . W połowie lat 80. zaznaczył się radykalny zwrot w badaniach nad wpływem te
lewizji i jej publicznością, który metaforycznie może być opatrzony takim pytaniem-hasłem. Głównymi 
przyczynami tej zmiany byt odwrót od „wplywologicznych" teorii komunikowania oraz upowszechnienie 
się kierunku myślenia zaproponowanego przez brytyjską szkołę kulturologiczną, przede wszystkim zaś 
prace teoretyczne Stuarta Halla i praktyczne badania Davida Morleya.

A jednak czytając tekst Krystyny Skarżyńskiej nie dostrzegam jakiejś zasadniczej odrębności 
w stosunku do sposobu myślenia, z którym sympatyzuję. A nawet wydaje mi się w  trakcie tej odświe
żającej lektury nieznanych mi obszarów, że psychologowie (w każdym razie ci, których cytuje autorka) 
dyskutują niejednokrotnie o problemach podobnych do tych i czynią to w podobny sposób, w  jaki robią 
to kulturoznawcy zajmujący się telewizją. Jest więc blisko i coraz bliżej -  bo w istocie najbardziej zbliża 
nas łagodna na pierwszy rzut oka, ale radykalna w istocie, konkluzja.

Krystyna Skarżyńska przedstawia sądy psychologów, którzy zarzucają telewizji tworzenie niereali
stycznej wizji świata i w konsekwencji osłabianie kapitału ludzkiego oraz upowszechnianie dewiacji. Kul- 
turoznawca odpowie: my to dobrze znamy. Kierunek refleksji nazwany „media panic” (współcześnie), 
czy „moral panic” (historycznie) reprezentowany przez konserwatywnych na ogół badaczy zajmuje 
trwałe miejsce w refleksji nad telewizją. O tym, jak rozległy jest obszar, o którym mówimy, świad
czyć może fakt, że telewizji obawiali się i dawali temu wyraz przedstawiciele szkoły frankfurckiej 
w Stanach Zjednoczonych lat 40. XX wieku, Mary Whitehouse w Wielkiej Brytanii w latach 60. (pro
sta nauczycielka, która doprowadziła do dymisji prezesa potężnej BBC), jak i bardziej współczesny 
amerykański profesor Neil Postman (który tak obawiał się negatywnych skutków telewizji, że postu
lował nauczanie jej w szkole).

I tu przychodzi mi w  pełni zgodzić się z autorką, gdy pisze: „Poważne, pozbawione emocji analizy 
oddziaływania telewizji na nasze umysły dostarczają zarówno dowodów na jej negatywny wpływ, jak 
i pozytywny” . Życzmy sobie wszyscy, żeby w  naszych dyscyplinach zagościło jak najwięcej „poważnych 
i pozbawionych emocji analiz".

Bardzo cenię głos psychologa, który przytacza argumenty na temat „efektu trzeciej osoby” , a więc 
niedoceniania wpływu telewizji na własne sądy i decyzje, przecenianie natomiast ich oddziaływania na 
inne osoby. Myślę, że dzięki tej koncepcji uzyskujemy interesujące wyjaśnienie zagadnienia pozycji ba
dacza w sytuacji komunikacyjnej. Ten, przyzwyczajony do własnej „obiektywności nieskalanych” sądów, 
powinien przekonać się, że w procesie odbioru jest także jednym z uczestników opisywanego zdarzenia 
odbiorczego. Coraz częściej przekonuję się, czytając rozprawę K. Skarżyńskiej, że mówimy o tym 
samym, używając nieco innego języka i odwołując się do odmiennych tradycji i lektur (popatrzmy na na
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sze bibliografie -  niewiele wspólnych pozycji). Na przykład: problem filtrowania informacji przez sche
maty i potrzeby widza bliski jest koncepcji Stuarta Halla trzech typów odbioru ze względu na miejsce 
dyskursu w społecznej przestrzeni. Gdy mowa jest o powtarzaniu jako „zabiegu tworzącym sympatię 
i wiarygodność", przypominają się koncepcje, składające się na pojęcie estetyki „seryjności" -  a jej ist
nienie uznaje się za istotę współczesnych przekazów, w szczególności audiowizualnych. Taki kontekst 
„powtarzania" miał na myśli Umberto Eco, gdy pisał o „innowacji i powtórzeniu: pomiędzy moderni
styczną i postmodernistyczną estetyką” .

Z kolei uwagi, które przytacza Krystyna Skarżyńska w części „Tworzenie norm i kryteriów ocen” , 
przypominają mi dyskusje o intencjonalności przekazu, a o tworzeniu emocji widza pisała po amatorsku 
większość teoretyków audiowizualności począwszy od Beli Balazsa i Siergieja Eisensteina. Problem 
oglądania biernego i aktywnego telewizji zaznacza się bardzo wyraźnie na mapie badań kulturologicz- 
nych i wydaje się, że nie pozostaje nic innego jak podjąć próbę wspólnego oświetlenia tej problematyki, 
tym bardziej że końcowa teza autorki przeglądu stanowiska psychologów w kwestii telewizji -  „Media 
mogą ogłupiać, ale nie muszą" -  brzmi bardzo rozsądnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona zbyt ła
godna, ale w innych kontekstach -  dźwięczy całkiem rewolucyjnie. Przyklaskuję jej, ale powstaje natych
miast pytanie, co dalej z tym począć. Bo, na przykład, jak dotąd mówiliśmy o „telewizji"? Czy mieliśmy 
na myśli medium, czy jego zawartość? Czy można te kwestie rozdzielić? Czy jest „jedna telewizja", czy 
„wiele telewizji” ? A może nie powinno się uogólniać na cale medium sądów sformułowanych na pod
stawie niezbyt uważnego -  zbyt często tak się przecież dzieje -  spojrzenia na niektóre programy?

Stawiam jednak te pytania nie pod adresem K. Skarżyńskiej, ale następnej wypowiedzi psychologa.

Co telewizja robi z psychologiem

Tytuł wywiadu Tvoj a paranoja Wojciecha Eichelbergera w tygodniku kobiecym „Zwierciadło" mó
wi wiele, jeszcze dosadniej zaś puentuje wyrażoną myśl zdjęcie zadumanego mężczyzny (w garniturze 
-  dlaczego?) w groźnym pokoju, którego tapetę tworzą ekrany telewizorów. Główna myśl wywiadu, 
umieszczona w lidzie, pozbawia jakichkolwiek wątpliwości na temat poziomu emocji przytaczanych ra
cji: „Współczesna telewizja wyjaławia, tępi wrażliwość i zdolność do współodczuwania, prowokuje ne
gatywne uczucia. Gdy gaśnie ekran, czujemy, że straciliśmy mnóstwo czasu, nie otrzymawszy nic w  za
mian, żadnego pokarmu dla ducha czy umysłu” [2002:101].

To nie medium jest złe, lecz medium w skomercjalizowanym otoczeniu -  dowiadujemy się wpraw
dzie nieco dalej. Ale w  istocie to wybieg: bo już dalej nie jest rozważana -  jak zresztą mogłaby być? -  
idealna sytuacja „telewizji poza komercyjnym otoczeniem". Psycholog jest wyraźnie obrażony na rekla
mę -  uważa, że wpływ reklam powoduje, iż „otrzymujemy popsute, dramaturgicznie dziurawe dzieło".

Tekst wywiadu poraża pewnością sądów i jednoznacznością sformułowań -  w  tym sensie stano
wi przykład dobrej roboty dziennikarskiej, ponieważ prowokuje. Mnie prowokuje do wielu wątpliwości na 
poziomie raczej metatekstowym niż merytorycznym. Zastanówmy się, na przykład, co we współcze
snej kulturze oznacza pogniewanie się na reklamy i twierdzenie, że dzieło jest „popsute” przez nie. 
Mówić tak, to nie zauważać, że reklamy stały się niemożliwym do odrzucenia składnikiem nie tylko 
kultury, ale także prawie każdego pojedynczego tekstu współczesności. Przypomnijmy sobie strate
gię włączania reklam do tkanki utworu (plug-in) czy dramaturgiczne zasady zawieszania akcji w te
lenowelach, po to, żeby zaanonsować przerwę na reklamę. Mógłbym zaryzykować twierdzenie prze
ciwne: w  sensie semiotycznym reklamy istotnie zmieniają dramaturgię wielu utworów, ale dzieła są nie
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tyle popsute, co inne -  tworzone z wiedzą o fragmencie reklamowym. Zmienił się po prostu układ: przed
miot -  t ło. Dominuje sytuacja, w której dzieło „wie” o reklamie i „celowo” zostawia na nią miejsce. I to 
nie jest wyłącznie cecha charakterystyczna utworów komercyjnych, ale zwyczajnie cecha powszechna: 
głośna książka Pawła Huelle zatytułowana Mercedes-Benz, stanowi dobry przykład tej strategii.

„Podglądactwo samo w sobie nie jest złe" -  twierdzi psycholog, ale zapewne tylko po to, żeby za
przeczyć praktycznemu wymiarowi tej tezy. Gdyż, pisząc o telewizyjnym reality-show, uważa, że: „Lu
dzie włączają telewizor po to, aby popatrzeć nie na to, jak ludzie w  takich warunkach zachowują się na
prawdę, lecz na to, jak ci biedacy radzą sobie z tym, że są bez przerwy podglądani. To nie jest zdrowa 
ciekawość tego, jak jest naprawdę. To niezdrowa ciekawość tego, na co oni się odważą, co nam pozwo
lą zobaczyć. Widzowie czekają, że uczestnicy programu zdemoralizują się (...)” [102],

Zupełnie rozsądne wydaje się pytanie, skąd W. Eichelberger wie o motywacjach oglądających Big 
Brothera? Wie, bo usłyszał, obserwował i podglądał Innych oglądających? Wie, bo wie? Przeczytałem 
bodaj wszystko, co jest ważne na temat odbioru telewizji [patrz bibliografia], sam wgłębiałem się w  pro
ces rozumienia przekazu TV [Rozumieć telewizję z 2001 roku] i nigdy nie odważyłbym się uogólniać mo
tywacji pewnej grupy odbiorców. Co więcej, „wiem na pewno” tylko tyle, że te motywacje są bardzo 
różnorodne, służą realizacji wielu praktycznych, pozatelewizyjnych funkcji, a ponadto zmienne by
wają w przypadku poszczególnych osobników. Sam oglądam w jednym dniu Kiepskich, teleturniej, 
obyczajowy dokument i koncert muzyki poważnej. Robię to z rozmaitych powodów i nie sądzę, że
bym musiał z tym chodzić do psychoterapeuty.

Gdy zacząłem czytać uwagi W. Eichelbergera na temat telenowel, zorientowałem się na czym po
lega jego (a zapewne i wielu innych intelektualistów) główny problem. Dowiadujemy się bowiem nastę
pujących rzeczy o telenowelach: „I w  ten sposób stajemy się oglądaczami nieprawdziwego życia. Może 
dobrze wymyślonego, dobrze zagranego, ale przecież nieprawdziwego" [102], A nieco dalej: „Od dziec
ka jesteśmy przyzwyczajani do tego, że uczestniczymy w życiu tylko wtedy, gdy oglądamy telewizję. Ta 
manipulacja sięgnęła bardzo głęboko. Rozmawia się o tym, co się widziało w  telewizji, a nie o tym, co 
się widziało naprawdę" [103],

Motyw oddalenia telewizji od rzeczywistości potwierdzany jest wieloma argumentami, także oso
bistymi doświadczeniami wychowywania dzieci: „Pamiętam, gdy moje dzieci były  małe, od czasu do 
czasu, zapewne z przepracowania, wpadałem w telewizyjne odrętwienie. Dzieci robiły wtedy coś, co 
mnie czasami Irytowało, ale częściej rozczulało: stawały między mną a telewizorem, robiły głupie miny 
i wołały: »Jesteśmy tutaj!«. Dawały m i do zrozumienia, że rzeczywistość, a w  tym one same, jest nie
porównanie ważniejsza od tego, co migocze na ekranie. Telewizor nie pokazuje rzeczywistości" [103], 

Zastanawia fakt, z jaką łatwością psycholog orzeka o prawdziwości doznań ludzkich. Zostawiając 
na boku filozoficzny aspekt, odpowiem, że ogólne przekonanie o „prawdziwości" doznań wzrokowych 
pozatelewizyjnych i -  przeciwnie -  braku prawdy we wszystkim, co pokazano na ekranie telewizora, jest 
zwyczajnie naiwnie. „Nieprawdziwa” jest na przykład fatamorgana dostrzegana nieuzbrojonym okiem, 
a „prawdziwy” okazuje się napad na sklep pokazywany kamerą CCTV w czasie rzeczywistym. Domy
ślam się o co tutaj chodzi i sprzeciwiam się temu radykalnie. Nie chcę, żeby istniała zdecydowana gra
nica między rzeczywistością a telewizyjnym obrazem. Rzeczywiście, sporo w  tym  medium nakłamano 
i zmanipulowano, ale wiele dzięki niemu człowiek zyskał w  sferze poznawczej i emocjonalnej. Takie zaś 
proste rozróżnienie jest fałszywe -  także dlatego, że obraz telewizji stal się częścią naszej rzeczywisto
ści. Nie rozumiem, dlaczego rozmowa twarzą w  twarz (bezpośrednia, bez użycia mediów) miałaby być 
„prawdziwa", a ta w  studio telewizyjnym -  zasadniczo nieprawdziwa. One są po prostu inne -  inne w y
miary emocji i intelektu człowieka są angażowane w różnym stopniu -  a prawdziwość nie ma nic do te
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go. Wielokrotnie występowałem w telewizji i powiem herezję: kto wie, czy bezduszne szkło obiektywu 
nie wzbudza we mnie innego „ja”, kto wie, czy przed kamerą nie formułuję inaczej myśli i nie jestem 
„kimś trochę innym”. Próbowałem nawet opisać ten stan beznadziejnej walki z niewidzącym wpraw
dzie, ale dającym się odczuć, okiem kamery. Ale to wszystko nie znaczy, że w którymś z tych momen
tów jestem mniej lub bardziej „prawdziwy” . Media istotnie zmieniają radykalnie nasze postrzeganie świa
ta -  nazwanie tych skomplikowanych procesów jedynie manipulacją w  żadnym stopniu nie pomaga nam 
lepiej ich zrozumieć.

Określenie to pojawia się także jako „wielka manipulacja telewizji” w takim oto kontekście: „Pro
gramy telewizyjne manipulują naszymi uczuciami, starają się szybko uruchomić najprostsze, odrucho
we emocje -  zagrożenia, przerażenia. To łatwizna. Żeby zainteresować pięknem, miłością, współczu
ciem, trzeba to umieć pokazać, napracować się" [104 ]. Z punktu widzenia estetyki przekonanie takie jest 
co najmniej bałamutne: wyobrażam sobie, że kino Alfreda Hitchcocka, mistrza w budowaniu „zagroże
nia i przerażania", w świetle tej wypowiedzi zostałoby nazwane manipulacją. Niech i tak będzie, ale co 
począć z drugą częścią określenia: bo nie ulega wątpliwości, że reżyser Ptaków naprawdę „umie to po
kazać i napracował się” . Powiem tak: piękno i miłość są takimi samymi „tematami” dla mediów, jak każ
dy inny -  wszystko trzeba umieć pokazać atrakcyjnie. Myślę, że lepiej zrozumiemy istotę telewizji, jeśli 
pojmiemy, że realizatorzy Big Brothera „napracowali się” i potrafili pokazać atrakcyjnie i profesjonalnie 
to, co zamierzali -  niezależnie od tego, co pokazali.

W wywiadzie spotykamy wiele epizodycznych stwierdzeń, które urastają do rangi Powszechnych 
Praw Psychologicznych, jak na przykład: „Opędzamy się od własnych dzieci, mówiąc np.: «Nie przeszka
dzaj, bo ja teraz oglądam telewizję, możesz najwyżej usiąść obok mnie I też popatrzeć»"  [103], albo „Na 
przyjęciach, na których gada telewizor, warto stworzyć konkurencyjny krąg, gdzie toczy się ciekawa roz
mowa. Ludzie wybiorą rozmowę, sprawdziłem to” [103], Mam zupełnie inne doświadczenia i nie wiem, 
jak wykorzystać wiedzę psychologa: nie musiałem strofować moich dzieci, bo razem z nimi oglądałem 
programy, a na przyjęciach, na których bywam, telewizor jest wyłączony od samego początku.

Znajdziemy także wątek uzależnienia: „Alkohol pije się po to, żeby uciec od swojego prawdziwego 
życia, od uczuć, cierpienia i szczęścia. Telewizor może spełniać podobne zadanie” . Myślę, że alkohol pije 
się z rozmaitych powodów -  sprawdziłem to na sobie, spożywając jego rozsądne dawki z ukochaną oso
bą, czując się przy tym szczęśliwym człowiekiem i nie wyrażając żadnej potrzeby ucieczki. Podobnie jest 
z telewizją, której programy są dla rozmaitych celów i z różnych powodów oglądane. I o tym wolałbym mó
wić, zamiast sprowadzać kwestie do jakiegoś absurdalnego wspólnego najniższego mianownika.

Myślę, że zaproponowano w tym wywiadzie radykalny program odwrotu od kultury audiowizual
nej i to właśnie niepokoi mnie najbardziej. W. Eichelberger mówi w pewnym momencie: „Obraz był tak 
fascynujący, że przesłaniał realny, tragiczny wymiar rzeczywistości, którą pokazywał. Znacznie głębiej 
przeżywałem tragedię WTC, gdy o niej czytałem” [104], Inaczej sądzili o sile zdjęcia i obrazu telewizyj
nego Roland Barthes, Edgar Morin, Umberto Eco, czy nawet nieżyczliwy telewizji Paul Virilio: istotnie 
pisali o ich uwodzicielskiej (nawet szatańskiej) mocy, ale także o tym, że jest to doświadczenie szcze
gólnie bogate w niewypowiedziane sensy. I komu tu wierzyć? Może tym, którzy nie twierdzą, że mają 
100 procent racji?

Prowadząca wywiad dziennikarka natychmiast zorientowała się, jaki jest końcowy wydźwięk roz
mowy -  zaproponowała więc pożegnanie z telewizją i powrót do książki, cytując przy tym  Groucho Mar
ksa. Rzecz w  tym, że komik ten mógłby nam coś powiedzieć o prawdzie kontaktu człowieka z mediami 
sprzed co najmniej pięćdziesięciu lat. Proponuję więc wesprzeć się na przykład Gutenbergiem -  bo prze
cież najbardziej pomożemy ludziom przed ekranami telewizorów nawiązać właściwy, wzbogacający ich
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kontakt z jednym z największych wynalazków XX wieku, jeśli będziemy po prostu odradzać korzystanie 
z niego.

Na ważne pytanie, zawarte w nadtytule wywiadu, „Czy chcemy się naprawdę kochać, czy wolimy 
patrzeć, jak inni w  telewizji się kochają?", odpowiadam: i jedno i drugie, nie widzę przeszkód, podobnie 
jak setki tysięcy moich rodaków.

Co „szary człowiek” robi z telewizją

Zostawmy sądy psychologów i popatrzmy nlepsychologicznym okiem na rzeczywistość telewizyj
nego odbioru. Tym, co nas czeka w bardzo niedługim czasie, jest gwałtowna polaryzacja telewizyjnej 
sceny społecznej. Po jednej stronie widz, pozostawiony sam sobie, zanurzony w swoim lenistwie 
i przekonywany przez elektroniczne piloty o anachroniczności procesu myślenia przed ekranem tele
wizora, skoro one robią to za niego. Po drugiej stronie widzę tłumy moralistów spieszących zakazy
wać wszelkiego rodzaju podglądania, wyimaginowanych sugestii seksualnych czy zbyt szybkiego 
montażu wideoklipów, bo działać to może destrukcyjnie na kogoś.

A przecież trzeba pamiętać, że telewizja jest przede wszystkim medium popularnym: mamy do 
czynienia ze zjawiskiem społecznym zaistniałym w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 40. po to, 
żeby informować (bawiąc), uczyć (używając sposobów oddziaływania rozrywki) i oczywiście bawić jak 
najliczniejsze rzesze telewidzów.

Oczywiście -  jesteśmy, jako telewidzowie, i co gorsza, jako badacze, w  objęciach populizmu, który 
jest „ intelektualnym założeniem przyjętym przez niektórych badaczy kultury popularnej, głoszących, że 
symboliczne doświadczenia i praktyki zwykłych ludzi mają większe znaczenie analityczne i polityczne niż 
tak zwana kultura wysoka" [McGuigan, 1992:4 ], „Popatrz na zdjęcia ludzi i rób dla nich programy", „M y 
wiemy, czego ludzie chcą i tego właśnie im dostarczamy" -  te wypowiedzi stały się chlebem powsze
dnim każdego obserwatora telewizyjnej sceny społecznej.

Populizm kulturowy na gruncie anglosaskim doczekał się żarliwych wyznawców, począwszy od 
szkoły kulturologlcznej w  Birmingham, aż po odkrywcze opracowania Johna Fiske i Davida Morleya. Kry
tycy tego stanowiska z kolei (np. McGaugain i znany z polskiego przekładu Dominic Strinati) zwracają 
uwagę, że populizm najczęściej występuje w  postaci ideologicznej, stanowiąc dla producentów uspra
wiedliwienie tego, co wytwarzają -  natomiast posiada niewielką zdolność wyjaśniania zjawisk na pozio
mie teorii. Jeśli przyjrzeć się dokładniej temu zagadnieniu na obszarze polskich sądów i nastawień doty
czących telewizji „popularnej" i „niepopularnej” , to można dojść do wniosku, że pytanie o to, „czego 
ludzie chcą” powinno uzyskać w tej perspektywie poważną odpowiedź.

John Fiske zaproponował w  zakończeniu fundamentalnej książki Kultura telewizyjna [1987] bardzo 
istotne rozróżnienie. Twierdzi tam, że każda dyskusja o przekazach popularnych musi wziąć pod uwagę 
dwie przeciwstawne tendencje, które zawarte są Immanentnie w  tym zjawisku. Na jednym biegunie ma
my do czynienia z liczeniem głów: producent i dystrybutor produktu kulturowego za pomocą rozmaitych 
metod badają, ile osób dokonało jego konsumpcji. Jeśli dokonało tego wielu odbiorców, to znaczy, że 
produkt jest popularny i teraz należy tę właśnie grupę publiczności „sprzedać" reklamodawcom.

Ale jest i drugi punkt widzenia. Polega on na tym, że popularność produktu kulturowego mówi „coś
o ludziach" i że te produkty jakoś służą używającym ich ludziom. „Popularne” w tym ujęciu staje się miarą 
zdolności formy kulturowej do spełniania pragnień klientów [Fiske, 1987: 310], Tego ludzie chcą istotnie!
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Rzecz jasna te spojrzenia przeplatają się w praktyce tworzenia produktów kulturowych. Klasyczny 
przykład dotyczy serialu Hill Street Blues. MTM wyprodukował serial i sprzedał NBC do dystrybucji. Z kolei 
stacja telewizyjna „sprzedała publiczność” firmie Mercedes Benz, która sponsorowała serię. Uznała, że pro
gram oglądany będzie przez lepiej sytuowaną niż przeciętna grupę telewidzów w średnim wieku obojga płci. 
Ale program nie zgromadził tak dużej publiczności, jak oczekiwano. Wówczas MTM mógł rozszerzyć widow
nię, dokonując zmian w składzie osobowym postaci serialu i rodzaju konfliktów -  na to z kolei nie przystał 
producent samochodów: widział dobrze, że gorzej zarabiająca widownia nie kupi samochodu jej firmy. Tak 
też zostało: serial cieszył się niewielkim powodzeniem, ale gromadził grupę, o jaką chodziło sponsorowi.

Znajdziemy pokaźną liczbę takich właśnie przykładów: oto program oglądany masowo zostaje 
zdjęty z anteny, bo oglądała go nie ta publiczność, dla której byt zaplanowany (emeryci oglądali program, 
ale oni na ogół nie mają pieniędzy, żeby kupić reklamowane luksusowe przedmioty -  należy program 
skasować).

Ważne w teorii Fiskego jest stwierdzenie, że sprzedawanie w  jednym i drugim przypadku (progra
mu telewizyjnego oraz publiczności) nie jest bynajmniej czynnością podobną. Wprost przeciwnie: zna
czenia nie rozprzestrzeniają się w ekonomii kulturowej w  sposób podobny, w  jaki rozprzestrzenia się ka
pitał w sferze finansowej. Znaczenia i przyjemności są trudniejsze do kontrolowania i przewidzenia. 
Teksty telewizyjne -  to wydaje ml się najistotniejsze -  nie są prostymi naczyniami, w  których przeno
szone są znaczenia i przyjemności, lecz pełnią raczej funkcję prowokacyjną.

Możemy więc mówić o repertuarze produktów: niezbyt jasne są wybory użytkowników kultury. 
Najsilniejsze i najlepiej przygotowane kampanie producentów i dystrybutorów mogą zakończyć się nie
powodzeniem, gdyż ich produkcja znaczeń i przyjemności pozostaje nieprzewidywalna i chwiejna.

I jeszcze bardzo ważny problem związków telewizji z polityką i rozrywką. Klasa dominująca usiłu
je narzucić znaczenia odbiorcom tekstów. Społeczny władza i semiotyczna władza są w układzie, w  ja
kim znajduje się awers i rewers monety. Sytuacja telewizji w  tym procesie jest paradoksalna. Jej sukces 
finansowy zależy w dużym stopniu od zdolności zapewnienia i promowania znaczeń często opozycyj
nych wobec tych, które pochodzą od dysponentów kapitału kulturowego. Telewizja zawiera w sobie te 
przeciwieństwa -  nie jest po stronie klasy dominującej, aczkolwiek jest na ogół przez nią wytwarzana -  
znajduje się w tym miejscu, w  którym rządzący przekonują się o niewystarczającej sile swojej władzy, 
w miejscu, w  którym przekonują się oni, że muszą zgodzić się na kulturowe różnice i promować je, jak
kolwiek jest to działanie przeciwko nim skierowane.

Tak wiele intrygujących wyjaśnień na temat funkcjonowania znaczeń telewizyjnych odnajduję 
w powyższych tekstach, że tym dziwaczniejsza wydaje mi się polska scena. Bowiem powszechnie nie 
dostrzega się intrygującej cyrkulacji strategii znaczeniowych między „ekonomiami” kultury popularnej, 
włączając w to wszystko -  jak widzieliśmy wyżej -  klasyczną niechęć i fobię telewizyjną. Wydaje się, 
że polska analiza miejsca telewizji w  społecznym obiegu kultury zakłada, że ludzie są pasywni, a ich pre
ferencje dzielą się zgodnie z łatwymi do nazwania kategoriami klasycznej socjologii. Tymczasem „naj
niższy wspólny mianownik” na obszarze kultury służy wyłącznie uruchamianiu rozmaitych uprzedzeń, 
a rzeczywistość uczestnictwa w kulturze współczesności, czyli popularnej -  także polska, a może naj
bardziej polska -  mieni się jednak wieloma barwami.

Nie może więc dziwić, choć nieodmiennie smuci, sąd filozofa: „Większość znanych mi ludzi zaj
mujących się myśleniem i tworzeniem już dawno spisała telewizję na straty. Gest ten nie tyle wyraża po
gardę wobec samego medium, ile jest racjonalnym rozpoznaniem faktu, że ludzie cl w telewizji nie znaj
dą ani sprzymierzeńca, ani promotora, ani popularyzatora, ani jakiegokolwiek źródła wsparcia, sympatii 
czy zrozumienia1' [Ryszard Legutko, cyt. za „Rzeczpospolitą” z 24 czerwca 2002 roku].
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Moja rada jest taka: dajmy w tej chwili spokój rozmowom o telewizji opatrzonym „wielkim kwan- 
tyfikatorem” i zajmijmy się zawartością ekranową, przekazywaną i rozumianą w specyficznej sytuacji 
społecznej. Pomyślmy o tym, że intelektualista może być także zapalonym wędkarzem, oglądającym po
radnik wędkarski, a niewykształcony Kiepski pasjonatem przyrodniczych programów Discovery. Zgódź
my się ponadto na rozmaitość i równoważność rozlicznych typów przyjemności, które telewizja propo
nuje: od trudnych przyjemności intelektualnych i artystycznych (jeszcze znajdziemy takie w strumieniu 
obrazów) do rozkoszy gnuśnego gapienia się na idiotyczne ekscesy. I co więcej: przestańmy łączyć te 
typy odbioru z płcią, wykształceniem czy miejscem zamieszkania -  bo przecież każdy z tych telewidzów 
jest po trosze w każdym z nas (jeśli tylko mamy odwagę przyznać się do tego).

Musimy nauczyć się postępować za trudnymi radami Umberta Eco, który jest głęboko przekona
ny, że walka o znaczenia telewizyjne w  mniejszym stopniu dotyczy sprawowania kontroli nad nadawcą, 
w większym natomiast polega na współpracy z widzem przed każdym ekranem telewizora.

Na koniec moja propozycja skierowana do psychologów -  proszę nie uznawać jej za impertynen
cję. Wprost przeciwnie: formułuję ją dlatego, gdyż bardzo zależy mi na sądzie tej grupy. W moim prze
konaniu minął bezpowrotnie czas, jeśli w ogóle taki byt, w którym psychologom wydawać się mo
gło, że mają jakieś szczególne prawo do wypowiadania się o tym, co dla człowieka dobre, a co złe; 
jak powinien postępować, a czego unikać. Psycholog to już nie jest „pani lub pan od duszy”, szcze
gólnie, gdy ta dusza obleczona w ciało spogląda na ekrany współczesnej kultury. Trzeba zachować 
pokorę wobec innych uczestników tej sceny -  włączyć w ten proces pedagogów, socjologów i kultu- 
roznawców wszelkiej maści. Trzeba z nimi starać się dogadać, rezygnując z własnej hermetyczności ję
zykowej, za którą często stoi po prostu konserwatyzm („po co mówić prościej, niech inni nauczą się mo
jego języka"). Wreszcie trzeba spróbować działać wspólnie: na pytanie o kondycję współczesnego 
polskiego telewidza socjolog, psycholog i medioznawca odpowiadają zazwyczaj oddzielnie, chociaż nie
raz mówią w istocie to samo. Jeśli chcemy silnie uzasadnić nasze miejsca ekspertów, badaczy i w iary
godnych obserwatorów życia kulturalnego, to musimy podjąć taką próbę. W instytucjonalnym języku na
uki nazywa się to wielodyscyplinarnymi projektami badawczymi i do tego usilnie namawiam. Znaleźć się 
tam powinna zarówno Krystyna Skarżyńska, od której ciągle będę się uczył psychologicznego „ducha" 
(i marzę, żeby Ona mogła to samo powiedzieć o kulturoznawcach), jak i Wojciech Eichelberger, z któ
rym chciałbym usiąść przed telewizorem, żeby po prostu porozmawiać o tym, co wspólnie widzimy oraz 
o tym, co dla każdego z nas znaczyć to może i znaczy rzeczywiście. Taki proces -  rozciągający się po
między tym, co faktycznie istnieje na ekranie, a tym, co rozmaite grupy wyobrażają sobie na podstawie 
faktów ekranowych -  nazywam, zainspirowany brytyjskimi kulturoznawcami -  rzeczywistością telewi
zyjnego odbioru. Telewizja istotnie nie przedstawia rzeczywistości, bowiem sama nią jest.
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