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Wiesław Godzic

W Polsce – kraju bijącym europejskie rekordy oglądalności audycji
telewizyjnych – ciągle niewiele pisze się o jej popularnych gatunkach.
Na ogół fakt, że jakaś audycja jest masowo oglądana, nie powoduje
powstania odruchu normalnego w większości krajów – czyli chęci
zrozumienia zjawiska i tym samym dyskutowania o nim. Dyskutować
zaś można rozmawiając, pisząc i produkując nowe obiekty dla niekończącego się łańcucha dyskusji.
Audycją – wymarzonym obiektem do takich działań – jest na
pewno telewizyjna rozmowa, czyli talk show. Gdy pierwsze polskie
produkcje pojawiły się na polskich ekranach w połowie lat 90. XX
wieku, to zainteresowanie nimi było chwilowe: pokazało się zaledwie
kilka artykułów publicystycznych i dłuższych recenzji, pierwsze prace
magisterskie. „Gadanie na ekranie” zostało wmontowane w reguły
wielkich amerykańskich wzorców po to, żeby stwierdzić, że „Wieczór
z wampirem” czerpie pełnymi garściami z tradycji Johnny’ego Carsona
i Davida Lettermana, a „Na każdy temat” zbliża się do formuły freak
show Jerry’ego Springera w zakresie podejmowanej tematyki, ale nie
w sensie organizacji działań scenicznych przed kamerą. Gdzieś w tym
wszystkim zagubiła się polska specyfika, wyrażająca się oporem rodzimej rzeczywistości wobec obcych wzorów. Uznano najwidoczniej,
że konsument – szczególnie ten polski, najbardziej zachłanny, łączący
wolność jako taką z możliwością kupowania produktów – nie posiada
narodowości i stanowi typowy przykład internacjonalisty.
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Talk show Szczerość na ekranie?

Szczególne miejsce wśród telewizyjnych talk shows zajmują TVN-owskie „Rozmowy w toku” Ewy Drzyzgi. Tym bardziej cieszyć się
trzeba, że o tej bardzo ważnej polskiej produkcji powstało studium
mądre i interesująco napisane. Książka Grzegorza Ptaszka zamyka
ponadto w moim przekonaniu okres, w którym pisać można było
o zjawiskach polskiej telewizji w sposób bliski manierze Karola Irzykowskiego, gdy ten w swojej Dziesiątej Muzie stwierdził buńczucznie
w 1924 roku, że zajął się zagadnieniem estetyki filmu, którą „nikt
wcześniej przed nim nie zajmował się”. Ptaszek skrupulatnie relacjonuje wcześniejsze sądy na temat tego gatunku i z wielką sumiennością
oraz jeszcze większą elegancją – a to wielki atut młodego badacza zjawisk powstałych na styku wielkiej humanistyki i krzykliwej popkultury
– ustawia swój głos na tle innych głosów, które bynajmniej nie stanowią
chóru. I jeszcze jedna cecha wyróżniająca książkę warszawskiego językoznawcy i terapeuty. Stara się On mianowicie w sposób naukowy –
tak, jak rozumie to metodologia humanistyki lat ostatnich – uzasadnić
fakty, które znamy, jak nam się wydaje, z pobieżnych obserwacji. Tym
samym wychodzimy z zaklętego kręgu oceny audycji na podstawie
kilku łypnięć okiem i wysłuchaniu tego-co-wszyscy-myślą. Grzegorz
Ptaszek proponuje modele kategoryzacyjne oparte na faktach: słowach
i obrazach. W jego drobiazgowych analizach wypowiedzianych słów
i pokazanych obrazów to, co dotychczas wydawało nam się oczywiste w kontakcie z „Rozmowami w toku”, uzyskuje potwierdzenie – to
wydaje się oczywiste. Ale także analizy pokazują, jak często myliliśmy
się, biorąc pozór za prawdę.
Oto kilka powodów, dla których warto poświęcić uwagę tej książce
ze względu na to, jakie tematy podejmuje i w jaki sposób to czyni.
u Książka jest nowatorsko i interesująco skomponowana. Rozpoczyna ją tradycyjne ujęcie historyczne na temat światowej historii
gatunku, po czym następuje prezentacja polskich dokonań na tym
obszarze oraz bardzo rzetelna dyskusja literatury światowej, której
celem jest ustalenie cech gatunku. Autora interesuje przede wszystkich
talk show jako „gatunek rozmowy telewizyjnej”, zaś w tym wybranym
przykładzie najsilniej jego uwagę zajmuje fakt, że zakres „Rozmów
8
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w toku” przebiega od widowiska telewizyjnego do programu interwencyjnego. Tym samym – skoro trudno mówić o jakiejkolwiek czystości
elementów składających się na tę reprezentację gatunkową – to bardzo
słuszna wydaje się propozycja Ptaszka, żeby wprowadzić pojęcie cech
modułowych, takich jak: wywiad, rozmowa intymna, dyskusja, konsultacja, sonda dziennikarska i kłótnia.
Tego typu podziały i kategoryzacje wydają się bardzo cenne we
współczesnej wiedzy o telewizji – ale to zaledwie początek propozycji
Autora. Czy i w jakim zakresie można mówić o terapeutycznym oddziaływaniu tego show telewizyjnego – to bodaj najważniejsze pytanie,
na które odpowiada Ptaszek–terapeuta. Opisuje konkretne przykłady
sytuacji ekspresywnych, zastanawiając się nad ich charakterem oraz
środkami językowymi służącymi ich realizacji. Równie ważne dla jego
konkluzji są często spotykane reakcje unikowe, przejawiające się w grach
językowych (szczególnie w omijaniu niewygodnych pytań oraz kłamstwach), a także w zachowaniach niewerbalnych. Całość kończy – bardzo potrzebna i rzadko wykorzystywana w polskiej tradycji – analiza
losowo wybranych listów, jakie widzowie przesłali do stacji nadawczej
lub do osoby prowadzącej audycję. Ciągle niewiele wiemy o faktycznych
modelach percepcji programów telewizyjnych – zbyt wiele zmiennych
w różnych momentach przejmuje prowadzenie. Ale wydaje się, że podejście zaproponowane przez Autora zbliża nas najbardziej do tej prawdy.
u W książce Ptaszka czytelnik znajdzie wiele intrygujących dowodów na najnowsze koncepcje publiczności telewizyjnych, w szczególności na paraspołeczny charakter związków łączących ekranowych
wykonawców z odbiorcami. Autor jest oryginalny wszędzie tam, gdzie
podkreśla złożoność fikcyjnego „my” telewizji oraz gdy dyskutuje na
bazie analizowanych programów o identyfikacji (odmiennej niż w kinie)
i voyeryzmie (także szczególnym w przypadku telewizji). Bowiem: „To
patrzenie na innych poprzez pozwala nam tworzyć, konstruować własną
tożsamość. Częściej uświadamiamy sobie jacy jesteśmy, patrząc w ekran,
niż (jak było to do tej pory) obcując z innymi w rzeczywistym, społecznym doświadczeniu”. Wydaje się więc, że podglądanie/uczestniczenie w telewizyjnej rozmowie byłoby składnikiem (przygotowaniem do)
9
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ogólniejszego procesu nabywania nietrwałej tożsamości dzięki telewizji. Patrząc na siebie oglądającego rozmowę innych (ale także na innych
ją ogląda-podglądających), widz telewizyjny upewnia się co do istnienia
własnego „ja” w tym procesie. Jest to w gruncie rzeczy proces identyfikacji uzyskiwanej na podstawie wyróżniania inności.
u W trakcie lektury tej cennej pozycji czytelnik wielokrotnie stawia pytanie o to, czy gatunek talk show – nazywany przez wielu krytyków „cyrkiem” – nie jest z kolei nadmiernie uwznioślany przez Grzegorza Ptaszka. Wprawdzie może on dawać szansę nabywania tożsamości
(pamiętajmy: to proces ciągły, a nie jednorazowy), ale pomocne w tym
mogą być także inne rozmowy (pozatelewizyjne), jak i inne gatunki
(telewizyjne). Zamierzenia książki są znacznie skromniejsze, niż teoretyczne ustalenia dotyczące procesu nabywania tożsamości. Ptaszkowi
chodzi o „ukazanie, w jaki sposób język, słownictwo i wszelkie zachowania komunikacyjne widoczne na ekranie realizują cechy gatunkowe
talk show. Na ile zachowania te mogą być wyreżyserowane, a na ile
cechuje je spontaniczność. Na ile też sposób komunikacji między
prowadzącą a uczestnikami talk show ma wpływ na telewidza i jego
odbiór sytuacji telewizyjnej jako prawdopodobnej”.
Niezbyt wygórowane zamierzenia dotyczące cech genologicznych
(„ukazanie”) są w moim przekonaniu zasłoną dla znacznie ambitniejszego celu. Mianowicie, chodzi o to, żeby pokazać, że nastawienie na
rozmowę (czy też to, co z niej pozostało w dyskursie codzienności)
staje się cechą dzisiejszej komunikacji. Stąd właśnie pochodzą twierdzenia o zasadniczej zmianie, deklarowanej przez Autora, polegającej na medialnej modzie na dialog. Sęk w tym, że taka deklaracja wpisuje się w szereg symulacji aparatu telewizyjnego: dialogu w istocie
nie ma, jest zaledwie jego pozór. Rzecz jasna, chodzi o dialog starego
typu: uwzględniający racje interlokutora, wydobywający z jego myśli
to wszystko, co może być przez nas zaakceptowane i tym samym tworzenie wspólnej myśli dwóch lub większej liczby podmiotów. Co zaś
jest? Nachalność „dzikich myśli”, pozbawionych reguł i nie nastawionych na przestrzeganie jakichkolwiek reguł dialogiczności (motto jednego z rozdziałów nie daje żadnych szans na dwuznaczność: „Ja swoje,
10
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Pan swoje – na tym polega rozmowa”). A przede wszystkim triumfuje przekonanie wszystkich stron o apriorycznej wyższości własnego
stanowiska z powodu jakiegoś wydumanego autorytetu (władzy?,
pozycji społecznej?, przynależności do partii politycznej, czy wyznawanej opcji światopoglądowej).
O co więc chodzi na ogół w tym gadaniu ekranowym? Żeby się
porozumieć? Nic podobnego, wydaje się odpowiadać Ptaszek. Chodzi
o gadanie, czyli potwierdzanie władzy, bo sama rozmowa jest atrybutem władzy. Dlatego taką wielką wagę Autor przywiązuje w postępowaniu analitycznym do cech zmieszanych rozmaitych dialogicznych
gatunków mowy, do znacznego wzrostu czasowników afektywnych
oraz rzeczownikowych nazw uczuć, wykrzyknień, zdrobnień i innych
elementów należących do leksyki potocznej (czyli do zapełnienia sfery
publicznej przez oznaczniki prywatności użycia języka).
u Wiele ważnych spraw zostało poruszonych w tym rzetelnym
studium. Rozdziały o terapeutycznej (i quasi-terapeutycznej) funkcji
rozmowy na ekranie wymieszanej z funkcją ludyczną wydają się otwierać pole dla przyszłych prac psychologów (i ogólniej: terapeutów), pytających poważnie o psychicznie ozdrowieńczą moc ekranowych rozmów.
Otwarta została też bardzo poważna debata o granicach dziennikarstwa. Kim jest teraz Ewa Drzyzga – dawniej reporterka i dziennikarka
radiowa. Czy przestała nią być, stając się osobą medialną w podwójnym znaczeniu tego słowa: jako pracownik mediów i jako postać znana
z ekranów i łamów gazet.
Bardzo interesujące wydaje się podjęcie zagadnienia modułów rozmów i dokonanie podziału na obligatoryjne i fakultatywne. Co więcej:
pisząc o modularności, Autor podaje gotowy scenariusz etapów pracy
terapeuty w postępowaniu z pacjentem. Słuszne to, czy nie – niezupełnie o to chodzi! Mamy bowiem propozycję, którą trzeba sprawdzić na
nowych talk shows. Inna rzecz, że w tej części chciałby usłyszeć więcej
o roli eksperta – tego, kto teoretycznie udziela konsultacji, ale w istocie
staje się coraz ważniejszym punktem rozmów. Takim „stałym elementem gry”, jak mówią sprawozdawcy sportowi, elementem koniecznym, ale
łatwo wymiennym i mało zróżnicowanym – w każdym razie w Polsce.
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Bardzo interesująca wydaje mi się konkluzja analiz zmierzających
do potwierdzenia sądów językoznawców, którzy twierdzą, że kultura
polska częściej zachęca ludzi do okazywania emocji (językowo i pozajęzykowo) niż do mówienia o nich. Ptaszek pisze: „Hipotezę Wierzbickiej (autorki powyższej tezy – przyp. WG) potwierdzają prowadzone
przeze mnie obserwacje nad ujawnianiem emocji podczas rozmowy
telewizyjnej typu talk show. Z jednej strony uczestnicy programu
„Rozmowy w toku” mówią otwarcie o swoich uczuciach, z drugiej zaś
to prowadząca poprzez pytania oraz klaryfikacje nazywa okazywane
podczas programu emocje. Mamy więc przede wszystkim do czynienia
z działaniem (odreagowywaniem emocji), zamiast z myśleniem i nazywaniem”. Bardzo to intrygująca teza, ale – pamiętajmy – sformułowana
na materiale sprzed kilku lat. Jak zmieniły się „Rozmowy w toku”,
jak zmieniła się Drzyzga. Moje własne obserwacje zawarte w książce
Znani z tego, że są znani z 2007 roku dowodzą, że rok 2006 zaznaczył
się zwrotem od rozmów ze zwyczajnymi ludźmi w stronę celebrities,
jeśli chodzi o tematykę spotkań i pozycje zapraszanych gości. Ale też
sama pani Ewa zmieniła swój sposób adresowania komunikatu: chyba
bardziej zależy jej na lepszej komunikacji z gwiazdami niż z normalsami. Nie ma w tym nic złego: wszyscy jedziemy na tym samym wózku
i zaczynamy gwiazdeczki traktować, jak sąsiadów z naprzeciwka.
I ostatnie, bardzo ważne szczególnie dla mnie, zagadnienie poruszone przez Grzegorza Ptaszka: analiza listów od telewidzów, a właściwie, jak się okazuje, kobiet odczuwających potrzebę pisania do „Ewy”
lub do „Drogiej Redakcji”. To bardzo istotny wymiar „telebliskości”,
która uruchamia olbrzymie pokłady empatii i współczucia. Ale czarno
na białym widać w tych listach samotność widza i ślady istnienia jego
ukrytych pragnień, które pozornie można zaspokoić właśnie dzięki
telewizji. I tak oto granica między telewizyjnym widowiskiem a rzeczywistością ulega zatarciu – widz zaś nie jest świadom umowności
studyjnej sytuacji. Ale dlaczego ma być jej świadomy: wszak w studio
toczy się rozmowa – nikt nie zaprzeczy, że jest ona autentyczna. Ale
jej autentyzm pochodzi z rzeczywistości telewizyjnej – nie zaś tej
pozatelewizyjnej, jeśli taka jeszcze w ogóle istnieje. To nie jest rozmowa
12
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symulowana: podkreślmy to bardzo wyraźnie. Każdy, kto występował
w telewizji, wie, że pierwszy kontakt z kamerą wymazuje świadomość
okresu przedkamerowego. To, co się dzieje w studio, to bynajmniej
nie symulacja rozmowy „rzeczywistej”. To po prostu działanie według
reguł „innej” – ale równoprawnej – rzeczywistości.
Trudno znaleźć w polskim piśmiennictwie akademickim opracowania, bazujące na jednym cyklu audycji, ale dostarczające refleksji
dla formułowania sądów o całym procesie oglądania telewizji. A tego
właśnie udało się dokonać Grzegorzowi Ptaszkowi w przypadku „Rozmów w toku” – programu niebanalnego: zmiennego, ale ciągle „takiego
samego” jak przed laty; silnie ewoluującego, ale silnie kontrolowanego
przez tę samą prowadzącą. Jednej z nielicznych audycji w polskiej telewizji, która nie zawiera w tytule nazwiska prowadzącej, ale jest najsilniej z Ewą Drzyzgą kojarzona. Po lekturze tej książki czytelnik czeka nie
tylko na kolejne książki tego Autora, ale ponadto jeszcze uważniej przygląda się show dziennikarki, która nie chce być showmanką, ale niechcący staje się nią. Gadanie na ekranie okazuje się poważną czynnością: może nam nie tylko pomóc znaleźć się w dzisiejszym świecie, ale
nawet pozbyć się wielu traum. Show zaś ukazuje się nie tyle rewersem
gadania, ale zespoloną z nim, nieodłączna częścią większej całości.

Wprowadzenie
Przekształcenia społeczno-polityczne zapoczątkowane w 1989
roku dały impuls zmianom zarówno w polszczyźnie [por. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), 2000; Pisarek, 1999; Ożóg, 2001;
Warchala, 2004], jak i w zachowaniach komunikacyjnych w sytuacjach publicznych (na przykład w mediach). Kazimierz Ożóg mówi
o „instrumentalnym traktowaniu języka polskiego, który w obecnym
społeczeństwie konsumpcyjnym jest także towarem” [Ożóg, 2001,
s. 17]. Nastąpił również znaczny wzrost dialogicznych gatunków mowy
– rozmowy i wywiady zdominowały programy telewizyjne i radiowe.
Przyczyn tych zmian można upatrywać w czynnikach pozajęzykowych, do których należały między innymi zniesienie cenzury oraz rozwój neotelewizji, czyli telewizji opartej na „wspólnym biesiadowaniu”
[Casetti, Odin, 1994].
Telewizja, a tym samym i język, którym zaczęli posługiwać się
prowadzący programy (także pojawiający się w telewizji goście, w tym
coraz częściej tak zwani zwykli ludzie), przybrała częściowo postać
familiarną, emocjonalną, nastawioną na dotarcie do widza i zabawienie go. Publicznie zaczęto ujawniać osobiste historie, niejednokrotnie
przepełnione trudnymi i bolesnymi doświadczeniami. Podglądanie
rzeczywistości i potrzeba doświadczania autentyczności określiły
miejsce widza i jego rolę – widz stał się świadkiem spektaklu. Relacja
pomiędzy nim a prowadzącym zaczęła przybierać postać pośredniej
komunikacji interpersonalnej [Cathcart, Gumpert, 1988], zwanej również symulacją spotkania twarzą w twarz [Allen, 1998b] czy interakcją
paraspołeczną [Horton, Wohl, 1997], którą cechuje nieostra granica
pomiędzy komunikacją prywatną a publiczną.
Coraz powszechniejszym zjawiskiem telewizyjnym (zapośredniczonym przez inne media) stało się zjawisko infotainmentu, czyli
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świadomego skrzyżowania informacji z rozrywką [Majkowska, Satkiewicz, 2000; Majkowska, 1999; Bauer, 2000a]. Pojawiły się gatunki telewizyjne, które umożliwiły widzom spragnionym potrzeby gwiazdorstwa zaistnienie na małym ekranie, na przykład: talk show, reality show,
telenowele dokumentalne (documentary soap)1 czy inne programy rozrywkowe zwane megagatunkami. Nadawcą wypowiedzi telewizyjnej
jest często człowiek z ulicy, który w zależności od programu wciela się
w rolę świadka lub uczestnika zdarzeń, gościa programu, mimowolnej
ofiary czy aktora wydarzeń [Warchala, 2003, s. 220].
Niniejsza książka opisuje gatunek telewizyjny, którego pojawianie
w polskiej kulturze ściśle wiąże się ze zmianami społeczno-politycznymi zapoczątkowanymi po 1989 roku. Nie jest to opis osadzony stricte
w genologii medioznawczej, bowiem jego istotę stanowią wszelkie
zachowania językowe i komunikacyjne, w tym złożone gatunki mowy
umożliwiające interakcję werbalną. Zasadniczym celem książki jest
ukazanie, w jaki sposób język, słownictwo i wszelkie zachowania
komunikacyjne widoczne na ekranie realizują cechy gatunkowe talk
show. Na ile zachowania te mogą być wyreżyserowane, a na ile cechuje
je spontaniczność. Na ile też sposób komunikacji między osobą prowadzącą a uczestnikami talk show ma wpływ na telewidza i jego odbiór
sytuacji telewizyjnej jako prawdopodobnej. W kolejnych rozdziałach
zostały omówione zachowania komunikacyjne, które na płaszczyźnie
językowej realizują intymność jako ważną cechę gatunkową talk show,
1

Telenowela dokumentalna pojawiła się po raz pierwszy w połowie lat 90. w Wielkiej
Brytanii. „Stanowi – jak pisze Wiesław Godzic – dla teoretyków odmianę dokumentu
nastawionego na obserwację, który jednak zapożycza pewne elementy z pozostałych
gatunków dokumentalnych: interaktywnego, zwrotnego i przedstawieniowego” [Godzic,
2004, s. 202]. Docu-soap układają się w serie i przedstawiają sytuacje oraz wydarzenia
z życia zwykłych ludzi, którzy są świadomi obecności kamery, a nawet czerpią z niejprzyjemność. Pojawiły się najpierw w telewizji publicznej jako odpowiedź na gatunki
telewizyjne oparte na podglądactwie obecne w stacjach komercyjnych. Do tego gatunku
należą: Pierwszy krzyk, Szpital Dzieciątka Jezus (1999), Przedszkolandia (2002), Serce
z węgla (2001), Kochaj mnie (2002), Dziewczyny z ośrodka, Tylko tata, Ballada o lekkim
zabarwieniu erotycznym (2003). Telenowele dokumentalne poruszają w dosyć bezpośredni sposób tematy ważne społecznie [Godzic, 2004, s. 2002–213].
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to jest różnorodne moduły (na przykład rozmowa, dyskusja, kłótnia),
ekspresja emocji czy reakcje unikowe. Ostatni rozdział, zawierający analizę listów przysyłanych przez widzów do redakcji programu, ukazuje,
w jaki sposób wpływa na nich intymność obserwowana na ekranie.
Wszelkie hipotezy i wnioski opieram na analizie odcinków programu „Rozmowy w toku” emitowanych na antenie Telewizji TVN
od września 2001 do października 2002, od poniedziałku do piątku
w godzinach 18.00–19.00. Analizie poddano około 60 godzin programu, materiał został nagrany na kasety wideo, jego treść następnie
przetranskrybowano i spisano.

ddd
Książka stanowi znacznie zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej przeze mnie w kwietniu 2006 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystając z okazji, że ukazuje
się ona drukiem, chciałbym serdecznie podziękować Panu Profesorowi
doktorowi habilitowanemu Jerzemu Podrackiemu, dzięki któremu
praca ta mogła powstać, za spokój i wiarę. Równie serdecznie dziękuję
Recenzentom pracy: Pani Profesor doktor habilitowanej Marii Wojtak
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wsparcie i dobre serce, a Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Radosławowi
Pawelcowi z Uniwersytetu Warszawskiego za serdeczność i życzliwość.
Podziękowania składam także moim Koleżankom i Kolegom z Zakładu
Edukacji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego za dobre rady i ciepłe
słowa, Marzence (za ciągłe „uda ci się”) oraz Rodzinie.
Osobne podziękowania należą się Panu Piotrowi Walterowi Prezesowi TVN S.A., który wyraził zgodę na dofinansowanie publikacji, co
w żaden sposób nie miało wpływu na treść książki. Dziękuję także Pani
Ewie Lei, producentowi „Rozmów w toku”, za miłe przyjęcie w krakowskim studiu i inspirującą rozmowę, oraz pozostałym pracownikom
TVN S.A. za pomoc w zbieraniu materiałów.
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Rozdział 1

Telewizja
– paraspołeczny przyjaciel

W tym świecie [ponowoczesnym – G.P.] „istnieć”
to tyle, co być zauważonym, a miernikiem ważności,
namacalności istnienia jest ilość widzów i słuchaczy,
i ślad odciśnięty w ich świadomości
Zygmunt Bauman

Telewizja od momentu swego powstania była różnie nazywana:
„gumą do żucia dla oczu”, „ziemią jałową”, „lampą obfitości”, „jedenastą
muzą” czy „idiotycznym pudełkiem”. Wraz z rozwojem technologii
i zmianami społeczno-kulturowymi w krajach rozwijających się zmieniała swoje oblicze. Szybko stała się także narzędziem kultury masowej [Kłoskowska, 1980; Strinati, 1998; Godzic, 1996; Łuszczek, 2004,
s. 12–21; Hopfinger, (red.) 2005, s. 15–21], choć pojawiły się również
możliwości edukacyjnego oddziaływania na miliony widzów za jej
pośrednictwem. W Stanach Zjednoczonych już w 1953 roku powstała
telewizja edukacyjna [Łuszczek, 2004, s. 116–117], w Wielkiej Brytanii
natomiast wykorzystywano telewizję do tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego [Godzic, 2004, s. 99]. Na początku lat 90. także Unia
Europejska zaczęła wykorzystywać ją w celach informacyjnych W 1992
roku powstał program informacyjny „EuroNews”, który był transmitowany za pośrednictwem satelity i sieci kablowych, a w 1995 roku stworzono informacyjny serwis satelitarny „Europe by Satellite” dostępny
w lokalnych, regionalnych i narodowych stacjach telewizji satelitarnej
[Łuszczek, 2004, s. 117–118]. Także w Polsce istniała w ramach telewizji
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publicznej Telewizja Edukacyjna, w jej paśmie emitowano programy
(przede w wszystkim dla dzieci i młodzieży) o charakterze edukacyjnym.
Obecnie taki charakter mają, popularne także w naszym kraju, obcojęzyczne kanały tematyczne, na przykład National Geografic, Discovery
czy Animal Planet, oraz rodzime TVP Kultura czy TVP Historia.
Gdy zastanawiamy się nad naturą telewizji, nad charakterem tego
medium, przede wszystkim, na co zwraca uwagę Wiesław Godzic,
powinniśmy zadać pytanie o odbiorcę telewizyjnego [Godzic, 2000,
s. 76–77]. Odpowiedź na nie warto rozpocząć od rozważań na temat
roli odbiorcy we współczesnej telewizji.
Francesco Casetti i Roger Odin w 1994 roku sformułowali pogląd,
który nadal jest aktualny. Według nich współczesna telewizja zasadniczo
różni się od tej sprzed lat; nastąpił zwrot od telewizji zhierarchizowanej
(instytucjonalnej), nazwanej paleotelewizją, w której stosunek nadawcy
do widza był oparty na relacji nauczyciel–uczeń, ku neotelewizji,
będącej swoistą „przestrzenią wspólnego biesiadowania” [Casetti,
Odin, 1994, s. 121]. W paleotelewizji chodziło przede wszystkim o to,
aby widz zrozumiał to, co chciał mu przekazać nadawca; komunikacja
była bowiem oparta na przekazywaniu umiejętności (wiedzy). Neotelewizja zrywa z tymi założeniami i zmierza w kierunku obustronnej
aktywności. Staje się miejscem związanym z codziennością, w którym
familiarność i nakłanianie do zwierzeń są regułą [Loewe, 2003(b)].
Neotelewizja (a raczej postać mieszana paleo- i neotelewizji) wpisuje
się w model pośredniej komunikacji interpersonalnej zaproponowany
przez dwóch amerykańskich teoretyków mediów z Queens College
w Nowym Jorku: Roberta Cathcarta i Garry’ego Gumperta [1988].
Doszli oni do wniosku, że także za pośrednictwem telewizji (oraz
innych mediów) jest możliwy kontakt przypominający rozmowę twarzą
w twarz, i nazwali go komunikacją pozorowaną. Podobnie o relacji
między widzem a telewizją, będącej konsekwencją retorycznego modelu
angażowania widza w telewizji [Allen, 1998(b); Kita B., 1999; Corcoran,
1994, s. 104; Kisielewska, 2002, s. 304–307; Sułkowski, 1998; Reeves,
Nass, 2000] wypowiada się Robert C. Allen, który nazywa ją symulacją
spotkania twarzą w twarz za pośrednictwem medium.
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Z kolei inni badacze Donald Horton i Richard Wohl [1997] mówią
o iluzji bezpośredniego kontaktu z wykonawcą (performer), która jest
cechą współczesnych mediów (między innymi radia i telewizji). Ten
związek nazywają związkiem paraspołecznym, natomiast zachowania wykonawcy1 wobec widzów i ich reakcje nazywają interakcją
paraspołeczną.
W relacji między widzem a nadawcą telewizyjnego przekazu dochodzi również do zmiany w obszarze dystansu. René Berger zauważa,
że Hallowska koncepcja proksemiki 2 jako nauki o dystansie i przestrzennych relacjach międzyludzkich powinna zostać zastąpiona przez
telemikę. „Telematyczność zastępuje obecnie proksemikę albo raczej
staje się nową proksemiką, ponieważ daje nam nieznaną dotąd możliwość wchodzenia w bliskie relacje z osobami w istocie znajdującymi
się daleko. Telematyczność, związana z ekspansją środków informacji
i komunikacji, zmienia postrzeganie przestrzeni i proponuje, a nawet
wymusza, nowy rodzaj kontaktów, już nie bezpośredni, ale medialny,
zapośredniczony przez telewizję, w coraz większym stopniu także
i przez komputer” [Kita, 1999, s. 289].
Według Roberta Cathcarta i Garry’ego Gumperta komunikacja
interpersonalna pozorowana za pomocą mediów jest ważna z dwóch
powodów. Pierwszy z nich jest związany z substytutem relacji twarzą
w twarz. Osoba z telewizji jest bezpiecznym punktem odniesienia:
„«Paraspołeczny przyjaciel» jest zawsze miły, można zawsze przewidzieć,
jak się zachowa i nigdy nie stanowi zagrożenia” [Cathcart, Gumpert,
1988, s. 73]. Taka relacja nie podważa też samooceny widza, może on
dowolnie reagować na to, czego jest świadkiem. Drugi powód jest już
nieco bardziej kontrowersyjny, bowiem wiąże się z manipulacyjnym
wpływem telewizji na zachowanie widza. Pozorna relacja bliskości
1
2

Wykonawcą jest osoba tworząca wypowiedź językową, np. prezenter, dziennikarz wiadomości,
prowadzący program rozrywkowy — można by go utożsamiać z nadawcą komunikatu.
Edward T. Hall — twórca proksemiki. W języku polskim ukazały się jego książki: Ukryty
wymiar (1976), Poza kulturą (1984, 2001), Bezgłośny język (1987), Taniec życia: inny wymiar
czasu (1999).
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i zażyłości, która tworzy się między gospodarzem określonego programu
a jego odbiorcą, jest raczej bliska idealnemu modelowi komunikacji twarzą w twarz niż codziennym kontaktom. Sytuacja ta, szczególnie wtedy
gdy jest substytutem rzeczywistych relacji społecznych, może być, co
dodają Donald Horton i Richard Wohl, postrzegana jako patologiczna
[Horton, Wohl, 1997, s. 79]. Niestety, granica między rzeczywistością
a fikcją i telewizyjną kreacją często zaciera się w świadomości widzów.
Ich pragnienie bliskości, więzi i wspólnoty zaspokajane przez bohaterów
telewizyjnych widowisk są tak silne, że wyłączają racjonalne myślenie
nakazujące dystans wobec świata przedstawionego na ekranie. Często zdarza się, że widz uważa wydarzenia fikcyjne przedstawione na
ekranie (na przykład w telenowelach) za prawdopodobne, i podejmuje
próbę oddziaływania, wpłynięcia na nie, czego przykładem mogą być
listy pisane do twórców serialu Klan [Halawa, 2002]. Podobnie aktorzy
w rzeczywistości pozaserialowej funkcjonują czasami w świadomości
widzów jedynie jako bohaterowie odgrywanych przez siebie postaci.
Złudzenie intymnej relacji często dotyczy programów talk show
(najczęściej odnosi się do osoby prowadzącego) i jest jedną z cech gatunkowych tego typu programów. Jest ono możliwe zarówno dzięki wykorzystaniu efektów technicznych, jak i zachowaniu samego gospodarza
programu (gesty, emocje, sposób mówienia i nieformalny charakter
rozmowy) 3. Widz postrzega tę postać jako przemawiającą wyłącznie
do niego, co daje się chociażby zauważyć w bezpośrednich zwrotach
prowadzącego w stronę kamery do widza, a także w używaniu przez
niego formy „my”. Robert C. Allen podkreśla, że: „łącząc nadawcę z odbiorcą pod rządami fikcyjnego My telewizja łagodzi otwartość jej retorycznego narzucania się. Usytuowanie nas w ich pozycji stwarza iluzję, iż mówimy do siebie” [Allen, 1998(b), s. 121]. My stwarza także
płaszczyznę wzajemności i porozumienia.
W ten sposób telewizja rozbudza nadmierne oczekiwania wobec
relacji interpersonalnych w codziennym życiu i powoduje, iż „wiele
3

Na rolę efektów technicznych, szczególnie kadrowania, w kreowaniu intymnej relacji między
nadawcą a widzem zwracają także uwagę Byron Reeves i Clifford Nass (2000, s. 53–55).
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osób dochodzi do wniosku, że ich własne relacje interpersonalne są
niepełne i niedoskonałe. Pogłębia to uczucie alienacji i prowadzi do
większego uzależnienia od mediów masowych w poszukiwaniu satysfakcjonujących związków międzyludzkich” [Cathcart, Gumpert, 1988,
s. 75]. Widz, za sprawą mechanizmu identyfikacji, widzi w osobie prowadzącego jedyne źródło zaspokojenia ukrytych bądź też wypartych
pragnień, dzięki czemu go idealizuje; wyrazem tego mogą być słowa
sympatii i uznania kierowane w listach czy zamieszczane na forach
internetowych4. Okazuje się także, że dopiero dzięki telewizji można
rozwiązać własne problemy, zgodnie z przekonaniem, że słowa (czyny)
publiczne mają moc sprawczą.
Drugą ważną cechą współczesnej telewizji jest to, że coraz częściej
czyni z widza podglądacza za sprawą tak zwanej „reality TV”, czyli
używając określenia Wiesława Godzica, „telewizji na krawędzi rzeczywistości”, wykorzystującej nowe gatunki telewizyjne, to jest nowele
dokumentalne (docu-drama), reality shows czy talk shows; dba się także
o jak największą wierność rzeczywistości serwisów informacyjnych.
Już w 1982 roku, w odniesieniu do programów imitujących spontaniczną rozmowę, Bogdan Sułkowski pisał: „Jest prawdopodobne,
że zainteresowanie autentyzmem, podglądanie innych na ekranie,
żywi się nie tylko prostotą, ludzką życzliwością, lecz także nadzieją
na utwierdzenie podmiotowej przewagi” [Sułkowski, 1998, s. 331].
Potrzeba uczestnictwa we wspólnym telewizyjnym widowisku okazała
się potrzebą czasu, wyrastającą zarówno z natury człowieka [Wojciszke,
Baryła, 2001; Mikos, Stadnicka-Dmitriew 2001; Godzic, 2001(a); Sardar,
2001], jak i jego zakorzenienia w kulturze [Bogucka, 2001(a), 2001(b);
Buchowski, 2001; Sardar, 2001]. Fenomen ten tak opisuje Wiesław
Godzic: „Można powiedzieć, że na naszych oczach powstaje model
widza, którego nazwać należałoby uczestnikiem spektaklu. Świadomość
bycia członkiem publiczności oznacza także budowanie tożsamości
(tożsamość płciowa, kulturowa, osobnicza) i władza stanowią główne
pojęcia tego paradygmatu. Odbiorcy są konstruowani i rekonstruowani
4

Szerzej na temat zażyłości i bliskości z prowadzącym w rozdziale 5.
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w szczególnym stopniu przez spektakl i fenomen narcyzmu. Przed
publicznością odbywa się przedstawienie. Ale przedstawienie jest
rodzajem aktywności, w której osoba odgrywająca podkreśla swoje
zachowanie ze względu na innych” [Godzic, 2001(a), s. 7; por. Sardar,
2001; Sułkowski, 1998]. Publiczność spoglądając na ekran, spogląda na
siebie i w siebie. Ale to patrzenie – według Ziauddina Sardara – jest
patrzeniem z góry, kiedy możemy naśmiewać się z czyjejś ułomności,
naigrywać z głupoty czy naiwności. Inni stają się przez to przedmiotami
bez prawa do zrozumienia i współczucia [zob. Sardar, 2001, s. 167].
To patrzenie na innych poprzez pozwala nam tworzyć, konstruować
własną tożsamość. Częściej uświadamiany sobie jacy jesteśmy, patrząc
w ekran, niż (jak było to do tej pory) obcując z innymi w rzeczywistym,
społecznym doświadczeniu [Kozłowska, 2006, s. 171–186].
Komunikacja pozorowana i podglądactwo (voyeryzm) zdominowały telewizję ostatnich lat. Telewizja to medium różnorodne i wielofunkcyjne, na co dobitnie wskazują badania zarówno jej zwolenników, jak i przeciwników; jest ideologiczna (perswazyjna, informacyjna,
edukacyjna), jak i ludyczna (rozrywkowa) 5. Raczej przekształca (interpretuje) rzeczywistość, niż ją ukazuje. Telewizja, co podkreśla Marcin
Król: „tak, jak wszystkie składniki naszego otoczenia, nieustannie nas
kształtuje, wychowuje, wpływa na nasze poglądy, zainteresowania, na
nasze nastroje i nasze potrzeby” [Król, 1996, s. 56]. Robert C. Allen
dodaje, że stanowi ona jednak w pierwszej kolejności źródło rozrywki.
Odbiorniki telewizyjne włączane są głównie po to, aby można było się
zrelaksować i uciec od spraw codziennych [Allen, 1998(a), s. 10]. Myślę
jednak, że motywacja widzów do oglądania telewizji jest tak różna,
że nie można jej sprowadzać jedynie do poszukiwania przyjemności
[Godzic, 2002; Kozłowska, 2006, s. 77–92]. Gerber i współpracownicy
5

Chciałbym w tym miejscu zainteresowanego Czytelnika odesłać do prac źródłowych,
by zdał sobie sprawę z istnienia różnych podejść metodologicznych, jak i koncepcji dotyczących badań nad telewizją. W języku polskim teksty wybitnych zagranicznych teoretyków mediów zostały opublikowane w trzech tomach pod redakcją profesora Andrzeja Gwoździa (1994, 1997, 2001); zob. także Condry, Popper 1996; Postman 1995;
Ong 1992; por. Godzic 1999; Wilk 2000.
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uważają na przykład, że znaczna część programów telewizyjnych jest
oglądana ze względu na czas i kalendarz, a widzowie na ogół nie wybierają programów, lecz oglądają je zwyczajowo – zjawisko to nazywają
zrytualizowanym wykorzystaniem mediów [Rothenbuhler, 2003, s. 47].
Zdarza się i tak, że przy włączonym odbiorniku widz oddaje się jednocześnie również innym aktywnościom, na przykład czytaniu gazety,
rozmowie, pracy przy komputerze [Halawa, 2006, s. 70].
Między telewizją a społeczeństwem kształtuje się relacja oparta na
zasadzie wzajemności. Telewizja, jak żadne inne medium do tej pory,
wywiera duży wpływ na społeczeństwo, przy czym społeczeństwo
kształtuje także telewizję. Wiesław Godzic [2000, s. 79–80] podaje
trzy zasadnicze hipotezy owego wpływu:
u
u
u

potwierdzenie – umacnia dominujące w społeczeństwie
trendy;
asymilacja – propaguje poglądy klasy średniej, które z góry
zakłada za reprezentatywne dla większości;
homogenizacja – upodabnia poglądy ludzi i pomaga znaleźć
wspólną płaszczyznę porozumienia.

Talk show, któremu poświęcona jest niniejsza książka, należy właśnie do tego gatunku telewizyjnego, który łączy dwie koncepcje widza,
jak i dwa (dla niektórych skrajne) bieguny oddziaływania telewizji:
propagandowy i rozrywkowy. Jest także przykładem programu będącego, jakby powiedzieli Horace Newcomb i Paul Hirsch, „forum kultury”, bowiem stwarza pole do dyskusji o sprawach ważnych z punktu
widzenia kultury [Newcomb, Hirsch, 1997] i społeczeństwa – wpisuje
się w przestrzeń dyskursu publicznego.

Historia talk show
Talk show jako gatunek narodził się w Stanach Zjednoczonych. Można go krótko scharakteryzować jako widowisko zorganizowane wokół
rozmowy [Timberg, 1997, s. 1617]. Jak większość gatunków telewizyjnych
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wywodzi się z radia, dopiero później pojawił się w telewizji. Zbigniew
Bauer podaje, że już w 1909 roku, właśnie w Stanach Zjednoczonych,
wyemitowano pierwszą audycję z dyskusją na żywo, której tematem była
kwestia równouprawnienia kobiet [Bauer, 2000(a), s. 167] 6. Prawie 40 lat
później talk show po raz pierwszy został wyemitowany w telewizji.
Nie ma zgodności co do tego, który z amerykańskich talk shows
można uznać za pierwszy w historii telewizji. Niektórzy badacze uważają, że był to wyemitowany 29 maja 1950 roku w stacji NBC program
z cyklu „Broadway Open House”. Jego gośćmi byli aktorzy z Broadwayu, którzy opowiadali (w obecności publiczności w studiu) historie
ze swojego życia zawodowego i towarzyskiego [Bauer, 2000(a), s. 166;
Łuszczek, 2004, s. 33; Nowakowski, 2002, s. 52]. Inni twierdzą z kolei,
że pierwszym talk show był program „Today”, który powstał w 1952
roku z inicjatywy Sylwestra „Pata” Weavera, jednego z dyrektorów
NBC. Program ten był prowadzony wówczas przez Dave’a Garrowaya
(notabene dziennikarza radiowego), składał się między innymi z rozmów telefonicznych, muzyki, prognozy pogody, prezentacji zdjęć z nagłówków prasowych i plotkarskich rozmów z zaproszonymi do studia
gośćmi [Godzic, 2004, s. 41].
Bernard Timberg wyróżnia cztery ważne okresy w historii amerykańskiego talk show [Timberg, 1997, s. 1620–1621], który zapoczątkował ten gatunek na świecie:
u

u

6

1948–1962 – kiedy telewizyjne talk shows prowadzili ludzie
wywodzący się z radia, tacy jak: Artur Godfrey, Dave Garroway, Edward R. Murrow, Arlene Francis czy Jack Paar, których
uważa się za prekursorów tego typu rozmowy telewizyjnej.
1962–1972 – kiedy stacje (sieci) telewizyjne, także za pośrednictwem sponsorów i agencji reklamowych, wywierały ogromny
wpływ na kształt rozmów w programie. Wówczas też pojawiły

Bernard Timberg podaje, że w latach 1927–1956 radiowe talk shows stanowiły ponad
24% wszystkich nadawanych wówczas programów radiowych (Timberg 1997, s. 1620).
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u

u

się w stacjach telewizyjnych takie osobowości jak Johnny Carson,
Barbara Walters i Mike Wallace, które stały się niekwestionowanymi gwiazdami rozmów telewizyjnych.
1970–1980 – gdy w stacjach telewizyjnych nastąpił gwałtowny
wzrost liczby programów typu talk show. Był to czas ożywienia
nie tylko rozmów telewizyjnych, lecz także okres pierwszej narodowej i zarazem publicznej walki o widza między różnymi talk
shows (talk show war). Rozwój technologii produkcji telewizyjnej
i nowe metody transmisji (przekaz satelitarny i za pośrednictwem
telewizji kablowych) przyczyniły się między innymi do tego, że
telewizja stała się atrakcyjna dla inwestorów.
1980–1992 – okres, który Bernard Timberg nazywa erą „postnetwork”. Pojawia się wówczas ogromny sukces „The Oprah
Winfrey Show”, którego prowadząca stała się najbardziej popularną osobowością talk show w historii telewizji 7.

Wraz z rozwojem technologii w ciągu 50 lat istnienia talk show
zmieniały się zarówno tematyka rozmów, jak i sposób ich prowadzenia.
Realizowano programy prowadzone w konwencji wywiadu „jeden na
jednego” (one-on-one host/guest; na przykład „Barbara Walters Interwiew Special”), programy dotyczące spraw ekonomicznych („Wall
Street Week”), sportu („Sports Club”), psychologii („Dr. Ruth”), napraw
domowych („This Old House”), literatury („Author Meets the Critic”)
czy gotowania („Julia Childs”) [Timberg, 1997, s. 1619].
W związku z tym, ze względu na tematykę Wiesław Godzic [Godzic,
2004, s. 42; por. Zdanowicz, 2000, s. 46–47] dokonał podziału tego
typu programów na trzy odmiany:
u

7

nastawione na rozrywkę (entertainment/celebrity) – gośćmi
są przede wszystkim gwiazdy, ludzie z pierwszych stron gazet,
a tematy dotyczą ich życia zawodowego i/lub osobistego;

Pod koniec 1998 roku program „Jerry Springer Show” wyprzedził w oglądalności niedoścignioną do tej pory Oprah Winfrey [Godzic, 1999, 113].
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u

u

zawierające wyznania i zwierzenia (confession talk) – gośćmi programu są zwyczajni ludzie, którzy dzielą się swoimi
przeżyciami i problemami, często poszukując ich rozwiązania właśnie za pośrednictwem telewizji;
składające się z rozmów konfrontacyjnych (confrotainment/
combat talk), które dotyczą kontrowersyjnych społecznie tematów, a ich celem jest między innymi przełamywanie społecznych tabu.

Powyższy podział można rozszerzyć o propozycję Bernarda Timberga [Timberg, 1994, za Wilk, 2000, s. 106], który wyróżnia jeszcze
typ o charakterze informacyjnym (news talk). W takim programie
goście rozmawiają o sprawach bieżących lub społecznych – jest on
bliższy programom publicystycznym niż rozrywkowym (przypomina
raczej dyskusję lub debatę).
Sposób podziału talk show ze względu na tematykę zdecydowanie krytykuje Tomasz Pstrucha, według którego taka praktyka grozi
w przyszłości ciągłym mnożeniem gatunków, co może prowadzić do
tego, „iż po przekroczeniu pewnego punktu krytycznego cały podział
zupełnie zatraci nie tylko klarowność, ale i funkcjonalność” [Pstrucha,
2002, s. 32]. Wydaje się jednak, że propozycja typologii talk shows
zaproponowana przez Wiesława Godzica i Bernarda Timberga dotyczy
nie tyle konkretnych tematów, ile raczej zagadnień poruszanych w tych
programach oraz sposobu funkcjonowania w nich gościa i gospodarza.
Można powiedzieć, że pewne odmiany talk show niejako określają ich
rolę i sposób zachowania się w programie. Warto w tym miejscu zauważyć, że w programach nastawionych na rozrywkę, których gośćmi są
przede wszystkim gwiazdy, pojawiają się zarazem wyznania i zwierzenia
– a rzadko dochodzi do konfrontacji. Podobnie programy z udziałem
zwykłych ludzi często skupiają się wyłącznie na rozrywce.
Talk show nie jest jednak jednorodnym gatunkiem telewizyjnym,
bowiem, jak stwierdza Wiesław Godzic: „jest gatunkiem pomiędzy:
pomiędzy formatem rozrywkowym a newsami; pomiędzy magazynem reklamującym gwiazdy a magazynem publicystycznym;
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między gatunkiem dziennikarskim a edukacyjnym [podkreślenie
autora]” [Godzic, 2004, s. 41].
W przypadku konkretnych tytułów i odmian można jednak
mówić o jakiejś dominującej funkcji programu: informacyjnej,
perswazyjnej, edukacyjnej, quasi-terapeutycznej czy ludycznej (rozrywkowej). Najczęściej funkcje te występują jednocześnie, programy
mają więc polifunkcyjny charakter.

Talk show w Polsce
Pojawienie się talk show w Polsce jest związane z przemianami
społeczno-politycznymi, jakie zaszły po 1989 roku8. Wiesław Godzic
tak opisuje fenomen tych zmian: „Po 1989 roku Polacy rzucili się
w słodką niewolę ideologii konsumpcjonistycznej, uważając, że jest
ona najistotniejszym składnikiem wolności. W błyskawicznym tempie
zaczęły powstawać wielkie magazyny, olbrzymie centra handlowe,
luksusowe wypożyczalnie kaset wideo, a ulubionym zajęciem stały się
przechadzki na zakupy, dokonywane całymi rodzinami w czasie zarezerwowanym do tej pory dla innych rodzajów aktywności społecznych.
Polacy poczuli się wyzuci z bagażu dotychczasowych obowiązków
(narodowych, religijnych, a także moralnych)” [Godzic, 1999, s. 117; por.
Uczyńska, 2001]. Zachłyśnięcie się wolnością spowodowało, że ludzie
zaczęli stopniowo się w niej gubić, coraz więcej czasu poświęcając na
rozrywkę, jakiej dostarczała telewizja. Zmiana ustroju na demokratyczny,
wprowadzenie zasad wolnego rynku i wolność słowa przyczyniły się do
szybkiego rozwoju stacji komercyjnych, które dostrzegły swoje miejsce
w rozwijającej się kulturze konsumpcyjnej. Ich propozycją była przede
wszystkim właśnie rozrywka, a zapewnić miały ją między innymi
programy typu talk show.
8

Programy typu talk show w podobnych okolicznościach po 1989 roku pojawiły się w rosyjskiej telewizji. Za jeden z najstarszych z nich uznaje się emitowany nieprzerwanie
od 1991 roku w telewizji „Rossija” „Teatr+TW”, którego gośćmi są znani teatralni aktorzy i reżyserzy [zob. http://rutv.ru].
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Za pierwszy polski talk show bywa uznawany program „TeleEcho” wymyślony przez Mirę Michałowską, a prowadzony od 1956
do 1981 roku przez Irenę Dziedzic w telewizji publicznej [Łuszczek,
2004, s. 35; Gruza, 2004]. Program był wzorowany na francuskim
„Tele-Paris”. Jak pisze Krzysztof Łuszczek: „Polegał on na krótkich
rozmowach z szeregiem gości (zazwyczaj z kręgów naukowych, kulturalnych, opiniotwórczych bądź zbliżonych do nich) zapraszanych
do studia” [Łuszczek, 2004, s. 35]. Prowadząca była osobą o wielkiej
charyzmie. Jerzy Gruza dodaje, że „wszyscy się jej bali, a marzyli o tym,
by być przez nią przepytywani. Bo ona przepytywała!” [Gruza, 2004].
Tomasz Raczek, odsłaniając kulisy „Tele-Echa”, podaje informację, że
prowadząca przygotowywała na kartkach odpowiedzi do zadawanych
w czasie programu pytań, których goście podczas kolejnych prób
rozmowy mogli nauczyć się na pamięć [Raczek, 1999, s. 19, 229–231;
Sobczak, 2006, s. 19]. W ciągu ćwierćwiecza istnienia programu Irena
Dziedzic przeprowadziła 12 500 rozmów ze swoimi gośćmi.
Rozwój talk show nastąpił dopiero na początku lat 909. Obecnie w ramówce większości stacji telewizyjnych liczących się na rynku
mediów znajduje się przynajmniej jeden talk show. Choć gatunek ten
nie wzbudza już tak wielu emocji i kontrowersji jak na początku swego
istnienia, nadal przyciąga uwagę rzeszy publiczności. Tylko niektóre
z nadawanych w telewizji cyklów przetrwały próbę czasu, wiele z nich
zniknęło, choć długo wyznaczały reguły tego gatunku. Poniżej krótko
omówię najważniejsze z nich.
Jednym z pierwszych talk shows w polskiej telewizji był program „Na
każdy temat” nadawany wieczorem raz w tygodniu w komercyjnej stacji
Polsat10, prowadzony najpierw przez dziennikarza Radia Zet Andrzeja
9

10

Zanim powstały rodzime talk shows, telewizja publiczna przez pewien czas nadawała klasyczny amerykański program tego gatunku „The Oprah Winfrey Show” w wersji
tłumaczonej (dubbingowanej).
Program ten był pierwszym talk show w telewizji komercyjnej po 1993 roku, kiedy
Telewizja Polsat zaczęła publiczne nadawanie swoich programów najpierw z Holandii,
a potem od 1994 roku z Polski.
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Woyciechowskiego11, a po jego śmierci przez dziennikarza „Gazety
Wyborczej” Mariusza Szczygła. Rozmowy odbywały się w studiu, którego
scenografia przypominała dach wieżowca. Do programu byli zapraszani
zwyczajni ludzie, którzy opowiadali różne, często dramatyczne historie
ze swojego życia, w studiu przysłuchiwała się im publiczność. Gość
był traktowany z równie wielkim szacunkiem, jak osoba publiczna
czy gwiazda estrady w innych programach. Często cytowany przez
teoretyków mediów fragment jednego z odcinków programu dotyczy
historii mężczyzny, któremu żona wyrwała genitalia – w programie
zaprezentowano jedynie zdjęcia.
„Na każdy temat” był programem, który jako pierwszy zaczął przełamywać społeczne tabu. Prowadzący starał się pozostawać w cieniu,
na pierwszym planie znajdował się gość. Marcin Niemojewski tak
opisuje zachowanie Mariusza Szczygła podczas programu: „Starał się
jedynie pokierować tokiem wypowiedzi gościa, tak, aby uzyskać interesujące i zaskakujące wyznanie. Czynił to jednak nie wprost, unikając na przykład nazywania po imieniu zjawisk odbieranych społecznie
jako patologiczne” [Niemojewski, 2003, s. 55]. Dariusz Zaborek zwraca
natomiast uwagę na fakt, że często prowadzący rozpoczynał rozmowę
niejako od środka, bez żadnego wprowadzenia, być może dlatego, „aby
nieuważna i powierzchowna publiczność natychmiast była zorientowana w zagadnieniu” [Zaborek, 2000, s. 12].
Program prowadzony przez Mariusza Szczygła można zakwalifikować, zgodnie z typologią Wiesława Godzica, do odmiany confession
talk nastawionej na wyznania i zwierzenia zwykłych ludzi. Był to
w historii telewizji polskiej pierwszy tego typu program, który w założeniach jego autorów miał na celu akceptację inności i szerzenie tolerancji.
Pomysłodawca programu Witold Orzechowski i prowadzący Mariusz
Szczygieł podkreślali, że: „Jest to program, który mówi masowemu
widzowi: nadeszły czasy, kiedy ludzie mogą się różnić między sobą
i przyznać do tego, że są w jakichś sposób inni” [Zaborek, 2000, s. 14].
11

Tomasz Raczek uważa, że historia polskiego talk show zaczyna się właśnie od Andrzeja Woyciechowskiego [zob. Raczek, 1999, 165].
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Trzeba jednak stwierdzić, że misja, którą wyznaczyli sobie obaj twórcy,
nie została zrealizowana z należytym skutkiem. Program spotykał się
często z zarzutami promowania wulgarnej i płytkiej rozrywki [Bogucka,
2001(a), s. 22; Zaborek, 2000, 14], zaś styl prowadzącego został przez
krytyka telewizyjnego i teoretyka mediów Piotra Zdanowicza nazwany
„rozrywką rodem z brukowego pisma dla mało wybrednej publiczności” i „nie chodzi (tu) nawet o zgorszenie, ale o brak dobrego smaku”
[Zdanowicz, 2000, s. 54].
Kolejnym programem z gatunku talk show, uznanym przez medioznawców za program z wyższej półki, był „MdM”, prowadzony pod koniec lat 90. w TVP 1 przez dwu satyryków: Wojciecha Manna i Krzysztofa Maternę. Podobnie jak w „Na każdy temat”, tak i w tym programie
podczas rozmów w studiu była obecna publiczność, najczęściej rekrutująca się spośród licealistów12. Gośćmi byli także przeciętni ludzie, którzy opowiadali o swoich niezwyczajnych pasjach, odkryciach lub przyzwyczajeniach, na przykład ekscentryczny zespół perkusyjno-baletowy,
ksiądz o niekonwencjonalnym podejściu do sztuki sakralnej, para kryminologów o nietypowej specjalizacji, amerykański gitarzysta polskiego pochodzenia czy człowiek, który wymyślił matematyczny wzór na
szczęście [Zdanowicz, 2002, s. 54]. Prowadzący szybko stali się osobowościami telewizyjnymi i, na równi z zapraszanymi gośćmi, bohaterami poszczególnych odcinków. Piotr Zdanowicz tak opisywał zachowanie prowadzących: „Panowie Mann i Materna, bawiąc siebie, gości
i widzów nieco kabaretowym, lekkim, sobie tylko właściwym humorem, prezentują sposób rozmowy nacechowany życzliwością i ciepłem,
otwartością i wdziękiem, pozbawiony jakiejkolwiek agresji czy obcesowości, taniej egzaltacji czy pozy” [Zdanowicz, 2000, s. 54].
Drugim duetem wśród prowadzących talk show byli znani publicyści: Jacek Żakowski i Piotr Najsztub. Byli oni gospodarzami programu
o przewrotnej nazwie „Tok-szok”, emitowanego od 1997 roku w TVP 2,
12

W czasach szkoły średniej moi rówieśnicy kilkakrotnie znaleźli się wśród publiczności tego programu i opowiadali o długich i męczących godzinach spędzonych na planie podczas nagrywania.
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później w komercyjnej Telewizji Polsat (od października 1998 roku)
– łącznie sto wydań. Program ten bliższy był publicystyce niż rozrywce, choć zawierał pewne elementy łagodzące jego stricte poważny
ton – wystrój studia przypominający arenę cyrkową czy obecność podczas rozmów, należącego do jednego z prowadzących, psa Liska, który
bywał przedmiotem swobodnych rozmów i dygresji.
Autorzy najczęściej zapraszali do studia gości ze świata polityki, kultury i nauki, którym towarzyszyła publiczność i zasiadający wśród niej
eksperci. Według Wiesława Godzica: „Prowadzący wywiad nie zdają
się być zainteresowani życiem rodzinnym czy skandalami, zrozumienie
człowieka, idei, którą reprezentuje, oraz motywacji jego działania są na
pierwszym miejscu” [Godzic, 1999, s. 119]. Zdarzały się jednak sytuacje,
w których zaproszone osoby ujawniały fakty ze swojego życia wykraczające poza ramy „publicznej” rozmowy. Niemniej program ten był bliższy
rozmowie–debacie na ważne społecznie tematy, a jej reguły zostały całkiem dobrze opanowane przez gospodarzy [Godzic, 1999, s. 119].
Po zakończeniu wspólnego przedsięwzięcia każdy z dziennikarzy
prowadził swój autorski program: Piotr Najsztub w Telewizji TVN
„Najsztub pyta”, zaś Jacek Żakowski przez pewien czas był gospodarzem w TVP 1 nocnego talk show „Nocne rozmowy”, bliższego
publicystyce niż rozrywce. Obaj dziennikarze od października 2006
roku znowu prowadzą razem w Telewizji TV4 talk show pod nazwą
„Tok2Szok”, o znacznie zmienionej formule w stosunku do dawnego
programu. Składa się on z dwóch części: pierwszej, prowadzonej poza
studiem, w miejscu charakterystycznym dla pierwszego gościa (na przykład gabinecie, studiu filmowym), oraz drugiej, już w studiu telewizyjnym, gdzie prowadzący goszczą dwie osoby o przeciwstawnych poglądach (na przykład Dorotę Masłowską – laureatkę Nagrody Literackiej
Nike i Krzysztofa Bosaka – posła LPR, członka Młodzieży Wszechpolskiej). Program ten w przeciwieństwie do „Tok-szoku” jest zdecydowanie bliższy formule talk show.
Kolejnym talk show reprezentującym tym razem typ nastawiony na
rozrywkę (entertainment/celebrity) był „Wieczór z wampirem” nadawany od 1997 roku (RTL 7), który wraz ze zmianą stacji telewizyjnej
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(TVP 2) zmienił nazwę na „Wieczór z Jagielskim”, a potem na „Jagielski: Na zdrowie” 13. Także prowadzący ten talk show Wojciech Jagielski do telewizji trafił z radia (Radio Zet). Wystrój studia przypominał
scenografię talk show Davida Lettermana – biurko, charakterystyczny
kubek i sofa dla gości. Także obecność w studiu muzyka (najpierw
Dominiki Kurdziel grającej na perkusji, a później José Torresa) i krótkie rozmowy z nim przywołują obraz popularnego programu amerykańskiego [Godzic, 1999, s. 122].
Gośćmi Wojciecha Jagielskiego byli ludzie znani z pierwszych stron
gazet, nie tylko muzycy/piosenkarze (między innymi Paweł Kukiz, Kaja
Paschalska, Violetta Villas), aktorzy (Ewa Błaszczyk, Paweł Deląg, Małgorzata Braunek), ale także dziennikarze (Filip Łobodziński, Kamil
Durczok, Jolanta Pieńkowska, Bohdan Tomaszewski, Monika Olejnik),
popularni eksperci różnych dziedzin (Andrzej Samson, profesor Lew
Starowicz) czy sportowcy (Mateusz Kusznierewicz, Jerzy Kulej, Roman
Paszke, Leszek Kuzaj, Sylwia Gruchała, Marcin Urbaś, Artur Partyka).
Zaproszeni odpowiadali na pytania prowadzącego, które dotyczyły
zazwyczaj: rodziny, życia uczuciowego, wychowania, kariery, pracy,
hobby czy sfer tabu, często także wykonywali jakieś zadania (elementy
show), które Małgorzata Kupiszewska podzieliła na: intelektualne,
aktorskie, sprawnościowe i inne (na przykład nawlekanie igły na czas,
przymierzanie okularów). Zadania najczęściej były związane z zawodem bądź zainteresowaniami gościa, lecz nie przez wszystkich z nich
były przyjmowane z entuzjazmem [Kupiszewska, 2004, s. 51–73].
Ostatnim talk show, który chcę omówić, jest program „Kuba Wojewódzki” prowadzony przez znaną i kontrowersyjną postać medialną
Kubę Wojewódzkiego, nadawany późnym wieczorem początkowo w komercyjnej Telewizji Polsat, a od września 2006 roku w Telewizji TVN.
Program ten charakteryzuje się drapieżną, często wręcz wulgarną grą
13

Pod koniec 2006 roku Wojciech Jagielski i Kazimiera Szczuka prowadzili w TVN talk show
„Dwururka”. Koncepcja programu polegała na zapraszaniu do studia gości, których zestawienie
mogło prowadzić do konfrontacji poglądów, na przykład: polityk, aktorka filmów porno i ksiądz.
Talk show zdjęto z anteny w związku z trudnościami we współpracy między prowadzącymi.
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z zaproszonymi do studia gośćmi – jest być może zapowiedzią nowej odmiany gatunkowej rodzimych talk shows, bliższą wersji amerykańskiej.
Kuba Wojewódzki, dawniej dziennikarz i krytyk muzyczny, który
na początku lat 90. prowadził w Programie 3 Polskiego Radia własny
program pod nazwą „Brum”14, po raz kolejny pojawił się w publicznie
za sprawą programu „Idol” (Polsat), w którym był jurorem. Konwencja talk show „Kuba Wojewódzki” jest bliższa prowokacyjnej rozmowie, której bohaterem za każdym razem pozostaje sam prowadzący.
W przypadku tego programu mamy do czynienia ze świadomą telewizyjną autokreacją gospodarza. Kuba Wojewódzki jest w stanie przyciągnąć uwagę widza każdym gestem, słowem, zachowaniem, a nawet
strojem i sposobem prowadzenia rozmowy, który zmienia wraz z pojawieniem się nowych gości. Marcin Niemojewski twierdzi, że „Najistotniejszym elementem tej autokreacji, ale i całej koncepcji programu, jest
nieustająca prowokacja i agresywny styl rozmowy. Kuba Wojewódzki
stara się robić wszystko, aby skonfundować swoich rozmówców, oni
natomiast, jeśli chcą wygrać ten pojedynek, muszą przyjąć konwencję
i odpowiadać zaczepnie i złośliwie” [Niemojewski, 2003, s. 56–57].
Mamy, moim zdaniem, w tym programie do czynienia ze świadomą grą wszystkich jej uczestników, bowiem (a warto o tym wspomnieć) większość zapraszanych do studia gości to osoby, podobnie
jak gospodarz, należące do środowiska show-biznesu, np.: José Torres,
Maciej Kuroń, John Porter, Anita Lipnicka, Tomasz Stańko, Krzysztof
Jackowski (jasnowidz prowadzący w Polsacie program „Jasnowidz”),
Krzysztof Materna, Kevin Aiston, Anna Mucha, Manuela Gretkowska, Tomasz Lis, Agnieszka Maciąg czy Alicja Resich-Modlińska,
która niegdyś w TVP1 prowadziła swój talk show „Wieczór z Alicją”,
a w Polsacie program „Zerwane więzi”. Dodatkowo do każdego programu Wojewódzki zaprasza różne zespoły muzyczne.
14

Kuba Wojewódzki w muzycznym show-biznesie jest osobą o ugruntowanej od lat pozycji. Po odejściu z PR 3 był twórcą i zarazem redaktorem naczelnym pisma muzycznego „Brum”; wcześniej przez pewien okres pełnił funkcję dyrektora muzycznego festiwalu muzyków rockowych w Jarocinie.
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Na zakończenie warto wspomnieć o programach telewizyjnych,
które nie mogą być uznane za przedstawicieli gatunku talk show, choć
na przykład w programie telewizyjnym dołączanym do „Gazety Wyborczej” są opatrzone kwalifikatorem talk show, takich jak: „Pod napięciem”
(TVN), „Europa da się lubić” (TVP2), czy „Warto rozmawiać” (TVP2).
We wszystkich przykładach mamy jednak do czynienia z pewnymi elementami talk show. W programie „Pod napięciem”, który ukazywał się
od 1998 roku przez 8 lat, świadkowie i uczestnicy opisywanych wydarzeń
często nie kryli przed kamerami swoich emocji, które w tym wypadku
były cenniejsze niż komentarz prowadzącego Marcina Wrony [zob. Zdanowicz, 2000]. Program ten powstawał jednak pod wpływem sensacyjnych, często dramatycznych wydarzeń społeczno-obyczajowych. Scenerię dla całej rozmowy stanowiło miejsce związane z wydarzeniem
poruszanym w programie, gośćmi zaś byli uczestnicy wydarzeń oraz
przypadkowa publiczność. Program ten był jednym z pierwszych w polskich mediach programów interwencyjnych – pokazał, jaką siłę może
mieć telewizja w rozwiązywaniu ważnych społecznych wydarzeń.
W programie „Europa da się lubić” rozmowa często dotyczy spraw
prywatnych zapraszanych do studia gości – obcokrajowców żyjących
w Polsce. Sam program raczej bawi, niż wciąga widza w intymne sprawy
zapraszanych gości – jest w nim obecnych wiele elementów rozrywkowych, muzyki, śpiewu, aktorstwa.
Warto na koniec zauważyć, że często nadużywa się określenia talk
show w odniesieniu do większości programów telewizyjnych. Praktyka
ta, coraz częstsza w dobie walki o widza, ma przyciągnąć i zachęcić
go do oglądania poszczególnych programów. Nierzadko bowiem programy opatrzone kwalifikatorem talk show odbywają się w konwencji
debaty lub dyskusji, która może być elementem programów typu talk
show, a nie ich centralnym elementem.
Talk show jako gatunek stał się, wraz z rozwojem telewizji, częścią
innych gatunków, na przykład reality show czy większych widowisk
rozrywkowych, często trudnych do opisu geneologicznego, określanych jako mega- albo hipergatunki, co odzwierciedla postmodernistyczną tendencję mieszania się i przenikania gatunków.
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Cechy talk show jako gatunku telewizyjnego
Amerykańscy teoretycy telewizji, mający do czynienia z ogromną
liczbą różnorodnych programów typu talk show, określili kilka charakterystycznych cech tego gatunku [Timberg, 1994, za: Godzic, 1999,
s. 109–110; por. Godzic, 2004, s. 42–43]:
u

u

u

u

u

15

Talk show to gatunek, w którym prowadzący odgrywa podstawową rolę – jest nie tylko gospodarzem programu, lecz także
osobą, wokół której rozgrywa się widowisko (show). Większość
amerykańskich talk shows w tytule programu zawiera imię lub
nazwisko prowadzącego/prowadzącej program.
Talk show to program, który ma sprawiać wrażenie rozmowy
toczącej się na żywo – widz ma złudzenie, że bezpośrednio
uczestniczy w oglądanym widowisku [Feuer, 1997].
Prowadzący w sposób intymny i bezpośredni zwraca się do
milionów widzów. Niektórzy badacze mówią wręcz o tworzeniu więzi na wzór rodzinny [Godzic, 2004, s. 43].
Talk show to także imitacja spontaniczności – „potrafi sprawić
wrażenie rozmowy nie poddanej kontroli, bazując na zasadniczej strukturze spontanicznego przekazu” [Godzic, 1999,
s. 110]. W rzeczywistości, co często podkreślają osoby zajmujące
się produkcją programów telewizyjnych, mamy do czynienia
ze starannie wyreżyserowanym spektaklem.
Talk show to także gatunek marketingowy15, który przynosi
większe dochody, niż wynoszą koszty jego produkcji. W Stanach Zjednoczonych najbardziej znani prowadzący talk shows
należą do jednych z najbogatszych ludzi.

Juliusz Tyszka podaje przykład jednego z odcinków amerykańskiego talk show Richarda Beya „Richard Bey Show”, którego gośćmi były małżeństwa nie znajdujące już przyjemności w seksie. Jednym z zadań dla małżeństw podczas programu było skakanie
razem na materacu. Dwa tygodnie wcześniej gospodarz programu reklamował w telewizji właśnie materace [Tyszka, 1995, s. 40].
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Wiesław Godzic dodaje jeszcze trzy cechy talk show uwzględniające
rolę odbiorcy i jego społeczny kontekst [Godzic, 1999, s. 110–111]:
u

u

u

Talk show to gatunek, którego specyficznym elementem jest
podglądanie (voyeuryzm). Widz jednak ma świadomość, że jest
świadkiem opowiadanych przez innych historii, i tym samym
zostaje „zanurzony w wymiar społeczny” [Godzic, 1999, s. 111].
„Perwersyjna przyjemność «zaglądania przez dziurkę od klucza» pryska – pisze Pstrucha – gdyż sytuacja komunikacyjna
sankcjonuje jego pozycję [widza – G.P.], otrzymuje on zaproszenie do uczestnictwa w dyskusji w roli widza i słuchacza”
[Pstrucha, 2002, s. 28].
Talk show zdecydowanie polega na „epatowaniu sferą ludzkiej ułomności” [Godzic, 1999, s. 114], jednak może ona służyć celom quasi-terapeutycznym.
Porusza zagadnienia władzy – nie politycznej ani społecznej,
lecz semiotycznej, co Wiesław Godzic nazywa „sprawowaniem
kontroli nad znaczeniami”, a co wiąże się z podważaniem znaczeń tekstów telewizyjnych [zob. Godzic, 1999, s. 116].

Polski talk show zasadniczo różni się od amerykańskiego pierwowzoru cechami gatunkowymi. Nadal, mimo ponad 15-letniego istnienia w przestrzeni medialnej, jest gatunkiem różnorodnym, nie dającym łatwo się klasyfikować. W tym miejscu przedstawię listę cech
polskiego talk show stworzoną przez Wiesława Godzica w 1999 roku
[Godzic, 1999, s.120–121] wraz z moim komentarzem.
Po pierwsze, według Godzica polskie talk shows najczęściej są zorientowane na temat, a nie na osobę prowadzącego, o czym może świadczyć już sam tytuł programu. To nie gość ani prowadzący, lecz problem mają przyciągnąć widzów. Od kilku lat jednak w polskiej telewizji
pojawia się coraz więcej programów, których popularność jest spowodowana właśnie osobą prowadzącego (prowadzącej), na przykład: „Co
z tą Polską?” prowadzonym w Polsacie przez Tomasz Lisa, „Kuba Wojewódzki” prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego w TVN (wcześniej
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w Polsacie), „Najsztub pyta” – którego gospodarzem był Piotr Najsztub,
„Rozmowy w toku” prowadzone przez Ewę Drzyzgę, czy oskarżany
o wulgarność, emitowany od lutego do maja 2005 roku w niedziele po
22 w TVP1 program „Lekka jazda Mazurka i Zalewskiego”, prowadzony
przez dwóch felietonistów tygodnika „Wprost” (zdjęty z anteny16).
Po drugie, jak twierdzi Godzic: „czas realny polskiego talk-show
[pisownia autora – G.P.] jest więc czasem niepewnym i zawieszonym między domniemaniem «tu i teraz» a postmodernistycznie pojętym czasem
teraźniejszym, czyli zawierającym w sobie przeszłość wraz z przyszłością”
[Godzic, 1999, s. 121]. Większość obecnych talk shows sprawia jednak wrażenie rozgrywających się w czasie teraźniejszym na oczach widzów.
Po trzecie, brak intymnego zwrotu w kierunku widzów, co Godzic
wiązał w 1999 roku z upadkiem kultury słowa pisanego. Jednak to
spostrzeżenie wydaje się dzisiaj już nieaktualne. Wraz z coraz bardziej widoczną w polskiej telewizji ewolucją w kierunku neotelewizji
[Casetti, Odin, 1997] upowszechnia się właśnie intymny, „swojski”
i raczej mieszany (prywatno-publiczny) sposób komunikowania się
z masowym odbiorcą.
Po czwarte, polski talk show jest, według autora książki Telewizja
jako kultura, miejscem „sztuczności i pozorowanej luzackości”, gdzie
„prowadzący i goście najczęściej odgrywają swoje role, pochodzące
bynajmniej nie ze scenariusza programu telewizyjnego, lecz z założonej
uprzednio wizji” [Godzic, 1999, s. 121]. Gatunek ten na tyle już dojrzał
w polskiej telewizji, by zarówno prowadzący, jak i goście odnaleźli
w nim swoje miejsce.
Czy rzeczywiście polskie talk shows różnią się od amerykańskich
poprzedników? Wydaje się, że tak, choć różnica ta dotyczy przede wszystkim sposobu traktowania gościa i opracowania tematu. Brak (może poza
16

Ideą tego talk show była luźna i rozrywkowa rozmowa na bieżące tematy polityczne.
Dziennikarze swoim gościom zadawali bardzo bezpośrednie pytania, np. Zbigniewa
Religę zapytano o jego kłopoty z alkoholem. Po emisji programów, w których doszło
do nieprzyjemnego starcia Roberta Mazurka ze Zbigniewem Ziobrą, a następnie z Ludwikiem Dornem, dyrekcja TVP1 postanowiła zdjąć ten program z anteny.
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paroma wyjątkami)17 brutalnych widowisk w stylu „Jerry Springer Show”
czy „Jay Leno Show”, które często swój finał znajdują poza studiem. Marcin Niemojewski mówi nawet o swoistej dojrzałości rodzimych produkcji
z gatunku talk show [Niemojewski, 2003]. Widać wyraźnie, że po kilku
latach od sformułowania tez o różnicach między amerykańskimi a polskimi talk shows niektóre z nich straciły na aktualności.
Ważne słowa na temat roli talk show w tworzeniu pewnych wzorców kulturowych wypowiedział Piotr Zdanowicz: „Wyznania prostytutki, transwestyty lub maltretowanej kobiety w jednym talk show
mogą stać się poznawczo bogatym, edukacyjnie ważnym i terapeutycznie cennym dokumentem ludzkiego dramatu, w innym zaś – niesmaczną sensacją i obyczajową prowokacją traktowaną wyłącznie jako
produkt rozrywkowy mający przynieść zysk. Jedne rozmowy będą
uczciwą dysputą o życiu, inne – zwykłym podglądactwem. Będzie to
zależeć od intencji i umiejętności producentów i autorów. Talk show
jako gatunek telewizyjny to nader pojemna forma, zdolna pomieścić
treści bardzo różne oraz mogąca prezentować różne stylistyki” [Zdanowicz, 2000, s. 58]. Do talk shows, które mają ambicje być użytecznymi publicznie, aspiruje jeden z bardziej dojrzałych programów tego
typu – „Rozmowy w toku”.

Talk show jako gatunek rozmowy telewizyjnej
W neotelewizji rozmowa ma zasadnicze znaczenie w podtrzymywaniu
kontaktu z widzem. Można zaryzykować stwierdzenie, że to już nie tyle
obraz, a właśnie rozmowa ma przyciągnąć uwagę widza, zainteresować
go, spowodować, by postanowił spojrzeć w ekran. I choć, jak zauważa
Alicja Kisielewska, kontakt werbalny był w telewizji od początku ważny, to
17

Były takie programy, w których gość bywał ośmieszany czy prowokowany, lecz było
ich w polskiej telewizji niewiele (np. „Lekka jazda Mazurka i Zalewskiego”). Czasem
jednak gość przyjmuje konwencję zaproponowaną przez gospodarza, tak jak na przykład w talk show „Kuba Wojewódzki”, którego goście to osoby zaprzyjaźnione z prowadzącym, podobnie jak on należące do świata show-biznesu.
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„dzisiaj stanowi jedną z głównych strategii zatrzymywania uwagi widza”
[Kisielewska, 2002, s. 305]. Od początku lat 90. wzrosła liczba programów,
w których toczą się rozmowy. Telewizja stała się miejscem, w którym
zaczęto rozmawiać, i według badaczy, jest ona „ostatnim miejscem,
gdzie się rozmawia”18. „Nie chodzi w niej już o przekazywanie wiedzy
– twierdzą Casetti i Odin – lecz o stworzenie możliwości swobodnej
wymiany i konfrontacji poglądów. Stwierdzenia ustępują miejsca pytaniom, dyskurs instytucjonalny – dyskursowi indywidualnemu. Każdy
prowadzący, zaproszeni goście, telewidzowie wypowiadają się na dany
temat [...]. Nieważne jest to, że nie jest się specjalistą, nieważne nawet
to, że nie obchodzi nas wcale proponowany temat, istotne jest, by o nim
rozmawiać, żeby w ogóle rozmawiać [...]. Nieważna jest ich treść (banalność, płaskość, wręcz głupota) i nikt nie obawia się ani powtórzeń, ani
niezdecydowania, ani bełkotu. Neo-telewizja jawi się jako przedłużenie
codziennej gadaniny” [Casetti, Odin, 1997, s. 121]. Wzrost liczby gatunków
dialogicznych i interakcyjnych stanowi więc znak czasu i przemian, które
nastąpiły w naszej kulturze [Horton, Wohl, 1997; Cavell, 1997, s. 30–32].
„Medialna moda na dialog” – by użyć sformułowania Małgorzaty Kity
– zdominowała przestrzeń mediów publicznych.
Na związek talk show z rozmową zwracają uwagę nie tylko badacze
mediów [Zdanowicz, 2000, s. 46; Tyszka, 1995, s. 38; Łuszczek, 2004,
s. 33; Pstrucha, 2002, s. 27; Godzic, 1999, s. 114, 2004, s. 43; Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman, 2006, s. 110–114], lecz także językoznawcy [Żydek-Bednarczuk, 2004(a); Fabijański, Ficek, 2003]. Talk
show jest bowiem widowiskiem zorganizowanym wokół rozmowy,
czy też toczącym się przy użyciu rozmowy – a skoro tak, to odwołuje się do jednego z podstawowych (pierwotnych) sposobów komunikowania się ludzi między sobą.
Urszula Żydek-Bednarczuk [2004(a)] zauważa, że „rozmowa jest
tekstem globalnym, schematem, typem, rodzajem dla wielu gatunków
medialnych [między innymi wywiadu, reality show i talk show – G.P.]”
18

Także w rozgłośniach radiowych wzrosła liczba programów, w których się rozmawia,
por. powstanie jedynej rozgłośni „gadanej”, czyli TOK FM.
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[2004a, s. 432]. Cechuje ją określona organizacja, kompozycja, potencjał
illokucyjny, dzięki czemu jest jądrem (centrum) określonych gatunków
telewizyjnych. Dopiero odpowiednie czynniki zewnątrzjęzykowe determinują przynależność tekstu do określonego gatunku, a także podgatunku,
i umożliwiają realizację wzorca rozmowy szeroko definiowanej.
Talk show, podobnie jak wywiad, jest genetycznie związany z rozmową. Można więc mówić o wyodrębnieniu się nowego gatunku rozmowy telewizyjnej, jakim jest talk show (gatunkiem rozmowy telewizyjnej może być także między innymi wywiad telewizyjny i dyskusja
telewizyjna). Poza studiem telewizyjnym talk show bowiem nie istnieje (w przeciwieństwie na przykład do dyskusji, wywiadu czy debaty)
– rozmowa tego typu jest więc przypisana do ściśle określonych ram
sytuacyjnych i relacji między nadawcą a widzem [Żydek-Bednarczuk,
2004a, s. 433–436].
Maria Wojtak [2004(a), s. 305] proponuje, by wśród rodzajów dziennikarskich wyróżnić między innymi rodzaj telewizyjny, który obejmowałby
telewizyjne gatunki dziennikarskie. Podrodzaje19 z kolei dzieliłyby się
ze względu na funkcję dominującą na: informacyjne i publicystyczne
[Bauer, 2000a; Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman, 2006, s. 34]
oraz tzw. poruszone i mieszane (a więc zarówno informacyjne, jak
i publicystyczne)20. Aleksander Wilkoń uzupełnia ten podział jeszcze
o gatunki rozrywkowe (ze względu na dominującą funkcję ludyczną),
wśród których sytuuje talk show [Wilkoń, 2002, s. 255–257]. Zaklasyfikowanie talk show wyłącznie do gatunków rozrywkowych byłoby według
mnie zbyt dużym uproszczeniem. W obrębie tego gatunku dochodzi
19

20

Maria Wojtak dokonuje podziału podrodzajów na: informacyjne, publicystyczne i pograniczne, poruszone i mieszane w odniesieniu do rodzaju prasowego. Przyjmuję ten
podział także w odniesieniu do rodzaju telewizyjnego.
Ten typ gatunków dziennikarskich Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski
i Wojciech Furman, zaliczają do gatunków pogranicznych ze względu na to, że „częściowo odgrywają rolę typowo informacyjną, a częściowo publicystyczną; a więc pokazując fakty, zarazem ujawniają poglądy osób biorących udział w rozmowie (debata,
wywiad), tworzą czy wzmacniają zjawiska medialne, czasem noszą znamiona sensacji
czy reżyserowanego skandalu (wywiad)” [2006, s 31].
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bowiem do podziału na różne odmiany gatunkowe z dominującymi
innymi funkcjami (na przykład informacyjną czy publicystyczną). Ze
względu między innymi na współwystępowanie różnych funkcji w obrębie jednego gatunku talk show przynależy do gatunków poruszonych
i mieszanych (przy czym oprócz funkcji informacyjnej, publicystycznej
dodałbym jeszcze funkcję ludyczną i quasi-terapetyczną), co jest także
zgodne z opinią badaczy zajmujących się gatunkami telewizyjnymi o ich
mieszanym charakterze [Godzic, 2004, s. 19–30, 256–262].
Jak zauważają niektórzy z nich, talk show jako gatunek telewizyjny
wpisuje się także w (występującą coraz częściej w mediach) tendencję
polegającą na zacieraniu granic między ludycznością a informacyjno-perswazyjną funkcją gatunku zwaną infotainment [Bauer, 2000(a),
s. 166; Majkowska, Satkiewicz, 1999; Majkowska, 2000, s. 235; Krzysztofek,
1997; Godzic, 1999, s. 125; Pstrucha, 2002, s. 32]. Łączy on elementy rozrywki, informacji i publicystyki. Odpowiednie proporcje tych elementów
(i funkcji) zależą przede wszystkim od tematu konkretnego odcinka
programu, nie do końca więc są związane z gatunkiem jako takim.
Talk show jako gatunek rozmowy telewizyjnej charakteryzuje się więc:
w warstwie strukturalnej:
u modułowością rozmowy (heterogenicznością), stanowiącą
jedną całość (obligatoryjne moduły to: wywiad, rozmowa prywatna, dyskusja, sonda dziennikarska). Talk show jest gatunkiem
mieszanym także ze względu na swoistego rodzaju mieszankę
dialogicznych gatunków mowy występujących w jej obrębie;
w warstwie stylistyczno-pragmatycznej:
u znacznym wzrostem czasowników afektywnych oraz rzeczownikowych nazw uczuć, wykrzyknień, zdrobnień i innych elementów należących do leksyki potocznej, co jest
związane z tworzeniem intymnej i prywatnej relacji pomiędzy
wszystkimi jej uczestnikami (goście, prowadząca, publiczność,
eksperci);
u współwystępowaniem funkcji emocjonalnej i quasi-terapeutycznej oraz funkcji ludycznej, informacyjnej i perswazyjnej – można więc mówić o polifunkcyjności talk show;
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obecnością reakcji unikowych w werbalnym zachowaniu
uczestników rozmowy, co jest z kolei sygnałem spontaniczności
i naturalności;
u neutralizacją kontaktu między wszystkimi uczestnikami,
bezpośredniością, na przykład poprzez zwracanie się do siebie
po imieniu;
w warstwie pozajęzykowej:
u odpowiednim wyreżyserowaniem, dramaturgią; nie mam
tu na myśli tylko zabiegów stricte montażowych, polegających
na odpowiednim układzie wcześniej nagranych materiałów,
lecz z góry przewidziany scenariusz programu, jego schemat,
według którego przebiega rozmowa [Krzpiet, 2005, s. 67–93;
Żydek-Bednarczuk, 2004(a), s. 434–435];
u świadomością istnienia (tele)widza – bez jego obecności talk
show nie istnieje.
u

Wiele z powyższych cech talk show jako gatunku rozmowy telewizyjnej jest związanych z talk show jako samym gatunkiem telewizyjnym, a cechy te w naturalny sposób przeniknęły do sposobu prowadzenia rozmowy. Talk show to nie tylko gatunek programu, to
także właśnie sposób prowadzenia rozmowy, mający swoistą strukturę21, o czym świadczy chociażby stworzenie 10 reguł jej prowadzenia [Godzic, 1999, s. 108–109] czy pięciu „niewypowiedzianych reguł”
talk show22. To wreszcie gatunek, w obrębie którego rozmowa stanowi
kluczową strategię pozyskiwania widza i zachęcania go do podtrzymywania kontaktu z nadawcą telewizyjnym. Jako właściwie podstawowy składnik komunikacji interpersonalnej odwołuje się do wspólnego pola doświadczeń.
21

22

Bogusław Feliszek zauważa, iż „bardzo ważne staje się profesjonalne przygotowanie do
telewizyjnego występu. Pytania w programie talk show są na granicy obyczajowej przyzwoitości. Ta granica jest nieostra i niejednoznaczna. Udzielenie przekonującej odpowiedzi na nawet najbardziej wścibskie pytanie i wybrnięcie z każdej opresji to podstawowa umiejętność każdego ważnego uczestnika życia publicznego” [Feliszek, 2004].
Reguły te stały się niejako cechami gatunkowymi.

Rozdział 2

„Rozmowy w toku”
Od widowiska telewizyjnego
do programu interwencyjnego

Ja swoje, Pan swoje
– na tym polega rozmowa
Michał Karnowski, PR 3
[w rozmowie z Romanem Giertychem]

„Rozmowy w toku”1 od lat istnieją na rynku telewizyjnym i na razie
nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić. W dalszym ciągu
program ten pozostaje jednym z nielicznych w polskiej telewizji talk
show z udziałem aktywnej publiczności, która nie stanowi tła dla widowiska telewizyjnego, lecz jego ważny element.
Program ten po raz pierwszy wyemitowano 10 kwietnia 2000 roku
w komercyjnej Telewizji TVN i w jej ramówce znajduje się do dzisiaj.
Nie od początku gospodynią programu była obecna prowadząca Ewa
Drzyzga. Przez dwa pierwsze miesiące prowadziła go Ewa Bakalarska.
Podobnie jak to się działo w pierwszych amerykańskich talk shows,
Ewa Drzyzga, zanim trafiła do telewizji, pracowała w radiu (RMF FM).
Do października 2006 roku powstało 1269 odcinków programu. Pod
tym względem „Rozmowy w toku” są na polskim rynku medialnym
zjawiskiem wyjątkowym, bowiem od sześciu lat są nadawane pięć razy
1

Informacje na temat programu i prowadzącej, przy których nie podano źródła, pochodzą ze stron internetowych: http://ewadrzyzga.vip.interia.pl i http://prywatne-rozmowy-w-toku.w.interia.pl. Program ma w internecie także oficjalną stronę: www.rozmowywtoku.onet.pl.
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Ewa Drzyzga (2005 rok)

w tygodniu i ciągle cieszą się niesłabnącą popularnością wśród widzów.
Najczęściej program ten oglądają kobiety w wieku powyżej 40 lat,
mające podstawowe i średnie wykształcenie, mieszkające w mieście
od 100 do 200 tysięcy mieszkańców i zarabiające miesięcznie poniżej
1000 złotych 2.
Już sam tytuł programu dobrze opisuje jego charakter. Akcent położono na rozmowę, dodatkowo będącą w toku, co zgodnie z definicją Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (dalej: USJP) oznacza, że „coś, na
przykład sprawa, praca, rokowania, obecnie odbywa się, jest wykonywane,
załatwiane” [Dubisz (red.), 2004]. Nazwa programu „Rozmowy w toku”
2

Dane demograficzne za wrzesień 2006 udostępnione za zgodą TVN.
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jest więc informacją dla widza (także tego w studiu telewizyjnym), że
uczestniczy w rozmowach 3, które właśnie mają miejsce, odbywają się
(są w toku) na jego oczach. Tytuł programu niejako określa rolę widza
z jednej strony jako obserwatora i świadka, a z drugiej jako uczestnika
rozgrywających się w studiu telewizyjnym wydarzeń.
To właśnie rozmowa z gośćmi jest najważniejsza w tym programie, a aranżacja studia została zaplanowana w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy programu mogli dobrze się widzieć i ze sobą rozmawiać. Wystrój studia zmieniał się w ciągu kilku lat istnienia programu.
Przestrzeń zaczęto zagospodarowywać w taki sposób, by zarówno
uczestnicy, jak i widzowie mieli wrażenie większej intymności. Od
jesieni 2005 roku scenografia przypomina przytulne mieszkanie: ściany
zostały pomalowane na ciepłe kolory, pojawiły się regały na książki,
kanapa lub czasami pulpity dla gości.

Scenografia „Rozmów w toku” (2006 rok)
3

Co doskonale oddaje sposób funkcjonowania widza jako uczestnika spektaklu (właśnie świadka) we współczesnej kulturze medialnej.
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Według producentki programu Ewy Lei „w talk show scenografia
odgrywa szczególną rolę. Musi stwarzać odpowiedni nastrój, sprawić,
żeby goście w studiu czuli się dobrze, chcieli rozmawiać, zwierzać się”
[Kozakiewicz, 2004]. Ważnym elementem wystroju studia jest także
odpowiednie usytuowanie foteli dla publiczności, które zostały ustawione w krąg, tak by wszyscy siebie widzieli, co sprzyja swobodnej
komunikacji. Poza tym każda część przestrzeni została właściwie rozdzielona między obecne w studiu osoby [patrz: Rysunek 1]. Najważniejsze miejsce zajmują tzw. pierwszoplanowi goście programu, po
lewej stronie umieszczeni są tzw. drugoplanowi goście programu4, po
prawej siedzą zazwyczaj eksperci. Bezpośrednio za drugoplanowymi
gośćmi i ekspertami zasiadają widzowie, czyli studyjna publiczność;
drugoplanowi goście i eksperci siedzą wśród publiczności.
Rysunek 1.
Schemat rozmieszczenia
uczestników w studiu
telewizyjnym talk show
„Rozmowy w toku”.
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Nazwa ta odnosi się do osób, które są znane prowadzącej program (zwraca się do nich
po imieniu, zna ich sytuację życiową, problem), są to też najczęściej osoby związane
z głównymi bohaterami poszczególnych odcinków.
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„Rozmowy w toku” koncentrują się przede wszystkim na rozmowach z tzw. przeciętnymi ludźmi. Do studia rzadko są zapraszani
ludzie z pierwszych stron gazet. Najczęściej goszczą osoby zwykłe,
niczym szczególnym się niewyróżniające, które decydują się opowiedzieć o swoich intymnych przeżyciach innym, a ich historia jest
dobrym przykładem poruszanego w programie problemu. Agnieszka
Ogonowska tego typu talk shows nazywa egalitarnymi i zwraca uwagę,
iż „to uczucia i emocje u widzów talk showów egalitarnych przyjmują
skrajne postaci, nawet wobec tego samego bohatera mogą w trakcie
trwania programu przemienić się od współczucia do skrajnego potępienia i obrazy” [Ogonowska, 2002, s. 23].
Ciekawego podziału na kategorie uczestników talk show dokonała
Helena Calsamiglia wraz ze współpracownikami [za: Wilk 2000, s. 86]:
u

u

u

„Postacie «objaśniające» lub «stwierdzające» – ich wypowiedzi są charakteryzowane przez związek ze zdarzeniami, które
właśnie są omawiane.
Postacie «argumentujące», «które organizują swe wypowiedzi raczej wokół przyczyn i konsekwencji omawianych zdarzeń niż wokół własnych doświadczeń».
Postacie «narracyjno-opisowe», które «prezentują pewne informacje w dyskusji w formie narracji lub opisów»”.

Większość gości pierwszoplanowych „Rozmów w toku” w trakcie
jednego odcinka płynnie przechodzi od roli „objaśniającej” czy „stwierdzającej” do „argumentującej” lub „narracyjno-opisowej”. Jedynie eksperci przyjmują najczęściej rolę „objaśniająco-stwierdzającą”, choć zdarza
się, że i oni odnoszą to, co się dzieje w studiu, do własnych doświadczeń, a więc wówczas przyjmują rolę „argumentującą”.
Uczestników programu można podzielić na trzy grupy:
u
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zwyczajnych ludzi, którzy chcą opowiedzieć przed kamerami
swoją historię, tak jak na przykład Kordian (24 l.) pracujący jako
mężczyzna do towarzystwa; Wojtek (35 l.), który zakochał się

„Rozmowy w toku” Od widowiska telewizyjnego do programu interwencyjnego

u

w dziewczynie poznanej przez internet; Ewa (29 l.) chora na
mukowizcydozę; Mirosław (38 l), który odsiadywał karę więzienia za zabójstwo; Andrzej (56 l), który wyrzucił kochanka
swojej żony przez okno; Sylwia (22 l.), którą napastował chłopak
mieszkający w tym samym bloku; Katarzyna (21 l.), która urodziła dziecko mając 16 lat; Anna (50 l.) nie pijąca od 11 lat;
osoby, które dokonały czegoś wyjątkowego, wykonują ciekawą pracę albo mają oryginalne hobby, na przykład asystenci znanych osób (Wojciech Zembek – asystent Stanisława
Lema, Łukasz Pawłowski – asystent Jana M. Rokity), Bartek
(16 l.) – odtwórca głównej roli w filmie „Męska sprawa”, Piotr
Borucki – zwycięzca programu „Big Brother Bitwa”, Andrzej
(46 l.), który kolekcjonuje łapki na muchy, Bogdan Kopka, który
uprawia sporty ekstremalne, Jacek Jurgowski – uprawia wspinaczkę skałkową;

Agnieszka Dygant i Tomasz Kot – odtwórcy głównych ról w serialu Niania
– gośćmi Ewy Drzyzgi (2006 rok)
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u

osoby z pierwszych stron gazet (tak zwane osoby medialne –
najczęściej aktorzy, muzycy), na przykład: Magdalena KusińskaFrybe (aktorka, która wystąpiła także w reklamie Pop), Anna
Patrycy (reklamowała kiedyś podpaski Always), Jerzy Dziewulski (były szef komandosów ochraniających lotnisko Okęcie),
Tomasz Szwed (muzyk country), Norbi, Wojciech Cugowski
i Piotr Cugowski (muzycy), Maria Peszek i Błażej Peszek (akorzy), Jarosław Ostaszkiewicz (głos z programu „Big Brother”),
Marcin Ciurapiński i Anna Zalewska z zespołu „Big Day”, Hanna
Bielicka, Ewa Kasprzyk, Ewa Sałacka.

Lista tematów poszczególnych odcinków 5 w zdecydowanej większości dotyczy spraw ważnych społecznie, często pozostających poza
uwagą i zainteresowaniem mediów6, takich jak:
u

u

5
6

choroby: mukowizcydoza, cukrzyca (Jestem słodki), zespół
Downa (Stygmaty Downa), zespół Rettera (Małe jest piękne),
choroby psychiczne (Żyję z chorym psychicznie; Wiem, co to
schizofrenia), porażenie mózgowe, wykorzystywanie seksualne (Uważaj na zły dotyk, Byłam ofiarą pedofila, Moje dziecko było molestowane), alergia (Jestem alergikiem), przeszczep
serca (Moje nowe serce);
zjawiska społeczne: prostytutki, rodziny wielodzietne, alkoholizm kobiet (Kobiety alkoholiczki), zabójstwo, kłamstwo
(Kłamstwo w dobrej wierze), adopcja (Samotnie adoptowałam dziecko), konkubinat (Lubię żyć „na kocią łapę”), muzułmanie (Jestem muzułmaninem, nie terrorystą), emigranci (Być
emigrantem), transseksualizm (Mój mąż jest transem), homoseksualizm (Czy homoseksualista potrafi być wierny?), aborcja
(Zabiłam dziecko), błędy w sztuce lekarskiej;

Programy wyemitowane między wrześniem 2001 roku a październikiem 2002.
Może z wyjątkiem tabloidów, czyli pism brukowych i czasopism kobiecych. Jednak
w większości chodzi w nich o opisanie zdarzenia, a nie dyskusję.
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u
u

u

śmierć: Przeżyłam własne dziecko, Napiętnowani śmiercią,
Zabójstwo, Wymknęli się śmierci, Zabiłem w samoobronie;
relacje rodzice–dzieci: Poszukuję żony dla syna, Mój syn jest
skinem, Wyrodne matki, Niewdzięczne dzieci, Co grozi twojemu
dziecku?, Takie dziecko wychowałam, Trudne dzieci, Odnalazłem swoich rodziców, Oczekiwania rodziców, Co mi pozostało
po rodzicach?, Ojciec czy potwór?, Synuś mamusi;
relacje damsko–męskie: Związki sponsorowane, Miłość
z Internetu, Nie jestem gotowy zostać ojcem, Niezwyczajne
związki, Wakacyjna miłość, Nieletni rodzice, Związki międzypokoleniowe, Walka płci, Nasi mężczyźni przekwitają, Kiedyś
kochałem matkę moich dzieci, Mój mąż jest ciągle za granicą,
Miłość aż po grób, Miłość w sanatorium, Moje małżeństwo jest
nieważne.

„Rozmowy w toku” nie są programem dającym łatwo zaklasyfikować się do którejś z odmian zaproponowanych przez Wiesława
Godzica i Bernarda Timberga, o czym świadczy zarówno lista tematów, jak i rodzaj uczestników. Oscyluje pomiędzy odmianą prezentującą typ wyznania i zwierzenia (confession talk) a typem nastawionym
na rozmowy konfrontacyjne (confrotainment/combat talk). Rozmów
z gwiazdami jest zdecydowanie mniej, choć producentka programu
zaznacza, że będzie ich w najbliższym czasie więcej. Większy nacisk
zostanie także położony na widowiskowość programu.
W programie bardzo ważna jest pozycja prowadzącej. W zależności
od sytuacji wciela się ona w różne role – dziennikarki zadającej pytania,
mediatora próbującego pogodzić zwaśnione strony, dociekliwego
reportera usiłującego zrozumieć przedstawianą przez gościa historię.
Jest także „osobą z publiczności, gdy niejako w jej imieniu wyraża
zdziwienie, podziw lub delikatną dezaprobatę wobec gościa, polemistą,
gdy atakuje, choć zawsze bez agresji i w granicach dobrego smaku,
w końcu partnerem eksperta, gdy rozmawia z ekspertem psychologiem
obecnym w każdym wydaniu” [Niemojewski, 2003, s. 56]. Najważniejsza,
co podkreśla sama Ewa Drzyzga, jest jednak chęć zrozumienia tego,
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co chce wyrazić gość. „Nie mogę zakładać – mówi Drzyzga – że wiem,
co mój gość powie i co on czuje. Najpierw muszę posłuchać, co on mówi.
Po prostu słucham, nie zakładam z góry, że znam odpowiedź, że mam
receptę. Jestem po prostu ciekawa tego, co się w ludziach dzieje” [Brózda,
2004; por. Mądel, 2001; Bereś, Skoczylas, 2002]. Tę ciekawość często
widać na ekranie, kiedy prowadząca jest skupiona i skoncentrowana,
a innym razem pobudzona i dociekliwa. Zawsze jednak bezpośrednia
i sprawiająca wrażenie szczerej i autentycznej, o czym między innymi
świadczą spontaniczne wykrzyknienia i wyrażane emocje prowadzącej
[Raczek, 2001].
Wieloznaczność roli gospodarza jest ważna dla tego typu programów. Nicolas Abercrombie tak o niej pisze w odniesieniu do amerykańskich talk shows: „Czy on lub ona są moderatorami debaty, uwielbianymi bohaterami talk-show [pisownia autora – G.P.], sędziami,
rozjemcami w toczącej się grze, terapeutami prowadzącymi rozmowę
podczas obiadu, menedżerami czy rzecznikami? Prowadzący czasami
odgrywa każdą z tych ról, tym samym zmieniając także role innych
uczestników i słuchaczy” [Abercrombie 1996, za: Godzic, 1999, s. 119).
Ewa Drzyzga, odnoszę wrażenie, zdaje sobie sprawę ze swej wieloznacznej roli podczas programu, stąd też nie chowa się za zasłoną roli
dziennikarki7 i nie odgradza od gości, a raczej stara się do nich zbliżyć, skracając dystans. Tę bliskość daje się także odczuć, czytając listy
pisane przez byłych gości programu, jak chociażby ten:
Bardzo dziękuję za uratowanie życia. Przepraszam, że do tej pory
nie zwróciłam za paliwo. Nadal jestem leczona, nadal lekarze nie
ustalili ostatecznej diagnozy. Przepraszam za wszystko i jeszcze raz
dziękuję8.

7
8

Dr Jan Pleszczyński (UMCS) zwrócił mi uwagę, że w przypadku Ewy Drzyzgi powinna być mowa raczej o osobie medialnej, a nie dziennikarce (informacja prywatna).
Więcej na ten temat w rozdziale Skrzynka na emocje. Widzowie i ich listy.

52

„Rozmowy w toku” Od widowiska telewizyjnego do programu interwencyjnego

Coraz częściej program wychodzi także poza ramy widowiska telewizyjnego9. Po jednym z odcinków w 2002 roku zrodził się pomysł na
ogólnopolską akcję „Zły dotyk” skierowaną przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Akcja ta została przeprowadzona w dwóch
etapach. W I etapie wyemitowano 3 docinki programu poświęcone
problemowi pedofilii. Po ich zakończeniu widzowie mieli możliwość
porozmawiania na czacie z psychologiem. Do akcji włączyły się Fundacja „Dzieci Niczyje” oraz Fundacja Pomocy Dzieciom – Ofiarom
Gwałtu i Przemocy, a dla osób zainteresowanych akcją i potrzebujących pomocy został udostępniony przez „Niebieską Linię” bezpłatny
numer telefonu. W II etapie akcji, który rozpoczęto w październiku 2004
roku, zorganizowano dwa programy szkoleniowe. Pierwszy z nich był
przeznaczony dla policjantów, wychowawców domów dziecka, lekarzy,
pielęgniarek i pedagogów szkolnych, drugi zaś dla specjalistów z Powiatowych Centrów Pomocy Kryzysowej.
Przystąpiono także do akcji „Adopcja serca”, która polega na obejmowaniu patronatem dzieci z krajów Afryki – twórcy „Rozmów
w toku” podjęli się opieki nad 13-letnią dziewczynką z Ruandy aż do
momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności. O pewnego czasu zdecydowano się także na śledzenie, jak potoczyły się losy niektórych
z jego uczestników po realizacji programu. W listopadzie 2005 roku
wyemitowano także 12 odcinków specjalnych programu nagranego
w chicagowskim studiu, poświęconych Polonii amerykańskiej. Gośćmi
programu byli zarówno artyści, którzy zdecydowali się opuścić Polskę
(między innymi aktorka Elżbieta Czyżewska, aktor Grzegorz Heronimski, Włodzimierz Bander, Irena Jarocka), jak i zwykli ludzie mieszkający w Ameryce od lat.
W różnych wywiadach Ewa Drzyzga podkreśla interwencyjną rolę
programu. Wiele osób otrzymało dzięki niemu konkretną pomoc, na
przykład kobieta chora na białaczkę, na której konto po emisji programu
9

Program ma swoją autorską stronę internetową: www.rozmowywtoku.onet.pl, na której znajdują się między innymi fragmenty odcinków programu, akcje prowadzone przez
autorów programu, zapisy czatów z ekspertami.
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wpłynęło w sumie 100 tys. złotych, czy dziewczyna, która z powodu
trudnej sytuacji życiowej musiała oddać dziecko do domu dziecka,
ratunkiem dla niej okazało się małżeństwo zawarte po wystąpieniu
w programie [Mądel, 2001; Bereś, Skoczylas, 2002]. Goście programu,
którzy potrzebują wsparcia, mogą je uzyskać dzięki Fundacji TVN „Nie
jesteś sam”, do której przekazywane są wszystkie listy z prośbą o pomoc.
Dzięki Fundacji niektórzy uczestnicy programu otrzymali już pomoc
finansową: Leszek, który stracił nogę w wypadku samochodowym,
a chce wziąć udział w Paraolimpiadzie w Pekinie (w 2008 roku), otrzymał
pieniądze na zakup dwóch rodzajów protez, natomiast Adam, mający
za sobą trudne doświadczenia rodzinne, otrzymał roczne stypendium
na naukę (jeśli będzie się dobrze uczył, otrzyma przedłużenie na kolejne
lata). Osób, którym Fundacja przyznała renty, jest jednak więcej.
Zdania wśród teoretyków mediów i krytyków telewizji, co do
społecznych korzyści programu, są jednak podzielone. Jedni mówią
o pozytywnym wpływie na odbiorcę, „promowaniu wartości, budzeniu
wśród widzów wrażliwości” oraz, że „dotykając tego, co konkretne
i jednostkowe, dokumentuje [talk show – G.P.] ważne fragmenty
społecznej rzeczywistości, pozwalając jednocześnie czytelnikowi lub
widzowi na poznawanie i przeżywanie zarazem tego, co fundamentalne
i uniwersalne” [Zdanowicz, 2000, s. 52–53]. Program ten może, i jak
twierdzą jego twórcy są na to dowody, wpływać na życie zarówno jego
uczestników, jak i telewidzów. Może, jak się okazuje, zmieniać jego
bieg. Może też zachęcać do przełamywania wstydu i strachu [Zaborek,
2000, s. 13]. Dla Tomasza Raczka, krytyka filmowego i telewizyjnego,
autora książki Pies na telewizję: „To zdecydowanie najlepszy obecnie
gadany program w polskiej telewizji. Powodów sukcesów jest kilka.
Pierwszym natomiast niesłychanie ważnym jest ten, że dopuszczono
wreszcie do głosu tzw. prawdziwych ludzi, to znaczy nie gwiazdy, które
oferują nam kolejne atrakcje ze swoich marketingowych pakietów,
aby zyskać poklask, lecz rozmówców, którzy mają do powiedzenia
tylko jedną, zwykle dramatyczną lub przynajmniej bardzo oryginalną
historię swego życia. Wyglądają zwyczajnie, mówią zwyczajnie, czasem
płaczą, czasem się czerwienią. Ale to, o czym mówią, jest pasjonujące,
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bo – czujemy to mocno – prawdziwe” [Raczek, 2001]. Także Bogusław
Kwarciak, psycholog który występował w programie jako ekspert,
zauważa jego pozytywne skutki: „Dzięki «Rozmowom w toku»
dowiedzieliśmy się, że ta sytuacja [zrzeszanie osób połączonych jakimś
problemem – G.P.] powoli się poprawia: pokrzywdzeni przez życie coraz
częściej się łączą” [Kwarciak, 2001]. Redaktorzy programu dodają, że
często po programie uczestnicy mogą przez jakiś czas porozmawiać
z ekspertami. Zdarza się także, że niektórzy nawiązują z nimi regularne
kontakty już po nagraniu.
Przeciwnicy „Rozmów w toku” wątpią jednak w naprawczą moc
tego programu. Zarzucają mu, że choć porusza sprawy ważne, jednak
nie doprowadza ich do końca, więc nie wynika z tego nic istotnego ani
dla uczestnika, ani dla widza 10 [Godzic, 1999, 2004, s. 96; Łuszczek,
2004, s. 36; Nowakowski, 2002, s. 54]. „Talk-show – pisze Godzic – tylko
pozornie wydaje się alternatywnym miejscem dla dyskursu publicznego. Gatunek ten wzbudza rzeczywiste pragnienia poznawcze, ale
ich nie wypełnia. Wprawdzie wiele tematów porusza ważne problemy
społeczne, ale – podobnie jak wiadomości – nie są w stanie połączyć
jednostkowych faktów z rozleglejszym społecznym kontekstem. Tak
więc talk-show nie pozwala ludziom lepiej zrozumieć świata, mamy
raczej do czynienia z sytuacją, w której terapeuta zastępuje eksperta
i staje się głosem, przez który przemawia mądrość” [Godzic, 1999,
s. 126). Jeszcze dalej w swych krytycznych spostrzeżeniach na temat
talk shows posuwa się Vicki Abt [za: Wilk, 2000, s. 121], która stwierdza:
10

„Rozmowy w toku” w pierwszym półroczu 2006 roku zostały poddane przez KRRiTV
monitoringowi, w wyniku którego zakwestionowano prawidłowość oznakowania audycji. Stwierdzono bowiem, że w przypadku dwóch audycji tematyka programu (Małżeństwa na próbę oraz W jednym łóżku z byłym mężem) była skierowana do osób w wieku powyżej 18 lat i powinna być nadawana po godz. 23. Według ekspertów „dla widza
małoletniego audycja (Małżeństwo na próbę — przyp. G.P.) mogła stanowić zachętę do
takich związków i powodować deprecjację trwałego małżeństwa i rodziny”, zaś audycja W jednym łóżku z byłym mężem „omawiała drastyczne szczegóły współżycia pod
jednym dachem (a nawet w jednym łóżku) dawno rozwiedzionych małżonków” [Biuletyn Informacyjny KRRiTV 2006, s. 14].
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„Tak zwani gospodarze programów w sposób cyniczny wykorzystują
formułę terapeutyczną i dydaktyczną po to tylko, aby uzyskać od
zaproszonych uczestników jak najwięcej informacji, które umieszczają
ich w świecie patologii, ale równocześnie okazują się czynnikiem przyciągającym uwagę widzów”.
Po przeanalizowaniu listów pisanych do redakcji „Rozmów w toku”
nasuwa się wniosek, że nierzadko to właśnie kontakt z tym programem skłonił jego widzów (czy uczestników) do szukania pomocy
i sposobów wyjścia z trudnej sytuacji. Poza tym, na co zwraca uwagę
Mateusz Halawa, „rozmowa przed ekranem sprzyja urefleksyjnieniu
postrzegania siebie w kontekście telewizyjnej relacji z życia innych”
[Halawa, 2006, s. 111].
Na tle tych rozważań, ale też i uważnych obserwacji, „Rozmowy
w toku” jawią się jako program, który w założeniach jego autorów ma
raczej uczyć (informować) niż bawić. Jeśli już pojawia się rozrywka,
to najczęściej po to, aby złagodzić emocje wywołane wcześniejszymi,
często wstrząsającymi tematami. Tak też uważa Marcin Niemojewski,
który w ludyczności tego programu nie upatruje celu samego w sobie
[Niemojewski, 2003, s. 57].
Widać także wyraźnie, że widowisko telewizyjne przestaje istnieć
tylko i wyłącznie w symbolicznej przestrzeni medialnej, a wkracza
w realną przestrzeń społeczną, często mającą postać zinstytucjonalizowaną (zbiórki pieniędzy, szkolenia, rozpatrywanie wniosków o rentę
itp.). Program „Rozmowy w toku” wkracza więc także w obszar programów interwencyjnych, których twórcy, na co zwraca uwagę Agnieszka
Ogonowska, „kreują się na osoby bezpośrednio zainteresowane losem
przeciętnego człowieka, a telewizja staje się instytucją walczącą o przywrócenie porządku na świecie, w tym takich ideałów, jak sprawiedliwość, dobro czy solidarność społeczna” [Ogonowska, 2005, s. 2]. Jednak według autorki paradoks interwencyjnej roli telewizji polega na
tym, że włączając rzeczywistość przeciętnego widza w pole własnych
zainteresowań, jednocześnie pozyskuje go jako konsumenta, zapewniając sobie w ten sposób sukces komercyjny.
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Modułowy charakter talk show „Rozmowy w toku”
Talk show nie jest gatunkiem jednorodnym, bowiem może składać się z takich gatunków zbudowanych na rozmowie, jak wywiad,
dyskusja, rozmowa miłosna, rozmowa telefoniczna, konsultacja, flirt,
konwersacja. Może również składać się z innych gatunków mowy.
Poszczególne elementy (interakcje i/lub gatunki) pojawiające się podczas rozmowy Małgorzata Kita [Kita, 1998, s. 46] nazywa modułami11.
W trakcie rozmowy może pojawić się tylko jeden moduł, może być ona
ciągiem modułów lub nie zawierać ich wcale.
Moduł stanowi więc element całości i pełni w niej określoną funkcję, choć może być z niej wyłączony bez większego uszczerbku dla
rozmowy. Może być wyznaczony wyraźnymi ramami (początkową
i końcową), może być wprowadzony do rozmowy bez żadnych sygnałów metatekstowych, może także mieć tylko ramę początkową lub
tylko końcową.
W rozmowie mogą więc wystąpić jako moduły różne gatunki mowy
(i odmiany gatunkowe), także gatunki literackie i paraliterackie wraz
z różnymi odmianami stylistycznymi i językowymi. I tak na przykład
według Kity w rozmowie mogą się pojawić moduły dyskusji, negocjacji, wywiadu, seansu psychoanalitycznego, przesłuchania, ploteczek,
konwersacji, „babskiego gadania o łaszkach”, wykładu, opisu, opowiadania, anegdoty, żartu, przysłowia, aforyzmu, a ostatnio nawet haseł
reklamowych [Kita, 2001, s. 11]. W wywiadzie, genetycznie związanym z rozmową, mogą się z kolei pojawić moduły: rozmowy, „przekomarzania się” małżeńskiego, seansu psychoanalitycznego, dyskusji
naukowej, rozmowy profesjonalistów (zawodowej), spowiedzi (wyznania), konsultacji dziennikarza – „laika” ze „specjalistą”, negocjacji, plotkowania czy kwestionariusza [Kita, 1998, s. 194–196].
11

Aleksander Wilkoń proponuje, by zamiast terminu moduł używać jego polskiego odpowiednika wstawka [Wilkoń, 2003a, s. 55]. Według mnie wstawka (czy też wtrącenie) ma raczej charakter świadomego użycia przez mówiącego innego gatunku w trakcie rozmowy — moduł natomiast to wyklucza.
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„Odwołanie się do modularnej konstrukcji rozmowy – według Małgorzaty Kity – pozwala wyjaśnić te jej [rozmowy – G.P.] właściwości,
które określa się w literaturze lingwistycznej jako «niejednorodność»,
«złożoność», heterogeniczność, polifoniczność, «wieloaspektowość»
czy «chaotyczność». Jednocześnie uświadamia, że moduły [...] mogą być
«wpinane» do rozmowy z «ograniczoną dowolnością» i – zachowując
znaczną autonomiczność – są niezbędne dla funkcjonowania rozmowy jako jej segmenty, odpowiadające różnym potrzebom komunikacyjnym rozmówców [podkreślenie – G.P.]” [Kita, 2001, s. 15; por.
Witosz, 2001, s. 60–65]. Ich pojawienie się może być związane między
innymi z chęcią zmiany relacji, która może wydawać się zbyt oficjalna
(nieoficjalność wprowadzałaby na przykład ploteczka lub żart), może
też być reakcją na narzucenie przez drugiego z uczestników określonego typu interakcji (tu mógłby się pojawić moduł negocjacji, dyskusji),
a także może wynikać z wprowadzenia elementu ludycznego do rozmowy (poprzez wprowadzenie modułu konwersacji, żartu, anegdoty,
hasła reklamowego). Taką modularną konstrukcję ma właśnie talk show
„Rozmowy w toku”, w którym mogą pojawić się moduły wywiadu, rozmowy prywatnej, dyskusji, konsultacji, kłótni, sondy dziennikarskiej.

Wywiad
Talk show jest często utożsamiany z wywiadem [Kupiszewska,
2004, s. 27–43; Głodowski, 1999; Zdanowicz, 2000, s. 46–47; Bauer,
2000(b), s. 167; Żydek-Bednarczuk, 2001, s. 118–120; Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman, 2006, s. 110–115; Pisarek (red), 2006, s. 212].
Dzieje się tak być może dlatego, że struktura rozmowy telewizyjnej
w przeważającej części składa się z pytań kierowanych do uczestników
programu12 i udzielanych przez nich odpowiedzi, bowiem „wymiana
składająca się z pytania i odpowiedzi jest uznawana za podstawową,
12

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że pytania nie są kierowane przez cały czas trwania
programu do jednego gościa, lecz do kilku — mielibyśmy w tym przypadku do czynienia raczej z wieloma wywiadami aniżeli z jednym.
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definicyjną cechę interakcji określanej jako wywiad” [Kita, 1998, s. 66].
Do charakterystycznych cech wywiadu Małgorzata Kita [1998; por.
Głodowski, 1999] zalicza:
u
u

u
u

strukturę dialogową;
dwie kategorie uczestników dialogu o wyznaczonych w obrębie gatunku rolach: przeprowadzający wywiad (dziennikarz)
i udzielający wywiadu;
ciąg pytań (krótkich) dziennikarza i odpowiedzi (dłuższych)
udzielającego wywiadu;
funkcjonowanie w odbiorze masowym dla wirtualnego odbiorcy
(bez publiczności wywiad nie istnieje).

W wywiadzie podkreśla się niesymetryczność ról między pytającym (dziennikarzem) a udzielającym wywiadu. Ten drugi jest w pozycji zależnej od pytającego, bowiem to właśnie od stawianych przez
niego pytań zależy cały przebieg rozmowy. Dziennikarz staje się pośrednikiem między publicznością a gościem, zadaje pytania niejako w jej
imieniu13. Barbara Sobczak [2006, s. 71–72] zauważa, że w wywiadzie
telewizyjnym dziennikarz może pełnić następujące role:
u
u
u
u

selekcjonera informacji – w sposób neutralny i zdystansowany przekazuje informacje;
adwokata – występuje w interesie grup społecznych, które nie
umieją same o niego zadbać;
krytyka – wbrew panującym opiniom zwraca uwagę na pewne
problemy społeczne;
kontrolera – krytycznie komentuje procesy społeczne.

O tym, że w przypadku rozmowy talk show mielibyśmy do czynienia z modułem wywiadu, świadczy także fakt, iż prowadząca program
13

Urszula Żydek-Bednarczuk zauważa, że wywiad w swym wewnętrznym ustrukturalizowaniu nie różni się niczym od rozmowy [Żydek-Bednarczuk, 2004(a), s. 426].
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zbiera wcześniej informacje na temat swoich gości14, a więc przygotowuje się podobnie jak każdy dziennikarz do rozmowy. Zdobytą wcześniej
wiedzę wykorzystuje później do poprawnego formułowania i zadawania pytań swoim gościom – zgodnie ze stwierdzeniem, że „prezenterzy
powinni postępować tak, «jakby» niczego nie wiedzieli o udzielających
wywiadu, podczas gdy to właśnie dlatego, że znają ich «osiągnięcia»,
mogą stawiać właściwe pytania”15 [Kita, 1998, s. 93]. Ten sposób prowadzenia wywiadu jest jedną z cech charakterystycznych wywiadu radiowego lub telewizyjnego.
Ostatnio wywiady (szczególnie telewizyjne, choć zdarza się, że również radiowe i prasowe) częściej zbliżają się do rozmów prywatnych,
choćby ze względu na bardziej spontaniczną relację i potoczny język.
„Wywiad – pisze Małgorzta Kita – zbliża się do rozmowy prywatnej,
w której obowiązuje mniej zakazów i przymusów, zarówno w zakresie tematycznym, jak i formalnym. Oznacza to, że w wywiadzie – czyli
tekście występującym w ogólnym typie kontaktów – używa się często języka potocznego, właściwego rozmowie [potocznej – G.P.], nie
stroni się od składników parawerbalnych i pozawerbalnych” [Kita,
1998, s. 193].
Podobnie w przypadku rozmowy talk show istnieje subtelna granica między wywiadem a rozmową prywatną. Granicę tę wyznacza
zachowanie zarówno prowadzącej, jak i gościa w stosunku do siebie,
a także sposób zadawania pytań (na przykład czy stanowią sekwencję,
czy też są swobodnie i luźno ze sobą powiązane). Na moduł wywiadu
składają się także tak zwane pytania bezpośrednie, mające wzbudzić
sensację wśród odbiorców i sprowokować gościa do intymnych zwierzeń czy reakcji, na przykład:
14
15

Z każdym z potencjalnych gości asystenci dziennikarki przeprowadzają wcześniej rozmowę [Krzpiet, 2005, s. 75].
Wielu badaczy mediów (w tym także językoznawców zajmujących się gatunkami medialnymi) podkreśla, że w talk show także uczestnicy są świadomi pytań, jakie im zostaną podczas programu zadane [Godzic, 1999, s. 109–110]. Można więc sformułować stwierdzenie, że w tym gatunku obie strony „udają” czy też „symulują” swoją niewiedzę w czasie rozmowy.
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1. Ewa Drzyzga: Ciekawa jestem, czy podobnego zdania są moi kolejni
goście: Grzesiek, Bartek i Arek. [brawa] Macie powodzenie u kobiet,
odliczając kolejno?
Gość(1): No chyba tak.
Gość(2): No o to trzeba się zapytać samych kobiet, ale nie narzekam.
Gość(3): Myślę, że tak.
2. Ewa Drzyzga: Ile miałeś w życiu swoim kobiet?
Gość(1): Myślę, że ponad 100.
Ewa Drzyzga: Przepraszam bardzo?
Gość(1): Ponad 100.
Ewa Drzyzga: 500 zrozumiałam.
Gość(1): Ponad 100.
Ewa Drzyzga: Ponad 100.
Gość(1): Ponad 100.
Gość(2): Nie prowadzę statystyki.
Ewa Drzyzga: To w ogóle poza wszelką [Gość(2): Poza] statystyką, tak?
Gość(2): Nie, to nie jest poza statystyką. Po prostu ja ich nie liczę.
Gość(1): Zależy, jakie pytanie: chodzi o łóżko, chodzi o spotykanie kobiet?
Ewa Drzyzga: A to możemy takie rubryczki zrobić, jak z tego widzę,
czyli o… [śmiech publiczności] pierwsze wymieniłeś to, co [Gość(1):
Kontakty seksualne] najbliższe sercu, tak? To ile?
Gość(1): Ponad setkę na pewno grubo.
Ewa Drzyzga: Nie chwalisz się?
Gość(1): Nie.
Ewa Drzyzga: Kto robi ten pierwszy krok?
Gość(1): Na ogół ja, ale zdarza się, że to kobieta. No najbardziej
lubię, najbardziej lubię odważne, fajne kobiety.
Ewa Drzyzga: Mógłbyś dołączyć do tej statystyki, żona już nie ogląda.
Norbi: U mnie jest łatwiej troszeczkę niż u chłopaków, bo ja jestem
osobą publiczną wiesz, a poza tym...
Ewa Drzyzga: To łatwiej, a myślałam, że trudniej?
Norbi: To znaczy wiesz i łatwo, i trudno.
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Ewa Drzyzga: Bo mówimy o statystyce ...
Norbi: Seksualnej.
Ewa Drzyzga: Tak.
Norbi: Łóżkowej. No tak, jeżeli chodzi o tę statystykę, to jest trudno,
bo te kobiety, które przychodzą do danego artysty, bo ja w tym
momencie wypowiadam się za wszystkich chyba w naszym kraju,
którzy są w branży show biznesu, one wolą się pokazać przy innych
ludziach w dyskotece, w klubie nocnym, na planie, podczas koncertu,
czy coś, żeby zrobić zdjęcie i powiedzieć zobacz [Ewa Drzyzga: Mhh]
z tym i z tym facetem z telewizji sobie stałam.
Ewa Drzyzga: To takich, ile masz?
Norbi: Nie, no takich to jest wiesz… [Ewa Drzyzga: Nawet nie
liczysz]. Nawet teraz wszyscy siedzimy razem [śmiech].
3. Ewa Drzyzga: Bijące od niego dobroć, niezwykłe ciepło, to jest coś, za
czym niejeden tęskni. Coś, co chciałoby się mieć na stałe, a co dane
jest niektórym tylko przez chwilę, moment spotkania z nim. Każdy, kto
choć raz stanie z nim twarzą w twarz, czuje… No właśnie, czy odczucia
są podobne? Dziś porozmawiamy o tym, czy spotkanie z nim wpływa
jakoś na nasze życie – mówię o Ojcu Świętym. Pierwszy gość postanowił, że dotrze do papieża, biegnąc. Podróż trwała 51 dni, Krzysztof
przebiegł w tym czasie ponad dwa tysiące kilometrów [brawa]. Takim
sprężystym krokiem wszedłeś. To właśnie taki był krok?
Gość: yy
Ewa Drzyzga: Czy zdecydowanie szybszy?
Gość: Zdecydowanie szybszy, z prędkością dwunastu kilometrów
na godzinę przebierałem nogami.
Ewa Drzyzga: Mhh. Co cię skłoniło do tego, żeby pobiec do Ojca
Świętego?
Gość: Skłoniło mnie to, że Ojciec Święty, będąc w Ełku w 2000 roku
u nas, wypowiedział takie słowa, że nie trzeba być obojętnym na
krzyk biednych i trzeba po prostu ludziom pomagać. I doszedłem
do wniosku, że warto zorganizować taki bieg i zanieść przesłanie
pocztą najuboższą przez biegnącego człowieka.
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Ewa Drzyzga: A bo przecież ty jesteś listonoszem.
Gość: Ano jestem.
Ewa Drzyzga: Dlatego to było takie proste?
Gość: Tak.
Ewa Drzyzga: Proste i genialne równocześnie.
Gość: No nie było to takie proste, musiałem…
Ewa Drzyzga: Prosty był pomysł, bo rozumiem, że realizacja rzeczywiście nie była prosta. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek by się
zdecydował na to, żeby przebiec nie wiem z miasta do miasta. Jak
trzeba wybiec do sklepu, to jest z tym problem i każdy siada z nas
w samochód, czyli to nie miała być żadna pokuta, tak?
Gość: Nie [Ewa Drzyzga: Nie]. To nie była moja żadna pokuta, to
było po prostu zaniesienie tego listu.
Pojawienie się w studiu gościa pierwszoplanowego zapowiada
wprowadzenie modułu wywiadu. Inaczej przebiega rozmowa, kiedy
mamy do czynienia z osobami publicznie znanymi (Anna Patrycy –
modelka, Elżbieta Lipska – zagrała w reklamie Statoil, Piotr Pilitowski
– aktor, Jerzy Dziewulski, Katarzyna Gaertner, Maria Peszek, Jarosław
Weber – zwycięzca I edycji programu „Droga do gwiazd” w TVN), czy
znanymi z nietypowych osiągnięć (Krzysztof, który biegł 2000 km, by
spotkać się z Janem Pawłem II; rekordziści; zwyczajne osoby o znanych nazwiskach) lub profesji (asystenci znanych szefów, kobiety piloci,
osoby uprawiające sporty ekstremalne, lokalne miss). Inaczej też, kiedy
gośćmi programu są osoby z ulicy, często doświadczone przez życie
(rodzice dzieci z zespołem Downa, chorzy na mukowizcydozę, okaleczeni). Wywiady z tymi ostatnimi, także ze względu na temat, będą
zbliżały się do rozmów prywatnych.

Rozmowa prywatna (intymna)
Ten typ rozmowy w warstwie tematycznej dotyczy przede wszystkim spraw intymnych, często przykrych i bolesnych, czasem stawiających osobę mówiącą w niekorzystnym świetle. Nierzadko zdarza się,
63

Talk show Szczerość na ekranie?

że w tym celu inaczej jest zorganizowana przestrzeń w studiu (prowadząca siedzi naprzeciwko gościa, pochyla się ku niemu, mówi ściszonym głosem, na twarzy można zaobserwować skupienie), telewidz
obserwuje naprzemiennie pokazywane zbliżenia twarzy rozmówców,
a publiczność zdaje się być wówczas nieobecna. W tym module często mówi się o emocjach i wyraża je:
4. Ewa Drzyzga: Czy się ustatkujesz?
Gość: Tak.
Ewa Drzyzga: Będziesz miał żonę?
Gość: Tak [Ewa Drzyzga: I przestaniesz]. Syna, syna będę miał.
Ewa Drzyzga: Syna, tak? [Gość: Oczywiście] I przestaniesz oglądać się za blondynkami?
Gość: Oglądać. Inaczej. Jeżeli faktycznie zobaczę ładną kobietę,
na pewno mi się spodoba [Ewa Drzyzga: Mhh] Z tym, że wiem, że
będę musiał już być wierny.
Ewa Drzyzga: Musiał. Z tęsknotą?
Gość: Nie z tęsknotą.

W sytuacji rozmowy intymnej prowadząca siedzi blisko gościa (2000 rok)
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5. Ewa Drzyzga: Nie czujesz, że skrzywdziłaś swoje dziecko?
Gość: Starszego tak, młodszego nie.
Ewa Drzyzga: Czujesz jakąś winę, jakiś żal z tego powodu do samej
siebie?
Gość: Na początku strasznie się za to obwiniałam. Twierdziłam,
że to moja wina, że przecież chciałam dobrze, bo była kampania
na rzecz karmienia piersią, że to miało być dla dziecka zdrowe, a ja
jednak dziecko skrzywdziłam. Długo, długo tak, długo miałam ten
problem, bardzo długo.
Ewa Drzyzga: Kiedy on zniknął, jeżeli zniknął?
Gość: Ja myślę, że to nie zniknie nigdy, że zawsze będzie poczucie winy.
6. Ewa Drzyzga: A kto z was pierwszy nie wytrzymał tych przytyków,
ciągłego patrzenia się, mówienia „o dziwaki”?
Gość(1): Żona.
Ewa Drzyzga: Żona pierwsza.
Gość(1): Tak.
Ewa Drzyzga: Podejmiemy temat?
Gość(2): Możemy. No trudno mi było to słuchać. W końcu jak przestał pracować, no bo taka sytuacja wyszła, że pracy nie miał, zostałam sama. Mamy czwórkę dzieci, było mi bardzo ciężko. Wychodziły różne takie secesje, kłótnie, że jeszcze zewnętrznie takie no
podburzanie mnie „jak ty pozwolisz na to, że on nie pracuje, że nie
utrzymuje, a czasami musisz sobie radzić”.
Ewa Drzyzga: A kto cię podburzał?
Gość(2): No znajomi, wszyscy dookoła, rodzina.
Ewa Drzyzga: Każdy próbował ulepszyć waszą [Gość2: Tak] sytuację?
Gość(2): Tak. No ja oczywiście, no czemu nie, no i takie różne tam
właśnie kłótnie były między nami. No i zrobiło się smutno, smutno,
przykro, każdy z nas praktycznie chodził sam. On był człowiekiem
takim, że jak się zamknął, to się miesiącami nie odzywał.
Ewa Drzyzga: Czyli nie mieliście kontaktu właściwie ze sobą?
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Gość(2): Nie mieliśmy kontaktu. Dzieci na to patrzyły i w końcu
zdecydowałam, że muszę coś z tym zrobić.
Ewa Drzyzga: I co zrobiłaś?
Gość(2): Założyłam rozwód.
7. Ewa Drzyzga: [...] Byłaś na dnie?
Gość: Na pewno, bo na pewno można nazwać dnem zaniedbany
dom, zaniedbane dziecko, przedkładanie sytuacji, w której był alkohol nad obowiązki podstawowe. Powiem taki tylko krótki przykład, że
moje dziecko szło do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szkołę miałam dokładnie naprzeciwko bloku, w którym mieszkałam, i bardzo
chciała iść do klasy sportowej, ponieważ była to szkoła z klasą sportową. I wymagane było, żebym ja poszła z nią na taki egzamin, który
by ją ewentualnie zakwalifikował do tej klasy sportowej. No ale akurat
w tym dniu, kiedy był ten egzamin, w domu było towarzystwo, alkohol na stole, i niestety nie poszłam z nią. I dziecko moje nie dostało
się do tej klasy sportowej. Do tej pory mi to jeszcze potrafi wypomnieć
czasami. I poszła do normalnej klasy. No to mówię taki jeden z przykładów [Ewa Drzyzga: Mhh] tylko, więc ja myślę, że na pewno jest
to dno, jeżeli się zapomina o własnym dziecku, o własnych obowiązkach. Jeżeli się nie ma dla niego czasu, jeżeli na przykład, wychodząc
z knajpy, przewraca się gdzieś na ulicy i leży się na ulicy.
Ewa Drzyzga: Ty tak leżałaś?
Gość: Tak, no parę razy.
Ewa Drzyzga: Na pewno były takie momenty, kiedy zdawałaś sobie
sprawę z tego, że życie twoje jest beznadziejne tak, że nie potrafisz sobie
poradzić. [Gość: Tak, ale nie zwalałam tego na alkohol] Tylko?
Gość: Na życie w ogóle, na życie. Ja nie…
Ewa Drzyzga: Czy próbowałaś jakoś z tym życiem sobie dać radę?
Gość: Tak. Odbierałam sobie je po prostu. Kilkanaście razy w życiu całego okresu mojego życia.
Ewa Drzyzga: I to tak mówisz. Tak po prostu mówisz?
Gość: W tej chwili tak, ponieważ w tej chwili patrzę na to z perspektywy lat i wiem, no może znam już podłoże. [Ewa Drzyzga: Mhh]
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Wiem, dlaczego tak było – po prostu nie byłam psychicznie przygotowana do życia.
Ewa Drzyzga: Zawsze to był ten sam sposób?
Gość: Nie, różne sposoby. Próbowałam gaz, podcinanie żył, proszki.
Raz chciałam skakać z siódmego piętra, z okna, tylko mnie zwalił
były partner w stronę pokoju.
W tym typie modułu zachowanie prowadzącej przypomina
zachowanie osoby będącej w bardzo dobrym, intymnym kontakcie
z uczestnikami programu. Charakterystyczne dla tego modułu są więc
spontaniczne reakcje dziennikarki (na przykład mówienie szeptem,
podnoszenie głosu, wykrzyknienia), wyrażanie swoich emocji, opinii,
używanie zdrobnień imion gości.

Dyskusja
Dyskusja jest dosyć widowiskowym i zarazem dramatycznym gatunkiem rozmowy. Jak zauważa Józef Żurawicki: „dyskutować to tyle, co
podważać wiarygodność jakiegoś twierdzenia, kwestionować słuszność
danego poglądu, roztrząsać różne możliwości myślenia na ten temat”
[Żurawicki, 1994, s. 9]. W dyskusji ważne jest wspólne przyglądanie się
problemowi z różnych stron, „sprawdzanie zasadności wielu hipotez lub
nawet tylko ukształtowanie problemu, czyli identyfikacja tego, co chcemy wiedzieć o rzeczywistości, uświadomienie sobie tego, czego o niej
nie wiemy” [Żurawicki, 1994, s. 10].
W dyskusji uczestnicy mogą zaspokajać dwie grupy potrzeb:
ekspresyjne oraz poznawcze. Pierwsze z nich mogą zaspokoić, traktując
dyskusję jako walkę, której celem jest udowodnienie za wszelką cenę,
że „moje jest na wierzchu”. Mamy więc do czynienia z „podmiotowym
traktowaniem w dyskusji” jako metodą oddziaływania jednostki
na otoczenie. Nazywa się to grą konkurencyjną, w której pojawiają
się wygrani i przegrani (model rywalizacyjny). Z realizacją potrzeb
poznawczych jest związana natomiast gra kooperacyjna, w której
dochodzi do przedmiotowego traktowania dyskusji jako narzędzia do
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rozwiązania problemu. Jej wynik jest albo wygraną, albo przegraną
wszystkich stron (model kooperacyjny).
Małgorzata Kita zwraca uwagę na dyskusję kooperatywną, zorientowaną na poszukiwanie porozumienia, i dyskusję konfliktową, zorientowaną na manifestację różnic. „Bardziej spektakularna jest dyskusja,
w której dominuje postawa agonistyczna; symboliczne starcie różnych
racji, w którym do głosu dochodzą też emocje, czasem wymykające się
kontroli, ma większą moc, staje się zauważalne” [Kita, 2003, s. 3].
Teresa Hołówka (1993) mówi natomiast o dyskusji racjonalnej i retorycznej. Pierwsza z nich jest przede wszystkim związana ze wspólnym
rozstrzygnięciem problemu, czemu służy pięć szczegółowych zasad:
u
u
u
u
u

równe prawa – obie strony powinny mieć takie samo prawo
do przedstawiania i uzasadniania swojego stanowiska;
odpowiedzialność – czyli gotowość do uzasadnienia swojego
stanowiska;
uczciwość – odnoszenie się do rzeczywistych wypowiedzi
oponentów;
relewancja – bronienie własnego stanowiska za pomocą twierdzeń je akceptujących;
konsens – rozwijanie argumentacji poprzez odwoływanie się
do założeń oponenta.

„Przeciwieństwem dyskusji racjonalnej jest dyskusja retoryczna,
w której chodzi o zdobycie przewagi nad oponentem przy użyciu wszelkich możliwych środków” [Hołówka, 1993, s. 24].
Aleksander Wilkoń, który dyskusję sytuuje wśród gatunków mowy
starannej, kulturalnej (stanowiącej kod rozwinięty16), do cech tego
gatunku zalicza: panowanie nad emocjami, zachowanie tolerancji, czynnik współpartnerstwa, tendencję do przekonania rozmówcy [Wilkoń,
2003(a), s. 49; por. Duszak, 1998, s. 201–202]. Z kolei Anna Wierzbicka
[2004, s. 102] w swojej teorii genrów tak eksplikuje dyskusję:
16

Wilkoń używa tutaj sformułowania Basila Bernsteina.
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„sądzę, że ty myślisz o Z co innego niż ja
mówię ...
mówię to, bo chcę, żeby każdy z nas powiedział, co o tym myśli
(i dlaczego)
sądzę, że i ty chcesz, żeby każdy z nas powiedział, co o tym myśli
i dlaczego
sądzę, że mówiąc to moglibyśmy spowodować, że będziemy
myśleć to samo
chciałbym, żebyśmy myśleli to samo”.
Cechą dyskusji jest więc rozbieżność opinii na temat przedmiotu
dyskusji oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań albo poprzez wysłuchanie poglądów, albo chęć zdominowania (przekonania) partnera/
partnerów dyskusji, także przy użyciu wszelkich możliwych środków
retorycznych. Heinz Lemmermann podkreśla, że w dyskusji partnerzy
są nastawieni „na wyjaśnienie danej sprawy lub na przeforsowanie
własnego stanowiska – a czasem na jedno i drugie” [Lemmermann, 1997,
s. 16]. To, co jest istotne, to dochodzenie do wspólnego stanowiska przez
wzajemne wysłuchiwanie argumentów i wyjaśnienie spornych kwestii
z różnych punktów widzenia, niekoniecznie zakończone uzgodnieniem
jednej opinii w danej sprawie. Warto w tym miejscu dodać, że dyskusję
prowadzoną w celu przekonania osób trzecich nazywa się debatą, jej
celem jest przede wszystkim wpłynięcie na zmianę poglądów słuchaczy
[Tokarz, 2006, s. 158; por. Kaszewski, 2006, s. 41].
Moduł dyskusji, pojawiający się w rozmowie telewizyjnej w programach talk show, często bywa bardzo rozbudowany i trudno określić jego
granice. Nie wiadomo, kiedy się pojawi, bowiem konstrukcja programu
zakłada, że publiczność w czasie jego trwania zabiera głos w dyskusji,
aby opowiedzieć się po którejś ze stron17. To właśnie osoby z publiczności najczęściej wprowadzają moduł dyskusji [Fabijański, Ficek, 2003],
choć zdarza się, że wprowadzają go też goście pierwszoplanowi.
17

Zgodnie ze strukturą programu goście pierwszoplanowi są dobierani na zasadzie kontrastu, co często prowokuje do skrajnych opinii i zachowań wśród publiczności.
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Prowadząca pozwala swobodnie wypowiadać się osobom z publiczności.
8. Osoba z publiczności: Ja mam pytanie.
Ewa Drzyzga: Tak.
Osoba z publiczności: Chciałabym Ewuniu zapytać, jak to się
stało, że masz piętnaście lat. Znam takie przypadki i z własnego
życia i z życia znajomych, że piętnastoletnia dziewczyna rodzi i zachowuje pełne prawa rodzicielskie. W twoim wypadku jest jakoś
inaczej. Co było powodem tego, że rodzice przejęli do osiemnastego
roku życia prawną opiekę nad twoim dzieciątkiem?
Gość(1): Znaczy z tego, co wiem, to rodzice muszą wziąć do osiemnastego roku mojego życia opiekę nad Michasiem, żeby nie trafił
do domu dziecka.
Ewa Drzyzga: Kasia.
Gość(2): Ja sobie przypominam, że była taka mowa właśnie o tym,
żeby mama wzięła prawa na Karinę, ale jakoś nie doszło do skutku,

Publiczność w „Rozmowach w toku” często aktywnie uczestniczy w programie (2003 rok)
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bo w sumie ja skończyłam szesnaście lat, rodząc Karinę, i wzięłam
całą odpowiedzialność razem z Marcinem.
Osoba z publiczności: Ja mam do Kasi. Kasiu, no ty mówisz, że była
o tym mowa, prawda, że zastanawialiście się nad tym faktem
Gość(2): Znaczy, nie było, nie było na ten temat rozmowy tylko,
że tak można.
Osoba z publiczności: Tak, można. Ja wiem, że tak można. Żeby
zostać prawnym opiekunem dziecka, musi się odbyć sprawa w sądzie, więc ta sprawa musi gdzieś tam trafić, musi od kogoś wyjść.
Znam osobiście taki przypadek, gdzie naprawdę twoja rówieśniczka
latowa, czyli piętnastoletnia dziewczyna, rodzi dziecko i cały czas
ma prawa rodzicielskie zachowane. To znaczy mama jej uszanowała to, że dzieckiem nie ingerowała i nie ograniczała praw. Dlaczego ty Basiu tak postąpiłaś? Czy sytuacja cię zmusiła? Jaka to
była sytuacja? Bo to jest ważny krok.
Gość(1): Ja chciałam, żeby mama była prawnym opiekunem
Michasia.
Osoba z publiczności: Ewuniu! Wiesz, ja sobie tak myślę, ja wiem,
że jesteś młoda, ja wiem, że jeszcze słuchając tutaj wypowiedzi, jeżeli
chodzi o twojego partnera… Szanuję to, że człowiek jak urośnie dorasta troszeczkę, lat mu przybywa, zmieniają się mu zainteresowania w zupełności. To rozumiem. Tylko nie rozumiem za bardzo ty
tak chciałaś. Jak można tak po prostu chcieć? Co potem zrobisz?
Chciałabyś podarować dziecko mamie? Zostać sama, uczyć się
i nie mieć w statusie prywatnym tego małego obywatela?
Gość(1): Znaczy nie, tu nie chodzi o to, bo w sądzie sędzina powiedziała mi, że jeżeli mama nie weźmie praw do dziecka, to Michaś
po prostu trafi do domu dziecka.
Ewa Drzyzga: Ale dlaczego miałby trafić do domu dziecka?
Ekspert: Mi się wydaje, że to jest kwestia taka, że sięgamy po
oceny trochę. Trudne, bo to jest tak, jak z ocenami. Pary dwoje
ładnych ludzi zaczynających na początku, siedzących na podeście
zwraca uwagę, wszyscy są nimi zachwyceni, każdy klaszcze. Państwo
siedzicie po lewej stronie, w cieniu trochę i mówicie ciszej, a przecież
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chylę głowę przed państwa postawą i życiem tak samo. To nie dlatego, że ktoś jest lepszy. Oni mają dziecko, z którym mają kłopot.
Przecież widział pan prawie łzy były w oczach tego mężczyzny, jak
to powiedział. [Ewa Drzyzga: Mhh] Panu jest trudno, bo pan walczy
o swoje, ale przecież… [Ewa Drzyzga: Też chciałby jak najlepiej dla
swojego dziecka] Ale to też bardzo udany związek w gruncie rzeczy.
Jak będzie dalej, nie wiadomo. Ja myślę sobie, że każdy odpowiada
za własne życie i to jest odpowiedź na pani pytanie właściwie, bo
każdy dorasta do jakiejś postawy. Zdarza się w życiu przewrócić, ot
że nie zauważył, wypił, wygłupił się. [Ewa Drzyzga: A może Kasia
po prostu to... tak] I tak samo się rodzi dzieci czasami.
Osoba z publiczności: Ja może niedokładnie sprecyzowałam to
pytanie. Czy aby w tej decyzji Ewuniu twojej był wpływ mamy, czy
nie? Bo to jest ważne. Bo można błądzić, tylko trzeba uszanować decyzję młodej dziewczyny, dziecka, i nie ingerować zbyt
ostro. Wprost przeciwnie, uczyć, pokazywać, jak przebrnąć przez
życie. Ja tu bym chciała, żeby Basia się wypowiedziała może.
Nie, broń Boże nie zobowiązuję. Zastanowiła się, jak to rozwiązać, żeby to było dobrze, żeby na piętnie swojej córki nie została
taka świadomość, że ja kiedyś zrezygnowałam na konto twoje,
to jest bardzo przykra sprawa, potem, jak człowiek dorośnie.
Ona jest w tej chwili młodziutka. [Ewa Drzyzga: Mhh]
Gość(3): No nie ja nie zabrałam tego dziecka, absolutnie! Ona jest
mamą, ja tylko jestem prawnym opiekunem Michasia, prawnym.
9. Ewa Drzyzga: A dla ciebie jest dziwakiem?
Osoba z publiczności(1): Nie sądzę, żeby można go było nazwać
dziwakiem albo leniem, raczej jest nieprzystosowany do życia.
Boję się, że budowa tego fortu, to jakiś rodzaj ucieczki od świata.
Fort, nie wiem, nie chcę filozofować [Ewa Drzyzga: Mhh], jest jakby
ochroną przed czymś, czego się boi, przed światem.
Ewa Drzyzga: Czyli taki bastion sobie wybudował?
Osoba z publiczności(1): Zgadza się. Przede wszystkim uważam,
że bardzo wielkim błędem jest to, co robił, że nie dotrzymywał,
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nie potrafił utrzymać żony. Naprawdę, mając czworo dzieci
– z tego, co jeżeli pamiętam – i żonę, i nie będąc w stanie jej
pomóc w żaden sposób finansowo, zajmując się swoimi sprawami, jest to bardzo nie w porządku.
[...]
Osoba z publiczności(2): Ja, odpowiadając tam na pytanie, na
odpowiedź pana, jeszcze druga część. A wyobraża sobie pan na przykład, bo mieszkanie na wsi, odziedziczenie gospodarki, przypuśćmy
zadłużonej, dostaje pan trzy krowy i musi pan utrzymać sześć osób
łącznie z sobą, odprowadzić podatki i zapłacić KRUS. Czy pan sobie
to wyobraża?
Osoba z publiczności(1): Proszę pana, życie na wsi nie jest łatwe,
na pewno nie jest łatwe. Natomiast żadnym rozwiązaniem jest
to, co robi akurat tutaj nasz bohater. Nie ma takiej możliwości,
w końcu mnóstwo ludzi żyje w gorszych warunkach, a cóż to za wyjście budowa fortu. Dajmy spokój!
Osoba z publiczności(2): To już wie pan, czy to jest wyjście. Tu
było ważne to, iż nie wpadł jak większość społeczeństwa na wsi. Nie
siedzi pod sklepem. On nie płacze, że jest mu ciężko, on se radzi,
on pracuje.
Ewa Drzyzga: Nie siedzi pod sklepem, nie pije.
Osoba z publiczności(1): O to chodzi właśnie. O! To jest zasadnicza rzecz. Pan sobie chyba nie zdaje sprawy, co się dzieje w środowisku wiejskim. Osiemdziesiąt procent [Ewa Drzyzga: Czyli dla
ciebie on nie jest dziwakiem?] To jest mój przyjaciel. Od dziesięciu
lat spotykamy się no dziennie na kaweczce po prostu, turystycznie
rozmawiamy.
Ewa Drzyzga: W tym forcie?
Osoba z publiczności(1): No jeżeli jest lato, a on jest w trakcie
pielenia swoich roślin. Tam przynajmniej [Ewa Drzyzga: Mhh]
rozmawiamy i zawsze dochodzimy do jednego wniosku, że naprawdę
lepiej jest dłubać w ziemi niż w kieliszku albo w butelce. A gdyby pan
w taki dołek, w którym on był, bo to podejrzewam, że człowiek, który
no jest odporny na stres, toby sięgnął po to. A on sięgnął po fort.
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Dyskusja w talk show18 jest bliższa dyskusji retorycznej (nastawionej
na wygraną) aniżeli racjonalnej (nastawionej na porozumienie). „Choć
niespecjaliści – podobnie jak eksperci – stronią od demonstracyjnych
utarczek z pozostałymi uczestnikami widowiska, rozmowa przypomina nierzadko prawdziwe pole walki. Pierwsza ze stron realizuje strategię natarcia (pretensje, zarzuty, oskarżenia), druga odpowiada kontratakiem, częściej unikiem (tłumaczy się, usprawiedliwia)” [Fabijański,
Ficek, 2003, s. 5]. Wypowiedzi składające się na dyskusję są często pełne
subiektywnych ocen, dokonywanych przez jej uczestników [zob. podkreślenia w przykładach]. Co ciekawe, w polskim talk show dyskusja
pomiędzy jej uczestnikami rzadko przeobraża się w publiczną kłótnię.
Prowadząca stara się nie dopuszczać do ostrych konfliktów19, nie opowiada się także po żadnej ze stron. Stara się raczej zachować pozycję
osoby niezależnej, próbującej zrozumieć wszystkich dyskutantów.
Na zakończenie programu pada z ust prowadzącej wypowiedź,
która ma charakter stwierdzenia podsumowującego dyskusję, łączącego często głosy różnych stron [Halawa, 2006, s. 116]. Jest to poniekąd rodzaj streszczenia najważniejszych jej punktów.
10. Ewa Drzyzga: Tak. Życie ze świadomością, że mężczyzna obok
mnie nie jest moim mężem, a jedynie partnerem, że w każdej chwili
mogę od niego odejść, no bo jestem wolna, wcale nie jest takie łatwe.
Zawsze istnieje ryzyko, że partner akurat się rozmyśli i po prostu on
18

19

Analizę zachowania moderatorki (Oprah Winfrey) i publiczności w talk show na przykładzie amerykańskiego programu „The Oprah Winfrey Show” przeprowadził Eugeniusz Wilk. Ze względu na istotne różnice w zachowaniu Winfrey oraz Ewy Drzyzgi
analiza ta może służyć jedynie celom porównawczym — w żadnym razie nie uprawnia
do uogólnień w stosunku do polskich talk shows [Wilk, 2000, s. 88–103; por. Żydek-Bednarczuk, 2004(b)].
Deborah Tannen w swojej książce Cywilizacja kłótni zwraca uwagę na prowokacyjny
charakter zachowań amerykańskich i brytyjskich dziennikarzy w mediach, którzy niejednokrotnie prowokują spory, by uatrakcyjnić program i dyskusję. Podaje także ciekawy
przykład zachowania się uczestników japońskich talk shows, którzy nie dopuszczają do
publicznych kłótni i starają się dojść do porozumienia [Tannen, 2003, s. 394–397].
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z dnia na dzień odejdzie. Też ma takie prawo. W końcu nic go nie
wiąże. Ale skoro nic go nie wiąże, to dlaczego wciąż jest? Dlatego,
że kocha? Jeżeli odjedzie, to czy będzie walczył o dzieci, o mieszkanie, podział majątku? Te same pytanie zadają sobie małżonkowie.
Nieprawdaż? [program Życie na kocią łapę]
11. Ewa Drzyzga: Czy homoseksualista potrafi być wierny? Ciekawa
jestem, jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Jedno jest pewne: nikt
tak naprawdę nie chce być zdradzany, a to czy jesteśmy wierni,
zależy tylko od nas samych. [program Jestem gejem]
12. Ewa Drzyzga: Jedni wykorzystują powodzenie u kobiet do tego, żeby
odnaleźć tę drugą połowę – tę, której będą mogli obiecać wierność
absolutną. Inni próbują ustanowić rekord w liczbie zdobytych i porzuconych. Wydaje im się, że to pomaga w kolejnych podbojach no
i podnosi ich wartość w oczach znajomych. Warto pamiętać jednak,
że taki wyczyn kosztuje, a płaci każdy: ofiara wyczynowca, no i on
sam. Jemu najczęściej grozi mimo wszystko samotność, a tego akurat wyczynowiec jakoś tak nie lubi najbardziej. [program O podrywaniu kobiet]
13. Ewa Drzyzga: Kłamstwo mniej kosztuje i służy wygodzie kłamiącego. Kłamstwo podważa zaufanie, krzywdzi i boli. Kłamstwo trzeba
zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami. No ale zanim wydamy
mu wojnę, to sprawdźmy, czy ten, kto mówił nieprawdę, nie robił
tego czasem w dobrej wierze. Po to, aby nie skrzywdzić osoby, która
nie była gotowa naprawdę. [program Kłamstwo]
Moduł dyskusji, która przez badaczy gatunków dziennikarskich jest zaliczana do gatunków publicystycznych 20, w talk show
20

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski i Wojciech Furman zaliczają dyskusję do gatunków pogranicznych, informacyjno-publicystycznych i traktują jako pochodną wywiadu [2006, s. 117].
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„Rozmowy w toku” wprowadza właśnie elementy publicystyki.
Najczęściej pojawia się w odcinkach poświęconych zagadnieniom
społecznym, jak na przykład tolerancja wobec innych. Podporządkowana jest więc funkcji perswazyjnej, która ma oddziaływać na widza
(najbardziej na tego przed telewizorem) i zmienić jego przekonania.
„Jeśli uczestniczę w dobrze prowadzonych dyskusjach na różne tematy
i w każdej z nich jednakowo są traktowani ci, którzy sądzą tak samo jak
ja i ci, którzy mają zupełnie inne zdania – przyzwyczajam się nie tylko
do tego, że różni ludzie mają różne poglądy w rozlicznych sprawach, ale
także do tego, że można z nimi współżyć, nie dążąc do nawrócenia ich,
zmuszenia do przyjęcia moich poglądów” [Żurawicki, 1994, s. 56].

Konsultacja (rozmowa z profesjonalistą)
Na ten typ interakcji zwraca uwagę Małgorzata Kita [2003, s. 7–8],
która przez konsultację rozumie pytanie skierowane do osoby, która
dysponuje specjalistyczną wiedzą społecznie uznaną w chwili, gdy
osoba pytająca potrzebuje pomocy21. W programie „Rozmowy w toku”
taką osobą jest zaproszony do studia specjalista, który występuje w roli
eksperta i tym samym ma dla odbiorcy (i zaproszonego do studia gościa) być wiarygodnym źródłem informacji [Czapiński, 1993; Fabijański, Ficek, 2003, s. 3–4]. O roli eksperta w talk show tak piszą Paweł
Fabijański i Ewa Ficek: „Postawa, którą prezentują, polega na unikaniu niepotrzebnej polemiki z publicznością lub zaproszonymi gośćmi
koresponduje z zadaniami (uzależnionymi, rzecz jasna, od specyfiki ich pracy zawodowej), jakie mają do spełnienia w rozmowie
[wyróżnienie. – G.P.]” [2003, s. 4]. Zdarza się także, że ekspert podejmuje podczas programu interwencję wobec gościa (najczęściej jest to
psycholog). Dopiero w takiej sytuacji ujawnia się edukacyjny charakter
programu. „Osoba doświadczona przez los wie o życiu coś, czego nie
wiedzą inne. Obowiązkiem psychologa jest pomóc wydobyć tę wiedzę
21

Podczas rozmowy telewizyjnej talk show dziennikarz pyta w imieniu gości, którzy opowiadają o swoich problemach.
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na światło dzienne. Wtedy talk show nabiera rzeczywistych walorów
edukacyjnych” [Kwarciak, 2001]. Widać więc wyraźny związek obecności ekspertów z poruszanymi w programie tematami.
14. Ewa Drzyzga: [...] Jakie znasz sposoby na rozładowywanie złości?
Spacer, jazda na rowerze, rzut krzesłem?
Ekspert (psycholog): To jest energia, która musi znaleźć jakieś
[Ewa Drzyzga: Ujście] ujście. I ta energia to jest energia psychiczna.
Ona ma swój przebieg, ona ma swoja siłę, ona gdzieś się zaczyna
i gdzieś się kończy. [Ewa Drzyzga: Mhh] Trudno tłumić w sobie te
emocje, bo jest to często niemożliwe. Tłumienie emocji może być
nawet szkodliwe. Lepiej rozbić talerz, lepiej rzucić nocnikiem, lepiej
przerysować płytę, niż wziąć coś, co jest pod ręką i nie chcąc kogoś
na przykład, zranić. [program Jestem furiatem]
15. Ewa Drzyzga: 100% gwarancję, że dziecko będzie zdrowe – można
takie dać panie doktorze?
Ekspert (lekarz): No ja stu to bym nie dał. Tylko bym dał [Ewa
Drzyzga: Ale 90, 80] 80, 90, coś koło tego. W cywilizowanych krajach,
w których [Ewa Drzyzga: Mhh] dostępne są leki ostatniej generacji
można przyjąć ten procent i wydaje mi się, że dokładając troszeczkę
tego aspektu ludzkiego, widząc że ta ciąża już jest no… [Ewa Drzyzga:
Lepiej powiedzieć 100%, tak?] Taka licencia medica [Ewa Drzyzga:
Mhh]. Wolno dopuścić do tego niewielkiego zafałszowania.
Ewa Drzyzga: A co by się stało, gdyby jednak lekarz się pomylił?
Czy nie byłoby tym większe rozczarowanie nieprzygotowanej na
taką chorobę dziecka matki?
Ekspert: Więc dlatego mówię, że ja pewnie nie powiedziałbym sto.
[program Mukowizcydoza]
16. Ewa Drzyzga: To jest coś nieprawdopodobnego. Ja nie mogę tego
w ogóle słuchać! To nie ma sensu się męczyć?! Ona jest cała roztrzęsiona. Przecież to jest w ogóle kłębek nerwów ta dziewczyna. Co jej
poradzić w takiej sytuacji?
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Ekspert (psycholog): Ja bym powiedział coś takiego: często mówimy
tutaj dziecko chore, że to jest chore dziecko. Każdy z nas jest chory,
nie ma ludzi zdrowych idealnie i raczej powiedziałbym, że to jest
dziecko, które ma pewien problem, z pewnym problemem, z pewnym upośledzeniem. To przecież nie określa całej istoty twojej córki,
prawda? Najważniejsze, że ty ją kochasz i że my nie wiemy po prostu co do niej dociera. Jeśli ty ją kochasz i ona jakoś tę twoją miłość
rejestruje, to jest ważne również dla ciebie. Ten czas i dla twojego
chłopaka, że ją kochacie. Myślę, że to jest najważniejsze, że trzeba.
Reszta będzie, jak będzie. [program Mukowizcydoza]
17. Ewa Drzyzga: Januszu, dlaczego kobiety wiążą się z dużo starszymi
od siebie mężczyznami? Mamy tu przykład dwóch młodych kobiet,
które zdecydowały, że ten starszy to jest dla nich.
Ekspert (psychiatra): Bo były samotne. Każda z osób idzie z pewnym
bagażem doświadczeń, ma jakąś swoją przeszłość za sobą i każdy
wyciąga z tej przeszłości wnioski. Najbliższego partnera, którego
spotka i który jest atrakcyjny, idealizuje, no i chce go mieć, nie chce
być samotny. [Ewa Drzyzga: Mhh] I z tego wynika taki a nie inny
układ walki, [Ewa Drzyzga: No a jakby spotkała?] walki o mężczyznę. [Ewa Drzyzga: No a gdyby spotkała młodszego samotnego?] Ale
przecież to jest niezależne od wieku [Gość: Tak, dokładnie], przecież
młodzi ludzi też walczą między sobą o tą jedną osobę, którą idealizują. [Gość: Dokładnie]. [program Związki międzypokoleniowe]
18. Ewa Drzyzga: Nicole mówi, że pamięta, a jednak decyduje się
na taka pracę. Co się stało z urazem do mężczyzn, z którymi inne
kobiety, które były w takiej sytuacji jak ona, walczą latami?
Ekspert (socjolog): W socjologii od jakiegoś czasu funkcjonuje już
takie pojęcie jak „kariera dewianta”. To jest sekwencja pewnych
okoliczności, czynników zdarzeń, którym podlegają pewne osoby. I to
jest tak, jakby (tak to może być odbierane) te wszystkie okoliczności
sprzysięgły się przeciwko tej osobie i ona po prostu nie może wyjść
z tego stanu cokolwiek zrobi, o czymkolwiek pomyśli, w jakikolwiek
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sposób chciałaby się wyrwać z tego stanu. To po prostu tak już musi
być. Tego nie zmieni i ten gwałt w przeszłości. Ona na pewno do końca
życia będzie pamiętać o tym gwałcie, ale z drugiej strony do tego
jeszcze szereg różnych okoliczności, które nie pozwalają jej się wyrwać z tego środowiska, być może w którym się znalazła. Nie ma
perspektyw, a zatem ten gwałt, jakby no on się wydarzył, o nim się
będzie na pewno pamiętać. Natomiast trzeba jakoś funkcjonować,
trzeba jakoś żyć i za coś żyć być może.
Ewa Drzyzga: Ale dawać swoje ciało mężczyznom, którzy tak je
zhańbili?
Ekspert: No to się zdarza. To wcale nie jest takie rzadkie. [program
Związki sponsorowane]
Status eksperta powoduje, że to, co mówi, jest najczęściej akceptowane przez wszystkich uczestników programu. Rzadko zdarza się
komukolwiek z nim dyskutować czy polemizować, co być może związane
jest z mechanizmem psychologicznym znanym pod nazwą uleganie
autorytetom [Miligram, 2001, s. 48–64; Hock, 2003, s. 365–374; Wojciszke, 2002; Aronson, Wilson, Akert, 1997; Tokarz, 2006, s. 314–316].
Powoływanie się na osobę obdarzoną autorytetem lub jej uczestnictwo
w rozmowie czy dyskusji wiążą się z jedną ze strategii wywierania
wpływu na ludzi [Cialdini, 2004, s. 186–208]. Dodatkowo, co zauważają
Byron Reeves i Clifford Nass „Kategoryzacja upraszcza interakcję.
Jeśli wiadomo, że dana osoba jest ekspertem, można przewidzieć, jak
on czy ona będzie mówić, myśleć i zachowywać się, i jak należy na to
zareagować. Przewidywalność uzyskana dzięki stosowaniu etykietek
sprawia, że ludzie nie mają ochoty na badanie ich trafności” [Reeves,
Nass, 2000, s. 172].
Zwracanie się do eksperta dzieje się na bieżąco – „zwykle prosi się
ich o radę lub też diagnozę zaistniałej sytuacji” [Fabijański, Ficek, 2003,
s. 3]. Czasem konsultacja przeradza się w dłuższą wymianę zdań, zdarza się także, że ekspert sam włącza się do rozmowy z gośćmi, dzieli
swoimi emocjami i myślami.
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Sonda dziennikarska (zbieranie opinii)
Sonda jest w socjologii jednym ze sposobów badania opinii publicznej. Według USJP oznacza: „badanie opinii publicznej, np. za pomocą
rozsyłanej ankiety lub wywiadu, sondaż” [Dubisz (red.), 2004]. Sonda
polega na zadawaniu pytania lub pytań (w przypadku talk show są to
osoby z publiczności w studiu) w celu zebrania opinii na jakiś temat,
zazwyczaj tego samego pytania kilku osobom po kolei. W odróżnieniu od głosu w dyskusji (który cechuje się dobrowolnością) tutaj prowadząca decyduje o tym, komu zada pytanie (pojawia się dodatkowo
element zaskoczenia i spontaniczności). Zbigniew Bauer używa określenia sonda dziennikarska [Bauer, 2000(b), s. 191], która często przyjmuje formę cyklu wywiadów lub miniwywiadów:
19. Osoba z publiczności(1): Dobrze, ale jeżeli mężczyźnie podoba
się kobieta, to czy uważasz, że wykonanie do niej 15 czy 20 [Ewa
Drzyzga: Ośmiu] telefonów, ośmiu [Gość(1): Ośmiu, no właśnie],
dobra ośmiu, zarzucenie jej całym naręczem kwiatów w sytuacji,
kiedy ona i tak kocha kogo innego, czy to zwróci na ciebie uwagę?
Może się zdarzyć taka sytuacja, że ta kobieta, po pierwsze, przestanie odbierać telefony, powie „no dzwoni do mnie jakiś facet, który
mi przeszkadza w pracy”. [Ewa Drzyzga: Zwróci uwagę?]
Osoba z publiczności(2): Myślę, że tak.
Osoba z publiczności(3): [do następnej osoby] Tak, oczywiście.
Gość(1): Gratuluję.
Osoba z publiczności(4): Nie, absolutnie! Właśnie ja tu miałam
takiego chłopaka, z którym już w sumie chodziłam, i mnie denerwowały jego na przykład codzienne telefony. Znaczy my kochaliśmy
się i mnie wystarczała ta świadomość tego, prawda że, nie możemy
być akurat teraz razem, no trudno.
20. Ewa Drzyzga: Czy sądzisz, że Przemek kiedyś będzie musiał cierpieć za to, że Bartek, jego brat, jest nosicielem, albo że jego rodzice
są nosicielami?
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Osoba z publiczności(1): Raczej tak.
Ewa Drzyzga: Ludzie mu to wypomną?
Osoba z publiczności(1): Albo się od kolegów po prostu dowie,
albo będzie jakaś sytuacja związana w szkole po prostu. On się
o tym dowie i później będzie miał pretensje do rodziców, a zwłaszcza do mamy.
Ewa Drzyzga: Dobrze. To co w takiej sytuacji zrobić?
Osoba z publiczności(1): No teraz to już...
Ewa Drzyzga: Za późno?
Osoba z publiczności(1): Za późno po prostu.
Ewa Drzyzga: A według ciebie, co można w takiej sytuacji zrobić.
Czy da się coś zrobić? Czy lepiej było nie decydować się na drugie
dziecko?
Osoba z publiczności(2): Ciężko mi ocenić. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Podejrzewam, że gdybym miała pewność, że dziecko
będzie zdrowe, zdecydowałabym się, natomiast gdyby nie, bałabym się takiej sytuacji, że będę miała dwoje ciężko chorych dzieci
i nie zdecydowałabym się. [Ewa Drzyzga: Ale bałabyś się, bo tobie
byłoby ciężko się nimi opiekować, czy z jakichś innych powodów?]
Nie, ze względu na te dzieci. Po prostu jest w tej chwili sytuacja
taka, że ludzie chorzy czy nosiciele HIV [Ewa Drzyzga: Mhh] są
źle traktowani i ja skazywałabym to dziecko na takie traktowanie
przez innych. Czyli jest to ryzyko, że ja zrobię krzywdę własnemu
dziecku, nawet nie to, że daję mu chorobę, tylko że pozwalam na to,
żeby było potem odizolowane od społeczeństwa, żeby żyło samo.
21. Ewa Drzyzga: Kto jest według was częściej za takim wolnym związkiem kobieta czy mężczyzna?
Osoba z publiczności(1): Przypuszczam, że mężczyzna.
Ewa Drzyzga: Mężczyzna jest częściej za tym, żeby nie brać ślubu,
tak?
Osoba z publiczności(2): Myślę, że tak.
Ewa Drzyzga: To kobieta nalega, żeby brać ślub?
Osoba z publiczności(3): Moim zdaniem tak.
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Ewa Drzyzga: Według ciebie też?
Osoba z publiczności(4): Też.
Ewa Drzyzga: Ty byś nalegała?
Osoba z publiczności(4): W moim przypadku nie.
Ewa Drzyzga: Jak myślisz, czy taki związek na kocią łapę, potem
ma szanse przerodzić się w przykładne małżeństwo?
Osoba z publiczności(5): Wydaje mi się, że tak. Tylko, że po prostu
obje muszą wiedzieć, czego chcą. Tutaj wydaje mi się, że Eugeniusz
boi się osaczenia [Ewa Drzyzga: On już wie, czego chce, mieszkania].
Naczy, chce on. Jemu po prostu jest dobrze z tym, że ma meldunek,
ale wydaje mi się, że on do końca nie wie, czego chce. Ja mam wątpliwości, czy on w ogóle kocha Krystynę, czy to nie jest tylko wyrachowanie z punktu widzenia właśnie, że [Ewa Drzyzga: Że ją wykorzystuje?] Tak, że mam mieszkanie i po prostu jestem wolny człowiek.
Stąd te wyjścia wieczorne, stąd poszukiwanie innych kobiet.
22. Ewa Drzyzga: Czy wystąpiłbyś w reklamie?
Osoba z publiczności(1): Nie wiem. To się wiąże… Mi się wydaje,
no, trzeba poświęcić dużo czasu na to chyba.
Ewa Drzyzga: Wstydziłbyś się trochę też? [Osoba z publiczności(1):
Tak, chyba tak.] Jednak. Ty nie wstydziłabyś się?
Osoba z publiczności(2): Myślę, że nie.
Ewa Drzyzga: Dlaczego byś to zrobiła?
Osoba z publiczności(2): Dla pieniędzy.
Ewa Drzyzga: Dla pieniędzy. Ty zdecydowałabyś się na udział
w reklamie?
Osoba z publiczności(3): Tak.
Ewa Drzyzga: A dla pieniędzy?
Osoba z publiczności(3): No uważam, że byłaby to fajna przygoda.
Ewa Drzyzga: Zastanawiałabyś się nad tym, jaki to miałby być
produkt?
Osoba z publiczności(3): Nie.
Ewa Drzyzga: Czyli obojętne by ci było, co byś reklamowała?
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Osoba z publiczności(3): Raczej tak.
Ewa Drzyzga: Czy pani też byłoby obojętne?
Osoba z publiczności(4): Raczej tak.
Ewa Drzyzga: Obojętne, czy proszek, [Osoba z publiczności(4):
Tak], czy margaryna [Osoba z publiczności(4): Tak], czy łopata,
[Osoba z publiczności(4): Nie] spódnica?
Osoba z publiczności(4): No może nie, łopata to może nie, ale
środki do prania [Ewa Drzyzga: To chętnie.] Tak.
Sonda dziennikarska przeprowadzana przez prowadzącą służy
zebraniu od publiczności opinii dotyczących wypowiedzi gościa lub
tematu programu. Prowadząca najczęściej konstruuje pytania o ocenę
zawierające czasowniki takie, jak: uważać, że…, sądzić, że… – odwołujące się do osobistych postaw i przekonań. Dodatkowo często używa
zwrotu według ciebie/według was, który zapowiada pojawienie się
subiektywnej odpowiedzi na zadane pytanie. To właśnie dzięki sondzie dziennikarskiej publiczność jest zachęcana do wyrażania własnych opinii na tematy poruszane w programie, co dynamizuje toczącą
się w studiu rozmowę.

Kłótnia (konfrontacja)
Kłótnia jest zarezerwowana dla sytuacji familiarnych i nieoficjalnych – jest związana z konfliktem. Ze względu na jej emocjonalność
i spontaniczność Jan Mukařovský zaliczył ją do tak zwanych dialogów
osobistych zorientowanych na osobę [Mukařovský, 1970]. Uczestnicy
konfliktu często nie panują nad swoimi emocjami. Aleksander Wilkoń
do cech konstytutywnych kłótni jako gatunku należącego do mowy
naturalnej (potocznej) zaliczył: emocjonalność, nietolerancję, chęć
dominacji nad partnerem i tendencję do obrażenia rozmówcy [Wilkoń, 2002, s. 231; 2003(a), s. 49]. Według niego kłótnia w sferze języka
oznacza także „zawieszenie relacji familiarno-przyjacielskich, posłużenie się elementami mowy półoficjalnej, a nawet kodem oficjalnym”
[Wilkoń, 2003(a), s. 48–49].
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Kłótnia powstaje wówczas, gdy jedna osoba aktu komunikacji (A)
udziela drugiej osobie (B) dezaprobaty i dokonuje jego oceny postępowania lub zachowania – zajmuje pozycję dominującą i przypisuje sobie
prawo do krytykowania i osądzania innych. W związku z tym osoba
B nie przyjmuje nagany, sprzeciwia się dominacji A i zaczyna się bronić [Sarnowski, 1999, s. 50].
Kłótnia pojawia się więc w wyniku sprzecznych poglądów, postaw,
zachowań osób (uczestników kłótni), które pozostają ze sobą w pewnej zależności, na przykład partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej czy
sąsiedzkiej – jest formą walki o dominację w aktualnej sytuacji, w przypadku talk show toczącej się na oczach widzów:
23. Ewa Drzyzga: Powiem szczerze, że chciałabym go poznać. Myślę,
że dowiemy się, co tak naprawdę myśli Andrzej. Czy jest tak groźny.
I mam nadzieję, że odpowie na pytanie, czy może być dobrym mężem
i ojcem. Andrzej przyjechał do nas. Poznajcie go. [brawa]
[Gość(1) wchoddzi z kwiatami i daje je Gościowi(2)]
Gość(1): Proszę.
Gość(2): Nie przyjmę.
Gość(1): Czemu nie przyjmiesz?
Gość(2): Nie.
Gość(1): Proszę.
Gość(2): Nie, nie przyjmę tych kwiatów.
Gość(1): Jeśli nie dla ciebie, to dla dziecka.
Gość(2): Nie, nie przyjmę. Jak byś się interesował, to byś dzwonił.
Gość(1): Ja się interesowałem.
Gość(2): Nie, nie przyjmę.
24. Ewa Drzyzga: A liczyłaś wcześniej, że połowa majątku będzie
twoja?
Gość(1): Jaki majątek, on nie ma majątku żadnego.
Ewa Drzyzga: Ma majątek?
Gość(2): Nie ma majątku. Ma wysoką emeryturę [Gość(1): Nie
ma], żeby pieniądze osiągnąć. Niestety taka jest prawda, bo kobity
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to tylko lecą na pieniądze, żeby jak najszybciej, jak najszybciej. [Ewa
Drzyzga: No to skoro nie miał majątku, no to…]
Gość(1): Kto tobie dał takie trajkotanie, powiedz mi. Przecież ty nie
lubisz, jak się głośno mówi, nawet nie lubisz, jak się głośno mówi.
Ja rozmawiam chwilę z nią pod cmentarzem i wstyd mi było, bo
wszyscy ludzie na nas się patrzyli. Ona uważa, że ja jestem pyskata,
że ja jestem gadatliwa. Teraz proszę porównać, kto tu jest bardziej
gadatliwy. Ja nie spojrzałam na żonatego mężczyznę nigdy, a ona
się paraduje, [Gość(2): Ale trzeba wiedzieć, co się mówi, trzeba
się zastanawiać, co się mówi] ulicą idą i się obściskowują i obcałowywują.
Gość(2): No bo my się szanujemy [Gość(1): A przecież jest moim
mężem. Mojego męża szanujesz?] Tak.
Gość(1): Jest moim mężem [Gość(2): Tak. Boś ty nie umiała uszanować.] Tak?!
Gość(2): A trzeba umieć uszanować, trzeba umieć docenić dobrego
człowieka. [Ewa Drzyzga: Ty już nie masz obrączki.].
Gość(2): Nie, bo nie ma potrzeby. Jeżeli zajdzie potrzeba, to dopiero
założę.
Gość(1): „Jak Boga kocham, nie mam żadnej kochanki”, a szli dzień
wcześniej, mi ludzie mówili, że szedł i się całował z nią na ulicy.
Mówi: „pani się zaharowywuje jak na śmierć [Gość(2): Wszędzie,
gdzie tylko jesteśmy, to się całujemy. Niech ludzie widzą, jak należy
żyć.] Mówi na działce, mówi jak na śmierć, a mąż prowadza tam
jakąś lalę, mówi. Na biało się ubrała. Czy to jest taka lala?
Gość(2): Lala?
Gość(1): No?
Gość(2): Lala?
Gość(1): No niech ludzie ocenią.
Uczestnikami kłótni w talk show, a tym samym osobami wprowadzającymi ten moduł rozmowy do rozmowy telewizyjnej, są osoby
emocjonalnie ze sobą związane, na przykład 22-letni Rafał, który
konfrontuje się ze swoją macochą (obok siedzi jego ojciec) w programie
85

Talk show Szczerość na ekranie?

Dlaczego się żenisz, tato?, 67-letnia Anna, która uważa, że zawiodła się
na swojej przyjaciółce 70-letniej Emilii w programie Ofiara przyjaźni,
15-letnia Ewa, która nie chce przyjąć od swego byłego partnera (19-letniego Andrzeja) kwiatów i prezentu w programie Nieletni rodzice [przykład 23.] oraz 55-letnia Danuta, która została pozostawiona przez
77-letniego męża Edwarda dla młodszej kochanki – 49-letniej Haliny
w programie Związki międzypokoleniowe [przykład 24.].
Do konfrontacji w talk show, która przybiera później formę kłótni,
dochodzi w sposób wyreżyserowany — autorzy programu celowo
pozwalają na spotkanie w studiu zwaśnionym stronom (które wcześniej są o tym poinformowane). Jednym z celów takiego postępowania,
jak podkreśla prowadząca, jest rozwiązanie problemu. Telewizja występuje tu niejako w roli mediatora [Krajewski 2002, s. 44–47]. „Rozmowy
w toku” zasadniczo różnią się pod tym względem od amerykańskich
czy innych europejskich talk shows. Znane są przykłady amerykańskich programów, w których dochodziło do fizycznego, agresywnego
kontaktu między uczestnikami, często mającego skutki także poza
studiem telewizyjnym. W 1995 roku w programie „Jenny Jones Show”
Jonatan Schmitz został zaproszony do programu, aby poznać swoją
tajemniczą wielbicielkę, która w studiu okazała się homoseksualistą
Scottem Amedure. Kilka dni później Schitz zabił Amedure. Inny wypadek zdarzył się w 2000 roku w programie Jerry’ego Springera. Zaproszono do niego Nancy Campbell-Panitz, która miała publicznie pogodzić się ze swym byłym mężem Ralfem Jurgenem Panitzem. Okazało
się jednak, że były mąż w międzyczasie się ożenił, na co Nancy zareagowała agresywnie. W niedługim czasie po programie Nancy Campbell-Panitz została brutalnie zamordowana przez byłego męża [Sardar,
2001, s. 168]. Takich przykładów w amerykańskiej telewizji jest wiele
[Zaborek, 2000; Tyszka, 1995].
„Większość kłótni – zauważa Deborah Tannen – nie prowadzi jednak do niczego dobrego, nie kończy się wyjaśnieniem rozbieżności ani
osiągnięciem czegokolwiek, dwoje ludzi bowiem zwykle coraz bardziej
się złości i z minuty na minutę traci zdolność racjonalnego myślenia.
Kiedy się z kimś sprzeczamy, zazwyczaj nie próbujemy zrozumieć tego,
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co mówi druga osoba ani co skłania ją do takich, a nie innych wypowiedzi. Zamiast tego przygotowujemy kontratak: usiłujemy wyłapać
wszelkie błędy logiczne, aby je wytknąć, czekamy na wypowiedź, którą
można zniekształcić, żeby ośmieszyć naszego rozmówcę, a siebie postawić w roli człowieka najrozsądniejszego” [Tannen, 2003, s. 20–21].
Dzieje się tak być może dlatego, że górę biorą emocje i agresywna
chęć dominacji. Kłótnie, których jesteśmy świadkami w programie
„Rozmowy w toku”, potwierdzają te słowa. Czasem odnoszę wrażenie,
że gościom talk show chodzi tylko o to, aby publicznie udowodnić
innym, iż się mylą, rozpaczliwie poszukując potwierdzenia własnych
zachowań w oczach widzów i samej prowadzącej – tak, jakby publiczne
roztrząsanie konfliktu było do czegoś zobowiązujące i miało konflikt
ten rozwiązać.

ddd
Wyróżnione i scharakteryzowane przeze mnie moduły w rozmowie
typu talk show uważam za najważniejsze dla tego gatunku rozmowy
telewizyjnej. Warto przy tym zauważyć, że nie wszystkie będą występowały w programach, w których brak jest ekspertów oraz aktywnej
publiczności, co wiąże się z inaczej strukturalizowanym przebiegiem
rozmowy telewizyjnej [Fabijański, Ficek 2003]. Za obligatoryjne dla
tego typu gatunku telewizyjnego mowy można więc uznać moduły:
wywiadu, sondy dziennikarskiej (zbierania opinii), rozmowy prywatnej
(intymnej), dyskusji (wzajemna wymiana poglądów) oraz konsultacji
(w sytuacji, kiedy na przykład dziennikarz pyta gościa jako eksperta),
która może przerodzić się w rozmowę ze specjalistą. Fakultatywnie
może pojawić się natomiast moduł kłótni.
To, jakie moduły pojawią się podczas rozmowy telewizyjnej talk
show, zależy od dwóch czynników pozajęzykowych: tematu rozmowy
i gości zaproszonych do studia (co wiąże się bezpośrednio z pierwszym czynnikiem).

Rozdział 3

Psychoterapia na ekranie?

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń psychicznych
człowieka. Jest to zamierzone i planowane działanie psychoterapeuty w relacji z pacjentem, którego celem jest zmiana patologicznego
zachowania w kierunku zachowania konstruktywnego – podstawowym terminem jest więc pojęcie zmiany [Czabała, 2000; Klimasiński,
1999; Grzesiuk, (red.) 1995; Sęk, (red.), 1991, s. 376–389; Cierpiałkowska, Czabała, 2006, s. 271]. Psychoterapia umożliwia pacjentowi odzyskanie utraconej zdolności do rozwiązywania problemów i konfliktów
lub nauczenie go tych umiejętności. Według Jana Czesława Czabały:
„Psychoterapia jest procesem, w którym stosowane przez terapeutę
oddziaływania prowadzą do wywołania w pacjencie takich stanów,
które pozwalają mu odzyskać zrozumienie własnych przeżyć i uwolnienie się do nich, a także pozwalają mu zrozumieć przyczyny własnych nieskutecznych zachowań i nauczyć się kontroli nad własnym
życiem” [Czabała, 2000, s. 243]. Zmiana może dotyczyć różnych obszarów życia pacjenta — jego wewnętrznych konfliktów, relacji z innymi
ludźmi, akceptowania siebie takim, jakim się jest, naprawiania tego,
co zostało uszkodzone w wyniku dawnych doświadczeń z ważnymi
osobami. Zmiana może być także skierowana ku przyszłości i może
dotyczyć nabycia nowych umiejętności, których pacjent dotychczas
nie posiadał, na przykład radzenia sobie z przyszłymi trudnymi sytuacjami, nowych sposobów relacji z innymi.
Potocznie często zamiennie używa się terminów terapia i psychoterapia w znaczeniu ‘leczenie’, na co zwraca uwagę między innymi
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Krzysztof Klimasiński: „zbyt szerokie rozumienie terminu «psychoterapia» może też być wywołane przez niepełne rozumienie jej istoty
(leczenia), czyli przez prostą niewiedzę” [Klimasiński 2000, s. 150].
Podkreśla także, że często ze względów komercyjnych i reklamowych
różne oddziaływania psychologiczne służące rozwojowi osobistemu
również są nazywane psychoterapią.
Psychoterapia nie jest jednak zwykłym leczeniem, lecz zmieniającym się, złożonym trwającym latami1 procesem, który jest prowadzony w oparciu o założenia właściwe dla odpowiedniego systemu terapeutycznego2. Podstawowym narzędziem w psychoterapii jest mowa
(słowo) – leczenie odbywa się bowiem dzięki rozmowie i stosowanym
podczas niej różnym metodom terapeutycznym3, a także specyficznej
relacji tworzącej się między terapeutą a pacjentem [Gelso, Hayes, 2004;
Grzesiuk, 1995, s. 109–115]. Potocznie jednak każda sytuacja w której mówimy o swoich problemach i przeżyciach, by doznać ulgi, nazywana jest (psycho)terapią.
Czabała wyróżnia cztery etapy procesu psychoterapii, dzięki którym pacjent może normalnie funkcjonować po zakończeniu procesu
leczenia.
I. Etap odreagowania emocji:
1. Uwolnienie uczuć aktualnie przeżywanych.
2. Zmniejszenie napięcia.
II. Etap osiągania wglądu:
1. Korektywne doświadczenia emocjonalne.
1
2

3

Psychoanaliza lub terapia psychoanalityczna obejmują długoletni proces leczenia psychoterapeutycznego.
Wyróżnia się cztery podstawowe systemy terapeutyczne: terapię psychoanalityczną,
poznawczo-behawioralną, humanistyczno-egzystencjalną oraz terapię rodzin. Każdy z tych
systemów proponuje różne modele leczenia [Cierpałkowska, Czabała, 2006, s. 272–292;
Czabała, 2000].
W zależności od szkoły psychoterapeutycznej stosuje się odpowiednie techniki terapeutyczne: inne w psychoterapii analitycznej, inne w podejściu behawioralno-poznawczym,
a jeszcze inne w podejściu humanistycznym [Czabała, 2000; Grzesiuk (red.) 1995].

89

Talk show Szczerość na ekranie?

2. Przekształcanie schematów poznawczych.
3. Doświadczanie nowych relacji z innymi.
III. Etap przygotowania do zmiany zachowania:
1. Poszukiwanie alternatywnych wzorców.
2. Wypróbowanie nowych wzorców zachowań.
3. Uczenie się nowych umiejętności.
IV. Etap utrwalania i rozszerzania zmian:
1. Formułowanie planów na przyszłość.
2. Analiza strategii radzenia sobie z przewidywanymi trudnościami.
3. Plan dalszej terapii.
[Czabała, 2000, s. 244–245].
Na każdym z tych etapów rola terapeuty jest inna. Na początku psychoterapii powinien pomóc pacjentowi w uwalnianiu uczuć i przeżyć aktualnie przez niego doświadczanych. Na drugim etapie terapeuta
konfrontuje pacjenta z jego obrazem siebie – zwraca mu uwagę na
odpowiedzialność za siebie. Trzeci etap zaś jest związany ze wsparciem, które pacjent otrzymuje od terapeuty po to, by mógł wzmacniać odpowiedzialność za siebie i ćwiczyć nowe zachowania. Wreszcie ostatni etap to wzmocnienie zdolności pacjenta do polegania na
sobie i tym samym rozwiązanie związku terapeutycznego. Etapy te stanowią zintegrowaną całość. „W wyniku psychoterapii pacjent staje się
bardziej świadomy tego, jaki jest i tego, co przeżywa. Staje się bardziej
świadomy własnych pragnień i własnych zobowiązań, własnych możliwości i własnych ograniczeń” [Czabała, 2000, s. 247]. Świadomość siebie
jest bowiem jedną z nadrzędnych przesłanek służących zmianie.
Nie każde oddziaływanie psychologiczne, nawet polegające na
rozumieniu problemu czy dawaniu wsparcia, można nazwać psychoterapią. W takich sytuacjach można mówić o psychoedukacji czy profilaktyce, a nie o psychoterapii, która również jest formą pomocy psychologicznej [Cierpiałkowska, Czabała, 2006, s. 271].
Badacze zajmujący się opisywaniem zjawiska talk show w Polsce
często podkreślają, że jedną z ich nadrzędnych funkcji jest właśnie
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funkcja terapeutyczna 4 [Godzic, 1999, 2001(a), 2004; Zaborek, 2000;
Uczyńska, 2001; Ogonowska, 2002]. Wiesław Godzic, powołując się
na amerykańskich teoretyków mediów, mówi wręcz o strategii terapeutycznej w talk show najczęściej zwaną Rational Emotive Therapy
(terapią racjonalno-emotywną) 5. „Widzom proponuje się potencjalnie
wielorakie i możliwe do zajmowania jednocześnie pozycje identyfikacyjne, balansujące między uczestnictwem i zaangażowaniem emocjonalnym oraz dystansem. Widzowie mogą więc przyjąć pozycję terapeuty, jak i pacjenta – ciesząc się sprawowaniem władzy nad tekstem,
nad innymi uczestnikami i nad samym sobą” [Godzic, 1999, s. 115].
Piotr Zdanowicz mówi raczej o funkcji terapeutyczno-edukacyjnej, która zawiera zarówno elementy poznawcze, to jest dostarczanie
nowych informacji czy przełamywanie obyczajowego tabu, jak i terapeutyczne związane ze zwierzaniem się i ujawnianiem swoich przeżyć, co przypomina otwieranie się pacjenta przed terapeutą [Zdanowicz, 2000, s. 52–54].
Samo ujawnianie emocji jest według Czabały tylko jednym z etapów procesu terapeutycznego (etap I), nie stanowi więc celu samego
w sobie. Jest podporządkowane kolejnym, następującym po nim, ważniejszym etapom właśnie prowadzącym do zmiany.
Inne zdanie na temat terapeutycznej funkcji talk show prezentuje
dziennikarka i badaczka mediów Teresa Bogucka, która w jednym z artykułów krytycznie stwierdza: „A już na pewno nie ma zgody na to,
żeby ową płaską i wulgarną rozrywkę, pożądaną przez masową widownię [talk show – G.P.], nobilitować do rangi niezbędnej społeczeństwu
psychoterapii” [Bogucka, 2001a, s. 11]. Podobną opinię formułuje Piotr
Nowakowski, twierdząc, że wielu psychologów podważa terapeutyczną
funkcję talk show ze względu na jego powierzchowność i nastawienie
na pokaz [Nowakowski, 2002, 54; por. Mellibruda, 2000; Kwarciak,
4
5

Obecna także w programach z serii reality show [Ogonowska 2001].
Terapia racjonalno-emotywna, której twórcą był Albert Ellis, należy do poznawczej
szkoły psychoterapii. Jej zadaniem jest praca nad irracjonalnymi przekonaniami jednostki na temat siebie i relacji z innymi ludźmi oraz ich zmiana [Grzesiuk (red.) 1995,
s. 41–44].
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2001]. Także hasło talk shows opracowane przez Bernarda Timberga
w Encyclopedia of Television nie zawiera żadnej wzmianki o terapeutycznej funkcji programów tego typu [Timberg, 1997, s. 1617–1623].
Jeśli zakładamy, że programy talk show pełnią funkcję terapeutyczną, mielibyśmy z nią do czynienia na dwóch równorzędnych płaszczyznach:
u
u

bezpośredniej: uczestnik → widzowie w studiu (mikrosytuacja6);
pośredniej: uczestnik → widzowie przed telewizorami (makrosytuacja).

Na płaszczyźnie bezpośredniej, uczestnicy programu mogą na żywo
konfrontować się z opiniami innych osób na swój temat, czyli otrzymywać informacje zwrotne na temat tego, jak są odbierani przez innych.
Mogą także dostawać wsparcie i zrozumienie zarówno ze strony obecnych w studiu ekspertów, publiczności, jak i prowadzącej.
W sytuacji pośredniej jest nieco inaczej. Do opisu tego zjawiska
z perspektywy widza przed telewizorem Wiesław Godzic używa terminu „psychoanalityczne lustro”. Twierdzi więc: „Można powiedzieć
tak: publiczność domaga się wprawdzie obrazów przedstawiających
fabułę z «innego świata», ale patrząc na ekran, nieustannie spogląda
na siebie, sprawdzając, czy dobrze wygląda, oglądając to wszystko”
[Godzic, 2001a, s. 7]. Widz, obserwując zachowanie uczestników talk
show, jednocześnie dokonuje wglądu we własne problemy czy trudności związane z określonym tematem programu. Uruchamia często
własne przeżycia i doświadczenia, konfrontuje się z nimi i w zależności od wewnętrznej potrzeby może przyjąć rolę świadka, eksperta lub
osoby z sąsiedztwa [Ogonowska, 2001, s. 21].
Psychoanalityczne lustro przywołane przez Godzica wiąże się
z psychoanalitycznym terminem mirroring (zwanym także odzwierciedlaniem), funkcjonującym w terapii grupowej, do której talk show
6

Przyjmuję określenia zaproponowane przez Władysława Miodunkę i Adama Ropę do
socjolingwistycznego opisu sytuacji telewizyjnej (Miodunka, Ropa 1979).
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o charakterze społecznym jest porównywane. W Ameryce twierdzi
się bowiem, że talk shows to największa na świecie terapia grupowa,
a program „The Oprah Winfrey Show” jest nazywany nawet „ekspresową psychoanalizą” [Godzic, 1999; Zaborek, 2000; Uczyńska, 2001;
Krzpiet, 2005, s. 30]. Jak piszą w artykule dotyczącym analizy grupowej dwaj wybitni analitycy grupowi Malcolm Pines i Liesel Hearst:
„Prawdopodobnie najbardziej dla grup specyficznym zjawiskiem jest
mirroring – pacjenci widzą aspekty siebie odzwierciedlone w innych
członkach grupy – konfrontując się w ten sposób z odrzuconymi i odszczepionymi elementami swoich społecznych, psychologicznych i cielesnych wyobrażeń jako etapami w procesie reintegracji self ” [Pines,
Hearst, 1997, s. 8]. Podczas wymiany komunikacji w grupie pomiędzy
jej członkami możemy w zachowaniu drugiej osoby odkrywać coś, co
jest i nam bliskie. Czasem też grupa widzi zachowania, których sam
uczestnik nie chce widzieć. Podobnie dzieje się w grupowej sytuacji
talk show – publiczność w studiu może być lustrem dla uczestników
programu zasiadających w fotelach gości – bowiem często zauważa to,
czego oni w swoim zachowaniu nie chcą widzieć lub nie widzą. Widz
przed telewizorem z kolei może odnajdywać także pewne fragmenty
swojej osobowości w zachowaniach gości zapraszanych do talk show,
może się im przyglądać i konfrontować z nimi.
W przypadku talk show „Rozmowy w toku” można mówić jedynie o pewnych elementach psychoterapii. Używam określenia funkcja quasi-terapetyczna, gdyż uważam, iż trwała zmiana mająca się
dokonać w psychice, osobowości bądź zachowaniu jest niemożliwa
w tak krótkim czasie, jaki jest przeznaczony na nagranie programu
i/lub jego obejrzenie. Poza tym pozorność tej funkcji polega także na
tym, iż uczestnicy programu nie przychodzą, by otrzymać wsparcie
czy zrozumieć problem, a raczej po to, aby wyrzucić z siebie różne
myśli oraz emocje, odreagować je, podzielić się swoimi doświadczeniami i tym samym zaistnieć choć przez moment w świadomości
widza (w odróżnieniu od pacjenta, który przychodzi najczęściej do
psychoterapeuty, by ten pomógł mu w rozwiązaniu i zrozumieniu
problemu). To także odróżnia funkcję quasi-terapeutyczną od funkcji
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terapeutycznej, bowiem w tej drugiej chodzi przede wszystkim o myślenie o sobie i innych oraz rozumienie własnych przeżyć, w wyniku
czego dokonuje się zmiana.
Trudno też w tym przypadku mówić, na ile obecność w programie
przyczynia się do zmiany zachowania uczestnika talk show w realnym
życiu oraz zrozumienia problemu, na ile więc ma charakter leczący
[Krzpiet, 2005, s. 120–121]. Można raczej zaobserwować elementy
antyterapii, podczas której dokonuje się projekcja emocji na zewnątrz.
Samo wyrzucanie emocji powoduje, że człowiek tylko pozbywa się ich
bez głębszej refleksji nad ich istotą i przyczyną. Podobnie też trudno
jest powiedzieć, na ile leczący jest wpływ talk show na (tele)widzów,
chociaż analiza listów pisanych przez nich do redakcji potwierdza
przypuszczenia o jego istnieniu.

Funkcja quasi-terapeutyczna w talk show
W Polsce niewiele było programów talk show z udziałem publiczności, w których można byłoby zaobserwować obecność funkcji
quasi-terapeutycznej7. Można jej się raczej doszukiwać w odniesieniu
do poruszanych tematów i zachowań ich uczestników, a nie w samej
sytuacji grupowej rozgrywającej się w studiu.
Pierwszym z takich talk show był bez wątpienia program „Na każdy
temat” emitowany przez Telewizję Polsat. W tym programie publiczność w studiu była jednak raczej obserwatorem niż czynnym uczestnikiem sytuacji grupowej. Podobnie było w talk show „Wybacz mi” prowadzonym przez Annę Maruszeczko w Telewizji TVN. Publiczność
usytuowana w dużej odległości od stolika, przy którym zasiadała prowadząca wraz z gośćmi, biernie obserwowała i nie uczestniczyła w rozmowach prowadzonych między nimi. W obu przypadkach centralnym
7

W Stanach Zjednoczonych w latach 80. psycholog dr Ruth Westheimer, która w gazecie
„TV Guide” prowadziła rubrykę porad seksualnych, miała także swój autorski talk show
(„Dr Ruth”). W programie zachęcała do rozmawiania o problemach (także w telewizji),
choć zaznaczała, że w ten sposób nie jest w stanie uleczyć [Godzic, 1999, s. 114].
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punktem programu było przekraczanie pewnych społecznych i obyczajowych tabu, takich jak ujawnianie konfliktów rodzinnych, przyznawanie się do błędów czy obnażanie własnych słabości.
Program „Wybacz mi” bardzo szybko wzbudził negatywne emocje w środowisku psychologicznym. Bardzo krytyczną opinię na temat
jego szkodliwości wyraził na łamach miesięcznika psychologicznego
„Charaktery” profesor Jerzy Mellibruda, który napisał między inymi:
„Uczucia i interesy osób poszkodowanych i krzywdzonych są często
zupełnie lekceważone, a ich los redukowany do uczestnictwa w «grze
wybaczania» w roli określonej wymogami spektaklu”. Ostre słowa
krytyki padły też pod adresem samej prowadzącej: „Zwraca uwagę jej
spektakularny brak empatii [Anny Maruszeczko – G.P.] i wrażliwości na uczucia innych oraz żarłoczne eksploatowanie ludzkiego nieszczęścia” [Mellibruda, 2000, s. 9–10; por. Zdanowicz, 2000, s. 54–55;
Zalewski, 2003, s. 218–229].
W 2000 roku w Telewizji TVN pojawił się nowy talk show „Rozmowy w toku” prowadzony przez Ewę Drzyzgę. Był to program, który
zarówno estetyką (wystrojem studia), jak i scenariuszem nawiązywał
do amerykańskich i europejskich wzorców 8. Dopiero wówczas po
raz pierwszy w historii talk show w Polsce publiczność w studiu oraz
zapraszani do niego goście mogli ze sobą rozmawiać – mogło dochodzić między nimi do różnego rodzaju interakcji kontrolowanych przez
prowadzącą.
Sytuację quasi-terapeutyczną w tym programie stanowi możliwość uzewnętrzniania przez zaproszonych do studia gości (najczęściej
pierwszoplanowych) swoich emocji, aktualnych przeżyć i sytuacji je
wyzwalających, wokół czego skupia się rozmowa w studiu. Pozostali
uczestnicy – czy to eksperci, goście drugoplanowi, czy też studyjna
publiczność – w każdej chwili mogą zareagować, zabrać głos, uwolnić
swoje emocje, dopowiedzieć własne opinie czy podzielić się swoimi

8

Takich jak chociażby: „Arabella” w niemieckiej stacji PRO7 czy „The Oprah Winfrey
Show”.
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myślami. Istnieje więc możliwość dowolnej liczby interakcji, przy
czym widz przez telewizorem widzi tylko te wybrane przez twórców
programu.
Ujawnienie emocji i przeżyć jest co prawda jednym z celów psychoterapii (szczególnie w I etapie), jednak w przypadku talk show widać
wyraźnie pewną dramaturgię rozmowy i jej sterowany charakter. Prowadząca ma dokładnie zaplanowany punkt po punkcie rodzaj interwencji wobec gościa – to ona, zadając mu odpowiednie pytania, prowokuje go do opowiadania najintymniejszych historii. Czasem widzimy,
jak ta dramaturgia rośnie. Widz przed telewizorem wie na przykład,
że osoba, o której gość wypowiada się w sposób negatywny, za chwilę
wejdzie do studia i wówczas dojdzie do konfrontacji. Prowadząca pełni
czasami funkcję quasi-terapeuty: zadaje pytania (dopytuje), okazuje zrozumienie, empatię, uzewnętrznia emocje, a nawet zdarza się, że w sytuacjach trudnych przytuli, weźmie za rękę, poda chusteczkę – można
powiedzieć, że pełni rolę wspierająco-podtrzymującą.
Sytuację grupową w studiu telewizyjnym można opisać w kategoriach psychoterapeutycznych czynników leczących obecnych w psychoterapii grupowej, co może być powodem, że talk show nazywa się
właśnie terapią grupową. Oprócz wspomnianego przeze mnie już mirroringu innymi czynnikami leczącymi, mogącymi mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie uczestników programu, są między innymi:
u
u
u
u
u
u
u
u
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budzenie nadziei
związek ze światem (postawa, że „nie jestem sam”)
dzielenie się informacjami (na temat własnych zaburzeń)
altruizm
katharsis
uczenie społecznych umiejętności
interpersonalne uczenie
czynniki egzystencjalne
[Yalom, 1953 za: Bernard, MacKenzie, 2001, s. 207–208; por.
Grzesiuk (red.), 1995 s. 223–229].
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Ponadto Sophia Vinogradov i Irvin D. Yalom [1989, za: Bernard,
MacKenzi, 2001, s. 165] dokonali porównania ważności czynników terapeutycznych w grupach psychoterapeutycznych i innych rodzajach grup
[por. Tabela 1.].
Czynniki
Grupy
terapeutyczne	psychoterapeutyczne

Grupy
„inne niż psychoterapeutyczne”

Budzenie nadziei

Umiarkowane do wysokiego

Wysokie

Uniwersalizm

Wysoki

Wysoki

Wymiana informacji

Niska do umiarkowanej

Wysoka

Altruizm

Wysoki

Wysoki

Rozwój technik socjalizacji

Niski do wysokiego

Niski do umiarkowanego

Zachowanie imitujące

Umiarkowane

Umiarkowane do wysokiego

Katharsis

Wysokie

Umiarkowane

Korekcyjna rekapitulacja grupy rodzinnej

Umiarkowana do wysokiej

Niska

Czynniki egzystencjalne

Umiarkowane do wysokich

Niskie do umiarkowanych

Spójność grupy

Umiarkowana do wysokiej

Wysoka

Uczenie się interpersonalne

Wysokie

Niskie

Korekcyjne doświadczenia emocjonalne

Umiarkowane do wysokich

Niskie

Grupa jako społeczny mikrokosmos

Umiarkowanie do wysoko

Nisko

Rozumienie samego siebie

Wysokie

Niskie

Tabela 1. Ważność czynników terapeutycznych w grupach psychoterapeutycznych
i innych rodzajach grup.

Już sam udział w grupie, a także obecność innych osób mających
podobne problemy i potrzebujących pomocy okazują się ważnym czynnikiem leczącym, który można zaobserwować w sytuacji grupowej talk
show (por. wysokie wskaźniki czynników terapeutycznych „wymiana
informacji” oraz „spójność grupy” w grupie innej niż terapeutyczna).
Zapraszanych do studia gości łączy bowiem wspólny problem (temat).
Często sam fakt, iż mogą wyrzucić z siebie głęboko skrywaną przed sobą
i innymi tajemnicę, może przynieść ukojenie i spokój – dać katharsis.
Zwraca na to uwagę Bogusław Kwarciak – psycholog, który uczestniczył
jako ekspert w niektórych odcinkach „Rozmów w toku”: „Wiele razy
mogłem w cztery oczy i całkiem szczerze porozmawiać z zaproszonymi
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gośćmi. Śmiało mogę stwierdzić, że główny motyw dzielenia się własną
tragedią z milionami telewidzów jest prosty: w przypadku ekstremalnych
problemów psychicznych szok publicznego prania własnych spraw
łagodzi traumatyzujące przeżycie” [Kwarciak, 2001, s 15]. Podobnie
uważa sama prowadząca: „Wszyscy ludzie tutaj i ja sama przed kamerą
– mówi Ewa Drzyzga – nie chcemy pokazywać krzywdy dla samego
pokazywania, nie chcemy też jedynie «załatwiać» czyichś spraw, ale
chcemy powiedzieć, że krzywda ludzka jest i że nie wolno jej ukrywać,
bo wtedy boli jeszcze bardziej. Trzeba ją pokazać – nie po to, żeby się
dziwować: O «Jezu, patrzcie ludzie!», ale po to, żeby nie zamykać oczu
i nie udawać, że tego nie ma. Takie rzeczy się zdarzają. Po drugie, trzeba
ją pokazać, żeby ktoś dowiedział się, że nie jest sam. Wielu ludzi jest
zaszczutych. Myśli sobie: Jestem chyba nienormalna, tylko u mnie jest
tak. To jest straszna rzecz, nikomu nie powiem. Takiej osobie bardzo
trudno jest pomóc” [Mądel, 2001]. Można powiedzieć więc o swoistego
rodzaju misji, która towarzyszy twórcom programu „Rozmowy w toku”.
Tylko czy jest to właściwy sposób pomocy ludziom?
Opisany przez mnie rodzaj oddziaływania na masowego odbiorcę
wpisuje się w mechanizmy wpływu telewizji na postawy i wartości
widza. Z prowadzonych przez psychologów badań wynika, że media
kierują umysłem człowieka, ponieważ zgodnie z psychologicznym
mechanizmem społecznego dowodu słuszności dostarczają odbiorcom
kryteriów tego, co ważne [Skarżyńska, 2002]. Poza tym, jak zauważa
Piotr Zdanowicz: „telewizja jako najbardziej masowy środek społecznej komunikacji dokonuje swoistej legitymizacji takich [społecznie nieakceptowanych – G.P.] zjawisk i procesów” [Zdanowicz, 2000, s. 57].
Daje publiczne przyzwolenie na głośne mówienie o sprawach stanowiących kulturowe tabu, każe się zastanowić nad własnym postępowaniem wobec innych.
Rozmowa ma służyć poprawie czy też naprawie dotychczasowych
relacji, co twórcy programu „Rozmowy w toku” stawiają sobie za cel
[Krzpiet, 2005, s. 120–121, 127; Brózda, 2004]. Może służyć też, jak
zauważa Patricia Priest, nie tylko prezentowaniu, ale także kreowaniu
własnych tożsamości związanych z autoprezentacją [Wilk, 2000, 119].
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Ekspresja emocji w talk show
Uczucia możemy odgadnąć dzięki ekspresji, czyli uzewnętrznianiu stanów psychicznych za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków językowych [Grabias, 1981, s. 19–28; Nowakowska-Kempna, 1995,
s. 15–17, 2000, s. 83; Lubaś, 2003, s. 181–183; Doliński, 2004, s. 351].
Nie zawsze jednak mówienie o uczuciach jest równoznaczne ze świadomym przeżywaniem. Także przeżywanie czy doświadczanie emocji
nie zawsze z kolei wiąże się z ich uzewnętrznianiem, zdarza się, że nie
potrafimy nazwać swojego stanu uczuciowego albo stosujemy różnego
rodzaju regulacyjne mechanizmy emocji, które służą między innymi
ich wygaszaniu lub tłumieniu9.
Stanisław Grabias wyróżnił kilka typów ekspresji [1981, s. 26; 1994,
s. 294–299]:
uzewnętrznianie osobowości nadawcy

świadome

ukryte (implicytne)

wyrażanie
(proces fakultatywny)

jawne (eksplicytne)

komunikowanie
(proces fakultatywny)

zawiera się w wartości
znaczeniowej

realizuje się poza wartością znaczeniową wypowiedzi

nieświadome

przejawienie się
(proces obligatoryjny)

Tabela 2. Typy ekspresji wg S. Grabiasa.

Do świadomych typów ekspresji emocji zaliczył: wyrażanie i komunikowanie emocji. Wyrażanie jest związane z uzewnętrznianiem
stanów psychicznych, które są ukryte na płaszczyźnie głębokiej, na przykład nazwanie kogoś kretynem czy debilem zawiera w sobie stosunek
9

Tłumienie jest jednym z dojrzałych mechanizmów obronnych, który polega na świadomym lub częściowo uświadamianym odsuwaniu uwagi od świadomych impulsów
i konfliktów. Niedojrzałe mechanizmy obronne chroniące przed przeżywaniem trudnych uczuć to między innymi: blokowanie (wstrzymywanie impulsów, uczuć i myśli
wyrażające się napięciem), intelektualizacja (kontrolowanie uczuć i impulsów przez
myślenie o nich w miejsce przeżywania ich).
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osoby wypowiadającej te słowa do adresata (wypowiedź mogąca sygnalizować złość lub oburzenie). Komunikowanie z kolei to bezpośrednie
wyrażenie i nazwanie swojego stanu uczuciowego oraz zakomunikowanie go innym osobom, zarówno w postaci nazw stanów uczuciowych,
na przykład: jestem smutny, cieszę się, zaskoczyłeś mnie, jak i związków
frazeologicznych: idę z duszą na ramieniu, trzęsę się jak osika, spaliłem
buraka, spiekłem raka, uskrzydliło mnie to wydarzenie [NowakowskaKempna, 1995, s. 15–16]10. Typem ekspresji, który według Stanisława
Grabiasa realizuje się na nieświadomej płaszczyźnie, jest przejawienie
się emocji, czyli bezcelowe uzewnętrznianie się procesów psychicznych w wypowiedzi. Należą do niego natężenie i barwa głosu, tempo
wypowiedzi, intensywność gestów, a także intonacja, czyli wszystkie
wyznaczniki parajęzykowe obecne w procesie komunikacji.
Już sam fakt komunikowania swoich emocji innym ludziom jest
ważnym dowodem świadczącym o istnieniu specyficznej relacji, jaka
zachodzi między nadawcą a odbiorcą. Jest więc informacją, że relacja ta
ma intymny charakter, a taki charakter mają rozmowy w talk show.
Ekspresja emocji w talk show odbywa się na trzech płaszczyznach:
u
u
u

uczestnicy programu mówią o emocjach w czasie teraźniejszym, czyli werbalizują to, co w danej chwili przeżywają;
opisują uczucia i przeżycia, które miały miejsce w przeszłości;
mówią o emocjach, które mogą pojawić się w przyszłości.

Ponadto częste są sytuacje, w których uczucia są wyrażane zarówno
przez uczestnika, jak i relacjonowane przez niego, a doświadczane
przez inne osoby.

10

Według mnie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zakomunikowaniem komuś swojego stanu uczuciowego przy użyciu czasowników afektywnych a zakomunikowaniem
uczuć z użyciem frazeologizmów. W drugim przypadku odbiorca musi znać znaczenie użytego przez nadawcę frazeologizmu.
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1. Ewa Drzyzga: A co na to rodzina, rodzice?
Gość: Rodzice? Patrzą na wszystko z dystansem. Wiadomo, to są
ludzie zdecydowanie doświadczeni bardziej ode mnie [Ewa Drzyzga: Mhh] i ostrzegali mnie, no wiadomo, jak to rodzice. Bardzo
dobry kontakt miałam z rodzicami i strasznie byli zaskoczeni tym,
co się ze mną dzieje. To znaczy zmieniłam zupełnie swój tok myślenia, zupełnie zmieniłam swój stosunek do rodziny.
Takie podejście do analizowanego materiału jest związane z ważną
cechą talk show, a mianowicie z mówieniem o sprawach osobistych
i rodzinnych, które bez skrępowania można ujawniać przed kamerami (dotyczy to przede wszystkim gości pierwszo- i drugoplanowych
programu, rzadziej publiczności). Taka sytuacja pozwala też widzom
programu lepiej zrozumieć obecną sytuację czy problem. Poza tym
według Iwony Nowakowskiej-Kempnej: „uniwersalność uczuć i podobieństwo przeżyć upoważniają do mówienia o uczuciach osób trzecich
i pozwalają wnioskować, co przeżywa mówiący, informując werbalnie
i zachowaniem, że czuje ŻAL, PODZIW, LĘK” [Nowakowska-Kempna, 1986, s. 19; por. Wierzbicka 1969]. Powyższe przykłady stanowią
jednak zdecydowaną mniejszość, bowiem największa liczba analizowanych wypowiedzi odnosi się do uczuć przeżywanych (w przeszłości bądź obecnie) przez mówiącego, o których informuje przy użyciu
czasowników afektywnych oraz, co zdarza się rzadziej, rzeczownikowych nazw uczuć. Także pojawiające się w wypowiedziach uczestników programu frazeologizmy, interiekcje, wyrażenia sfrazeologizowane oraz zdrobnienia imion niosą ze sobą ładunek emocjonalny,
świadczą o emocjonalnym nacechowaniu wypowiedzi.
W talk show ekspresję emocji można zaobserwować u wszystkich
uczestników programu, także eksperci i sama prowadząca w różnych
sytuacjach nie powstrzymują się od spontanicznych reakcji emocjonalnych.
2. Ekspert: Mogę chwilę, bo ja tu mam po prostu, tu mi się zrobiło coś
takiego. Zaczyna mnie trząść od środka, boję się, żebym się nie
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rozpłakała. No właśnie, więc ja ci muszę powiedzieć, że po prostu
słucham twojej relacji i zaczyna we mnie wszystko wibrować.
3. Gość: [...] nie chwaliłem się, taka jest konwencja programu. I spróbuję to zachować dla siebie, co muszę, zachować. O tym publicznie
nie możemy rozmawiać. Nie o wszystkim.
Ewa Drzyzga: Rozumiem.
Gość: Chyba nie.
Ewa Drzyzga: Nie przeżyłam tego, więc chyba do końca nie.
Gość: No właśnie.
Ewa Drzyzga: Ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś chce zachować pewne rzeczy dla siebie [Gość: Dziękuję pani, dziękuję]. To jestem
w stanie zrozumieć.

Dzięki spontanicznym reakcjom emocjonalnym Ewa Drzyzga postrzegana jest jako
autentyczna i wrażliwa prowadząca (2000 rok)
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Opisu uczuć/emocji pojawiających się w talk show „Rozmowy
w toku” dokonałem w oparciu o podział uczuć zaproponowany przez
Iwonę Nowakowską-Kempną na uczucia–afekty i uczucia–postawy
[1986, s. 70–72, 1995, s. 120–122]. To, co odróżnia jedną klasę od drugiej, dotyczy dyspozycji czasowej. Uczucia–afekty odnoszą się do zdarzeń występujących „tu i teraz” i są krótkotrwałe, natomiast uczucia–
–postawy charakteryzują się długotrwałą dyspozycją11 – trwają w czasie,
lecz nie zachodzą, a także „odznaczają się trwałym stosunkiem emocjonalnym między osobami, które żywią wobec siebie uczucia” [Nowakowska-Kempna 2000, s. 96; 1986, s. 51; 1995, s. 145]. W związku z tym
w drugiej klasie uczuć znalazły się: MIŁOŚĆ, NIENAWIŚĆ, SYMPATIA, TĘSKNOTA.
Uczucia, które pojawiają się w programie, dzielę podobnie jak Magdalena Trysińska na uczucia–afekty pozytywne/negatywne oraz uczucia–postawy pozytywne/negatywne, przy czym do uczuć-afektów
negatywnych włączam, w przeciwieństwie do badaczki, grupę ZDZIWIENIA [zob. Trysińska, 2004, s. 81]. Wśród uczuć–afektów pozytywnych znalazły się w badanym materiale uczucia z grupy: RADOŚCI i NADZIEI, natomiast wśród uczuć–afektów negatywnych uczucia z grupy:
GNIEWU, STRACHU, ZDZIWIENIA, SMUTKU, ROZCZAROWANIA, WSTYDU, ZAZDROŚCI i SKRUCHY. WZRUSZENIE traktuję
jako uczucie, które może być wywołane zarówno przez pozytywne, jak
i negatywne czynniki (okoliczności). Z kolei uczucia–postawy pozytywne są reprezentowane przez uczucia z grupy SYMPATII i DUMY,
zaś uczucia–postawy negatywne obejmują tylko jedną grupę – ANTYPATII (z podklasą NIELUBIENIA oraz NIENAWIŚCI).
Analiza nazw uczuć obejmuje przede wszystkim leksykę nazywającą bezpośrednie stany emocjonalne, wyrażane przy użyciu predykatów stanów afektywnych, a także rzeczowników nazw uczuć takich,
jak: nadzieja, złość, gniew, strach. W obrębie moich badań znalazły się
11

Takie krótkotrwałe stany afektywne nazywane są przez psychologów emocjami, zaś
długotrwałe trwające tygodnie, a czasem miesiące nastrojami [Oatley, Jenkins, 2003,
s. 124–128].
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również niektóre środki językowe służące ukrytemu wyrażaniu emocji
takie, jak: związki frazeologiczne, wyrażenia sfrazeologizowane, interiekcje oraz zdrobnienia imion. Natomiast intonacja i wszelkie parajęzykowe oraz niewerbalne elementy wypowiedzi nie zostały uwzględnione w poniższej analizie nazw uczuć, co nie znaczy, że zostały
całkowicie pominięte.

Uczucia–afekty pozytywne
Wśród uczuć–afektów pozytywnych, które pojawiały się w analizowanych programach, znalazły się uczucia: RADOŚCI, WZRUSZENIA i NADZIEI.
Według Keitha Oatleya i Philipa Johnsona-Lairda RADOŚĆ jest
uczuciem, które czasami może nie być ukierunkowane, może nie być
skierowane na konkretny obiekt. Pojawia się ona w wyniku osiągania
celów, które zostały przez podmiot wcześniej założone, a także z zaangażowania w to, co się robi [Oatley, Jenkins, 2003, s. 256]. RADOŚĆ
pojawia się także w wyniku ziszczania się naszych planów i celów. To
uczucie, „którego doznajemy wtedy, kiedy stwierdzamy, że dzieje się to,
co pragniemy, aby się działo” [Wierzbicka, 1971, s. 62]. Jest ona bardzo
osobistym uczuciem, ponieważ zazwyczaj pojawia się na skutek tego, co
dotyczy podmiotu uczucia [Jordanskaja, 1972, s. 113]. W rozmowie typu
talk show o RADOŚCI mówi się, używając czasownika cieszyć się:
4. Ewa Drzyzga: Mamy dla ciebie niespodziankę.
Gość: [rozmowa telefoniczna] Witaj Magdaleno. Cieszę się, chociaż
nie mogę cię widzieć, ale wiem, że jesteś i słyszysz mój głos. Cieszę się
bardzo z tego, że mamy tego typu łączność. Również zaskoczyło mnie
to bardzo mile, że zdecydowałaś podzielić się swoimi wrażeniami
z praktyki w naszym ośrodku z szeroką publicznością, bo sądzę, że
programy tego typu ogląda wiele osób w Polsce. To bardzo ważne myślę,
że ludzie, którzy słyszą, jak młody człowiek ofiarowuje swój wolny
czas, swoje wakacje dla innych całkowicie bezinteresownie, jest bardzo
ważne, żeby wiedzieli, że są tacy ludzie. Całuję cię serdecznie. Pa.
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5. Ewa Drzyzga: Jak ty mu to powiedziałaś, że jest że jest tatą, to
ucieszył się? Jak zareagował? Też był przerażony?
Gość: To znaczy i się cieszył, i był przerażony.
Ewa Drzyzga: A ty sama?
Gość: Cieszyłam się.
Ewa Drzyzga: Nie było w tobie strachu, lęku?
Gość: To znaczy, martwiłam się, co będzie ze szkołą, ale tak ogólnie to się cieszyłam.
6. Ewa Drzyzga: I mówisz, że nauczyciele byli ucieszeni z tego
powodu.
Gość: Tak, bo to jest zupełnie inny system nauczania w tej szkole. To jest
szkoła, gdzie jest dwóch wychowawców, z czego jeden jest psychologiem.
7. Gość: Jak dowiedziałem się, że będę miał dziecko, to cieszyłem
się. Chciałem powiedziałem sobie, że je wychowam, że będzie miało
lepsze życie ode mnie, mimo wszystko.
8. Ewa Drzyzga: A nigdy nie zarobiłeś pieniędzy na tym obrazie, na
żadnym z obrazów?
Gość: Nie dosłownie. Ja wiem, może ze cztery, pięć obrazów sprzedałem, jak po prostu bieda przycisnęła i powiedzmy córce trzeba
było tam kupić kurtkę na zimę czy buty. I muszę powiedzieć, że z jednej strony się cieszyłem, że sprawiam tą przyjemność, a z drugiej
strony cierpiałem, że musiałem się z tym Elvisem rozstać.
9. Ewa Drzyzga: Nie masz pretensji do losu?
Gość: To znaczy, nie ma człowieka takiego, który nie miałby pretensji do losu. To znaczy muszę się cieszyć z tego, co mam.
Ważnym elementem RADOŚCI jest spełnianie własnych marzeń,
realizowanie pragnień i osiąganie celów. W powyższych przykładach
RADOŚĆ pojawia się w sytuacjach osobistych i dotyczy relacji z ważnymi osobami, na przykład kiedy lekarka mieszkająca w Indiach może
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na żywo porozmawiać z wolontariuszką, która przez kilka lat pracowała
razem z nią [przykład 4.] – tutaj też RADOŚĆ pojawia się w obecności
ZASKOCZENIA. W przykładzie 7. z kolei młody, niepełnoletni chłopak dowiaduje się, że został ojcem, na co także reaguje RADOŚCIĄ,
podobnie jak jego nauczyciele czy matka dziecka. O RADOŚCI mówi
również kolekcjoner i zarazem malarz portretów Elvisa Presleya, który
w związku z trudną sytuacją finansową rodziny jest zmuszony sprzedać
swoje obrazy [przykład 8.], by sprawić RADOŚĆ bliskim. Cieszymy się,
kiedy ważnym dla nas osobom dostarczamy przyjemności – możemy
czuć się wówczas ważni.
Uczucie RADOŚCI pojawia się także w sytuacjach, kiedy można
zrealizować swoje pragnienia, albo wytrwać w podjętej przez siebie
decyzji – dzieje się więc to, co osoba doznająca tego uczucia sama
uważa za dobre i właściwe dla siebie, albo też z perspektywy czasu
stwierdza, że dokonała wcześniej dobrego wyboru. RADOŚĆ pojawia
się czasami jako uczucie przymusowe [przykład 9.], niechciane przez
osobę, która w aktualnej sytuacji doświadcza najprawdopodobniej
negatywnych uczuć, nie chcąc ich ujawniać – uczucie to jest w tym
wypadku bliższe AKCEPTACJI.
Podobnie jak RADOŚĆ, SZCZĘŚCIE jest uczuciem, które pojawia się w sytuacjach związanych z realizacją naszych najskrytszych
pragnień. Według Anny Wierzbickiej szczęście jest uczuciem, którego
każdy z nas pragnie [1999(a), s. 144] i pojawia się wtedy, gdy ziszcza się
coś, czego pragniemy i na co bardzo czekamy, a co jednak uważamy
za mało prawdopodobne.
10. Gość: To znaczy, ja pierwsze dziecko poroniłam i zanim dowiedziałam się, byłam szczęśliwa, że jestem w ciąży. Ale moje dziecko nie miało szans na przeżycie, bo jak się dowiedziałam, okazało
się, że płód jest obumarły [Ewa Drzyzga: Mhh]. No i pomyślałam
sobie: no tak, to jest wina cukrzycy.
11. Gość: Miałam dużo szczęścia w życiu, bo zmarł pan, którego
żona oddała nerki do przeszczepu [płacz]. 1 stycznia minie 5 lat,
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jak jestem po szczęśliwym przeszczepie nerki i wróciłam prawie do
normalnego życia poza moją słodkością.
Ewa Drzyzga: Dzięki tej pani i temu, że tak się stało, możesz wciąż
słyszeć słowo „mama”.
Gość: Jestem dumna, że cząstka tego człowieka żyje we mnie.
12. Gość: Tak, trzeba wierzyć. Wiara też czyni cuda. Jak szłam na
poród, nie dopuszczałam do siebie myśli, że tam się może coś stać.
Mówię nie byłam do końca świadoma, co będzie. Zapłaciłam wysoką
cenę, bo później 4 lata żyłam normalnie, prawie normalnie. Później się półtora roku dializowałam. Znalazł się szczęśliwy dawca.
Miałam dużo szczęścia. Trzeba wierzyć, że się uda.
13. Gość: Tak, dlatego że to było tak ogromne zaskoczenie [Ewa Drzyzga: Mhh], że nie myśleliśmy o tym, że to akurat my dostąpiliśmy
takiego zaszczytu, że to jednak nas takie spotkało szczęście. I dopiero później, jak przyjechaliśmy, wszyscy nam zaczęli gratulować,
życzyli nam wszystkiego najlepszego, cieszyli się z nami. To dotarło
do nas, że jednak byliśmy taką wybraną parą.
14. Gość: Nie, no to jest chyba kompleks wszystkich spraw związanych
z rozwodem, a jestem dwanaście lat po nim. Jestem przeszczęśliwy, że mnie zaakceptowała i wydaje mi się, że jest to szczęście, które mnie mogło spotkać w życiu.
15. Gość: Oni i tak wiedzą chyba, że my jesteśmy szczęśliwi, ale chyba tak,
że był taki czas, żeby się tym nareszcie pocieszyć jeszcze bardziej.
Uczestnicy talk show mówią o SZCZĘŚCIU w sytuacji, kiedy spełnia
im się to, czego bardzo pragnęli, choć nie do końca wierzyli w spełnienie
tego, jak na przykład zajście w ciążę, mimo wcześniejszego poronienia
[przykład 10.], znalezienie dawcy nerek do przeszczepu [przykład 11.],
udzielenie sakramentu małżeństwa z rąk samego papieża [przykład 13.]
czy akceptacja ze strony kobiety młodszej od osoby doznającej uczucia
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o kilkanaście lat [przykład 14.]. ZASKOCZENIE jest uczuciem, które
często towarzyszy SZCZĘŚCIU, bowiem pojawia się w sytuacji, kiedy
realizuje się to, czego bardzo pragnęliśmy, a nie do końca wierzyliśmy, że może być realne.
Ostatnim uczuciem–afektem pozytywnym, o którym mówią uczestnicy podczas rozmowy telewizyjnej talk show, jest NADZIEJA komunikowana przez leksem mieć nadzieję. Według Lidii Jordanskiej mieć
nadzieję jest związane z odczuciem, że jakieś wydarzenie A jest wysoce
prawdopodobne dla podmiotu, a także dla niego pożądane. Najczęściej
odnosi się do przyszłości, choć może także odnosić się do wydarzenia
przypuszczalnego przeszłego [Jordanskaja, 1972, s. 120–121]. NADZIEJA
odnosi się tylko do przyszłości i jak widać w przykładzie 16., jest siłą napędową do realizacji określonych celów.
16. Gość(1): Jeżeli faktycznie zobaczę ładną kobietę, na pewno mi się
spodoba [Ewa Drzyzga: Mhh], z tym że wiem, że będę musiał już
być wierny.
Ewa Drzyzga: Musiał. Z tęsknotą?
Gość: Nie z tęsknotą.
Ewa Drzyzga: Grzegorzu, pozwolisz, że cię zapytam...[Gość(2):
Tak] ustatkujesz się?
Gość(2): Mam taką nadzieję. Dążę do tego.
17. Ewa Drzyzga: Może to pytanie wyda wam się dziwne, ale je zadam:
czy homoseksualista potrafi być wierny? Czy wierność dla homoseksualisty ma jakikolwiek znaczenie? A może zdrada w tym środowisku
jest normą? To są pytania, które stawiamy w dzisiejszym programie.
Mariusz – nasz pierwszy gość – mam nadzieję pomoże nam odpowiedzieć [brawa]. Czy homoseksualista jest w stanie być wierny?
Gość: Oczywiście, że tak, jest w stanie.
18. Ewa Drzyzga: I nie chcesz poznać nikogo nowego?
Gość(2): To znaczy, już chciałbym poznać kogoś, ale nie na takiej
zasadzie, żeby się skończyło to na jednej nocy.
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Ewa Drzyzga: Ma szanse?
Gość(1): Mi się wydaje, że ma.
Gość(3): Mhh, też tak myślę.
Gość(1): Tylko...
Ewa Drzyzga: Taką masz nadzieję tylko?
Gość(1): Bo geje są zawsze poszukiwaczami.
19. Ewa Drzyzga: Wierzysz w to, że to się zmieni?
Gość(1): Mam nadzieję.
Ewa Drzyzga: Nie jesteś w stanie zrozumieć tego?
Gość(2): Nie, absolutnie.
Ewa Drzyzga: Ty się nie boisz o córkę, nie kochasz jej tak mocno,
jak ona kocha swego syna? [Gość(2): Bardzo i właśnie]
Gość(2): bardzo kocham ją, bardzo.
Ewa Drzyzga: Myślisz, że to jest kwestia miłości, że ta teściowa tak
kocha syna, że chce by było jak najlepiej, a przewiduje, że może być
u żony mu źle?
Ekspert: Tej miłości jest bardzo dużo i czasem bywają takie zaborcze miłości. Może ona się boi być sama bez tego syna.
WIARA jest uczuciem pozwalającym dostrzec w drugim człowieku jego człowieczeństwo, dzięki niej możemy być przekonani, że
pewne rzeczy mogą wydarzyć się w przyszłości, stąd też jest podobna
do NADZIEI.
20. Ekspert: Ale muszę wam powiedzieć jedną prawdę życiową, że ci
mężczyźni (to są obserwacje oczywiście, nie jest powiedziane, że ja
muszę mieć na pewno rację), którzy rzeczywiście mają duże doświadczenia w sensie gier męsko-damskich, łatwiej podejmują problem
wierności, bo inne kobiety już nie stanowią dla nich (poza innością) tej ciekawości, jak ci, którzy od początku do końca widzą tylko
jedno. Dlatego wierzę, że na pewno będą mieli jedne partnerki
do końca życia, aczkolwiek na pewno będzie używać gier.
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21. Ewa Drzyzga: A chciałaś, żeby dziecko się urodziło zdrowe?
Gość: Tak. Bardzo wierzyłam do końca, że wszystko to jest wielka
pomyłka.
22. Gość: Tak, trzeba wierzyć. Wiara też czyni cuda. Jak szłam na
poród, nie dopuszczałam do siebie myśli, że tam się może coś stać.
Mówię: nie byłam do końca świadoma, co będzie. Zapłaciłam
wysoką cenę, bo później 4 lata żyłam normalnie, prawie normalnie. Później się półtora roku dializowałam, znalazł się szczęśliwy
dawca, miałam dużo szczęścia. Trzeba wierzyć, że się uda.
23. Ewa Drzyzga: Miałaś momenty załamania?
Gość: Tak. Były momenty załamania z praktycznie bezsilnością.
Ewa Drzyzga: Nie wierzyłaś w to, że będą postępy?
Gość: Nie, nie, wierzyłam, bo nawet mnie utwierdzano, że Iga nigdy
nie będzie mówiła, chodziła – no tego akurat nie robi – natomiast
jest wspaniałą, ufną dziewczynką, do tego rozwijającą się.
24. Ewa Drzyzga: Wierzysz w to, że miłość może (taka wakacyjna,
czyli bardzo krótka, ulotna czasami, tygodniowa, dwutygodniowa) przetrwać dzięki listom?
25. Ewa Drzyzga: Wierzysz w to, że urodzenie dziecka przestawiło
jego tory?
Ekspert: Na pewno.
NADZIEJA i WIARA dotyczą więc sytuacji i zdarzeń mających
pozytywny wpływ na życie człowieka, pozwalają osobie doznającej
tych uczuć dopuszczać do świadomości zmianę, której podmiot pragnie, i która byłaby dla niego korzystna.
Innym uczuciem–afektem, które może być zarówno pozytywne,
jak i negatywne, jest WZRUSZENIE. Według Anny Wierzbickiej
„naturalnym wyrazem tego uczucia są chyba najczęściej łzy, ale nie te
«strumienie łez», które nazywamy płaczem, a które wyciska nam ból,
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smutek, tęsknota, żal, a czasem złość, bezsilna irytacja, lub zdenerwowanie. To raczej jakieś dyskretne zwilgotnienie oczu. Albo ściskanie
w gardle, zdławiony głos” [Wierzbicka, 1971, s. 54]. Dla badaczki to
uczucie jest raczej przyjemne, a zarazem także bardzo intymne. Do
klasy semantycznej WZRUSZENIA włącza takie leksemy jak: bycie
poruszonym, zdenerwowanym, podnieconym.
WZRUSZENIE najczęściej łatwo dostrzec, towarzyszą mu bowiem
między innymi łzy czy drżenie głosu.
26. Ewa Drzyzga: Dlaczego wycierasz łzy?
Gość(1): Wzruszyłam się tym, co pani mówiła. Kiedy się kogoś
kocha i chce się przedłużyć coś, coś z siebie dać…
Ewa Drzyzga: Nie chciałaś tak po prostu odchodzić, chciałaś pokazać, że jesteś dobra? Nie ma racji ten, kto nie chce podać ci dłoni?
Gość(1): [westchnienie] Nie patrzę na to w taki sposób, że nie ma
racji ten, kto nie chce podać mi dłoń. Nie chce, to nie chce. Trudno.
Znajdą się tacy, którzy to zrobią [płacz].
Ewa Drzyzga: I twój syn będzie cię kochał.
27. Gość: To jest jałmużna, po którą trzeba naprawdę nisko sięgać.
Ewa Drzyzga: Ona nie chciała takiej jałmużny?
Gość: Ona nawet nie powiedziała „dziękuję” [WZRUSZENIE].
Ewa Drzyzga: Żałujesz, że się poświęciłeś dla niej?
Gość: Nie. Żałuję, że straciłem jeszcze dziecko.
28. Ewa Drzyzga: Czy tam się nie bałaś?
Gość: Nie bałam się. Wiem, że gdybym się bała, nie mogłabym
tam być.
Ewa Drzyzga: Pracowałaś z trędowatymi.
Gość: Tak.
Ewa Drzyzga: I nie bałaś się?
Gość: A czego miałabym się bać?
Ekspert: Mogę chwilę, bo ja tu mam, po prostu tu mi się zrobiło
coś takiego – zaczyna mnie trząść od środka i boję się, żebym się
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nie rozpłakała. No właśnie, więc ja ci muszę powiedzieć, że po
prostu słucham twojej relacji i zaczyna we mnie wszystko wibrować
[WZRUSZENIE].
W przykładzie 26. wzruszenie zostało wywołane słowami wypowiedzianymi przez innego gościa, które dotykały problemu jego choroby, natomiast w przykładzie 28. uczucie wzruszenia pojawiło się
u eksperta, także pod wpływem studyjnej sytuacji. Na określenie tego
uczucia używa on wyrażeń, które opisują je jako siłę wprawiającą wnętrze człowieka w drgania, nad którą nie ma się kontroli: zaczyna mnie
trząść od środka, zaczyna we mnie wszystko wibrować.
Uczestników programu wzrusza więc najczęściej ból i cierpienie,
a także ludzka krzywda. Wzrusza ich to, co jest bliskie człowiekowi
i doświadczeniom każdego z nas. Kiedy się wzruszamy, informujemy
innych, że jesteśmy wrażliwy i czuli, że razem z nimi czujemy – to
rodzaj współodczuwania i empatii.
29. Ewa Drzyzga: Ona zaczęła to wszystko. Siądź proszę koło nich,
będziecie wtedy bliżej siebie. Powiedz proszę, jak to się stało?
Gość: Obejrzałam program, wzruszyłam się bardzo no i…
Ewa Drzyzga: Usłyszałam, że to jest ich marzenie.
Gość: No i z racji wykonywanego zawodu stwierdziłam, że mogłabym im pomóc. Spróbowałam i udało się.
WZRUSZENIE powstaje wskutek emocji pojawiających się pod
wpływem przeżyć bliskich osobie doznającej uczucia. Najczęściej wyrażane jest w sposób niewerbalny, czego wyznacznikiem są łzy czy drżenie głosu. Werbalnie mówi się o nim, używając leksemów: wzruszyć się
lub być poruszonym, poruszać (kogo). Może towarzyszyć zarówno uczuciom ocenianym przez podmiot jako pozytywne, jak i negatywne. Jest
to także uczucie, nad którym człowiekowi trudno zapanować, a często
niewerbalne sygnały zdradzają oznaki jego pojawienia się.
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Uczucia–postawy pozytywne
Uczucia–postawy pozytywne są reprezentowane tylko przez uczucia z grupy SYMPATII (z lubić, miłość/kochać) oraz DUMY.
SYMPATIA wiąże się z LUBIENIEM a także PODOBANIEM SIĘ.
Według Anny Wierzbickiej LUBIENIE to „przyjemność przebywania
w towarzystwie osoby, którą się lubi”. Uczucie to zakłada rzeczywisty
kontakt między ludźmi, który sprawia im przyjemność 12, na co zresztą
zwracają uwagę uczestnicy talk show.
30. Ewa Drzyzga: Czy ci wszyscy z rodziny traktują cię za normalnego
człowieka?
Gość: Tak. Ja jestem koronowaną głową domu, chociaż nie jestem
najstarszy. Nie, [Ewa Drzyzga: Mhh] tak się koronowałem jakiś czas
temu. Rodzeństwo bardzo mnie lubi, bo ja jestem chyba wesołym
człowiekiem, tak mi się wydaje.
Ewa Drzyzga: A rodzice?
Gość: No tata zmarł siedem lat temu, mama zmarła teraz dwudziestego pierwszego lipca tak, że nie mam rodziców.
31. Ewa Drzyzga: Dlaczego się chcesz związać z Haliną?
Gość: To jest dobry człowiek, lubimy się.
32. Ewa Drzyzga: Jak przyjęłaś pierwsze spotkanie z jego rodziną?
Gość: [westchnienie] Znaczy to była fascynacja, zauroczenie,
potem przerodziło się w wielkie uczucie i byłam akceptowana
w pełni. Mam wrażenie, że nawet bardzo lubiana do momentu
aż została wyznaczona data ślubu. Nie wiem, co takiego naprawdę
się stało, jakie były konkretne zarzuty pod moją osobą. Ja sama

12

Warto w tym miejscu zauważyć, że osobisty kontakt jest jednak cechą fakultatywną,
można na przykład LUBIĆ jakiegoś aktora czy inną publiczną osobę, nie mając z nią
bezpośredniego kontaktu.
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jestem z takiego bardzo tradycyjnego domu zawsze z ciepłą zupką,
[Ewa Drzyzga: Mhh] obiadkiem, czyli ta pozycja pani domu, jak
gdyby spełniałam oczekiwania tych przyszłych teściów i właśnie
w momencie, kiedy już była data ślubu wyznaczona, coś zaczęło
się psuć, zaczęły się konflikty.
33. Ewa Drzyzga: Wiesz, że nie przepada ze tobą?
Gość: Nie.
Ewa Drzyzga: A ty ją lubisz?
Gość: Tak, lubię.
Przykład 33. pokazuje, że można kogoś lubić, samemu nie będąc lubianym przez tę osobę, lub kogoś LUBIĆ i nie okazywać tego nikomu.
34. Ewa Drzyzga: Ale jak rodzice reagowali na to, kiedy dowiedzieli
się, że jest chory? Byłeś przy nim cały czas?
Gość: Tak, do końca byłem. To znaczy moja mama nigdy emocji tak
przy mnie nie okazywała, nie chciała po prostu mi pokazać, że ona
coś tam, że go lubi, ale parokrotnie widziałem w jej oczach łzy.
LUBIENIE, o którym mówią uczestnicy talk show, nie dotyczy tylko
relacji z osobami. Obiektem lubienia może byś na przykład praca.
35. Ewa Drzyzga: Moniko cztery lata pracowałaś w takim barze szybkiej obsługi, tak to nazwijmy, czy to, co robiłaś, podobało ci się?
Lubiłaś swoją pracę?
Gość: Przez trzy i pół roku na pewno bardzo mi się podobało.
Zakres znaczeniowy tego wyrazu można rozszerzyć nie tylko na
kontakty z ludźmi, ale także na kontakty ze wszystkim, co dostarcza
nam długotrwałej radości i przyjemności. Możemy powiedzieć, że
lubimy kogoś lub coś, co jest nam znane.
PODOBANIE SIĘ jest pokrewne LUBIENIU, zawiera w sobie pozytywne nastawienie do osoby lub czynności. Jak twierdzą psychologowie
114

Psychoterapia na ekranie?

społeczni, lubimy osoby, które nam się podobają i są dla nas atrakcyjne.
PODOBANIE SIĘ w przeciwieństwie do LUBIENIA nie zakłada koniecznego poznania obiektu uczucia. Nie musimy kogoś lub czegoś znać, aby
stwierdzić, że nam się podoba. W „Rozmowach w toku” uczestnicy programu zwykle mówią o tym uczuciu, by wyrazić swój osobisty emocjonalny stosunek do wyglądu innej osoby, np.:
36. Gość: O właśnie! Nie zgłosiłaś się ty jako ta, której się nie podobam.
Osoba z publiczności: Tak, jak się domyślasz, podobasz mi się,
[Gość: Dziękuję] ale...
37. Ewa Drzyzga: No nie, nie jest dobre, jest podłoże, bo jej się podoba,
czyli dasz się zaprosić? [Osoba z publiczności: Tak, ale to jest…]
38. Gość: Oglądać inaczej, jeżeli faktycznie zobaczę ładną kobietę na
pewno mi się spodoba [Ewa Drzyzga: Mhh]. Z tym, że wiem, że
będę musiał już być wierny.
Ewa Drzyzga: Musiał. Z tęsknotą?
Gość: Nie, z tęsknotą.
39. Ewa Drzyzga: Ok. Jeżeli ci się podoba Mirek, podchodzisz do
niego i nawiązujesz znajomość?
Gość: To zależy, gdzie bym go spotkał.
40. Ewa Drzyzga: Czy ty już komuś powiedziałeś, że go kochasz?
Gość: To znaczy było coś takiego, że też inny chłopak mi, że tak
powiem, wpadł mi w oko, i próbowałem mu to dać do zrozumienia.
Ale dosyć szybko mi też wylał kubeł wody zimnej na głowę, bo stwierdził, że w ogóle to nie jestem w jego typie, a poza tym to on absolutnie nie chce się z nikim wiązać. Także nie, nie, dziękuję i już.
To uczucie, podobnie jak LUBIENIE, może odnosić się nie tylko do
osób, lecz także do czynności, postaw [przykład 43.] czy wytworów innych
ludzi (na przykład wierszy), wówczas zakłada poznanie podmiotu.
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41. Ewa Drzyzga: Podobały ci się te wiersze Ula?
Gość: Tak, tak.
42. Ewa Drzyzga: Czy podobało ci się, że twoja dziewczyna tak dużo
zarabia?
43. Ewa Drzyzga: Przecież to tobie się podobało, że miałaś tutej władzę.
Gość: Tak, ale doszłam do wniosku, że przesadzam, i zrezygnowałam po prostu. Też był taki okres, że akurat się (jak przedmówczyni)
rozchorowałam [Ewa Drzyzga: Mhh] i siedząc w domu sama, bardzo tęskniła wtedy dopiero za mężem.
Z LUBIENIEM i PODOBANIEM SIĘ wiąże się uczucie MIŁOŚCI.
Miłość zakłada zarówno poznanie obiektu, który darzymy tym uczuciem, jak i przyjemność przebywania z nim. To, co kochamy, także
nam się PODOBA, wywołuje w nas ciepłe emocje. Według Zofii Zaron
„miłość jest relacją między osobami, w której jedna osoba (X) pragnie
bliskości, zjednoczenia z drugą osobą (Y) – nie tylko fizycznego; z tym
pragnieniem wiąże się także akceptacja tej osoby” [Zaron, 1985, s. 32].
Nieodłącznym elementem miłości jest, jak to nazwała Anna Wierzbicka, „pragnienie powodowania dobra” [1971, 89]. Ktoś, kto darzy
drugą osobę MIŁOŚCIĄ, pragnie poznawać obiekt swego uczucia
oraz dawać mu to, czego ta osoba może potrzebować, bez oczekiwania
wzajemności. Kochać jednak można kogoś, kto czasem nas krzywdzi,
denerwuje, nie spełnia naszych oczekiwań, o czym świadczą wypowiedz uczestników talk show.
44. Ewa Drzyzga: I ty się na to godzisz?
Gość: Ja ją bardzo kocham i dla niej wszystko zrobię.
45. Osoba z publiczności: Właśnie ja tu miałam takiego chłopaka,
z którym już w sumie chodziłam, i mnie denerwowały jego na
przykład codzienne telefony. Znaczy my kochaliśmy się i mnie
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wystarczała ta świadomość tego, prawda, a że nie możemy być akurat teraz razem, no trudno.
Ewa Drzyzga: Denerwował cię tymi telefonami?
Osoba z publiczności: Denerwował mnie.
46. Ekspert: Ja bym powiedział coś takiego, że często mówimy tutaj
dziecko chore, każdy z nas jest chory, nie ma ludzi zdrowych idealnie
i raczej powiedziałbym, że to jest dziecko, które ma pewien problem,
z pewnym problemem, z pewnym upośledzeniem. To przecież nie
określa całej istoty twojej córki, prawda, najważniejsze, że ty ją
kochasz i że my nie wiemy po prostu co do niej dociera. Jeśli ty
ją kochasz i ona jakoś tę twoją miłość rejestruje i to jest ważne
również dla ciebie ten czas i dla twojego chłopaka, że ją kochacie,
myślę że to jest najważniejsze. Reszta będzie, jak będzie.
47. Ewa Drzyzga: Jakie masz wspomnienia z dzieciństwa?
Gość: Matka zamienia mnie na wino, potem dom dziecka, ulica,
rodzina zastępcza. W ósmym roku życia zostałem zaadoptowany.
Jestem tym ludziom naprawdę bardzo wdzięczny. Kocham ich do
granic, chociaż nie spełnili moich wszystkich oczekiwań.
48. Ewa Drzyzga: I dzisiaj jakie masz uczucia do swojego męża?
Gość: yy
Ewa Drzyzga: Rok temu go nienawidziłaś.
Gość: Ja nienawidzę jego alkoholu, [Ewa Drzyzga: A męża?] ale
go kocham.
Z MIŁOŚCI można także próbować obiektowi uczucia świadomie zrobić krzywdę.
49. Ewa Drzyzga: Dlaczego to zrobiłeś Mariusz? [dźgnął młodą dziewczynę nożem – G.P.]
Gość: Nie wiem.
Ewa Drzyzga: Nie wiesz?
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Gość: Z miłości, z miłości, zazdrości, nie wiem właśnie, jak to
powiedzieć. Zakochałem się w niej bardzo już od początku. Jak
ona się wprowadzała, to już wiedziałem, że coś między nami będzie.
No i tak się rozwijało, takie sąsiedzkie stosunki.
Lub krzywdzić, nie wiedząc o tym, przede wszystkim z LĘKU.
50. Ewa Drzyzga: Ty się nie boisz o córkę, nie kochasz jej tak mocno,
jak ona kocha swego syna? [Gość: Bardzo i właśnie…]
Gość: bardzo kocham ją, bardzo.
Ewa Drzyzga: Myślisz, że to jest kwestia miłości, że ta teściowa
tak kocha syna, że chce, żeby było jak najlepiej, a przewiduje,
że może być u żony mu źle?
Ekspert: Tej miłości jest bardzo dużo i czasem bywają takie
zaborcze miłości. Może ona się boi być sama bez tego syna?
MIŁOŚĆ, o której mówią uczestnicy podczas rozmowy talk show,
to także POŚWIĘCENIE oraz TĘSKNOTA. Chęć sprawienia dobra
drugiej osobie wiąże się niekiedy z rezygnacją z własnych, często
ważnych planów.
51. Ewa Drzyzga: Czy był taki moment, że rodzina była jednak ważniejsza niż mecz?
Gość: Byłam po wypadku chora, tak, to już nie chodził na mecze,
tylko siedział przy łóżku w szpitalu.
Ewa Drzyzga: Czyli rozumiem, że wtedy to było prawdziwe
poświęcenie [Gość: Tak, tak] i prawdziwa miłość [Gość: To jest
dobry, duży dzieciak] Czyli ty jesteś zadowolona właściwie, że on
jest takim dużym dzieckiem?
52. Gość: Nie wiem. Kocham bardzo i w ogóle nawet mi to nie przychodzi. Jak można, żeby w ogóle nie tęsknić do dziecka, zobaczyć
przynajmniej.
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Uczestnicy programu „Rozmowy w toku” mówią o MIŁOŚCI nie
tylko do realnych osób ze swojego życia. Pojawia się kilka razy słowo
kochać w znaczeniu, wyrażającym silną, uczuciową więź z obiektem
miłości, nie będącym realną osobą.
53. Ewa Drzyzga: Co pani dały te wszystkie występy w reklamie?
Gość: Ja przede wszystkim kocham kamerę – zaczęło się od tego!
A popularność to chętnie bym oddała. Ona wpadła na mnie jak
grom z jasnego nieba.
54. Osoba z publiczności: A ty kogo bardziej kochasz Boga czy
Elvisa?
Gość: Boga, Boga za to, że dał mi Elvisa Presleya.
55. Ewa Drzyzga: Czyli to są dobre rzeczy, które robisz. A według twojej żony?
Gość: Według mojej żony? No z początku była troszeczkę zazdrosna.
Ewa Drzyzga: O Elvisa?
Gość: Tak, tak. Dlatego że ja po prostu mówiłem wprost, że po
prostu kocham tego człowieka. Nie jestem w nim zakochany, ale
kocham go. Zakochanym można być w kobiecie, prawda, on jest
po prostu moją drogą życiową.
DUMA należy do uczuć–postaw pozytywnych, które z kolei cechuje szczególny rodzaj ZADOWOLENIA. Dla Anny Wierzbickiej DUMA
to pragnienie X-a, aby wszyscy wiedzieli, co X zrobił – jest ona przeciwieństwem WSTYDU [Wierzbicka, 1971, s. 62–65]. U Iwony Nowakowskiej-Kempnej stanowi z kolei oddzielną grupę, natomiast Lidia
Jordanskaja włącza DUMĘ do klasy uczuć związanych z RADOŚCIĄ
[Jordanskaja, 1972 s. 115]. W analizowanych przeze mnie programach
o DUMIE mówi się rzadko. Znalazłem tylko dwa przykłady. W pierwszym z nich uczucie to wiąże się z pochwałą samego siebie [Jordanskaja,
1972, s. 115].
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56. Gość: Miałam dużo szczęścia w życiu, bo zmarł pan, którego żona
oddała nerki do przeszczepu [płacz]. Pierwszego stycznia minie 5 lat,
jak jestem po szczęśliwym przeszczepie nerki, i wróciłam prawie do
normalnego życia, poza moją słodkością.
Ewa Drzyzga: Dzięki tej pani i temu, że tak się stało, możesz wciąż
słyszeć słowo „mama”.
Gość: Jestem dumna, że cząstka tego człowieka żyje we mnie.
W drugim przykładzie natomiast DUMA jest spowodowana zaistnieniem sytuacji, która jest bardzo dobra (korzystna) dla bliskiej osoby,
to jest znalezieniem przez córkę mieszkającą w biednej wsi pracy w jednym ze znanych barów fast food, co wiąże się z prestiżem i awansem
społecznym w rodzinnej miejscowości.
57. Ewa Drzyzga: Ty byłaś zadowolona, że córka pracuje?
Gość: Oczywiście, [Ewa Drzyzga: że to nie ty musisz...] nawet
dumna byłam.
Ewa Drzyzga: Dumna?
Gość: Tak, że pracuje w takiej firmie.
Niska frekwencja środków językowych określających uczucie DUMY
jest być może związana z poczuciem pewnej skromności i niestosowności, by publicznie o tym uczuciu mówić.

Uczucia–afekty negatywne
Klasę tę stanowi dosyć rozbudowana grupa uczuć, wśród których
w analizowanych programach znalazły się: GNIEW, STRACH, ZDZIWIENIE, SMUTEK, WSTYD, ZAZDROŚĆ, ROZCZAROWANIE
i SKRUCHA.
GNIEW w języku polskim stanowi chyba najbardziej zróżnicowaną semantycznie klasę uczuć, zagadnieniu temu poświęcono nawet
osobne opracowanie naukowe. GNIEW wiąże się przede wszystkim
z funkcją obronną wobec przeszkody w działaniu, przykrości czy krzywdy
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wyrządzonej osobie doznającej tego uczucia (lub jej bliskim)13. Agnieszka
Mikołajczuk włącza do niej cztery grupy (podklasy) uczuć [Mikołajczuk,
1999, s. 63–64]:
u
u
u

u

znajdującą się w samym centrum reprezentowaną przez GNIEW
i ZŁOŚĆ;
znajdującą się w pobliżu podstawowego centrum: OBURZENIE,
WŚCIEKŁOŚĆ i IRYTACJA;
oddaloną od centrum z powodu związku z uczuciami należącymi
także do klasy STRACHU czy ogólniej PODNIECENIA: ZDENERWOWANIE, ROZDRAŻNIENIE, WZBURZENIE i ZNIECIERPLIWIENIE;
najbardziej peryferyjną związaną z metaforycznymi i metonimicznymi przeniesieniami: PASJA, FURIA, SZAŁ i JAD.

Lidia Jordanskaja, oprócz uczuć wymienionych przez Agnieszkę Mikołajczuk w dwóch pierwszych grupach, a także uczucia ROZDRAŻNIENIA z grupy trzeciej, do klasy GNIEWU dołącza uczucie ZAZDROŚCI,
które eksplikuje przy pomocy uczucia ROZDRAŻNIENIA [Jordanskaja,
1972, s. 118–120]. Obie badaczki GNIEW i OBURZENIE zaliczają do
uczuć „szlachetnych”, powstających z podniosłych powodów, pojawiających się w wyniku intelektualnej oceny zdarzenia Z jako złego lub niepożądanego [Jordanskaja, 1972, s. 118–119; Mikołajczuk, 2000, s. 124–125;
Wierzbicka, 1999(a), s. 158–159]. Jedynie Mikołajczuk uczucia ZŁOŚCI,
WŚCIEKŁOŚCI, IRYTACJI, FURII, PASJI i SZAŁU zalicza do grupy
uczuć mających charakter sensoryczny, czyli pozbawionych intelektualnej
oceny, wiążących się jednak z bezpośrednim odczuwaniem przez subiekt
przykrości wywołanej wydarzeniem Z [Mikołajczuk, 2000, s. 125].
W analizowanych przeze mnie programach uczestnicy talk show nie
mówią o GNIEWIE, lecz używają jego potocznego i bardziej naturalnego
synonimu, jakim jest ZŁOŚĆ. Według Anny Wierzbickiej ZŁOŚĆ
13

Na te same aspekty powstawania GNIEWU zwracają uwagę psychologowie [por. Oatley, Jenkins, 2003, s. 257, Doliński, 2004, s. 409–414].
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w języku polskim jest pojęciem bardziej podstawowym niż GNIEW.
Zawiera w sobie element sprzeciwu wobec tego, co się dzieje ze strony
innej osoby (‘coś się stało – nie chcę tego’), a także element odwetu
(‘chcę zrobić coś złego’) [Wierzbicka, 1999a, s. 159; por. Mikołajczuk,
1999, s. 215, 2004, s. 37). O ZŁOŚCI mówi się, używając leksemów:
złościć się, rozzłościć się, złość (w tym na złość komuś), być złym.
58. Ewa Drzyzga: To tak o ścianę, żeby rozładować nerwy? [Gość: Tak,
tak] Co wtedy ją denerwowało? Dlaczego dostawałaś tym kapciem
albo tym butem, czy ta szklanka lądowała?
Gość: Nie wiem. Może tak samo, dlatego że był tata taki, a nie był
inny. Nie miała tego może, tej rodziny. Tak jakby chciała mieć tego
męża, który się nią będzie opiekował.
Ewa Drzyzga: A na ciebie za co się złościła?
Gość: Nie wiem, że może jej nie wychodziło to, co miało jej wyjść.
Dostałam kablem po głowie..
W powyższym przykładzie gość mówi o sobie jako o obiekcie złości ze strony matki, podkreślając jednocześnie brak wiedzy na temat
przyczyny tego uczucia. Złość pojawiła się więc w wyniku braku kontroli nad sobą, na co w definicji tego uczucia zwraca uwagę Agnieszka
Mikołajczuk [Mikołajczuk, 1999, s. 217–218]. Ten i następne przykłady
wskazują na związek ZŁOŚCI z byciem wobec drugiej osoby złym, kiedy
to manifestuje się swoje uczucie poprzez agresywne zachowanie.
59. Ewa Drzyzga: A to była ich wina, że to one cię rozzłaszczały?
Gość: Nie.
Ewa Drzyzga: Nie. Coś cię tam rozzłościło i cios szedł w ich stronę.
60. Ewa Drzyzga: Robisz to ze złości?
Osoba z publiczności: Robię to ze złości, dlatego że to moje
postępowanie jest czymś udokumentowane. Ja nie robię tego,
bo mi się chce, tylko po prostu jest to… [Ewa Drzyzga: Ktoś ci to
kazał] Nie. Jest to mój bunt przeciwko mężowi.
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ZŁOŚĆ jest także wyrazem sprzeciwu czy niezgody na zachowanie innej osoby wobec podmiotu doświadczającego tego uczucia, co ma
postać ‘złoszczę się, ponieważ nie pozwalasz mi robić tego, co chcę’ –
tak jak w przykładzie 60. W przykładzie 61. prowadząca, pytając gościa o powody zostania panią do towarzystwa, zasugerowała, że mogły
być one związane z uczuciem złości do rodziców, którzy nie zgadzali
się na pewne zachowania swojej córki i nie akceptowali ich.
61. Ewa Drzyzga: Dlaczego nią zostałaś, panią do towarzystwa? Na
złość rodzicom?
Gość: Nie może tyle co na złość, ale po prostu bo mi nie starczało
600 czy 700 złotych na życie.
Obiektem złości w wypowiedziach uczestników są przede wszystkim osoby bliskie, pozostające w równorzędnych [przykład 60., relacja mąż–żona] lub podrzędnych relacjach [przykład 58., 59., relacja
matka–dzieci], co świadczyć może o tym, iż łatwiej pozwalamy sobie
na wyrażanie ZŁOŚCI w stosunku do osób bliskich.
WŚCIEKŁOŚĆ jest jednym z najintensywniejszych odcieni
GNIEWU. W analizowanych programach tylko dwukrotnie użyto
wyrażenia być wściekłym. W obu przykładach uczucie to jest wyrazem
ogromnej niezgody ze strony osoby komunikującej wściekłość na działania osób dla niego ważnych, pełniących ważne funkcje.
62. Ewa Drzyzga: I co ty na to?
Gość: Ja byłam zaszokowana. To było dość daleki kawałek od tego
miejsca, gdzie miałam się udać do drugiego miejsca, i przez całą
drogę muszę powiedzieć, że była we mnie taka straszna złość, bunt,
że dlaczego ja. [Ewa Drzyzga: Byłaś wściekła na niego?] Wściekła, byłam wręcz wściekła! Tak, byłam mówię. Ja tam przyszłam
w zupełnie innej sprawie, a on mi każe iść [Ewa Drzyzga: Kazać się
leczyć] na terapię. Nie, dla mnie to było coś niesamowitego, no ale
tak, jak mówię, sytuacja mnie zmusiła, więc musiałam iść.
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63. Ewa Drzyzga: Każecie mi się nie martwić. Co się z nim dzieje, jeżeli
go nie ma dwa dni w domu.
Ekspert: Sama tego nie rozumiałam. Pamiętam, jak na pierwszym mityngu AA, no lat temu dwadzieścia parę, wyszłam z tego
mityngu na przerwę wściekła. Co ta kobieta mówi?! Ten jej mąż
tam gdzieś w garażu, w tej chwili, w mróz, nieprzytomny leży, może
umrzeć i tak dalej. I one powiedziały: „słuchaj ty dopiero zaczynasz
się uczyć, uspokój się Luba, zaufaj nam”. I ja zaufałam, bardzo cieszę, że zaufałam i że ty zaufałaś, i że inni ludzie ufają, że ci, którzy
przeszli pewne doświadczenia w poszukiwaniu własnej tożsamości.
„Gdzie jest moje miejsce” tak, jak ty pięknie mówisz: „jakie są moje
granice, nie pozwolę się niszczyć”, prawda?
W przykładzie 62. kobieta reaguje WŚCIEKŁOŚCIĄ na informację, że wskazane byłoby w jej przypadku leczenie alkoholizmu (do którego nie chciała się przed sobą przyznać) – jest to reakcja na informację
podważającą dotychczasowy obraz siebie, a więc informacja zagrażająca własnemu wizerunkowi. Uczucie to pojawia się w towarzystwie
SZOKU, ZŁOŚCI i BUNTU. Z kolei w przykładzie 63. WŚCIEKŁOŚĆ
jest uczuciem doświadczanym przez osobę będącą w roli ucznia (uczącą
się), a skierowanym do osoby mającej pozycję autorytetu. Pojawia się
jako sprzeciw na proponowane przez autorytet działania w stosunku
do osoby uzależnionej, uczestniczącej w terapii.
Kolejnym uczuciem z grupy GNIEWU, które jest komunikowane
w badanych programach, jest ZDENERWOWANIE wyrażane słowami
denerwować kogoś oraz denerwować. Anna Wierzbicka włącza to uczucie do klasy semantycznej WZRUSZENIA i definiuje je jako uczucie, które
pojawia się, kiedy nie możemy spokojnie robić tego, co chcemy [Wierzbicka,
1971, s. 57]. Zauważa też, że jest ono „stanem nienormalnego wewnętrznego podniecenia i gotowości do wybuchu” [Wierzbicka, 1999(b) s. 176],
byłoby więc ono uczuciem torującym drogę ZŁOŚCI lub WŚCIEKŁOŚCI.
64. Ewa Drzyzga: Byłeś punkiem?
Gość(1): Tak.
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Ewa Drzyzga: To się mamie nie podobało?
Gość(1): No trochę jej nie pasował wygląd i poglądy.
Ewa Drzyzga: To znaczy, jak wyglądał?
Gość(2): No jak punkowy, po prostu będąc brzydko ubranym
Ewa Drzyzga: A poglądy?
Gość(2): A poglądy miał różne.
Gość(1): Raczej zupełnie inne niż mamy.
Ewa Drzyzga: No to, co ją denerwowało?
Gość1: No w ogóle styl zachowania, no bo nie powiem, bo [Ewa
Drzyzga: A co to za zachowanie?] rozrabiałem, no jakby nie patrzeć.
Zresztą, jak większość teraz młodzieży.
65. Ewa Drzyzga: A co cię denerwuje u nich?
Gość: Nie wiem, jak to określić, ale tak za często zmieniają zdanie na różne tematy.
66. Ewa Drzyzga: A dlaczego nie powiedziałaś?
Gość: Bałam się, że będą chcieli wyciągnąć mnie stamtąd. Bałam się,
że po prostu będzie chciała w jakiś sposób przeszkodzić mi w tym.
Ewa Drzyzga: A szef powiedział, żebyś nie mówiła rodzicom, dlaczego masz się przeprowadzić?
Gość: Nie, nie powiedział mi, ale ja wiedziałam, żeby po prostu
ich nie denerwować.
67. Ewa Drzyzga: Czyli denerwowało cię to, że oni narzekali a nie
robili wszystkiego, żeby właśnie to zmienić.
Gość: Tak, tak, to mnie denerwowało. Znaczy nie tyle denerwowało, co drażniło mnie strasznie.
Ostatnim uczuciem z grupy GNIEWU jest IRYTACJA. Jak zauważa
Agnieszka Mikołajczuk, IRYTACJA (mimo jednoznacznej oceny negatywnej) wydaje się słowem neutralnym, opisującym stan psychiczny
[Mikołajczuk, 2000, s. 128]. Dla Jordanskiej irytować się różni się z kolei od złościć się jedynie pod względem stylistycznym, przy czym ten
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drugi wyraz jest nacechowany bardziej potocznie [Jordanskaja, 1972,
s. 119]. Iwona Nowakowska-Kempna zwraca natomiast uwagę, że znaczenie uczucia IRYTACJI zawiera informację, że jakieś zdarzenie Z narusza normę (prawną, obyczajową, towarzyską bądź indywidualną),
„rozumianą jako subiektywne przekonanie eksperiencera, że tak a tak
być powinno” [Nowakowska-Kempna, 1986, s. 160].
W talk show irytować (kogoś/się) pojawiło się tylko dwa razy i to
w wypowiedziach prowadzącej nazywających uczucia przeżywane
przez gościa (w tym wypadku drugoplanowego), np.:
68. Ewa Drzyzga: To czym on cię tak irytuje?
Gość: Po prostu stronę zawsze trzyma za rodzicami i za rodzeństwem.
69. Ewa Drzyzga: Jakimś konkretnym zachowaniem czy wygląd wzbudził twoje zaufanie?
Osoba z publiczności: Wygląd.
Ewa Drzyzga: No tak. Zdarzają się takie momenty, kiedy jest
poirytowany?
Osoba z publiczności: Tak, ale mi tego stara się nie pokazywać.
Ewa Drzyzga: No nie wierzę, że się nie zdarzył ani jeden taki
moment?
Osoba z publiczności: To znaczy, jeżeli ma jakieś problemy, to
nie okazuje mi tego.
Wydaje się, że użycie w powyższych sytuacjach właśnie tego określenia (równie dobrze mogłoby to być złościć się) jest związane zarówno
z intelektualną oceną sytuacji (a nie jak we wcześniejszych przykładach
oceną sensoryczną), jak i próbą zachowania neutralności. Te dwa przykłady pokazują też, że w przypadku gości drugoplanowych moderatorka nie angażuje się emocjonalnie w relację (rozmowę) z nimi.
Kolejnym uczuciem–afektem z grupy negatywnych jest STRACH
reprezentowany w analizowanych programach przez uczucia: LĘKU,
STRACHU i PRZERAŻENIA. Psycholodzy podkreślają różnice między
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LĘKIEM a STRACHEM. Lęk wiąże się z brakiem realnego bądź nierealnego zagrożenia [Klimasiński, 2000, s. 32, Seligman, Walter, Rosenhan, 2003, s. 181–185]. Można więc powiedzieć, że strach to obawa
przed czymś określonym14, natomiast w przypadku lęku brak konkretnego obiektu wywołującego to uczucie. Martin E.P. Seligman, Elaine
F. Walker i David L. Rosenhan piszą, że: „strach wynika (zatem) z rzeczywistości lub z wyolbrzymienia rzeczywistego niebezpieczeństwa,
a źródłem lęku jest bardziej nierealne zagrożenie” [2003, s. 185]. Ma
to także odzwierciedlenie w języku, bowiem jak definiuje pojęcie bać
się Anna Wierzbicka: „on się boi = on się czuje tak, jak się zwykle czujemy, kiedy sądzimy, że może się nam stać coś złego, i chcemy, żeby
się to nie stało” [1971, s. 39].
Ktoś, kto się boi, przewiduje niebezpieczeństwo, jednak nie stanowi
ono rzeczywistego zagrożenia, a jest sytuacją, której zajścia sobie nie
życzy. Brak realnych przesłanek, by twierdzić, że pewne fakty zaistnieją
w przyszłości, jednak istnieje sąd–przypuszczenie, że „zajdą pewne zdarzenia, w których konsekwencji zaistnieje to, którego eksperiencer się
lęka” [Nowakowska-Kempna, 1986, s. 61–62]. Według Ewy Jędrzejko
i Iwony Nowakowskiej-Kempnej, by można było mówić o LĘKU, muszą
zostać spełnione trzy warunki: „1) x sądzi, że z jest możliwe, 2) x ocenia z negatywnie i 3) x nie chce z ” [Jędrzejko, Nowakowska-Kempna,
1984, s. 153]15.
Wyrazem z grupy STRACHU, najczęściej pojawiającym się w wypowiedziach, jest bać się (uczucie LĘKU).

14

15

Dobrym przykładem są różnego rodzaju fobie, będące lękami przed konkretnymi sytuacjami lub przedmiotami, na przykład agorafobia (lęk w miejscach publicznych), klaustrofobia (lęk przed zamkniętą przestrzenią), arachnofobia (lęk przed pająkami) [Seligman, Walter, Rosenhan, 2003, s. 185–193].
Badaczki zwracają uwagę także na sytuacje, w których zdarzenie Z, którego boi się X,
obiektywnie może być wartościowane pozytywnie, zaś przez jednostkę subiektywnie
może być wartościowane negatywnie. Mamy wówczas do czynienia z podwójnym wartościowaniem, kiedy to: „sądzę, że Z nie jest złe obiektywnie, lecz uważam je za złe dla
mnie i zatem nie chcę Z” [Jędrzejko, Nowakowska-Kempna, 1984, s. 155–156].
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70. Ewa Drzyzga: Czy ta choroba jest uleczalna?
Ekspert: Boję się, że w tym wypadku, prawda, nie rokują lekarze zbyt dobrze.
71. Ewa Drzyzga: Ale nie chciał bo…?
Gość: Bał się, że nie zdąży wychować, że zabraknie mu czasu?
Ewa Drzyzga: A ty się nie bałaś tego?
Gość: Nie.
72. Ewa Drzyzga: Nie bała się?
Gość: Bardziej [Ewa Drzyzga: Wiesz, ludzie boją się, prawda?]
Ewa Drzyzga: Ludzie boją się ludzi niepełnosprawnych.
Gość: Tak. Bardziej ja bałem się reakcji siostry, niż siostra
wydaje się bała się mnie, lżej do tego podchodziła.
73. Ewa Drzyzga: No właśnie [Gość: A do Czeczeni byś nie pojechała?]
Gość: Szczerze powiem, że nie wiem.
Ewa Drzyzga: A dlaczego?
Gość: Może to dziwnie zabrzmi, ale chyba bym się bała. To znaczy uważam, że tam jest bardziej niebezpiecznie. To znaczy jest
też tak, że Kosowo już znam i naprawdę w ogóle nie czuję się niebezpiecznie tam.
74. Ewa Drzyzga: Słuchaj, może ty się minąłeś z powołaniem? Może
ty powinieneś być wręcz osobą duchowną, która radzi innym?
Osobą, która powinna otworzyć coś takiego, jak instytucja telefon
zaufania?
Gość: To znaczy być może jest to pomoc dla innych, ale szczególnie to była pomoc dla mnie, bo ja byłem po prostu po odejściu żony
ponad pięć lat temu. To spadło na mnie jak grom z nieba, jak Titanic w mule pozostałem z chłopakiem, który miał problemy, z synem
moim Wiktorem, który jest tu [Ewa Drzyzga: Mhh] na widowni
i bałem się, żebym zawału nie dostał, żebym się nie załamał,
żebym nie zwariował albo sobie życia nie odebrał.
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75. Ewa Drzyzga: Czego najbardziej się boisz?
Gość: Najbardziej boję się chyba upaść na ulicy, dostać jakiejś formy
krwotoku, gdzie ktoś obok przejdzie i stwierdzi, że na pewno ten
ktoś jest pijany albo narkoman i jeszcze okradną – tego się boję.
76. Ewa Drzyzga: Nie bałaś się o to, jak on zniesie te przytyki właściwie [Gość: Bałam się] byliście samotni wtedy.
Gość: Bardzo, coraz samotniejsi z roku na rok, ale no bałam się
o niego bardzo, dlatego że psychicznie to nie był nigdy silny
[Ewa Drzyzga: Mhh], mimo że jest mężczyzną. I nadchodziły
takie momenty, że zamykał się w sobie bardzo, odizolowywał
się od świata tam właśnie w tym swoim forcie, godzinami tam
przebywając, robiąc coś, i mało wtedy w ogóle nie chciał rozmawiać prawie z nikim.
Wydarzenia, o których w trakcie rozmowy opowiadają uczestnicy
programu, stanowią część ich życia, stąd też komunikowany przez
nich lęk jest związany z negatywną oceną wydarzenia niebezpośrednio im zagrażającego, a hipotetycznie mogącego nastąpić w przyszłości. Niesie ono ze sobą potencjalne cierpienie i ból oraz zagrożenie dla
ich zdrowia i życia [przykłady 75.–77.]. LĘK dotyczyć może odrzucenia i braku akceptacji [przykład 72.], śmierci [przykład 70. i 71.], choroby lub kalectwa [przykłady 74.–75.]. Osoba doznająca tego uczucia
jawi się jako ktoś, niemający wpływu na swoje położenie – musi biernie poddać się sytuacji i czekać na rozwój wydarzeń; towarzyszy więc
często temu uczuciu BEZRADNOŚĆ [przykład 72., 73., 74., 77.].
Poniższe wypowiedzi, w których jest mowa o STRACHU, ukazują
pojawienie się tego uczucia w reakcji na konkretną sytuację.
77. Ewa Drzyzga: Będzie nowy strach? [kobieta chora na cukrzycę
przed urodzeniem dziecka – G.P]
Gość(1): Ja wiem? Nie.
Gość(2): Może nie będzie, zakładamy że nie będzie.
Gość(1): Trzeba się z tym liczyć zawsze [Ewa Drzyzga: Mhh].
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78. Ewa Drzyzga: Przestraszyłeś się wtedy, dlatego [Gość: Nie przestraszyłem] jej nie pocieszyłeś?
Gość: Stanęła mi, widząc to cierpienie małego [Ewa Drzyzga: Mhh]
i jej nago oklejoną różnymi ssawkami, rurkami, gdzie tylko otwór, to
rurka. To ja nie mogłem na to patrzeć, mnie zatkało, kluska w gardle, jak to się mówi, słowa nie powiedziałem tylko [Ewa Drzyzga:
Odwróciłem się…] Nie, siedziałem zatubowany, owinięty, bo tam
całkowita sterolizacja [Ewa Drzyzga: sterylność] I taboret owinięty prześcieradłem, i w ogóle na tym siedziałem chyba z 10 minut,
słowa nie powiedziałem, tylko bełkocząc, wyszedłem, wsiadłem
w pociąg, pojechałem do Gdyni. Zmieniłem bieliznę, miałem pretensje, wyrzuty, że nade mną się ludzie obcy litują, mnie pocieszają, a ja własnej córki nie mogę pocieszyć, i wracając bieliznę zmieniłem, dotarłem prosto do Łodzi. Na drugi dzień było inaczej, na
trzeci dzień jest lepiej, na czwarty dzień jest lepiej.
79. Ewa Drzyzga: Kiedy to zrobiłeś, to...
Gość: To w szok wpadłem, wyszłem z mieszkania, poszłem do
domu.
Ewa Drzyzga: W co ją trafiłeś?
Gość: W szyję. No i poszłem do domu, wróciłem, bo jak wyszłem od
niej, przez okno wyrzuciłem nóż. Nie, bo się wystraszyłem. W ogóle,
w szoku byłem. Poszłem do domu, wróciłem, ten nóż wziąłem do
domu przyniosłem, zaraz mamę zbudziłem, ojca, rozpłakałem się,
powiedziałem, o co chodzi i w ogóle wszystko powiedziałem, jak było.
Ojciec zaraz poszedł zobaczyć, czy tam Wiolecie coś się nie stało
i takie rzeczy, ale ona nie otwierała, bo musiała wcześniej już wyjść
do rodziny, czy tam na pogotowie, nie [Ewa Drzyzga: Mhh]. No i za
jakiś czas, godzinę, pół, policja przyjechała i mnie zabrali.
Podobnie jak SZAŁ także i PRZERAŻENIE jest uczuciem o większej intensywności w stosunku do STRACHU, a jak twierdzi Lidia Jordanskaja: „przerażenie jest reakcją na coś potwornego, co może nie
dotyczyć podmiotu uczucia” [1972, s. 118]. Uczucie to powoduje raczej
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znieruchomienie podmiotu i właśnie taką reakcję fizjologiczną, inaczej niż w przypadku PANIKI, której skutkiem jest aktywność. PRZERAŻENIE zakłada wydarzenie się Z lub/i określone zachowanie Z,
o którym podmiot sądził, że nie jest możliwe. Jest w tym przypadku
podobne do ZASKOCZENIA.
80. Ewa Drzyzga: Jaka jest pierwsza myśl po takim strzale? [zabiciu
człowieka – G.P.]
Gość: Nie ma myśli, jest przerażenie. Nie ma zadowolenia, nie
ma spokoju. Jest jedna podstawowa sprawa po tak nieprzyjemnym strzale. Proszę mi wierzyć, wycierałem się przez następne pół
roku, wycierałem własną twarz bez sensu zupełnie [Ewa Drzyzga:
Dosłownie?] Dosłownie. Działałem zupełnie podświadomie. Zdawałem sobie z tego sprawę, że efekt tego strzału musiał być no tak
straszny, iż to pozostawia jednak ślady.
81. Ewa Drzyzga: Co czuje matka, kiedy dowiaduje się, że jej piętnastoletnia córka też będzie mamą?
Gość(1): No troszkę z początku, jak się dowiedziałam, no to był
taki no żal.
Ewa Drzyzga: Żal?
Gość(1): No straciłam… niby ufałam jej, no ale potem już...
Ewa Drzyzga: Czyli to był żal, że zawiodła twoje zaufanie. A twoim
rodzicom było żal, że już nie będziesz mogła się uczyć, tak?
Gość(2): stracona młodość już przejście w dorosłe życie.
Ewa Drzyzga: Twoi rodzice też tak myśleli? Czy było żal im, że
zawiodłeś ich zaufanie?
Gość(3): Na pewno tak.
Ewa Drzyzga: Też więc żal. Jakieś jeszcze uczucia?
Gość(1): No nie, ale później już...
Ewa Drzyzga: Przerażenie?
Gość(1): No właśnie przerażenie, bo rzuciła szkołę [Ewa Drzyzga: Mhh]. No ale potem to już jakoś sobie poradzimy.
131

Talk show Szczerość na ekranie?

82. Ewa Drzyzga: Jak ty mu to powiedziałaś, że jest tatą to ucieszył
się? Jak zareagował? Też był przerażony?
Gość: To znaczy i się cieszył, i był przerażony.
Ewa Drzyzga: A ty sama?
Gość: Cieszyłam się.
Ewa Drzyzga: Nie było w tobie strachu, lęku?
Gość: To znaczy, martwiłam się, co będzie ze szkołą, ale tak ogólnie to się cieszyłam.
W przykładzie 82. gość mówi o PRZERAŻENIU, któremu towarzyszy RADOŚĆ – jest to jednak powtórzenie uczucia, które pojawiło
się w pytaniu prowadzącej. Dla rodzica wiadomość, że jego niepełnoletnie dziecko będzie już miało swoje dziecko, to dodatkowy strach
przed tym, jak będzie wyglądało dalej jego życie. PRZERAŻENIE jest
więc zorientowane na przyszłość i zawiera w sobie element poczucia
odpowiedzialności w postaci lęku przed tym, co się zdarzy.
Kolejną grupą uczuć–afektów negatywnych jest grupa SMUTKU.
Według Iwony Nowakowskiej-Kempnej „smutek przeżywa się wówczas, kiedy doznający uczucia uważa, że nie ma wpływu na stan rzeczy, o którym chciałby zadecydować, aby zaszedł (gdy z jest dobre)
lub nie zaszedł (gdy z jest złe); stąd smutek nazywa uczucie pozbawienia, niespełnienia czegoś” [1986, s. 84–85; por. Wierzbicka, 1971, 62].
SMUTEK jest uczuciem spowodowanym niemożnością realizowania
swoich pragnień, i stanowi reakcję na sytuację, w której zagrożona jest
jakaś wartość, na przykład zdrowie, życie, przy czym mówiący czuje,
że nie ma wpływu na zachodzącą się sytuację [Nowakowska-Kempna, 2000, s. 246].
83. Ewa Drzyzga: Często się kłócisz z Panem Bogiem?
Gość: Ostatnio przestałam, troszeczkę stonowałam, ale był czas
przez liceum, to było no stop, i zdarza się jeszcze właśnie coś takiego,
jak bywają ciężkie miesiące, gdzie odchodzą cztery, pięć osób chorych na mukowizcydozę, i wtedy mam tak totalny dół, że wyjść
z niego jest bardzo ciężko.
132

Psychoterapia na ekranie?

84. Ewa Drzyzga: Każdy próbował ulepszyć waszą [Gość: Tak] sytuację?
Gość: Tak. No i takie różne właśnie kłótnie były między nami
i zrobiło się smutno, przykro, każdy z nas praktycznie chodził
sam. On był człowiekiem takim, że jak się zamknął, to się miesiącami nie odzywał.
85. Ewa Drzyzga: Ty wierzysz w to, że można stworzyć stały, długi związek?
Osoba z publiczności: No znam mnóstwo takich ludzi naokoło.
Jeden mój związek bardzo ciekawy, niesłychanie interesujący [Ewa
Drzyzga: Mhh] trwał przez lat dwanaście i w dalszym ciągu jestem
z tą osobą w bardzo serdecznej przyjaźni, mimo że doszło, że tak
powiem, między nami do rozstania w okolicznościach bardzo,
bardzo smutnych. No ale cóż, no trzeba dalej.
W powyższych przykładach goście komunikują SMUTEK, nie używając czasownikowej nazwy uczucia. W przykładzie 83. pojawia się
potoczny frazeologizm mieć doła. W przykładzie 85. natomiast gość
nie mówi wprost o uczuciu, które towarzyszyło mu podczas rozstania
z partnerką po kilkunastu latach bycia w związku, lecz zwraca uwagę
jedynie na bardzo smutne okoliczności. Można sądzić, że skoro czynniki zewnętrzne zostały określone jako bardzo smutne, także osoba
powinna wówczas doświadczać uczucia smutku.
W badanych przeze mnie programach mówi się także o CIERPIENIU, które jest rodzajem SMUTKU, gdyż „czujemy, że nie możemy
przestać pragnąć, aby nie działo się to, co stwierdzamy, że się dzieje”
[Wierzbicka, 1971, 46]. CIERPIENIE jest uczuciem, które pojawia się
w sytuacji, kiedy świadomie decydujemy się na zachowanie, które
jest dla nas niekorzystne (powoduje ono, że doświadczamy negatywnych emocji), ale którego zaprzestanie z kolei byłoby niekorzystne dla
innych. Cierpię więc, by inni nie doświadczali negatywnych uczuć i by
było im przyjemnie.
86. Ewa Drzyzga: A nigdy nie zarobiłeś pieniędzy na tym obrazie, na
żadnym z obrazów?
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Gość: Nie. Dosłownie ja wiem, może ze cztery, pięć obrazów sprzedałem, jak po prostu bieda przycisnęła i powiedzmy córce trzeba było
tam kupić kurtkę na zimę czy buty. I muszę powiedzieć, że z jednej
strony się cieszyłem, że sprawiam tą przyjemność, a z drugiej strony
cierpiałem, że musiałem się z tym Elvisem rozstać.
87. Gość: Gdyby on był z kimś w związku?
Ewa Drzyzga: Tak.
Gość: I byłby to związek szczęśliwy to broń Boże, będę cierpieć
do końca życia [Ewa Drzyzga: Ale nie rozbijesz?] Nie. Ale to jest
tak, żebym za dużo nie powiedział, bo jeszcze obejrzy program i się
domyśli, że to o niego chodzi.
W obu przykładach CIERPIENIE pojawia się, by zapobiec działaniu, które z moralnego punktu widzenia mogłoby zostać ocenione
negatywnie. W przykładzie 86. mówiący doświadcza tego uczucia, gdyż
musi rozstać się z przedmiotem mającym dla niego wartość emocjonalną, a czyni to dla dobra własnej rodziny, by zaspokoić jej podstawowe potrzeby. Przykład 87. z kolei pokazuje, że gość wybiera CIERPIENIE, zamiast dążenia do realizacji własnych pragnień (w tym wypadku
związanych z uczuciem MIŁOŚCI do drugiej osoby). W obu przykładach CIERPIENIE pojawia się w relacji do osób ważnych (rodzina lub
nieosiągalny obiekt westchnień).
Dość dużą grupę uczuć–afektów negatywnych stanowi WSTYD,
który często jest określany uczuciem o charakterze społecznym i przez
badaczy kultury uważany za jeden z najważniejszych (obok strachu)
regulatorów zachowań społecznych [Jędrzejko, 2000, s. 70; por. Kosowska, 1998; Łotman, 1972; Mikołajczuk, 2004, s. 37–39], bowiem zawiera
ocenę moralną zachowania. Wstydzimy się tego, co oceniane jako złe
albo przez nas, albo przez społeczeństwo [Jordanskaja, 1972, s. 116–117;
Jędrzejko, 2000, s. 64]. „Wstydzić się można i czynu, i nieumiejętności
w robieniu czegoś, i braków w wyglądzie zewnętrznym itd., tj. czegokolwiek złego, co «należy» do podmiotu uczucia” [Jordanskaja, 1972,
s. 117]. WSTYD wiąże się także z chęcią ukrycia zachowania, które
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podmiot ocenia jako złe [Wierzbicka, 1971, s. 62–65], jest więc, zgodnie z propozycją Jordanskiej, antonimem DUMY.
W przykładzie 88. na pytanie, czy wstydliwe jest bycie prostytutką, gość podkreśla, że społeczeństwo nie rozumie takiego zachowania. Stwierdzenie to może też służyć zwróceniu uwagi, że gość nie
ocenia negatywnie swojego zachowania, natomiast taka ocena pojawia się ze strony społeczeństwa.
88. Ewa Drzyzga: Ty też jesteś zadowolona ze swojej pracy? [jako pani
do towarzystwa – G.P.]
Gość: Zadowolona nie, ale pieniądze, które ta praca daje…
Ewa Drzyzga: Zadowolona nie jesteś, czyżby to było coś wstydliwego?
Gość: To znaczy nie, może nie tyle wstydliwe, ile po prostu społeczeństwo nasze jeszcze nie potrafi zrozumieć takich osób, które
uprawiają taki a nie inny zawód.
89. Ewa Drzyzga: Mój kolejny gość Nicole twierdzi, że to kim jest dzisiaj
i to czym się zajmuje, zawdzięcza przede wszystkim swoim rodzicom. Poznajcie Nicole [brawa] Czy to, co robisz, jest wstydliwe?
[gość za parawanem].
Gość: Mi się wydaje, że tak.
W przykładzie 89. WSTYD manifestuje się poprzez to, że gość nie
zdecydował się ani na pokazanie swojej twarzy, ani sylwetki. Uczuciu
temu towarzyszy więc STRACH przed konsekwencjami związanymi
z ujawnieniem siebie [Krzpiet, 2005, s. 140]. Najlepiej nie ujawniać
publicznie tego, czego się wstydzimy.
90. Ewa Drzyzga: Reklama, której się wstydzisz?
Ekspert: No była taka jedna, której się wstydziłem. To było wówczas, kiedy właśnie jeszcze nie...
91. Ewa Drzyzga: Czy ty przyznałabyś się, że masz problem z piciem,
jeżeli byś miała taki problem?
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Osoba z publiczności: Wydaje mi się, że raczej nie. Po prostu bym
się wstydziła, ale to chyba dlatego, że w ogóle jestem osobą nieśmiałą. To nie jest sprawa alkoholizmu tylko.
92. Ewa Drzyzga: A ty Jolu wstydziłaś się tego, że jesteś alkoholiczką?
Gość: Znaczy że jestem alkoholiczką to dowiedziałam się dopiero
właśnie na różnych terapiach. Ja wiedziałam, że jest coś nie tak.
Tak jak tu moje koleżanki, każdy który coś tam jeszcze czuje, wie
że coś jest nie w porządku, ale nie wie co. Ja byłam taką osobą,
która się wstydziła, rzadko. Później, jak się człowiek upił, to nie
kontrolował, co robił, prawda, ale starałam się pić w zamkniętych
pomieszczeniach. Nie wiem, przebłysk jakiegoś szacunku jeszcze
do siebie, którego już później wcale nie było, nie pozwalał mi chodzić po ulicach. Wydawało mi się, że jak wyjdę na ulicę pijana, to
już jestem tak [Ewa Drzyzga: skreślona?] jestem na pewno, tak jak
mówią, ta spod budki z piwem. Jeszcze to mnie jakoś dziwnie trzymało, że jestem lepsza od innych. To oczywiście jest oszukiwanie
samej siebie.
93. Gość: No może to tak nieładnie trochę, ale po prostu trzeba było to
zrobić. Moja rodzina jest bardzo tradycyjną rodziną. Ja i tak byłam
czarną owcą, pierwszą w rodzinie, bo się rozwiodłam, no i [Ewa
Drzyzga: Już był wstyd?] dostałam za to cięgi. Tak, oczywiście
ogromny, ale...
Ewa Drzyzga: Zaakceptowali Adasia już teraz?
Z wypowiedzi uczestników talk shows prowadzonych publicznie
widać wyraźnie, że przyznają się do uczucia, które najczęściej człowiek
stara się przed innymi ukryć za zasłoną tabu [Leszczyński, 1988]. WSTYD
bowiem obnaża naszą niedoskonałość i małostkowość, zwraca uwagę
na czyny, które przez społeczeństwo są oceniane negatywnie i podlegają
surowemu osądowi moralnemu. Goście talk show mówią przede wszystkim o zachowaniach, które są lub były dla nich wstydliwe, na przykład
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rozwiedzenie się, nadużywanie alkoholu, sprzedawanie własnego ciała,
i co się z tym wiąże – mówią o rolach społecznych nieakceptowanych
przez opinię publiczną (rozwódka, alkoholiczka, prostytutka). Być może
sam fakt, że decydują się ujawniać publicznie to „zakazane” uczucie,
świadczy o ich wierze w edukacyjny charakter programu.
Podobnemu negatywnemu osądowi moralnemu podlega uczucie
z grupy ZAZDROŚCI. Lidia Jordanskaja włącza ZAZDROŚĆ do klasy
GNIEWU i zwraca uwagę na uczucie ROZDRAŻNIENIA, które przeżywa A w związku z niemożliwością zajścia faktu B, którego A pragnie, a który jest obecny u C – w przypadku zazdrościć (czegoś) [Jordanskaja, 1972, s. 120]. Dla Iwony Nowakowskiej-Kempnej ZAZDROŚĆ
„to rodzaj smutku, który przeżywamy, gdy ktoś ma dobra, których mieć
nie powinien, a które nam się należą” [Nowakowska-Kempna, 1995,
s. 121]. Uczucie to jest związane po pierwsze, z brakiem czegoś, co bardzo chcemy mieć, a po drugie, z posiadaniem tego przez inną osobę.
Możemy wyróżnić więc zazdrość o kogoś i zazdrość o coś.
W programie „Rozmowy w toku” ZAZDROŚĆ jest zorientowana
na relację i ma postać być zazdrosnym o kogoś, co wiąże się z pragnieniem mówiącego, by mieć bliską osobę tylko dla siebie i niechęcią dzielenia się nią z innymi [Jordanskaja, 1972, s. 120; Gugała, 2004, s. 48].
94. Ewa Drzyzga: Słyszysz, jak oni mówią, nam. [Gość: Tak] Nie jesteś
zazdrosna? [Gość: Nie] Nasza Iga. [Gość: Oni są bardzo odpowiedzialni za nią.] Aha. Ile osób przychodzi do niej teraz?
95. Ewa Drzyzga: Domyślam się, że nie jesteście o siebie zazdrośni,
bo potraficie oddzielić uczucie od profesji?
Gość: To znaczy się nie mogę powiedzieć, że tutaj w ogóle zazdrości jako takiej nie ma, no ale trzeba to pogodzić.
Ewa Drzyzga: Czyli troszeczkę jesteś zazdrosny?
Gość: Owszem.
96. Ewa Drzyzga: On mówi, że jest o ciebie zazdrosny, jak ty się spotykasz w większości, tak mówisz przynajmniej, z mężczyznami po
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pięćdziesiątce albo blisko sześćdziesiątki. A co ty masz powiedzieć, jak
on się spotyka z dziewczynami, które mają 20 lat i są w twoim wieku?
Gość: Jestem zazdrosna, zwłaszcza jeśli są atrakcyjniejsze ode
mnie.
97. Ewa Drzyzga: Czy ty ufasz Kordianowi?
Gość: Ufam.
Ewa Drzyzga: A jesteś pewna, że to jest miłość?
Gość: Jestem pewna na pewno.
Ewa Drzyzga: A może on jest z tobą, dlatego bo ty nie jesteś
zazdrosna, ślepo mu ufasz, a jak znajdzie już taką kobietę, którą
kocha naprawdę, no to wtedy dla niej rzuci to, co robi, i będzie z nią
tworzył prawdziwe rodzinne życie [Gość: No nie sądzę].
98. Ewa Drzyzga: Czy twój mąż nie bywa zazdrosny?
Gość: No więc trudno mi powiedzieć, bo on tego nie okazuje zupełnie.
Ewa Drzyzga: Czyli ty nie czujesz, żeby on był zazdrosny.
Gość: No więc nie, właśnie nie czuję.
Ewa Drzyzga: Przepraszam, czy jak mówisz „no więc nie” to ja
mam rozumieć, że ty żałujesz tego?
Gość: No troszeczkę w pewnych sytuacjach mógłby okazywać tej
zazdrości.
99. Ewa Drzyzga: Od czego się zaczęło?
Gość: Od zazdrości [Ewa Drzyzga: a od]. Zabraniał mi wychodzić na przykład do sklepu, rzeczy mi rwał.
W przykładzie 99. gość mówi o uczuciu ZAZDROŚCI i jej niszczycielskiej sile, której towarzyszy agresywne zachowanie.
Przyznawanie się publicznie do ZAZDROŚCI nie jest mile widziane,
stąd też w przykładzie 100. gość stara się osłabić znaczenie tego uczucia
poprzez wprowadzenie wyrazu troszeczkę (podobnie w przykładzie 95.).
Tutaj ZAZDROŚĆ o lepszą rolę pojawia się w stosunku innych aktorek (koleżanek z pracy).
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100. Gość: No nie wiem, to trudno powiedzieć, bo troszkę zazdrości
może jest wpisane w nasz zawód, bo każdy chce zagrać jakąś
rolę, która no będzie się podobała, która pokażą się. No a to jest
wszystko łut szczęścia też.
Ewa Drzyzga: Zobaczmy, czego mogą zazdrościć koleżanki.
[fragment reklamy]
Ewa Drzyzga: Syn nie jest zazdrosny o Przemka Saletę?
Gość: Dwóch synków, po prostu jeden starszy, drugi młodszy.
Do uczuć zawierających w sobie SMUTEK należy także grupa
ROZCZAROWANIA reprezentowana przez wyraz mieć żal do kogoś.
Jak stwierdza Iwona Nowakowska-Kempna: „rozczarowanie to rodzaj
smutku, przeżywany wówczas, gdy ktoś/coś zawiódł nasze oczekiwania” [1995, s. 121; por. Jordanskaja, 1972, 122]. X doświadcza uczucia
ROZCZAROWANIA na skutek działania Y-a, przy czym działanie to
jest przez X-a ocenianie negatywnie oraz X pragnie, aby Y w taki sposób
wobec niego się nie zachowywał [Wierzbicka, 1971, s. 44]. Najczęściej
pojawiającym się uczuciem z tej grupy jest ŻAL (do kogoś) wyrażany
za pomocą rzeczownikowej formy żal + czasownik czuć/mieć/być.
101. Ewa Drzyzga: I to dlatego dziś się między innymi nie pokazałaś?
Gość: Tak i czuję do nich żal też. Nie mogę tego do tej pory ścierpieć, że musiałam się wyprowadzić z domu.
102. Ewa Drzyzga: Jak otoczenie zareagowało na pani popularność?
Gość: No syn się chwalił, owszem, a wnuczka to mówiła „ooo babcia znów w telewizji”. No miałam taki największy żal ze Statoil,
jak ja to mówię, bo to się na reklamie nadaje. Byłam na rodzinnym weselu w restauracji na Starym Mieście, gdzie są schodki.
I na tych schodkach stałam, ponieważ było gorąco, więc wychodziłam troszkę odetchnąć świeżym powietrzem. Przed restauracją był ogródek, gdzie siedzieli nie tylko goście weselni, ale także
goście tacy z miasta. No i tacy goście z miasta, jeden do drugiego,
bo mnie później weselni goście opowiadali, jeden drugiego trąca
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i tak: „ty zobacz to ta ze Statoil, co ona tu robi”. A ten drugi mówi:
„jak to co, tankuje” [śmiech prowadzącej, publiczności, brawa].
103. Ewa Drzyzga: Nie masz trochę żalu do losu, że przez te 40 lat
w teatrze, będąc na scenie, aktywnie działając, byłaś mniej
rozpoznawana na ulicy niż teraz po jednej sesji?
Gość: Takie jest życie, pełne niespodzianek. A poza tym, no ja myślę,
że nie można w ten sposób mówić. Zdarzyło mi się to już trochę
w późnym wieku, czy za późno? No szkoda, no może i szkoda.
104. Ewa Drzyzga: Czyli do niego nie masz pretensji? [Gość: Żadnego żalu]
Gość: do niego nie.
Ewa Drzyzga: Jak odbiera wnuki?
Gość: Wnuki? Bardzo je kocha [Ewa Drzyzga: Mhh], bo była,
widziała i chyba kocha je. Inaczej jak mnie na pewno, inaczej.
105. Ewa Drzyzga: Co czuje matka, kiedy dowiaduje się, że jej piętnastoletnia córka też będzie mamą?
Gość(1): No troszkę z początku, jak się dowiedziałam, no to był
taki żal.
Ewa Drzyzga: Żal?
Gość(1): No takie… ten, no straciłam… niby ufałam jej, ale potem już...
Ewa Drzyzga: Czyli to był żal, że zawiodła twoje zaufanie.
A twoim rodzicom było żal, że już nie będziesz mogła się tak uczyć?
Gość(2): Stracona młodość, już przejście w dorosłe życie.
Ewa Drzyzga: Twoi rodzice też tak myśleli? Czy było żal im, że
zawiodłeś ich zaufanie?
Gość(3): Na pewno tak.
Ewa Drzyzga: Też. Więc żal. Jakieś jeszcze uczucia?
106. Ekspert(1): Ale ja w twoim głosie słyszę żal. [Ekspert(2): Utajony
alkoholik] jest ci żal?
Ewa Drzyzga: Ty go tak oceniasz?
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Ekspert(2): Nie, nie, absolutnie nie, bo to jest jakiś taki kanał,
w którym mi się wydaje… [Eskpert(1): Nie mogę, nie mogę, nie
mam siły przebicia.]
Ewa Drzyzga: Słyszysz żal.
Eskpert(1): Tak. Chciałam do Wojtka powiedzieć: słyszę u ciebie,
w twoim głosie Wojtku ogromny żal, że była wspaniała dziewczyna,
że próbowałeś, serce i myśli, i wszystko poświęcałeś. I widzę z tamtych
czasów twoją bezradność. I chcę do wszystkich powiedzieć, że nie
musicie być tacy bezradni, że my specjaliści zajmujemy się takimi
osobami i dajemy im skrzydła do ramion, dajemy im instrumenty
do rąk, żeby uznawszy tę bezradność, przestać być bezradnym.
Także grupa SKRUCHY reprezentowana w analizowanych programach przez żałować czegoś zawiera element SMUTKU. SKRUCHĘ przeżywamy wówczas, kiedy zrobiliśmy coś złego, uważamy, że nie powinniśmy byli tego robić i nie chcemy, by o tym się ktoś dowiedział. SKRUCHA
to według Jordanskiej uczucie, którego doświadcza się „tylko z powodu
postępku” niekoniecznie brzydkiego [Jordanskaja, 1972, s. 117].
107. Ewa Drzyzga: Uderzyć, rzucić [Gość(1): Krzyczeć], a potem przepraszać to [Gość(1): można porozwalać pół domu, zrobić taką
demolkę, a później żałować tego, co się zrobiło.
Ewa Drzyzga: Były żale?
Gość(2): Były.
108. Ewa Drzyzga: Nie czujesz, że skrzywdziłaś swoje dziecko?
Gość: Starszego tak, młodszego nie.
Ewa Drzyzga: Czujesz jakąś winę, jakiś żal z tego powodu do
samej siebie?
Gość: Na początku strasznie się za to obwiniałam. Twierdziłam,
że to moja wina, że przecież chciałam dobrze, bo była kampania
na rzecz karmienia piersią, że to miało być dla dziecka zdrowe,
a ja jednak dziecko skrzywdziłam. Długo, długo, tak długo miałam ten problem, bardzo długo.
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109. Ewa Drzyzga: Może się przeliczyłem, że może myślałem, że jestem
za dobry, a on się nie ugnie?
Gość: No tak, tak, tak, bywały takie sytuacje, ale bywały odwrotne.
Żałowałem, że nie zastrzeliłem.
110. Ewa Drzyzga: Nie było ci żal potem tego, że już nie ma takich
pieniędzy?
Osoba z publiczności: To znaczy się, kiedy dowiedziałem się, jak
moi koledzy agenci, którzy przetrwali, jak stoją finansowo, no trochę mi było żal, że zrezygnowałem, nie pociągnąłem tego dalej.
Uczestnicy rozmów w talk show mówią także o braku SKRUCHY
w sytuacjach, których nie oceniają negatywnie, a które jako takie przedstawia prowadząca.
111. Ewa Drzyzga: Kiedy on zniknął, jeżeli zniknął?
Gość(1): Ja myślę, że to nie zniknie nigdy, że zawsze będzie poczucie winy.
Ewa Drzyzga: Nie żałujesz tego cierpienia?
Gość(2): Nie, ponieważ jestem słodka 26 lat i gdybym tego dziecka nie urodziła, nie spróbowała, nie podjęła tego ryzyka ja być
może byłaby w tym samym stanie zdrowia, co teraz jestem, i nie
miałabym dziecka, i wtedy dopiero miałaby do siebie żal dlaczego nie podjęłam tego ryzyka.
112. Gość: To jest jałmużna, po którą trzeba naprawdę nisko sięgać.
Ewa Drzyzga: Ona nie chciała takiej jałmużny?
Gość: Ona nawet nie powiedziała dziękuję [wzruszenie].
Ewa Drzyzga: Żałujesz, że się poświęciłeś dla niej?
Gość: Nie. Żałuję, że straciłem jeszcze dziecko.
113. Ewa Drzyzga: W dzisiejszych „Rozmowach w toku” poznaliśmy
ludzi, którzy świadomie chyba jednak mimo wszystko wybrali. Nie
był to łatwy wybór. Zrezygnowali z miejskiego komfortu życia, czy
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łatwiejszego dostępu do pracy i rozrywki, ale absolutnie dzisiaj
nie żałują swojej decyzji, bo po prostu znaleźli swoje miejsce na
ziemi. Twierdzą nawet, że nad mieszczuchami mają pewną przewagę – oni czują to, gdzie żyją.
114. Ewa Drzyzga: I warto było biec? [Gość: Warto] Nie żałujesz zdartych butów, zdartych nóg?
Gość: Nie, nie, bym zrobił to jeszcze raz.
Ostatnią dosyć rozbudowaną grupą uczuć–afektów negatywnych
jest grupa ZDZIWIENIA, wśród której znalazły się uczucia ZASKOCZENIA i SZOKU. ZDZIWIENIE według Lidii Jordanskiej to stan
emocjonalny spowodowany tym, że „A jest pewien wydarzenia się
B lub uważa, że wydarzenie się B jest wysoce prawdopodobne” [Jordanskaja, 1972, s. 122]. Do pewnego czasu osoba doświadczająca tego
uczucia uważała, że wydarzenie się B jest mało prawdopodobne, wątpiła w jego pojawienie się.
115. Ewa Drzyzga: Osiem miesięcy to jest ciekawe, prawda? Że najpierw
nachodzi kobietę, grozi jej, zrywa na niej ubrania, i jest sprawa
o włamanie. Potem ten incydent, który przed chwilą Monika opisała, jest to sprawa o znęcanie się nad zwierzęciem. A ile można
dostać za znęcanie się nad człowiekiem w takiej sytuacji?
Eskpert: No i jest to zadziwiające, bo to można porównać do
takiej sytuacji, kiedy sprawa toczy się za zniszczenie zamka, a nie
za włamanie na przykład, prawda. W takiej sytuacji oczywiście
to były groźby bezprawne, ten pies jakby służył tylko do zilustrowania tego przykładu, co się stanie.
116. Ewa Drzyzga: Czy któryś z obecnych tutaj gości na widowni jest
w twoim typie?
Gość: [pokazuje palcem] Na przykład.
Ewa Drzyzga: Jesteś zdziwiony?
Osoba z publiczności: Tak, strasznie.
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117. Ewa Drzyzga: I tu się mama zdziwiła, takich sobie samodzielnych synów wychowała.
Gość: Zdziwiłam się, ale na pewno bym nie pozwoliła iść, jeśli
byłaby to naprawdę niebezpieczna reklama.
118. Osoba z publiczności: Zdrada i jest na poziomie psychologicznym i jest na poziomie fizycznym, więc nie można powiedzieć [Ewa
Drzyzga: I to kobieta mówi? (zdziwienie)] Tak.
Ewa Drzyzga: Mężczyźni zwykle tak rozdzielają, no i mówią „ja
to zdradziłem tak tylko fizycznie”.
ZASKOCZENIEM Iwona Nowakowska-Kempna „nazywa afekt
BARDZO SILNEGO ZDZIWIENIA, gdy dzieje się coś, o czym byliśmy
przekonani, że nie jest możliwe, aby się stało” [Nowakowska-Kempna,
2000, s. 20]. Zakładamy więc, że dana sytuacja nie jest możliwa do
zaistnienia, nie spodziewamy się jej, a nieoczekiwana informacja
wywołuje w nas silną reakcję emocjonalną.
119. Ewa Drzyzga: Rodzice moich kolejnych gości byli zaskoczeni ich
pomysłem na życie. Poznajcie Ewę i Magdę [brawa]. No tak. To
może już jesteście doświadczeni w tym, w jaki sposób można pomagać innym. Jak myślisz, co dziewczyny robią, czym się zajmują?
120. Ewa Drzyzga: Co pani dały te wszystkie występy w reklamie?
Gość: Ja przede wszystkim kocham kamerę. Zaczęło się od tego.
A popularność to chętnie bym oddała, ona spadła na mnie jak
grom z jasnego nieba, nie bardzo.
121. Gość: To było tak ogromne zaskoczenie, że nie myśleliśmy o tym,
że to akurat my dostąpiliśmy takiego zaszczytu, że to jednak nas
takie spotkało szczęście. I dopiero później, jak przyjechaliśmy,
wszyscy nam zaczęli gratulować, życzyli nam wszystkiego najlepszego, cieszyli się z nami. To dotarło do nas, że jednak byliśmy
taką wybraną parą. [spotkanie z Janem Pawłem II]
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122. Ewa Drzyzga: Nawet zapis kamery, jak słyszycie, nie jest w stanie oddać tego, co przeżyliśmy w Watykanie. Naprawdę nie liczyliśmy na spotkanie z Ojcem Świętym i doskonale zdawaliśmy sobie
z tego sprawę. Trudno oddać to, jak bardzo nas zaskoczył. Jak
się okazuje, papież ma to we krwi, bo każdy z moich dotychczasowych gości był spotkaniem zaskoczony.
123. Gość1: No, teraz z perspektywy czasu to nie, a tak naprawdę, to
byłem mocno zaskoczony i szczęśliwy. Tak, zaraz po tym, jak…
Gość2: Nie było takiego przerażenia, że o matko święta, tylko
tak jakoś żeśmy podeszli „Jezu, jak fajnie, w ogóle, co się dzieje?”.
[młodzi rodzice]
124. Ewa Drzyzga: Witam cię. Jesteś zaskoczona? [obecnością w programie siostry, z którą jest skłócona]
Gość: Tak.
125. Ewa Drzyzga: A co na to rodzina, rodzice?
Gość: Rodzice? Patrzą na wszystko z dystansem. Wiadomo, to są
ludzie zdecydowanie doświadczeni bardziej ode mnie i ostrzegali
mnie, no wiadomo, jak to rodzice. Bardzo dobry kontakt miałam
z rodzicami i strasznie byli zaskoczeni tym, co się ze mną dzieje.
To znaczy zmieniłam się zupełnie, zupełnie zmieniłam swój tok
myślenia, zupełnie zmieniłam swój stosunek do rodziny.
W przykładzie 120. uczucie ZASKOCZENIA zostało zwerbalizowane przy użyciu związku frazeologicznego „Coś spadło, uderzyło,
runęło itp. jak grom, jak piorun (z jasnego nieba)”, co według Iwony
Nowakowskiej-Kempnej „wskazuje na metaforyczne podobieństwo
ZASKOCZENIA z NAGŁYM uderzeniem PIORUNA (GROMU, siły
elektrycznej), które to zdarzenie wywołuje GWAŁTOWNE poruszenie, a dalej zdrętwienie, paraliż ciała postępujący od góry w dół w oka
mgnieniu” [Nowakowska-Kempna, 2000, s. 51]. Zwrot ten pokazuje także
ogromną siłę tego uczucia.
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SZOK jest pokrewny wyrazowi oszołomienie, który oznacza WIELKIE ZDUMIENIE. Jordanskaja zwraca uwagę na utratę zdolności rozumienia w oszołomieniu [Jordanskaja, 1972, s.: 122] Doznajemy tak silnego
uczucia w sytuacji, której zupełnie się nie spodziewamy, co powoduje,
iż tracimy jasność myślenia i nie wiemy, co mamy dalej robić – SZOK
jest więc także uczuciem bardzo silnego ZASKOCZENIA.
126. Ewa Drzyzga: A jeżeli by zapytał o radę?
Gość: O radę? No trudno mi w tej chwili też cokolwiek powiedzieć
[Ewa Drzyzga: Dać jeszcze jedną szansę], jak poradzić, bo na razie
to jesteśmy tak zszokowani tym, co on potrafił zrobić, że po prostu
tu jest takie zamknięte koło, że nic nie wiemy, jak, co wyjść.
127. Ewa Drzyzga: Co to było za pytanie?
Eskpert: Więc przyszłam w takiej trudnej sprawie, ponieważ syn
mój postanowił zostać kapłanem i chcieliśmy bardzo, żeby skończył szkołę ojców Salezjanów. I na jednej z katechez mój syn przeżył wielki szok. Miał opowiedzieć, jak się odbył (czy wspominali
twoi rodzice, czy mama wspominała) ślub. I mój syn musiał wtedy
powiedzieć, że „moi rodzice nie mieli ślubu kościelnego”. I padło
jedno zdanie, które zaważyło na życiu mojego syna, pytanie „i chcesz
być kapłanem?”. Paweł wtedy wybiegł z sali wykładowej i odbyło
się to tak, że ja poszłam, bo nie wiedziałam, co mam z tym wszystkim zrobić, jak sobie z tym wszystkim… [Ewa Drzyzga: I znowu do
Karola?] Tak. No gdzie miałam. Szłam jak do taty. I krótko wtedy
powiedział: „No dziecko, do wszystkiego trzeba mieć w życiu powołanie: do tego, żeby być kapłanem, do tego, żeby być wykładowcą,
żeby być nauczycielem, i do macierzyństwa też”.
128. Ewa Drzyzga: Kiedy to zrobiłeś, to...
Gość: To w szok wpadłem, wyszłem z mieszkania, poszłem do
domu.
Ewa Drzyzga: W co ją trafiłeś?
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Gość: W szyję. No i poszłem do domu, wróciłem, bo jak wyszłem od
niej przez okno, wyrzuciłem nóż. Nie, bo się wystraszyłem. W ogóle
w szoku byłem. Poszłem do domu, wróciłem, ten nóż wziąłem,
do domu przyniosłem, zaraz mamę zbudziłem, ojca, rozpłakałem
się. Powiedziałem, o co chodzi, i w ogóle wszystko powiedziałem,
jak było. Ojciec zaraz poszedł zobaczyć, czy tam Wiolecie coś się
nie stało, i takie rzeczy, ale ona nie otwierała, bo musiała wcześniej już wyjść do rodziny, czy tam na pogotowie, nie. No i za jakiś
czas, godzinę, pół policja przyjechała i mnie zabrali.
129. Ewa Drzyzga: A ile wyniósł rachunek telefoniczny za pierwszy
miesiąc po powrocie do domu?
Gość: Wolę to przemilczeć jednak [śmiech publiczności]. No to
był praktycznie szok.
130. Ewa Drzyzga: I co ty na to?
Gość: I ja byłam zaszokowana. To było dość daleki kawałek od
tego miejsca, gdzie miałam się udać do drugiego miejsca. I przez
całą drogę muszę powiedzieć, że była we mnie taka straszna złość,
bunt, że dlaczego ja. [Ewa Drzyzga: Byłaś wściekła na niego.] Wściekła byłam, wręcz wściekła. Tak. Byłam mówię. Ja tam przyszłam
w zupełnie innej sprawie, a on mi każe iść [Ewa Drzyzga: Kazać
się leczyć] na terapię. Nie, dla mnie to było coś niesamowitego, no
ale tak, jak mówię, sytuacja mnie zmusiła, więc musiałam iść.
131. Ewa Drzyzga: Zdarzało się, że zataczałaś się na ulicy?
Gość: Już nie będę tutaj szczegółów może przytaczać, żeby ludzi
nie szokować, ale zdarzało się i to bardzo często.
SZOK może być spowodowany różnymi sytuacjami silnie pobudzającymi emocjonalnie, na przykład dźgnięcie kobiety nożem [przykład 128.], wysokość rachunku telefonicznego [przykład 129.], czy informacja o tym, że gość musi udać się na terapię [przykład 130.].
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Uczucia–postawy negatywne
Ta klasa jest reprezentowana tylko przez uczucia z grupy ANTYPATII, wyrażane słowami: nie lubić, nie cierpieć i nienawidzić. NIELUBIENIE (leksemy nie lubić, nie cierpieć) jest zaprzeczeniem LUBIENIA.
Oznacza więc niechęć do kogoś lub czegoś
132. Osoba z publiczności: No cieszy się, bardzo nam pomaga. Zawsze,
jak jest taka potrzeba, to nas przywiezie, zawiezie. No nie lubi po
prostu, nie lubi tego.
133. Ewa Drzyzga: Dlaczego ich nie lubisz?
Gość: Może nie nie lubię, bo bym powiedziała jeszcze więcej
coś. Ja mówię to szczerze.
134. Ewa Drzyzga: Oczywiście, jak ze szkołą się udało załatwić? [Gość:
Nie lubiałem szkoły.
Gość: Nie lubiałem chodzić. No po prostu tam za bardzo było
mi… za dużo rzeczy było narzucanych no, a ja po prostu...
135. Ekspert: Po dwóch latach oczywiście byłam w bardzo dobrej kondycji.
Po 10 latach doszłam do wniosku (siedzenia w lesie, oczywiście), że bez
sensu byłoby wbrew sobie siedzieć w betonach, których nie cierpię,
rozpychać się w tłoku na ulicy, gdzie coraz więcej aut przybywa. Do
teatru to ja sobie sama idę, kiedy robię sobie sztuki teatralne, albo sobie
coś chcę obejrzeć, to sobie pojadę. A tych, których chce oglądać, to mam
u siebie w domu, bo do mnie przyjeżdżają, bo u mnie jest raj po prostu.
W dwóch przykładach goście pragną wyrazić swoje uczucie ANTYPATII w sposób bardziej dosadny. W przykładzie 135. gość używa
zwrotu nie cierpieć, który zawiera w sobie pewien element uczucia
ZŁOŚCI, natomiast w przykładzie 133. sygnalizuje tylko, że proponowane przez prowadzącą słowo nie do końca określa jego stan emocjonalny – nie decyduje się jednak na użycie właściwego wyrazu.
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Na sam koniec opiszę chyba najbardziej negatywne uczucie z grupy
uczuć–postaw, a mianowicie NIENAWIŚĆ. Jego negatywna ocena
aksjologiczna stanowi, w świetle badań Agnieszki Libury, sam rdzeń
znaczeniowy tego wyrazu [Libura, 2000, s. 136–137]. Także dla Anny
Wierzbickiej NIENAWIŚĆ jest równoznaczna z „pragnieniem powodowania zła” [Wierzbicka, 1971, s. 96]. Człowiek doznający tego uczucia pragnie wyrządzać krzywdę, powodować cierpienie, zadawać ból,
a czasem nawet niszczyć obiekt, na który je skierowuje.
136. Ewa Drzyzga: Sama masz brata, wyobrażasz sobie taką sytuacje, że mogłabyś się z nim tak strasznie kłócić?
Gość: Nie mogę powiedzieć, bo jak mieszkaliśmy razem, to żeśmy
się kłócili. W tej chwili ten kontakt jest sporadyczny, spotykamy
się czasem, ale nie wydaje mi się, żebyśmy się aż do tego stopnia tak kłócili, żebyśmy się nienawidzieli.
Ewa Drzyzga: Myślisz, że się nienawidzą, twoja mama i ciocia?
Gość: No wydaje mi się, że obydwie coś w życiu takiego przeszły,
co powinno ich połączyć, a tym razem po prostu poróżniło.
137. Gość: Popatrzyłem na zdjęcie tego chłopaka nie i taka nienawiść we mnie wstąpiła, że jego tam nie było. To nie wiem,
musiałem chyba na niej się wyżyć.
Agnieszka Libura twierdzi, że nie można zastąpić przedmiotu nienawiści innym, co najwyżej emocje te mogą się rozszerzyć na osoby
i rzeczy z nim związane, co dosyć wyraźnie obrazuje przykład 137.
W przykładzie 138. widać natomiast, że WIARA pozwala nie odczuwać nienawiści i przed nią chroni.
138. Ewa Drzyzga: Czy dla was ma jakieś znaczenie Bóg? Ewa?
Gość(1): No szczerze mówiąc, nie wierzę.
Ewa Drzyzga: Marek?
Gość(2): Ja wierzę.
Ewa Drzyzga: Kordian?
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Gość(3): Domy dziecka i ulicę wybaczyłem mu, ale to, że dał mi
nadzieję i szczęście, a potem mi to brutalnie odebrał. Musiałem
o nim zapomnieć, bo gdybym nie zapomniał, gdybym nie przestał wierzyć, to bym po prostu musiał go znienawidzić.
Przykład 139. z kolei pokazuje przeniesienie uczucia NIENAWIŚCI
na alkohol, by móc w dalszym ciągu doświadczać miłości do męża.
139. Ewa Drzyzga: Teraz ci nie przeszkadza?
Gość: Czy przeszkadza? Alkohol męża mi zawsze przeszkadzał
i będzie mi przeszkadzał, ale głównie chciałam tutej zwrócić uwagę
na to, że rok temu przed terapią nienawidziłam męża. Miałam
złość wielką na niego, poczucie krzywdy, co się wiązało z tym
małe poczucie wartości swojej w ogóle, wpadałam w depresję
niesamowitą. I to właściwie spowodowało, że zgłosiłam się na tą
terapię, ale muszę powiedzieć, że już pierwsze dni, gdzieśmy się
spotykali raz w tygodniu, gdzie uczyłyśmy się oddzielić alkohol od
człowieka, co było bardzo istotne. [Ewa Drzyzga: Mhh] Wiem, że
na samym początku (bo to było już w kwietniu, zaczęłam terapię
w tamtym roku) to było strasznie ciężkie. Wszystkie żeśmy mówiły,
że to jest nieprawda, jaka to choroba, my się z tym nie zgadzamy,
to jest choroba na własne życzenie i tak dalej. Buntowałyśmy się,
ale jednak po kilku tam tych już…
Ewa Drzyzga: I dzisiaj, jakie masz uczucia do swojego męża?
Gość: yy
Ewa Drzyzga: Rok temu go nienawidziłaś.
Gość: Ja nienawidzę jego alkoholu, [Ewa Drzyzga: A męża?]
ale go kocham. Mąż rozumie, że jest alkoholikiem.
Publiczne przyznawanie się do NIENAWIŚCI jest możliwe tylko
wtedy (i częściowo jest ono wówczas usprawiedliwione), gdy poddaje
się negatywnej ocenie moralnej przedmiot uczucia lub ukazuje swoich
bliskich bądź siebie jako ofiary osoby, którą darzy się teraz tym uczuciem [Libura, 2000, s. 140].
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Inne środki językowe służące ekspresji emocji
Ekspresja emocji dokonuje się także w sposób świadomy i ukryty
(implicytny): „Ocena, jaką wyraża nadawca jest w analizowanym
wypowiedzeniu ukryta (tkwi w nim implicytnie, zawiera się w strukturze głębokiej) i potrzeba dopiero subtelnej analizy semantycznej, by
można było wydobyć ją na powierzchnię” [Grabias, 1981, s. 27]. Wśród
środków językowych, za pomocą których uczestnicy talk show „Rozmowy w toku” wyrażają swoje stany emocjonalne, znalazły się także
między innymi frazeologizmy i sfrazeologizowane wyrażenia, interiekcje oraz hipokorystyki imion.
Pierwszą grupę środków językowych, służących wyrażaniu emocji,
stanowią frazeologizmy. Jak pisze Anna Pajdzińska: „W sferze oznaczeń
emocji doskonale także widać, że frazeologizmy nie zawsze są tylko bardziej ekspresywnymi nominacjami zjawisk już nazwanych za pomocą
słów. Charakteryzują również zjawiska, których złożoność utrudnia
(uniemożliwia?) jednowyrazowe określenie” [Pajdzińska, 1990, s. 87].
140. Ewa Drzyzga: Jakie było pierwsze wrażenie? Coś zaiskrzyło
między wami?
141. Ewa Drzyzga: Dlatego że… [Osoba z publiczności: Biłbym się
w piersi, sypałbym popiołem] Rozumiem, że tego byś nie powiedział, ponieważ bałbyś się tego, że ta osoba by ci…
Osoba z publiczności: Że ją zranię [Ewa Drzyzga: Zrani a nie,
że ci nie wybaczy?]
Osoba z publiczności: Że ja ją zranię. Oj, nie, nie, nie że ją zranię.
142. Ewa Drzyzga: Czy ty już komuś powiedziałeś, że go kochasz?
Gość: To znaczy było coś takiego, że też inny chłopak mi, że tak
powiem, wpadł mi w oko i próbowałem mu to dać do zrozumienia, ale dosyć szybko mi też wylał kubeł wody zimnej na głowę, bo
stwierdził, że w ogóle to nie jestem w jego typie, a poza tym to on
absolutnie nie chce się z nikim wiązać. Także nie, nie, dziękuję i już.
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143. Gość: Miłość czasem uderza jak piorun, więc to chyba było akurat tak, chociaż nie do końca, o czym powiem.
144. Gość: Ja to zrobiłam już. I byłam w strasznej rozpaczy, bo ja
w tym momencie dopiero dowiedziałam się, że mój mąż jest
wyznawcą tej religii, i kiedy zaczęła wchodzić sprawa omawiania
ślubu kościelnego [Ewa Drzyzga: I co Karol Wojtyła powiedział?]
ja byłam… „Trzeba postępować bardzo delikatnie. Trzeba uszanować to, w czym żył, jak został wychowany. Tu potrzeba wielkiego szacunku i miłości. Porozmawiam z nim” – to były słowa,
które po prostu uskrzydliły mnie.
145. Osoba z publiczności: Uważam, że dziecko należy przygotowywać bardzo wolno, systematycznie do takiej wiadomości. Taka
wiadomość nie może spaść na dziecko jak grom z jasnego nieba.
Wydaje mi się, że w momentach największej czułości trzeba mu
mówić systematycznie prawdę, przygotowywać.
Odwołanie się do frazeologizmów (często zaczerpniętych z frazeologii potocznej) służy nie tylko pewnemu wyolbrzymieniu czy też
uwypukleniu uczuć (stwarza odpowiednią dramaturgię, urealnienia,
sprowadza abstrakt do poziomu zmysłowego), lecz także wprowadza
pewien intelektualny dystans wobec przeżywanych emocji.
Władysław Lubaś twierdzi, że: „frazeologizmy wywodzące się genetycznie z naturalnego języka potocznego, w którym pełnią funkcję
semantyczną transponującą świat symboli intelektualnych na oglądowe,
zmysłowe, obrazowe, z powodu swojej struktury formalnej (fakultatywne wymiany składników, zmienność szyku) znakomicie odpowiadają naturze potoczności przystosowanej do okazjonalnej, subiektywnej kreacji leksykalnej i wyrażania bogatych emocji w bezpośrednich
kontaktach językowych” [Lubaś, 2003, s. 499].
Także sfrazeologizowane wyrażenia w postaci wykrzyknień dosyć
często pojawiają się w wypowiedziach uczestników programu. Do najczęstszych należą te, w których pojawia się odniesienie do Boga.
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146. Ewa Drzyzga: Czekam na rezultat, taka jest podpowiedź. A ten
ktoś wie, że jesteś zakochany?
Gość(1): Wie?
Gość(2): Kocha innego.
Gość(3): O Jezu!
147. Ewa Drzyzga: Czy miłość rządzi się swoimi prawami i byliście na
tyle wyrozumiali, że nie zrobiliście mu awantury?
Osoba z publiczności: No na początku robiliśmy awanturę [Ewa
Drzyzga: Mhh], ale doszliśmy do wniosku, że awantura nie ma
tu żadnego sensu, że po prostu trzeba z Przemkiem porozmawiać
i jakoś to jakoś tą sprawę załatwić.
Ewa Drzyzga: I zakończyć tę przyjaźń wakacyjną?
Osoba z publiczności: Nie, nie, broń Boże!
148. Ekspert: Zdarzyło się, jak widzę z opowieści, ale na trzeźwo. No toż
rany boskie nie rańmy tak drugiej osoby tak strasznie!
149. Osoba z publiczności: W tej chwili aktualnie mam partnerkę życiową.
Ekspert: No i Bogu dzięki!
Zjawiskiem językowym, wartym odnotowania, jest obecność znacznej
liczby interiekcji pojawiających się w wypowiedziach uczestników talk
show (także samej prowadzącej). Interiekcje to nieodmienne wyrażenia
pozbawione treści znaczeniowej, które informują o zachodzeniu procesu
emocji. Jak zauważa Grabias, powstają one ad hoc – są więc spontaniczną
reakcją na zaistniałą sytuację, a pozbawione kontekstu tracą znaczenie
i stają się niezrozumiałe [Grabias, 1981, s. 77]. Bardzo ważną rzeczą
w rozumieniu znaczenia interiekcji jest zwracanie uwagi na intonację, która
im towarzyszy. Dzięki niej możliwe jest właściwe ich odczytywanie.
150. Ewa Drzyzga: Na wycieczkach, dobrze. Na wycieczkach, tak. Ach!
W kontaktach służbowych wizytówki i też tam się daje adres i jakiś telefon.
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151. Osoba z publiczności: Ja lubię śpiewać, więc miałam zespół,
i stwierdził, że on mi tutaj gdzieś w waszych regionach załatwi
trasę koncertową.
Ewa Drzyzga: A! Czyli chciał być twoim menedżerem?
152. Osoba z publiczności: Po prostu, jak to się mówi, ma coś na oku.
Ewa Drzyzga: O proszę!
153. Ewa Drzyzga: Kto do kogo przyjechał?
Gość: Ja.
Ewa Drzyzga: Czyli pojechałaś do Stanów. Postarał się, żeby było
romantycznie?
Gość: Oj bardzo!
154. Ewa Drzyzga: A kto był na samym początku?
Gość: Anka.
Ewa Drzyzga: Oj, tu Ewa wymownie spojrzała. Anka nie wytrzymała, tak [Gość: Nie wytrzymała] i wróciła do miasta?
155. Ewa Drzyzga: A dzieci, jak chodzą do szkoły?
Gość(1): Różnie.
Gość(2): To znaczy…
Ewa Drzyzga: Ach! Proszę cię, znaczy raz chodzą, raz nie chodzą?
156. Ewa Drzyzga: A gdyby się znalazł ktoś, ktoby powiedział: „słuchajcie, musicie się wyprowadzić ze swojego miasta i zacząć pomagać nam, pracując na gospodarce”. Czy bylibyście gotowi się na coś
takiego zgodzić?
Osoba z publiczności: Oj, chyba tak.
W powyższych przykładach interiekcjom towarzyszą dodatkowe
leksemy, które wzmacniają ich znaczenie.
Ostatnią grupę środków językowych stanowią spieszczenia (hipokorystyki) imion. Stanowią one grupę rzeczowników, których podstawą
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jest nazwa istoty żywej, zwłaszcza nazwa osobowa (często własna). Formant pełni w nich funkcję ekspresywną i wyraża pozytywny, życzliwy
stosunek mówiącego do osoby.
157. Ewa Drzyzga: I pewnego lata się natknął na ciebie po prostu. Adam
spędzał wakacje u swoich dziadków, pomagając im przy żniwach.
Basia i Ula, siostry bliźniaczki, spędzały te wakacje w tej samej
wsi. Ciekawe, jak Adam trafił na ślad Basi i Uli. Ale zatrzymajmy
się na chwilę przy tych żniwach. To były udane żniwa tego roku?
158. Ewa Drzyzga: Aniu, ty podobnie, jak twoja mama poznałaś swojego męża na wakacjach. Czy to mam rozumieć jest taka już rodzinna tradycja?
159. Ewa Drzyzga: Przemek i Joasia nie spodziewali się, że ten wakacyjny obóz rehabilitacyjny tyle zmieni w ich życiu.
160. Ewa Drzyzga: Moim kolejnym gościem jest Basia, która zagrała
rolę w bardzo specyficznej reklamie, może w oczach niezbyt dokładnego widza stawiać ją w kłopotliwej sytuacji.
161. Ewa Drzyzga: Czy Władysława byłaby dobrym materiałem na
zawodnika?
Gość: Każdy człowiek jest dobrym materiałem na zawodnika.
Ewa Drzyzga: Władzia, w jakiej pozycji byłaby obsadzana?
162. Ewa Drzyzga: Tak, jak… Przepraszam, jak masz na imię?
Osoba z publiczności: Barbara.
Ewa Drzyzga: Basia.
163. Osoba z publiczności: Chciałabym Ewuniu zapytać, jak to się
stało, że masz piętnaście lat… znam takie przypadki z własnego
życia, że piętnastoletnia dziewczyna rodzi i zachowuje pełne
prawa rodzicielskie.
155

Talk show Szczerość na ekranie?

Najczęściej pojawiają się spieszczenia imion żeńskich, wypowiadane przez prowadzącą [przykłady 159.–164.]. Rzadziej hipokorystyk
używają pozostali uczestnicy programu. Ich duża frekwencja w wypowiedziach prowadzącej świadczyć może o tym, że stara się ona w sposób językowy zaznaczyć bliskość i sympatię wobec swoich gości [por.
Horton, Wohl, 1997, s. 66].

ddd
Emocje powstają w wyniku oceny poznawczej, której dokonujemy.
Kiedy zdarzenie wywołujące emocję jest korzystne, dokonujemy oceny
pozytywnej i wówczas pojawia się uczucie pozytywne. Kiedy zdarzenie oddala nas od realizacji określonego celu, dokonujemy oceny negatywnej, a uczucie, które wówczas się pojawia, jest negatywne.
Owo podwójne wartościowanie ma odzwierciedlenie w języku, za
pomocą którego osoba doznająca uczuć dokonuje uzewnętrznienia swoich przeżyć, używając zarówno środków językowych, jak i pozajęzykowych. To właśnie ten sposób opisywania wewnętrznego świata człowieka, zwany ekspresją emocji, interesuje językoznawców najbardziej.
Talk show jest gatunkiem telewizyjnym, którego jedną z cech
gatunkowych jest intymność (bezpośredniość, otwartość). Owa intymność jest realizowana na płaszczyźnie językowej i pozajęzykowej za
pomocą ekspresji emocji (komunikowania, wyrażania lub przejawienia się). Najliczniejszą grupę uczuć komunikowanych przez uczestników talk show stanowi grupa uczuć–afektów negatywnych (GNIEW,
STRACH, ZDZIWIENIE, SMUTEK, ROZCZAROWANIE, WSTYD,
ZAZDROŚĆ, SKRUCHA)16.
Oprócz komunikowania emocji, które ma charakter świadomy
i jawny, pojawia się także wyrażanie emocji, mające z kolei charakter także świadomy, lecz ukryty. Do środków językowych służących
16

Do podobnego wniosku doszła Magdalena Trysińska, badając emocje wyrażane przez polityków w telewizji i internecie [Trysińska, 2004, s. 100–102]. Jest to zgodne zarówno z potoczną opinią, jak i badaniami prowadzonymi przez socjologów i psychologów, iż w polskiej
kulturze przeważa niezadowolenie i narzekanie na ujawnianie emocji pozytywnych.
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negatywnE	

+/– 	pozytywne

wyrażaniu emocji, obecnych w wypowiedziach uczestników programu
talk show, można zaliczyć między innymi frazeologizmy i wyrażenia
sfrazeologizowane, interiekcje oraz spieszczenia imion.
uczucia–afekty

uczucia–postawy

grupa RADOŚCI
cieszyć się; być szczęśliwym; mieć szczęście
grupa NADZIEI
mieć nadzieję, że; wierzyć, że

grupa SYMPATII
lubić się; lubić kogoś; podobać się (komuś);
miłość/kochać
grupa DUMY
być dumnym

grupa WZRUSZENIA
wzruszyć się, być poruszonym

—

grupa GNIEWU
złościć się; rozzłościć się; złość; być złym;
być wściekłym; denerwować kogoś; denerwować,
irytować, być poirytowanym, bunt
grupa STRACHU
bać się; spanikować; strach; przestraszyć się/
wystraszyć się; dostać szału; przerażenie;
być przerażonym
grupa ZDZIWIENIA
być zdziwionym; zdziwić się; zaskoczenie; zaskoczyć
(kogoś); być zaskoczonym; szok; być zszokowanym;
być w szoku; szokować
grupa SMUTKU
mieć dół; być smutno; cierpieć
grupa ROZCZAROWANIA
czuć żal; mieć żal; żal; być żal
grupa WSTYDU
wstydzić się; być wstydliwe; być wstyd
grupa ZAZDROŚCI
zazdrościć; być zazdrosny o; zazdrość
grupa SKRUCHY
żałować; czuć żal; być żal; mieć żal

grupa ANTYPATII
nie lubić; nie cierpieć; nienawidzić; nienawiść

Tabela 3. Podział uczuć w talk show „Rozmowy w toku”.
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W analizie uczuć na pierwszy plan wysuwa się przewaga uczuć–
–afektów negatywnych. Mają one największą frekwencję, ponieważ
poruszane w talk show tematy dotyczą zazwyczaj spraw trudnych, często nieakceptowanych społecznie. Sama formuła programu jest bliższa
wyznaniom i zwierzeniom, a te drugie z kolei w zdecydowanej większości składają się, używając określenia Włodzimierza Pawluczuka, ze
„zgryzot” [Pawluczuk, 1994]. Wydaje się, że podobnie jak w psychoterapii, tak i w talk show chodzi o przybliżenie się do rozumienia negatywnych uczuć i przeżyć. Jest to być może sposób, by za pośrednictwem
mediów, kształtować u odbiorcy postawy akceptacji i tolerancji, bardziej
jednak o charakterze edukacyjnym niż terapeutycznym.
Po drugie, jak zauważa Anna Wierzbicka, „kultura polska zachęca
ludzi do OKAZYWANIA emocji (językowo i pozajęzykowo) bardziej
niż do MÓWIENIA o nich” [Wierzbicka, 1999(a), s. 174]. Chodzi o to,
by spontanicznie wyrażać swoje emocje bez zastanawiania się, nad
tym, co czuję. Hipotezę Wierzbickiej potwierdzają prowadzone przeze
mnie obserwacje nad ujawnianiem emocji podczas rozmowy telewizyjnej typu talk show. Z jednej strony uczestnicy programu „Rozmowy
w toku” mówią otwarcie o swoich uczuciach, z drugiej zaś to prowadząca poprzez pytania oraz klaryfikacje nazywa okazywane podczas
programu emocje. Mamy więc przede wszystkim do czynienia z działaniem (odreagowywaniem emocji), zamiast z myśleniem i nazywaniem
uczuć, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami psychoterapii.
Psychoterapia bowiem uczy refleksji nad wydarzeniami, postawami
i emocjami. W jej trakcie człowiek zmierza do myślenia o nich i ich
rozumienia, a nie tylko do ich wyrażania czy komunikowania.

Rozdział 4

Nie wszystko na sprzedaż,
czyli rzecz o reakcjach
unikowych

Szczerość między rozmówcami jest wpisana w każdy akt komunikacyjny. Takie założenie wypływa z jednej z maksym konwersacyjnych
zaproponowanych przez Herberta Paula Grice’a [1977]. Maksyma jakości zakłada bowiem, że mówiący stara się uczynić swoją wypowiedź
zgodną z prawdą. Grice powiada: „Nie mów tego, o czym sądzisz, że
jest fałszem” oraz: „Nie mów tego, dla czego nie masz należytego uzasadnienia” [Grice, 1977, s. 89]. Przestrzeganie tej i innych reguł konwersacyjnych, gwarantuje uczestnikom komunikacji sukces we wzajemnym i pełnym porozumieniu, co Grice nazywa „efektywną wymianą
informacji”. „Po każdym, kto dba o zasadnicze dla konwersacji/komunikacji cele (na przykład dawanie i otrzymywanie informacji, wpływanie na kogoś i doświadczanie czyjegoś wpływu) można się spodziewać,
że jest zainteresowany w odpowiedniej sytuacji, w tym, by brać udział
w rozmowie, która będzie korzystna jedynie przy założeniu, że przebiega – ogólnie rzec biorąc – w zgodzie z Zasadą Kooperacji i maksymami” [Grice, 1977, s. 91; zob. Piętkowa, Witoszowa, 1994, s. 201–202].
Naruszanie jakiejkolwiek maksymy powoduje wprowadzenie drugiej
osoby w błąd i tym samym zakłóca komunikację.
Przestrzeganie maksymy jakości stanowi także istotę rozmów prowadzonych w telewizyjnych talk shows, które mają być rozmowami
jak najbardziej naturalnymi, szczerymi i spontanicznymi. Telewizja
pretenduje bowiem do roli medium, które pokazuje prawdę i prawdziwą (autentyczną) rozmowę, natomiast poszczególne programy tę
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prawdę mają prezentować. Podobnie jest w przypadku programu „Rozmowy w toku”.
Prowadząca Ewa Drzyzga, używając metatekstowych formuł szczerze/szczerzy, informuje wszystkich oglądających program, że rozmowa,
która odbywa się na ich oczach, jest szczera (a więc autentyczna), prawdziwa i spontaniczna, a tym samym, że jej bohaterowie mogą mówić
przed kamerami o wszystkim, o co zostaną zapytani. Szczery zgodnie
z definicją USJP to: „będący wyrazem czyjejś prawdomówności, czyichś czystych intencji; nieudawany, prawdziwy, autentyczny” [Dubisz
(red.), 2004]. Podobne zwroty w odniesieniu do uczestników pełnią
funkcję napomnienia, by przestrzegali maksymy jakości, a więc odpowiadali na pytania zgodnie z prawdą.
1. Ewa Drzyzga: A dlaczego akurat blondynka?
Gość: Oj nie wiem, to są…
Ewa Drzyzga: Nie, nie, nie. Umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać szczerze, prawda?
Gość: Ja mówię szczerze.
2. Ewa Drzyzga: Czyli zaczęła się praca, że tak powiem, po prostu
[Gość(1): No właśnie] praca, dzieci, problemy, [Gość(1): Szara…]
bieganie. Ile czasu spędzaliście ze sobą [Gość(1): Szara rzeczywistość] wtedy, kiedy ta praca była?
Gość(2): Niewiele.
Gość(1): To znaczy [Ewa Drzyzga: A ile?], ale staraliśmy się, bo
jednak naszym…
Ewa Drzyzga: No nie mów, że się staraliśmy [śmiech publiczności], bo tutej szczerze ze sobą rozmawiamy. No ile?
Gość(1): No te kilka godzin dziennie jednak.
3. Ewa Drzyzga: Powiedz mi Aniu szczerze, czy Artur miał być
taką przelotną wakacyjną miłością?
Osoba z publiczności: Szczerze, tak, szczerze. Nie planowałam, że
spotkam tam mężczyznę na całe życie i że wyjdę za niego za mąż.
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4. Ewa Drzyzga: No a jaka jest przeszkoda?
Gość(1): No w tej chwili jest przeszkoda [Ewa Drzyzga: No, no,
no.], ale mamy nadzieję, że to zwyciężymy, zwyciężymy to w najkrótszym czasie [Gość(2): W przyszłości], zwyciężymy to. Mamy
powiedzieć, tak?
Ewa Drzyzga: No a jak. W końcu jesteśmy tutaj szczerzy. Wiecie, jak jest w „Rozmowach w toku”.
Gość(1): Przede wszystkim ja jestem bardzo szczera. No więc ja
może wypowiem się.
5. Ewa Drzyzga: A o co im chodzi z tą twarzą?
Gość(1): No [Gość(2): Chyba widać] wygląd taki.
Ekspert: Ja się zastanawiam i nic złego szczerze tutaj nie widzę.
Nie rozumiem, jakie mają zastrzeżenia pracodawcy [Gość(1): Nie,
nie, po prostu tak na mnie patrzą no].
Ewa Drzyzga: Ale co im, no powiedz szczerze, o co im chodzi?
[Gość(1): O nos.] Powiedziałeś, że chyba widać. O nos?!
Gość(1): Tak. Przecież to widać, że no, po prostu widać, że po prostu przez ten nos widać te awantury no [Gość(2): Dokładnie].
6. Ewa Drzyzga: Jak sądzisz, dlaczego on jest z tobą? A tak szczerze
rozmawiamy sobie jak kobieta z kobietą, on na razie nie słucha?
Gość: No nie wiem.
Szczerość, o której mówi Ewa Drzyzga, a nawet o którą się dopomina, przypomina nieco oczekiwanie szczerości od bliskiej osoby (na
przykład przyjaciółki), o czym w przykładzie 6. świadczy zwrot skierowany do jednej z uczestniczek programu „rozmawiamy sobie jak
kobieta z kobietą”. Rozmowa odbywająca się na oczach telewidzów ma
więc zawierać elementy zarezerwowane dla intymnych relacji, takie
jak: szczerość, autentyczność, prawdomówność, a nawet lojalność.
Można też przypuszczać, że w matetekstowe formuły prowadzącej
wpisane jest założenie, iż uczestnik nie wyznaje jednak wszystkiego
przed kamerą. W ten sposób prowadząca zdaje się mówić do niego:
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„wiem, że coś przede mną ukrywasz”. Stwierdzenie to wydaje mi się
prawdziwe, ponieważ przed nagraniem dokumentaliści przygotowujący materiały dla Ewy Drzyzgi przeprowadzają z każdym uczestnikiem szereg rozmów [Mądel, 2001; Brunner, 2003; Bereś, Skoczylas,
2002]. Poza tym sama sytuacja w studiu telewizyjnym – świadomość
obecności kamer, publiczności i widzów po drugiej stronie ekranu,
a więc związana ze stresem, może sprawiać, że gość nie decyduje się
mówić o pewnych rzeczach publicznie.
Małgorzata Kita zauważa, że: „Istnieje nieustanny konflikt między
szczerością a kurtuazją, prawdomównością a taktem. Wymóg szczerego
mówienia/prawdomówności i wymóg bycia uprzejmym nie zawsze są
«kompatybilne», rozmówcy bywają zmuszani do faworyzowania jednego z nich” [Kita 2002, s. 109; por. Kita 2003, s. 5]. Stąd też, by konflikt ten w jakiś sposób przezwyciężyć lub złagodzić, wybierają (raczej
nieświadomie) zachowania, które nazwałem reakcjami unikowymi.

Co to jest reakcja unikowa?
Niektórzy uczestnicy programu (zarówno goście, eksperci, jak i osoby
z publiczności) mają czasem opory przed udzieleniem odpowiedzi na
osobiste pytania, szczególnie, gdy wiąże się to z ujawnieniem jakiejś
cząstki własnej emocjonalności, odkryciem prawdziwego „ja”. Dochodzi wówczas do konfliktu między potrzebą otwartości, „zaistnienia”
w telewizji (co poniekąd jest realizowane, bo uczestnik zasiada przecież
w fotelu w studiu i mówi o sobie) a potrzebą zachowania prywatności. Sprzeczność tych dwu potrzeb doprowadza do tego, że uczestnicy
programu „Rozmowy w toku” próbują wybrnąć z niewygodnej sytuacji właśnie za pomocą reakcji unikowych1, ponieważ nie mogą sobie
1

Penelopa Brown i Steven C. Levinson wyróżnili wśród zachowań grzecznościowych
służących zachowaniu twarzy m.in. grzeczność przez unik, której podstawowym zaleceniem jest lawirować i nie odpowiadać wyraźnie [Witkowski, 2002, s. 97–98; por.
Hoffmannová, 1997(a), s. 101]. O zakłóceniach w wywiadzie i stosowaniu różnych uników zob. Kita, 1997, s. 188–190.
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pozwolić na odmówienie odpowiedzi na pytanie (między innymi ze
względu na ich dobrowolny udział, a także konwencję programu, czyli
szczerą rozmowę)2. Reakcje unikowe są charakterystyczne dla programów typu talk show, choćby dlatego, że tematy i zagadnienia w nich
poruszane często przekraczają granicę dobrego smaku, prowokują do
osobistych zwierzeń, na które nie zawsze uczestnik programu jest przygotowany. Świadczą także o pewnej autentyczności i spontaniczności
gości talk show, bowiem zachowanie takie łamie konwencję programu,
która zakłada nieskrępowane mówienie o wszystkim.
Jak zdefiniować więc reakcje unikowe? W komunikacji interpersonalnej będą to takie typy zachowań językowych i pozajęzykowych Y-a na
dowolną wypowiedź inicjacyjną X-a, przy czym wypowiedź ta zawiera
pytanie dotyczące bezpośrednio Y-a (sfery jego emocji, myśli, zachowań,
przekonań, pragnień itp.), na które Y nie chce udzielić pełnej odpowiedzi
i nie chce też bezpośrednio odmówić udzielenia odpowiedzi. Y-owi zależy także na relacji z X-em i nie chce doprowadzić do konfliktu z X-em.
Reakcje unikowe służą wybrnięciu z trudnej, nieprzyjemnej sytuacji, w jakiej znalazł się uczestnik aktu komunikacji (Y). Ich celem jest złagodzenie konfliktu dwu pragnień bez negatywnego wpływu na relację.
Wyodrębnienie reakcji unikowych w komunikacji interpersonalnej wywodzi się z teorii interpersonalnego oszustwa zaproponowanej w 1996 roku przez dwoje amerykańskich teoretyków komunikacji:
Davida Bullera i Judee Burgoon3 [za: Griffin, 2003, s. 115–127]. Buller
2

3

W talk shows, które skupiają się przede wszystkim na niezwykłych doświadczeniach
i przeżyciach zwykłych ludzi, pojawienie się reakcji unikowych jest częstsze niż w przypadku
rozmów ze znanymi osobami. Osoba publiczna często wprost odpowiada prowadzącemu, że
nie udzieli mu odpowiedzi na prowokacyjne pytanie lub zaczyna z nim grę w stylu „poproszę
o inny zestaw pytań” [Kupiszewska, 2004, s. 44–50]. Barbara Sobczak dokonała zestawienia
sposobów, w jaki reagują dziennikarze wobec określonych zachowań werbalnych swoich
rozmówców m.in. uciekania od odpowiedzi czy powściągliwości [Sobczak, 2006, s. 124].
Polscy badacze zajmujący się strukturą gatunków mówionych (rozmowa, dialog) nie
wyodrębnili w swoich pracach reakcji unikowych [Warchala, 1991, s. 86–97; Żydek-Bednarczuk, 1994, s. 70–76; Data, 1991, s. 64–65]. Wzmiankę na ich temat można jedynie spotkać w pracach czeskich badaczek zajmujących się analizą dyskursu i gatunkami mówionymi [Hoffmannová, Müllerová, 1994, s. 79; por. Müllerová, 1997, 35].
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i Burgoon twierdzą, że ludzie uciekają się do oszustwa w odpowiedzi na
pytanie, gdyż nie chcą „zranić lub obrazić innej osoby, chcą podkreślić
własne najlepsze strony, pragną nie dopuścić do konfliktu czy wreszcie woleliby umocnić albo osłabić związek z inną osobą” [Griffin, 2003,
s. 115]. Oszustwo jest realizowane w trojaki sposób: można skłamać
(zafałszowanie), można powiedzieć część prawdy (ukrycie) i można dać
rozmyślnie odpowiedź niejasną lub wymijającą (dwuznaczność).
Jak twierdzą Buller i Burgoon, strategiczne oszustwo komunikacyjne wymaga ogromnego wysiłku intelektualnego, który z czasem
może doprowadzić do przeładowania mózgu. W pewnym momencie
osoba usiłująca ukryć prawdę może nie być w stanie zapanować nad
tworzeniem komunikatu i wówczas mogą ujawnić się spontanicznie
niektóre zachowania komunikacyjne – może dojść do przecieku4. Badacze wyróżniają cztery cechy komunikatów na poziomie treści, które
są sygnałem, że mamy do czynienia ze strategicznym zamysłem oszustwa: niepewność i brak precyzji; brak zaangażowania, małomówność,
zamknięcie się w sobie; dystansowanie się; zachowanie mające na celu
ochronę wizerunku i więzi. Ich obecność możemy zaobserwować w każdej relacji interpersonalnej, przy czym nie każda jest od razu uznawana
ze komunikację kłamliwą – to zależy od ich natężenia i częstotliwości,
z jaką się pojawiają [Serafińska-Kleczyk, 2003, s. 38–39].
Cechy komunikatów świadczące o strategicznym oszustwie, mają
jednak bardzo ogólny charakter. Buller i Burgoon nie analizują struktury poszczególnych typów komunikatów, nie podają przykładów,
a także nie wskazują, w jaki sposób na poziomie struktury i znaczenia słowa można takie komunikaty rozpoznać.
Akty unikowe wyodrębniają także Gary Pike i Alan Sillars, którzy
stworzyli typologię zachowań komunikacyjnych w sytuacjach konfliktowych. Badacze ci doszli do wniosku, że jedną ze strategii, by nie dopuścić
do eskalacji konfliktu, jest między innymi stosowanie aktów unikowych,
których celem jest „minimalizacja otwartej wymiany zdań na temat
4

Określenie to po raz pierwszy zaproponowali Paul Ekman i Wallace V. Friesen w: Nonverbal leakage and clues to deception, „Psychiatry”, 1969, nr 1.
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sprawy wywołującej konflikt” [Pike, Sillars, 1985, za: Nęcki, 2000, s. 80].
Wśród wyróżnionych przez nich aktów unikowych znalazły się między
innymi zaprzeczanie, brak kontynuacji tematu związanego z konfliktem
czy przejście w rozmowie na poziom żartu [Nęcki, 2000, s. 78–81].
Na nagminnie pojawiające się w polskim talk show ignorowanie
pytania zwróciła uwagę Iwona Loewe. Przejawia się ono według niej
na płaszczyźnie treści między innymi w odpowiedziach nie na temat,
na płaszczyźnie formy zaś w metatekstowych sformułowaniach inicjujących odpowiedź: chciałbym powiedzieć tak…; Powiem tak…; Jeśli
chodzi o…, to… „Mogą one mianowicie być sygnałem chęci ucieczki
od wywołanego tematu, zmiany zasugerowanej opcji odpowiedzi”
[Loewe, 2003, s. 122–123].
Pojawia się w tym momencie pytanie: jaki jest związek reakcji
unikowych z kłamstwem i czy o uczestnikach talk show, którzy uciekają się do tego typu zachowań językowych i pozajęzykowych, można
powiedzieć, że kłamią?
Według Paula Ekmana – amerykańskiego psychologa zajmującego się
emocjami oraz kłamstwem – „jedna osoba ma intencję zmylenia drugiej
[kłamiąc – G.P.], czyni to rozmyślnie, bez uprzedzenia o takim zamiarze
i bez explicite wyrażonej przez okłamywanego prośby o wprowadzenie
go w błąd” [Ekman, 2003, s. 28–29]. Ekman wyróżnia dwa rodzaje
kłamstwa: ukrywanie i fałszowanie5. Pierwsze z nich polega na tym,
że kłamca wstrzymuje się od powiedzenia prawdy i nie mówi przy tym
niczego nieprawdziwego, drugie zaś zawiera oprócz ukrycia prawdy także
informację fałszywą podaną tak, jakby była prawdziwa6. Widać więc
wyraźny udział świadomości w korzystaniu z narzędzi kłamstwa.
Jolanta Antas uważa z kolei, że „kłamstwo (kłamanie) to złożony
akt pragmatyczny i zarazem strategia językowa, której cechą zasadniczą jest stan podwójnej świadomości mówiącego, a co za tym idzie,
5
6

Jak podaje Ekman, rozróżnienie to jest stosowane przez większość teoretyków kłamstwa [Ekman, 2003, s. 29; por. Witkowski, 2002, s. 172–186].
Jolanta Antas na określenie Ekmanowskiego ukrywania używa sformułowania przemilczenie, zaś fałszowanie nazywa falsyfikacją [Antas, 1999, s. 188–189].
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taki rodzaj procesowania semantycznego, który można nazwać «nieprawdziwym komunikowaniem», opartym na naruszeniu podstawowych prawideł i maksym konwersacyjnych, regulujących zasady naturalnej i rzetelnej komunikacji” [Antas 1999, s. 166; por. Puzynina, 1981,
Witkowski, 2002]. Badaczka zauważa także, że kłamstwo powstaje
nie w opozycji do prawdy, lecz w opozycji właśnie do szczerości.
Podobnie uważa Marek Tokarz, według którego kłamstwem jest wypowiedź nieszczera (czyli wyrażenie sądu, który wedle wiedzy nadawcy
jest fałszywy) świadomie wprowadzająca odbiorcę w błąd [Tokarz,
2006, s. 267–271].
Udział w spektaklu telewizyjnym, jakim bez w wątpienia jest talk
show, sprzyja raczej zjawisku ukrywania niż fałszowania. Niektórzy
badacze zajmujący się kłamstwem, na przykład Sisela Bok, nie uważają ukrywania za kłamstwo, lecz za tajemnicę [za Ekman, 2003, s. 29].
Takie rozróżnienie uwzględnia moralny punkt widzenia na istotę kłamstwa, które w przeciwieństwie do tajemnicy (ukrywania) nie musi być
piętnowane. Według Paula Ekmana ukrywanie jest łatwiejsze i częstsze niż fałszowanie, choćby dlatego, że nie trzeba niczego wymyślać
oraz jest mniej karygodne niż fałszowanie.
Wykrywanie kłamstwa jest możliwe, choć wymaga dużego wysiłku
intelektualnego i znajomości narzędzi psychologicznych. „Nie istnieją
oznaki samego kłamstwa, żaden gest, ekspresja twarzy czy skurcz
mięśnia sam w sobie i sam przez się nie znaczy, że ktoś kłamie. Pojawiają się tylko wskazówki tego, że ktoś jest słabo przygotowany i doświadcza emocji, które nie pasują do jego wypowiedzi. Są to przecieki7
i wskazówki fałszu” [Ekman, 2003, s, 74]. Tylko w taki sposób możemy
odczytać kłamstwo pojawiające się w rozmowie 8.
7
8

Pojęcie przecieku pojawia się także w pracach Davida Bullera i Judge Burgoon. Zob.
obszerną bibliografię w języku angielskim w: Griffin, 2003, s. 127–128.
Zagadnienie wykrywania symptomów kłamstwa nie jest sprawą oczywistą, choć niektóre sposoby werbalnego i niewerbalnego zachowania osoby podejrzewanej o kłamstwo są uważane przez badaczy zajmujących się tym zagadnieniem (szczególnie podczas przesłuchiwania świadków przestępstw) za symptomy w miarę pewne [Tokarz,
2006, s. 285–291, 384–390].
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W odniesieniu do talk show i zachowań komunikacyjnych wolę
mówić raczej o reakcjach unikowych niż o kłamstwie, choćby dlatego,
że te pierwsze mają neutralny charakter. Unik, jak podaje USJP, to
w przenośni „zachowanie umożliwiające uniknięcie nieprzyjemnej,
trudnej sytuacji” [Dubisz (red.) 2004], stąd też traktuję go jako rodzaj
spontanicznej reakcji w akcie komunikacji, oraz zwracam uwagę na jego
behawioralny i interakcyjny charakter, bez wartościowania. Uczestnik programu, dokonując oceny sytuacji i stwierdzając, że jest ona dla
niego zagrażająca, stosuje reakcje unikowe. Zakładam tym samym, że
intencją uczestników rozmów talk show nie jest świadome wprowadzanie w błąd innych osób, co z kolei jest charakterystyczne dla
kłamstwa. Poza tym, jak stwierdza Marek Tokarz: „Dla pojęcia kłamstwa to bowiem jest charakterystyczne, że – zależnie do sytuacji – raz
jedne, a raz inne aspekty bądź zyskują na znaczeniu, bądź schodzą na
drugi plan. […] Takie aspekty można wymieniać bez końca, co sprawia, że próby odnalezienia jednej olśniewającej definicji, sprawdzającej się we wszystkich sytuacjach, są z góry skazane na niepowodzenie”
[Tokarz, 2006, s. 266–267].

Typy reakcji unikowych
Dokonując analizy rozmów przeprowadzonych w programie „Rozmowy w toku”, wyodrębniłem kilka typów reakcji unikowych, wśród
których znalazły się i te wymienione przez Davida Bullera i Judge Burgoon (brak precyzji, zamknięcie się w sobie, dystansowanie się). Opisując je, skupiłem się przede wszystkim na wyodrębnieniu wykładników
językowych, dzięki którym takie reakcje można rozpoznawać.
Najliczniejszą grupę reakcji unikowych stanowią wypowiedzi, w których używa się zwrotów nie wiem/czy ja wiem/a ja wiem. Ich użycie
nie pojawia się jednak jako odpowiedź na pytanie, czy odbiorca dysponuje odpowiednią wiedzą na dany temat, lecz w odpowiedzi na pytanie,
jaki jest jego stosunek do treści pytania (a więc pytanie o ocenę). Stąd
też uważam, że leksem ten ma raczej znaczenie „nie wiem, co wypada
w tej chwili powiedzieć” czy też „nie wiem, co mam powiedzieć”. Podobną
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tezę sformułowała Iwona Loewe w odniesieniu do zwrotu Ja wiem…?
„Pragmatyczna zatem intencja [powyższego zwrotu – G.P.] «powiem
to, co wiem i co chcę powiedzieć, bo mam jakąś trudność z poruszonym zagadnieniem»”. Leksemy te sygnalizują przede wszystkim niepewność nadawcy [Ożóg, 1994; Loewe, 2003].
7. Ewa Drzyzga: Koleżanki z teatru nie zazdrościły tego całego szumu,
tego co się stało potem? [udziału w reklamie]
Gość: No nie wiem. To trudno powiedzieć, bo troszkę zazdrości
może jest wpisane w nasz zawód, bo każdy chce zagrać jakąś rolę,
która, no będzie się podobała.
8. Ewa Drzyzga: Wiesz, dlaczego sobie ciebie upatrzył? [jako ofiarę
aktu agresji]
Gość: Nie wiem, nie mam pojęcia.
Ewa Drzyzga: A ty się domyślasz, dlaczego akurat ją?
Osoba z publiczności: No jasne! Sylwia jest bardzo atrakcyjna,
więc pewnie dlatego.
9. Ewa Drzyzga: A ty jak się zaraziłaś? [wirusem HIV]
Gość: Nie wiem.
Ewa Drzyzga: Nie domyślasz się nawet?
Gość: W tej chwili to już nie ma znaczenia.
10. Ewa Drzyzga: Dlaczego chcą cię wykończyć i w jaki sposób? [teściowie, u których mieszka]
Gość: Tego to już nie wiem dlaczego mnie chcą wykończyć. Po
prostu, no ja jestem taka...
11. Ewa Drzyzga: Co kobiety widzą w mężczyznach?
Gość(1): Nie wiem. Po pierwsze, myślę że facet musi rozmawiać
z kobietami, po pierwsze zacząć podchodzić [Gość(2): Ale musi
zacząć] rozmawiać. Tak zacząć. To jest bardzo ważne.
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12. Ewa Drzyzga: Dlaczego to zrobiłeś Mariusz? [rzucił się na sąsiadkę
z nożem]
Gość: Nie wiem.
Ewa Drzyzga: Nie wiesz?
Gość: Z miłości, z miłości, zazdrości, nie wiem właśnie, jak to
powiedzieć. Zakochałem się w niej bardzo już od początku. Jak ona
się wprowadzała, to już wiedziałem, że wcześniej znaczy po trzech
miesiącach...
13. Ewa Drzyzga: Jak sądzisz, dlaczego Krystyna trzyma cię przy sobie?
Gość: No nie wiem. Jest za mną, ja też za nią i jesteśmy razem.
Ewa Drzyzga: A dlaczego jest za tobą?
Gość: Nie wiem, proszę spytać jej.
Ewa Drzyzga: To ty nie wiesz, za co ona cię kocha?
Gość: Nie wiem.
Ciekawe wydaje się to, że często zaraz po użyciu na początku wypowiedzi formuły nie wiem mówiący stara się jednak udzielić odpowiedzi
na pytanie [przykłady 7., 10., 11., 12.]. Czasem także, mimo dodatkowego
pytania, konsekwentnie pojawia się inna reakcja unikowa [przykład 9.].
Drugim typem reakcji unikowych są reakcje, które nazwałem metafora/przysłowie/prawda życiowa. Małgorzata Kita zalicza je do zjawisk charakterystycznych dla mówienia nie wprost lub mówienia „inaczej” [Kita, 2002; por. Tokarz, 2006, s. 62–70]. Nadawca posługuje się
ogólnymi, obiegowymi stwierdzeniami, wśród których pojawiają się
i te zakorzenione w świadomości społecznej.
14. Ewa Drzyzga: Czy ona się was boi?
Gość: Znaczy wiesz, ja myślę, że to jest tak, że jak się chce uderzyć psa, to się kij zawsze znajdzie.
15. Ewa Drzyzga: Czy ty się nigdy nie załamujesz?
Gość: No nie ma takich ludzi, którzy się nigdy nie załamują,
prawda?
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16. Ewa Drzyzga: Czyli masz wygląd?
Gość: Powiem tak: jak cię widzą, tak cię piszą.
17. Ewa Drzyzga: Co daje taki częsty kontakt ze śmiercią?
Ekspert: To znaczy tak, oczywiście można mówić o tym, że cierpienie jest czymś, czego człowiek nie powinien doświadczać. To jest
jakby to, co odbiera komfort życia prawda, ale jeżeli cierpienie
jest wliczone w życie człowieka, to być może to jest mądrość
Boga. Kiedyś rozmawiałam z ojcem Michała Łyska, który został
bestialsko zamordowany, i on powiedział takie zdanie, które utkwiło
mi w głowie. I właściwie chyba utkwi mi do końca życia, mianowicie
mówił o tym, że Michał zadawał mu takie pytanie: „jeżeli cierpienie
nie ma sensu, to jaki sens miałoby cierpienie Chrystusa?”.
		
18. Osoba z publiczności: Mówi pan tutaj, że wszystko pan partnerce
udostępnił swojej, znaczy wszystkie swoje tam dobra [Gość: Tak.
Jak na razie] Ma pan do niej tak w pełni zaufanie?
Gość: Ja odpowiem na to: [Osoba z publiczności: No] znając kogoś
20 lat, nie zna się go zupełnie. Znając kogoś godzinę, można
z nim wziąć ślub i żyć do samej śmierci.
19. Ewa Drzyzga: Jak myślisz, dlaczego dorosły mężczyzna ucieka pod
skrzydła mamy?
Gość: Pytanie trudne. Dlaczego? [Ewa Drzyzga: Jesteś mężczyzną,
może coś o tym wiesz?] Dlaczego ucieka? Zawsze jakaś przyczyna
rodzi skutek i…
Ewa Drzyzga: U mamy jest bezpiecznie?
Gość: Nie, tu chyba nie o to chodzi. Ewa, wydaje mi się, że ucieczka
pod skrzydła mamy to raczej odskocznia, czy staranie się zapomnieć
o danej sytuacji, która miała miejsce.
20. Ewa Drzyzga: Czy dzisiej masz pretensje do Sławka o to, co się stało?
Gość: Powiedzmy, że czas leczy rany.
Ewa Drzyzga: Dyplomatyczna odpowiedź.
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Mówienie nie wprost w każdej chwili umożliwia nadawcy zaprzeczenie bądź wycofanie się, w przypadku odkodowania intencji wypowiedzi przed odbiorcę.
Kolejny typ reakcji unikowych stanowią odpowiedzi w formie żartu
językowego 9. Według psychologów żart, humor, dowcip rozładowują
napięcie – ich użycie jest więc swoistym wentylem emocjonalnym 10.
Żartowi najczęściej towarzyszy uśmiech lub śmiech, a ten z kolei może
być dobrą maską do zafałszowania niewygodnej emocji. „Najczęściej
stosowaną maską jest uśmiech – twierdzi Ekman – który jest przeciwieństwem wszystkich negatywnych emocji, takich jak: strach, złość,
rozpacz, wstręt itp. Uśmiechamy się często, ponieważ okazanie jakiegoś rodzaju radości jest konieczne w przypadku bardzo wielu kłamstw”
[2003, s, 35; por. Müllerová, 2000, s. 87–88; Tokarz, 2006, s. 82–87].
Uśmiech może też maskować zażenowanie czy wstyd.
21. Ewa Drzyzga: Masz powodzenie u kobiet? [do Norbiego – wykonawcy muzyki pop]
Gość: U takich trzynastoletnich [uśmiech]
Ewa Drzyzga: A mówiąc poważnie?
Gość: Nie wiem. Trudne pytanie. Mi się wydaje, że tak. Wiesz skoro
tyle się jeździ po kraju i one są wszędzie zawsze koło ciebie no to
chyba tak. Chciałem żonę pozdrowić może. Juleczko! [uśmiech].
22. Ewa Drzyzga: Chciałabym zapytać księdza, bo usłyszeliśmy już
tutaj, że to grzech – katechizm tak mówi, że życie bez sakramentu
to grzech? [o życiu na kocią łapę]
Ekspert: Wiadomo, że jak ksiądz to zaraz o grzechu będzie mówił.
23. Ewa Drzyzga: I co zdarza się, jak w tym stadzie idzie brunetka
i blondynka. Celujecie w blondynkę? Was jest dwóch, ona jedna.
I co wtedy? [o podrywaniu kobiet]
9
10

Na temat dowcipu językowego por. Buttler, 2003.
Por. Freud, 1993.
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Gość: Zawsze ktoś ma monetę w spodniach, idzie wylosować.
Ewa Drzyzga: No nie żartuj!
Gość: Nie, w tej chwili żartuję faktycznie.
24. Ewa Drzyzga: Ty przyciągasz wzrokiem. A którego byś z nich przyciągnęła w pierwszej kolejności?
Osoba z publiczności: [milczenie]
Gość(1): Tutaj, tutaj.
Osoba z publiczności: Norbiego.
Ewa Drzyzga: Norbi jest poza.
Osoba z publiczności: Poza? Może pana w środku.
Ewa Drzyzga: Pan w środku.
Gość(2): Bardzo dziękuję.
Osoba z publiczności: Proszę.
25. Ewa Drzyzga: Proszę pani, czy ta koszula to jest taki właśnie pani
wyrób [Gość(1): Tak to ja szyłam, tak] Brawo. Michu, a ty myślałeś o rodzinie? Żeby powiększyć to stado o żonę?
Gość(2): O żonę?! Nie wiem, jak ona by to zniosła.
Ewa Drzyzga: No właśnie.
Gość(2): Znaczy, czasami nachodzą mnie takie myśli [Ewa Drzyzga: Mhh] chore jakieś.
26. Osoba z publiczności: Znaczy on się chyba sam wychował, bo
jak już ja zaczęłam z nich chodzić i spotykałam się, to on już
po prostu…
Ewa Drzyzga: To on już taki był?
Osoba z publiczności: To on już taki był.
27. Ewa Drzyzga: [...] Marek i Ewa, którzy twierdzą, że taki związek
potrafi przynosić całkiem spore dochody. Ale rachunków nie wystawiacie?
Gość: To znaczy się vatowskich nie.
Ewa Drzyzga: A inne?
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Gość: No nie, żartuję w tej chwili.
Ewa Drzyzga: Już myślałam.
Gość: Nie ma czegoś takiego jak rachunek [Ewa Drzyzga: Nie ma]
Ewa Drzyzga: Wszystko idzie po prostu do kieszeni.
Czasem widać, że żartobliwa odpowiedź jest ogromnym zaskoczeniem dla prowadzącej, czemu daje wyraz w sposób bezpośredni,
demaskując żart [patrz przykład 21., 23.], używając formuł: a mówiąc
poważnie czy no nie żartuj.
Dosyć liczną i różnorodną grupę tworzą reakcje unikowe, w których
dochodzi do zastosowania mechanizmu uogólnienia (generalizacji)
z użyciem między innymi: zaimków nieokreślonych (jakiś, jakaś, każdy,
tak jak każdy, każdy z nas), przysłówków (zawsze, bardzo, jakoś, różnie), rzeczownika człowiek, zaimka wskazującego to (w funkcji zaimka
nieokreślonego). Używanie tego typu środków językowych pozbawia
wypowiedź cech osobowych, pozwala ukryć prawdziwą część „ja” za
zasłoną ogólnych i bliżej nieokreślonych stwierdzeń, dzięki czemu rozmówca czuje się bezpiecznie [Thun, 2001, s. 111–113; Witkowski, 2002,
s. 256–257]. Jak podkreślają w swoich badaniach Miron Zuckerman
i Robert Driver, odwoływanie się do ogólnikowych czy też uogólnionych
wypowiedzi jest związane z próbą kontrolowania, która jest jednym
z czterech procesów psychologiczno-poznawczych związanych z aktem
kłamania (Antas 1999, s. 288–289). Takie zachowanie ma na celu ułatwienie kłamcy wycofanie się w odpowiednim dla niego momencie.
28. Ewa Drzyzga: Nie masz pretensji do losu? [za bycie przykutym do
wózka]
Gość: To znaczy, nie ma człowieka takiego, który nie miałby
pretensji do losu.
29. Ewa Drzyzga: Wierzysz w to, że miłość (może taka wakacyjna, czyli
bardzo krótka, ulotna, czasami tygodniowa, dwutygodniowa) może
przetrwać dzięki listom? [wakacyjna miłość]
Gość: Znaczy wierzyć zawsze trzeba…
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30. Ewa Drzyzga: A czy starałbyś się ukryć to, że ona pije tak, żeby
inni jednak nie widzieli. Jest w końcu matką twoich dzieci?
Gość: Po prostu no wiadomo, że każdy mężczyzna i wiadomo, że
w każdej rodzinie raczej rodzina niż inni starają się część po części
jakoś ukryć, bo rzutuje po prostu inaczej. [kobiety alkoholiczki]
31. Ewa Drzyzga: Bartek? [Gość: kobiet kobiety lubią], co kobiety sobie
w tobie cenią?
Gość: Nie wiem, czy to jest akurat we mnie [Ewa Drzyzga: Aha] –
to by trzeba się samych kobiet zapytać – natomiast uważam, że
kobiety lubią, kiedy mężczyzna jest bardziej pewny sytuacji od
niej, kiedy faktycznie przyjmuje rolę. Są kobiety, które...
Ewa Drzyzga: Wtedy czuje się bezpiecznie, tak?
Gość: Tak, czuje się bezpiecznie. Są kobiety, które same przejmują
pałeczkę, lubią rządzić. Zgadza się, takich nie lubimy. [miłość
przez internet]
32. Ewa Drzyzga: Czy ciebie mogłabym nazwać podrywaczem? A może
wrażliwym introwertykiem? Jak byś sam siebie określił?
Ekspert: Trudno nazwać to czy podrywaczem. Ja myślę, że tak
jak każdy z obecnych tu gości czy w Internecie, czy tutej w studio, każdy z nas czegoś poszukuje w życiu: dla jednych jest to
zabawa, dla innych coś więcej.
33. Ewa Drzyzga: Jak to się stało, że znalazłaś się w Bieszczadach?
Chciałaś coś ukryć, chciałaś skądś uciec?
Gość: Uciekłam.
Ewa Drzyzga: Od czego?
Gość: W tym momencie, kiedy uciekałam, od wszystkiego, co się
wokół mnie działo.
Ewa Drzyzga: A co się działo?
Gość: Bardzo dużo różnych rzeczy.
Ewa Drzyzga: Złych?
Gość: Tak. Bardzo złych, dlatego uciekłam.
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34. Ewa Drzyzga: Czyli masz nadzieję, że mama w końcu go wymelduje?
Gość: To znaczy, no jak by miało być, jak by miało źle się układać, ktoś by miał być nie w porządku wobec nas, no to pewnie, że
bym to wolała, żeby ktoś był sam, było jakoś, jak by się miało zepsuć,
prawda?
35. Ewa Drzyzga: Satysfakcja fizyczna to co?
Gość: No wiadomo.
Ewa Drzyzga: A psychiczna?
Gość: To znaczy prowadzimy jakieś tam rozmowy z klientami.
Do grupy reakcji unikowych należą także wypowiedzi z użyciem
eufemizmu11 lub synonimu słabszego znaczeniowo od tego użytego w pytaniu.
36. Ewa Drzyzga: Jak byś tak miała się porządnie zastanowić, jak
powiedzieć naprawdę bardzo szczerze: jesteś furiatką? [do osoby
nerwowej]
Gość: No jestem osobą nerwową.
37. Ewa Drzyzga: Wiesz o tym, że jesteś przystojny? [do modela]
Gość: Może nie należy tego rozpatrywać w takich kategoriach
tylko…
Ewa Drzyzga: Ale wiesz, czy nie wiesz?
Gość: Akceptuję siebie. O tak – to jest ta odpowiedź, która mnie
satysfakcjonuje, czyli to, co czuję tak naprawdę.
38. Ewa Drzyzga: I ty z nim zerwałaś, czy on z tobą?
Gość: To zostało wyhamowane praktycznie na samym początku.
Jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, mając już większą wiedzę
11

Eufemizmy są nieodłącznie związane ze sferami tabu, czyli zakazami nazywania [Kita,
2002, s. 110–111; Leszczyński, 1988], wykorzystuje się je także w erystyce [Witkowski,
2002, 247–251].

175

Talk show Szczerość na ekranie?

o pewnych rzeczach, to Bóg po prostu strzegł i udało mi się wszystko
w porę wyhamować i zakończyć. [zaborczy partnerzy]
Kolejną grupę reakcji unikowych stanowią reakcje, w których
pojawia się odpowiedź nie na treść zawartą na powierzchni wypowiedzi, lecz na treść ukrytą głęboko, tzw. presupozycję [Witkowski,
2002, s, 201].
39. Ewa Drzyzga: […] ale czy jesteś gotowa ewentualnie na jakąś
następną ciążę? [ryzykowała życie, by urodzić]
Gość: Wydaje mi się, że należę do ludzi odpowiedzialnych [Ewa
Drzyzga: Mhh] Z drugiej strony wiem, że życie zawsze tak układa
się nie zawsze po naszej myśli. Wierzę niezmiernie w opatrzność
bożą, że jeżeliby nawet pojawiła się kolejna ciąża, nie będę się o nią
starała, nie będziemy się o nią na pewno starali.
40. Ewa Drzyzga: W jakich sytuacjach pokazywał te nerwy? [agresywny syn]
Gość: To znaczy nie w takich sytuacjach tak, żeby tam się wyżywał na kimś czy to nie było to… Takich rzeczy nie było.
Odbiorca reaguje wówczas na treść wypowiedzi, która nie jest zawarta na jej powierzchni, lecz jest przekazywana mimochodem (między
wierszami, implicite).
Reakcją unikową jest także zaprzeczenie tematu pojawiającego
się w wypowiedzi inicjującej i tym samym brak inicjatywy do kontynuowania go.
41. Ewa Drzyzga: I ty dzisiej ją tak tłumaczysz i zawsze jesteś taka
wyrozumiała? [do znerwicowanej matki]
Gość: Teraz to na to patrzę inaczej.
42. Ewa Drzyzga: Rozmawiałaś o tym z rodzicami? [że jest w ciąży –
nieletnia dziewczyna]
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Gość: No oczywiście.
Ewa Drzyzga: A oni jakoś zareagowali?
Gość: Ale cóż można zrobić, bo...
43. Ewa Drzyzga: Czy dzisiej mówią o tobie „dziwak”? [ekscentryczny
człowiek]
Gość: Ja już na to nie reaguję wcale.
Ciekawą reakcję unikową stanowią wypowiedzi, w których:
u

odbiorca wyraża sprzeciw wobec słowa użytego przez
nadawcę, co prowadzi w konsekwencji do ustalania, jak obaj
uczestnicy aktu komunikacji je rozumieją:

44. Ewa Drzyzga: A w domu jak się zachowujesz?
Gość: Zależy gdzie w domu, bo teraz rzadko przebywam w domu
u rodziców, ale... [agresywny syn]
45. Ewa Drzyzga: Zdarzyło się tak, że była w tym samym czasie jedna
dla dwóch?
Gość(1): W jednym czasie?! Nie zdarzyło się.
Gość(2): Nie.
Ewa Drzyzga: Ale ustąpiliście sobie: najpierw był jeden, potem
przejął kolega.
Gość(2): Przejął, ale co znaczy przejął?
Ewa Drzyzga: Nie wiem, no nie zaprzeczacie.
Gość(2): Zaprzyjaźnił się, po prostu się zaprzyjaźnił.
Ewa Drzyzga: Zaprzyjaźnił się. Dziewczyna nie miała tego za złe
oczywiście?
Gość(2): Nie, oczywiście że nie. [podrywacze]
46. Ewa Drzyzga: Witam serdecznie [Gość: Miło mi]. Kiedy po raz
pierwszy zastrzelił pan człowieka?
Gość: Strasznie boli mnie to słowo [Ewa Drzyzga: Zastrzelił] zabił,
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zastrzelił. Tak, no wtedy, kiedy się działa z mocy prawa, kiedy Rzeczpospolita daje to prawo… Nie zabił, nie zastrzelił, wyeliminował
– łatwiej jest mówić o tym w takich kategoriach [wyjaśnienie
później] Gość: Tak. Dlatego ja używam takiego eufemizmu. Przyznaję że być może chcę uniknąć istoty tej sprawy, być może chcę
uniknąć słowa „zabijania” i dlatego mówię o eliminowaniu – łatwiej
przechodzi przez gardło i państwu, i mnie w sytuacji, kiedy może
mi się zdarzyć: oto ten facet, który tam kiedyś prawda, a to mi się
kiedyś zdarzyło].
u

odbiorca odpowiada pytaniem12 lub powtarza część treści
zawartej w pytaniu:

47. Osoba z publiczności: Mam pytanie: to skoro preferujesz tylko
blondynki [Ewa Drzyzga: Odezwała się brunetka] to skąd wiesz,
jakie są brunetki?
Gość: Próbujesz wywrzeć presję, żebym powiedział, że również
próbowałem brunetek, tak?
48. Ewa Drzyzga: Posłuchajmy zatem, dlaczego zgodził się na taką
pracę partner Kasi Kordian – to mój kolejny gość. Zapraszam. Miałeś opory przed tą pracą?
Gość: Opory?
Ewa Drzyzga: Mhh.
Gość: Jakby to ująć?
Ewa Drzyzga: Najprościej.
Gość: Najprościej? Nie miałem wyjścia. Potrzebne były pieniądze.
[mężczyzna do towarzystwa]
49. Ewa Drzyzga: [...] Czego ty szukasz dla siebie?
Gość: Czego szukam?
12

Marek Tokarz proponuje tę taktykę w sytuacji, kiedy „chcemy się wyłgać od odpowiedzi”, czyli przemilczeć drażliwy dla nas temat [2006, s. 80–81].
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Ewa Drzyzga: Chcesz znaleźć kobietę swojego życia?
Gość: Myślę, że tak.
50. Ewa Drzyzga: Ale wiesz co, wspomniała o czymś Halina bardzo
ważnym, że chodziło ci o pieniądze?
Gość: Mnie?
Ewa Drzyzga: Mhh.
Gość: Mąż sam robił zakupy, nie dawał mnie ani grosza. Jak mi
dawał, to pięć złotych na zakupy. Ja powiedziałam, przed ślubem
mi powiedział, tak mi naświetlił sprawę.
Do reakcji unikowych należą także wypowiedzi, w których odbiorca nie podejmuje tematu zainicjowanego w pytaniu bądź stwierdzeniu, natomiast następuje w nich albo wprowadzenie nowego tematu,
albo poruszanie się w obrębie zagadnień ogólnych dotyczących zainicjowanego tematu. Często takie wypowiedzi zaczynają się od słowa
to znaczy (lub zredukowanego do znaczy).
51. Ewa Drzyzga: Ty postanowiłaś przejąć leczenie w swoje ręce
Gość: To znaczy ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego to wszystko
tak się dzieje, dlaczego tak jest, dlaczego ja nie mogę siusiać, dlaczego inni mogą, dlaczego ja nie. Znowu sobie miałam wyrzuty: no
tak pewnie znowu ta cukrzyca, pewnie znowu ona mi tam jakiegoś
psikusa sprawia, że jak to wszystko się przedłuża, że jest trudniej.
[kobieta chora na cukrzycę]
52. Ewa Drzyzga: I jak rodzice zareagowali?
Gość: To znaczy mama mnie tylko wychowuje, mój ojciec nie
żyje, co jest o tyle istotne, że mama nie ma nikogo oprócz mnie
i bardzo się przejmuje, nawet jak późno wracam wieczorem do
domu. I gdy jeszcze nie wiedziałam, czy w ogóle coś z tych moich
planów wyjdzie, to nic mamie nie powiedziałam. [wolontariuszka
pracująca z dziećmi w Kosowie]
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53. Ewa Drzyzga: Byłabyś w stanie stanąć na skrzyżowaniu i żebrać?
[pytanie do osoby z publiczności]
Osoba z publiczności: Nie posądzam tych ludzi o uczciwe zamiary,
jeśli chodzi o stanie z koszyczkiem. Żebranie w ten sposób to nie jest
żebranie [Ewa Drzyzga: Mhh]. Po prostu trzeba nauczyć się świadomie
znać swoje prawa, nawet jako osoby ubogiej, i umieć szukać tej pomocy.
54. Ewa Drzyzga: Czy ty zadawałeś sobie też takie pytanie: Po co żyć?
Po co się bawić? Po co spotykać się ze znajomymi?
Gość: To znaczy właśnie moja choroba zaczęła się w drugiej
klasie podstawówki, to znaczy wykryli ją w tym wieku, no i od
razu się do niej przyzwyczaiłem. Nie było tak źle ze mną, tylko
zaczęła się właśnie gdzieś tak, mając 15–16 lat. Poszukując sobie
dziewczyny [Ewa Drzyzga: Mhh], czy tam dobrych kolegów, po prostu nie udawało mi się to w ogóle, i w tym momencie zacząłem się
załamywać. Ale to nie trwało długo, bo powiedziałem sobie...
55. Ewa Drzyzga: Ale czy tato kiedyś dał ci odczuć, że jesteś gorsza, że
jesteś chora? Albo że to przez ciebie się nie układało z mamą?
Gość: To było tak, że mama poświęciła mi się całkowicie, mojej
chorobie, i ojciec tylko interesował się, jak się czuję, co robię. Ale
żeby w kwestii takiej do jakiego lekarza pójść, jakie tabletki podać,
to po prostu nie był zainteresowany tym.
56. Ewa Drzyzga: Co pani dały te wszystkie występy w reklamie?
Gość: Ja przede wszystkim kocham kamerę – zaczęło się od tego.
A popularność to chętnie bym oddała. Ona wpadła na mnie jak
grom z jasnego nieba nie bardzo…
Ewa Drzyzga: I jest niewygodna?
Gość: Znaczy nie przepadam za popularnością [Ewa Drzyzga:
Mhh], ja wolę incognito.
Do ostatniego typu reakcji unikowych należą tzw. reakcje nieadekwatne, wśród których można wyróżnić: brak reakcji na pytanie,
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interiekcję (tak zwana wata językowa: y, e, a, m), milczenie, niewerbalną
reakcję emocjonalną.
57. Ewa Drzyzga: Słuchaj, może ona po prostu za młoda [Gość(1):
W dziewięćdziesiątym siódmym] dla ciebie była, to nie to myślenie. [Gość(1): W dziewięćdziesiątym siódmym podałem o rozwód] Słyszysz, co ja mówię?
Gość(1): Słyszę.
Gość(2): Nie kłam. W dziewięćdziesiątym dziewiątym we wrześniu.
No z kochanką się za rękę trzyma, a z żoną nie chciał się na ulicy
pocałować [Gość(1): W ogóle się nie interesowała mną], bo wstyd,
wstyd z żoną się całować, a z kochanką nie wstyd, proszę.
58. Ewa Drzyzga: Kiedy musiałaś poprosić o pomoc fachowca?
Gość: Na początku czerwca.
Ewa Drzyzga: To jeszcze było przed zwolnieniem z pracy?
Gość: Tak.
Ewa Drzyzga: Co to była za pomoc?
Gość: No to była pomoc lekarza psychiatry. Leczyłam się trzy miesiące ambulatoryjnie i leczenie nie pomogło. Po trzech miesiącach
dostałam skierowanie do szpitala psychiatrycznego [milczenie].
Ewa Drzyzga: Nie miałaś siły już?
Gość: [milczenie]
Ewa Drzyzga: Jak się zachowywałaś wtedy? [mobbing w pracy]
59. Gość(1): Dziwne, ale czymś go zauroczyłam [Gość(2): Dużo].
Ewa Drzyzga: No czym?
Gość(1): yy
Osoba z publiczności: Kartami.
Ewa Drzyzga: Kartami?
Gość(1): Nie, nie, nie.
Ewa Drzyzga: Myślisz że mu… Powiedz mi teraz proszę, czy ty
przyszedłeś do niej po raz pierwszy.
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Repertuar reakcji unikowych, mogących pojawić się podczas rozmowy prowadzonej w programie typu talk show, jest różnorodny13.
Większość z nich można zgodnie z definicją Paula Ekmana nazwać
kłamstwem, które występuje raczej w formie ukrywania prawdy niż zafałszowania. Ustalenie jednak tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia
z kłamstwem na oczach milionów widzów, jest niezmiernie trudne.
Jeden z amerykańskich dziennikarzy Tom Brokaw, który w telewizji NBC prowadził program „Today Show”, zauważył, że jego goście
często udzielają pokrętnych odpowiedzi lub stosują wymyślne uniki,
aby nie odpowiedzieć na zadane pytanie14. Przeprowadzone przez psychologów badania potwierdziły przypuszczenia Brokawa – rzeczywiście odpowiedzi niektórych kłamiących osób były pośrednie, wymijające i zawierały więcej informacji, niż wymagało tego pytanie. Istnieje
jednak niebezpieczeństwo, że osoby szczere mogą zostać uznane za
kłamców wtedy, kiedy zaczną mówić wymijająco lub unikać odpowiedzi – tego typu możliwość dokonania błędnej oceny Ekman nazywa
ryzykiem Brokawa [Ekman, 2003, s. 84].

Reakcje unikowe a gry językowe
Ponieważ uczestnicy talk show nie przestrzegają maksym konwersacyjnych Grice’a, możemy zapytać czy w tym wypadku jest to utożsamianie reakcji unikowych z grami językowymi?
Do studiów lingwistycznych pojęcie gra zostało wprowadzone
przez Ludwika Wittgensteina za sprawą dzieła Dociekania filozoficzne.
Wittgenstein uważał, że człowiek w codziennej komunikacji posługuje
się grami językowymi, które definiował jako „kompletny system ludzkiej komunikacji; złożony z języka i czynności, w które jest wpleciony;
13

14

Z podobnymi reakcjami unikowymi mamy także do czynienia w wywiadzie. Jak pisze Małgorzata Kita (1997, s. 189): „uchylanie się od odpowiedzi w formie implicytnej polega na
udzielaniu odpowiedzi niejednoznacznych, pustych informacyjnie, wykrętnych, pośrednich, ale także na «zamykanie tematów» lub na zmianie tematu [podkreślenie G.P.]”.
Podaję za: Ekman, 2003, s. 83.
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polegający na powtarzających się w czasie aktach grania; przedstawiający sposób, w jaki form języka rzeczywiście używa się w życiu” [Wołos,
2004, s. 42]. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska zauważa podobieństwo
między grą językową a późniejszą koncepcją aktów mowy zaproponowaną przez Johna Langshawa Austina i Johna Rogersa Searle’a [Chrzanowska-Kluczewska, 1997, s. 13; Wołos, 2004].
Danuta Kępa-Figura do gier językowych zalicza wypowiedzi, w których dochodzi do pozornego (bo celowego i świadomego) łamania zasad
spójności tekstowej oraz naruszania maksym konwersacyjnych Grice’a.
Gra językowa będzie więc w tym ujęciu nie tyle grą zgodną z regułami
tak, jak widział to Wittgenstein [Wołos, 2004], ale grą opartą „na znajomości tych reguł, a niekiedy polegającą na ich łamaniu czy pozornym łamaniu. Byłaby to więc gra z regułami. Gra, której przeprowadzenie jest możliwe tylko dzięki znajomości tych reguł” [Kępa-Figrua,
2004, s. 78]. Ważnym elementem gry językowej jest w tym rozumieniu jej celowy i świadomy charakter użycia. Nadawca, posługując się
grą językową, zakłada, że odbiorca jest w stanie ją odczytać i zrozumieć jego intencje. To także odróżnia grę językową od błędu językowego [Kępa-Figura, 2004, 79].
Utożsamiając reakcje unikowe z grami językowymi, mam na myśli
przede wszystkim gry oparte na przekroczeniu podstawowych zasad
konwersacyjnych oraz konwencji pragmatycznej. Większość z reakcji unikowych stanowi bowiem ewidentne naruszenie dwóch maksym konwersacyjnych Grice’a, to jest maksymy odniesienia związanej z mówieniem na temat, oraz maksymy sposobu odnoszącej się do
zrozumiałości wypowiedzi, składającej się z kilku maksym szczegółowych takich, jak: „unikaj niejasności wysłowienia, unikaj niejednoznaczności, mów zwięźle (unikaj niepotrzebnej rozwlekłości) i mów
w sposób uporządkowany” [Grice, 1977, s. 89]. O grach językowych
możemy jednak mówić wyłącznie wtedy, gdy nadawca celowo i świadomie decyduje się na nieprzestrzeganie którejś z maksym konwersacyjnych. „Nadawca nie po to ukrywa swoje intencje, by odbiorca
ich nie zauważył, ale żeby ich szukał. Zostawia więc ślady, które –
ma nadzieję – odnajdzie adresat. Sprawdzianem atrakcyjności gry
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jest wysokość «współczynnika» poszukiwania” [Kępa-Figura, 2004,
s. 104]. W przypadku rozmowy typu talk show nie można mówić
o celowym zastosowaniu reakcji unikowych, bowiem konwencja
programu ma właśnie skłaniać jego uczestników do przestrzegania maksym konwersacyjnych służących skutecznemu przekazywaniu sobie informacji, a nie ich łamaniu.
Czemu zatem reakcje unikowe pojawiają się w wypowiedziach uczestników programu talk show i jakie w związku z tym pełnią funkcje?

Funkcje reakcji unikowych
Obecność reakcji unikowych podczas rozmów w talk show związana jest ze złożonością sytuacji, w której odbywa się rozmowa telewizyjna. Z jednej bowiem strony mamy sytuację oficjalną (makrosytuacja), jaką tworzy medium (obecność widza przed telewizorem),
z drugiej zaś strony temat rozmowy i pytania bywają zbyt intymne.
Okazuje się, że uczestnik programu nie jest gotowy, by ujawniać publicznie niektóre szczegóły ze swojego życia.
Reakcje unikowe pojawiają się spontanicznie – trudno sobie wyobrazić sytuację, w której prowadzący program umawia się z gościem, by na
określony sygnał i w odpowiednim momencie starał się on unikać odpowiedzi. Jest to, po pierwsze, mało sensacyjne (a przekaz sensacyjny jest
charakterystyczny dla przekazu medialnego), po drugie, niezbyt widowiskowe (cechą talk show jest przecież także widowiskowość i autentyczna rozmowa). Iwona Loewe stwierdza, że nagminne ignorowanie
pytań, a także zdominowanie rozmów przez rolę nadawczą, zdarza się
w programach typu talk show „w celu wyartykułowania takich treści,
o jakich w mniemaniu udzielającego «odpowiedzi» należy w tym miejscu i czasie powiedzieć” [2003(a), s. 122]. Chciałbym tutaj nadmienić,
że taki też charakter mają programy typu talk show. Często przed ich
nagraniem prowadzący informuje gościa, o co może on zostać zapytany [Godzic, 1999; 2004, s. 43]. Zanim gość pojawi się w programie,
przeprowadza się z nim szereg rozmów. Ponadto przed nagraniem sam
decyduje, które zagadnienia związane z problemem poruszy w trakcie
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rozmowy. Jak podkreślają producenci programu, zawsze może odmówić
odpowiedzi na trudne dla siebie pytania. Jak się okazuje, nie wszystko
można wyreżyserować, a publiczna odmowa odpowiedzi na zadane
przez prowadzącą pytanie nie pojawia się wcale.
Wyróżniłem następujące funkcje, które mogą pełnić reakcje unikowe w rozmowie typu talk show: funkcja obronna, autoprezentacyjna i amortyzująca. Pierwsza jest związana z niewyrażeniem zgody
przez uczestnika programu na mówienie o sprawach osobistych. Eksplikacja tej funkcji miałaby postać: 'nie chcę udzielić odpowiedzi, ponieważ jest to zbyt osobiste i trudne dla mnie'. Pojawianie się reakcji unikowych w wyżej wymienionej funkcji ma więc być dla prowadzącej
program informacją, że wkracza na obszar zagadnień trudnych dla gościa. Jak wskazują Leslie Baxter i Barbara Montgomery15 – autorki teorii
komunikacji społecznej zwanej dialektyką relacji – zarówno w obrębie związku dwojga bliskich sobie ludzi (dialektyka wewnętrzna), jak
i w pomiędzy parą a społeczeństwem (dialektyka zewnętrzna) dochodzi do tak zwanych napięć dialektycznych [Tabela 4.].
Napięcia te są osią każdego związku. „Dialektyka otwartość–skrytość
oznacza, że obok pragnienia «wyznania wszystkiego» człowiek odczuwa
naturalną potrzebę prywatności” [Griffin, 2003, s. 198]. Według badaczek znaczy to tyle, że w relacji na przemian pojawiają się momenty
otwartości, ale też i skrytości, zachowywania dla siebie osobistych
Dialektyka wewnętrzna
(w obrębie związku)

Dialektyka zewnętrzna
(pomiędzy parą a społeczeństwem)

Zespolenie–Odrębność

Uczestnictwo–Odosobnienie

Pewność–Niepewność

Konwencjonalność–Wyjątkowość

Otwartość–Skrytość

Odsłanianie–Ukrywanie

Tabela 4. Typowe napięcia dialektyczne doświadczane przez uczestników związku
[Baxter, Montgomery, 1996, za Griffin, 2003, s. 195].
15

Pogląd ten podziela także Irwin Altman – psycholog społeczny, twórca teorii komunikacji społecznej zwanej teorią penetracji społecznej. Zob. Altman I., Vinsel A., Brown B.,
Dialectic Conceptions In Social Psychology: An Appliction to Social Penetration and
Privacy Regulation w: Advances in Experimental Social Psychology, L. Berkowitz (red.),
t. 14, Academic Press, New York 1981.
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przeżyć. W relacji pary ze społeczeństwem w przypadku „ujawnienia
się” obok korzyści może się także pojawić element zagrożenia.
Rozmowy Ewy Drzyzgi z gośćmi w studiu przypominają rozmowy
bliskich sobie osób, świadczy o tym między innymi zwracanie się do siebie po imieniu czy ujawnianie własnych emocji – intymność jest także
jedną z cech gatunkowych talk show. W jednym z wywiadów moderatorka stwierdza, że: „dziennikarz nie może być głazem. Mówi się, że
powinien być białą kartką, na której jeden zapisuje coś po to, by drugi
mógł odczytać... To prawda kartka nie ma emocji, nie ma uczuć. Jednak...
bez emocji trudno trafić do rozmówcy. Czy można zyskać jego zaufanie, jeśli jest się wyłącznie beznamiętnym mózgiem spisującym ludzkie
historie” [Bogalska, 2002]. W innym wywiadzie natomiast dodaje: „najlepiej gdybym mogła zaprzyjaźnić się [podkreślenie – G.P.] z każdym
człowiekiem poza studiem, ale na to nie ma czasu” [Mądel, 2001]. Widać
więc wyraźną chęć i potrzebę, aby wejść w bliską relację z gośćmi programu i stworzyć atmosferę głębokiej, intymnej rozmowy. Zdarza się,
że zawiera ona zarówno elementy odsłaniania, jak i ukrywania.
Kolejna funkcja reakcji unikowych to ochrona własnego wizerunku,
„zachowanie twarzy”, stąd funkcję tę nazywam autoprezentacyjną [por.
Krzpiet, 2005, s. 72]. Ma ona sprawić, by gość zaprezentował się widzom
(w studiu i przed telewizorami) jako osoba skromna, zdystansowana
wobec siebie, co wzbudza sympatię i chroni go uczestnika przed niepożądanymi przez niego pytaniami ze strony prowadzącej czy publiczności.
Ostatnia funkcja jest związana z realizacją celu zaistnienia w telewizji. Pojawia się w sytuacjach, gdy gość nie jest pewien, czy chce
podzielić się publicznie swoimi emocjami. Zadaniem tej funkcji jest
więc złagodzenie (zamortyzowanie) napięcia wywołanego ujawnianiem siebie, po którym następuje jednak najczęściej właściwa odpowiedź (czyli taka, jakiej oczekiwał nadawca – w tym wypadku moderatorka) i ekshibicjonistyczny wybuch szczerości. Stąd też funkcja ta
nazwana została przeze mnie amortyzującą.
Paul Ekman wskazuje na dziewięć motywów, dla których ludzie
kłamią [2003, s. 294–295; por. Antas, 1999, s. 224–227; Witkowski,
2002, s. 88]:
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u
u
u
u
u
u
u
u
u

chęć uniknięcia kary
chęć zdobycia nagrody trudnej do osiągnięcia w inny sposób.
chęć obrony innej osoby przed karą
chęć ochrony kogoś przed niebezpieczeństwem poniesienia
fizycznej szkody
chęć zdobycia podziwu ze strony innych
chęć uniknięcia niezręcznej sytuacji społecznej
chęć uniknięcia zakłopotania
chęć zachowania prywatności, jeśli nie było uprzedzenia o intencji utrzymania pewnej informacji w tajemnicy
chęć okazania władzy nad innymi

Wśród motywów wskazanych przez Ekmana znajdują się także
takie, które można by przypisać poszczególnym funkcjom reakcji unikowych, na przykład:
funkcja obronna

chęć zachowania prywatności,
chęć uniknięcia niezręcznej sytuacji społecznej,
chęć uniknięcia kary

funkcja autoprezentacyjna

chęć zdobycia podziwu ze strony innych

funkcja amortyzująca

chęć uniknięcia zakłopotania

Tabela 5. Funkcje reakcji unikowych w talk show.

Jak wynika z moich badań i obserwacji, repertuar reakcji unikowych, które mogą się pojawić w komunikacji interpersonalnej realizowanej przy użyciu środków masowego przekazu, jest bogaty i różnorodny. Stanowią według mnie ważne ogniwo w relacji między ludźmi
– ich pojawienie się w rozmowie telewizyjnej, w programie typu talk
show „Rozmowy w toku” jest tego najlepszym przykładem.
Reakcje unikowe są, po pierwsze, wynikiem złożonej sytuacji, w jakiej odbywa się rozmowa telewizyjna, po drugie, spontaniczną reakcją uczestników programu na tę sytuację, po trzecie wreszcie sygnałem, że naruszone zostały czyjeś granice psychologiczne. Powstają one
z konieczności odpowiedzi na niepożądane pytanie. „Sądzę, że robimy
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to [kłamiemy – G.P.] właśnie dlatego iż kłopotliwe pytania stanowią
zagrożenie dla naszego naturalnego prawa do intymności (naszej
prywatności), naruszają to prawo [podkreślenie – G.P.]. Kłamiemy
zatem, aby u d a ć, czyli stworzyć pozory, iż właśnie takiego naruszenia nie było” [Antas, 1999, s. 238]. Unikamy w ten sposób sytuacji,
które mogą powodować w nas uczucia, których jednak nikomu
nie chcielibyśmy publicznie ujawniać. Jak zauważa Zenon Leszczyński: „Dla ochrony siebie i swoich interesów stosuje się też różne
rodzaje tabu. Ze wstydu nie ujawnia się swoich słabości, poniżających
samego siebie okoliczności, zdarzeń, czynów. Zażenowaniem, próbą
obrony swojej reputacji, zachowania twarzy objaśnić można ucieczkę
przed nazwaniem wprost swoich niełatwych uczynków, spełnionych
czy zamierzonych” [Leszczyński, 1988, s. 22]. Reakcje unikowe pod
tym względem wpisują się w mechanizm rządzący tabu językowym
[Leszczyński, 1988, s. 26–35].
Psychologowie zauważają, że ludzie różnią się od siebie „chęcią
i zdolnością do uwzględniania przy wyborze własnego zachowania –
emocji i oczekiwań innych” [Skarżyńska, 2001, s. 19]. Do opisu tego
zjawiska używa się pojęcia samokontrola obserwacyjna wprowadzonego przez psychologa Marka Snydera. Człowiek o wysokiej samokontroli obserwacyjnej w sytuacji społecznej przyjmuje różne twarze
w zależności od tego, czego się od niego oczekuje. Nie ma to jednak
nic wspólnego z postawą kameleona, czyli braku stałych postaw, przekonań czy wartości. Tacy ludzie nie zmieniają swoich postaw, lecz
zachowują je tylko dla siebie. Co prawda, moderatorka i publiczność
oczekują od gości talk show bezwzględnej szczerości, gościom jednak
czasem trudno się na nią zdobyć. Nie można w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy uczestnicy talk show odznaczają się wysoką
samokontrolą obserwacyjną. Jeśliby tak było, mielibyśmy do czynienia
ze świadomym kształtowaniem swojego wizerunku, co nie do końca
wydaje mi się mieć miejsce podczas rozmów z tak zwanymi zwyczajnymi ludźmi.

Rozdział 5

Skrzynka na emocje
Widzowie i ich listy

W programach typu talk show związek paraspołeczny istniejący
pomiędzy prowadzącym, personą — by użyć sformułowania Donalda
Hortona i Richarda Wohla [1997, s. 65] — a widzem, oparty na iluzji
przyjaźni i bliskości, zmusza niejako tego drugiego do reakcji — wyrażenia swojego podziwu, oceny, podzielenia się własną historią podobną
do pokazanej w programie czy wyrażenia emocji. „W istocie ci, z których składa się widownia persony, zapraszani są (w sposób nieformalny)
do dokonania tego właśnie rodzaju ocen — do stwierdzenia, że zaangażowani są w bezpośredni kontakt, a nie w pasywną obserwację” [Horton, Wohl, 1997, s. 65]. Takie zachowanie widza potwierdza tezę o cesze tych gatunków telewizyjnych, które odnoszą się do tak zwanego
prawdziwego życia, co doprowadza do przenikania się płaszczyzny
widowiska telewizyjnego z rzeczywistością pozatelewizyjną.
Pozorowana relacja wykracza więc poza ramy widowiska telewizyjnego, iluzji, a przybiera cechy autentycznej relacji, w której pojawia
się pragnienie wymienności ról, kontaktu. Piszący często zwracają się
o z prośba o reakcję w swej sprawie, mając nadzieję na kontakt z samym gospodarzem programu.
Badania nad recepcją programów telewizyjnych przez widzów
należą do dziedziny etnografii przekazu telewizyjnego zapoczątkowanej przez angielską szkołę kulturoznawczą oraz prace Johna Fiskego.
Ważny wkład w badania wnieśli także Ien Ang (1994) i Jostein Grispund
(1995). W Polsce odbiorem programów telewizyjnych przez widzów
zajmowali się Wiesław Godzic (2001) i Mateusz Halawa (2002).
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Według Johna Fiskego, autora książki Television Culture (1987), istnieją trzy poziomy intertekstualności telewizji (odniesienia do innych
tekstów). Pierwszy poziom tworzy sam program telewizyjny, drugi,
to, co o nim piszą w prasie recenzenci i krytycy, trzeci jest tworzony
przez teksty zarówno publiczne, jak i prywatne (ustne bądź pisemne)
przysyłane do redakcji na temat określonych programów. Teksty trzeciorzędne według Fiskego pomagają zrozumieć, w jaki sposób teksty
pierwszo- i drugorzędne funkcjonują w przestrzeni medialnej, jakie
znaczenie nadaje im odbiorca [Fiske, 1987, s. 124–126; por. Newcomb,
Hirsch, 1997, s. 104]. Oczywiście teksty te, jak zresztą słusznie zauważa
Godzic, „mówią więcej o piszących niż o treści programów telewizyjnych” [Godzic, 2001, s. 20], jednak stanowią ważny argument w dyskusji o roli telewizji (w tym przypadku programu talk show) w życiu
człowieka i tego w jakim stopniu odnoszą się do przedstawionej rzeczywistości telewizyjnej.
W niniejszym rozdziale postaram się odpowiedzieć na pytanie,
jaki jest widz oglądający talk show „Rozmowy w toku” i w jaki sposób rozumie to, co dzieje się na ekranie. Odpowiedzi będę poszukiwał w listach nadesłanych do redakcji programu zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną. Analizie poddałem 81 losowo wybranych
przez redaktorów programu listów1, które zostały nadesłane do redakcji pod koniec 2006 roku. Tylko 11 spośród nich napisali mężczyźni,
pozostałe zaś kobiety, choć były też i takie listy, których identyfikacja
płci autorów nie była możliwa.
Znaczna część listów (szczególnie elektronicznych) nie zawiera na
początku zwrotu adresatywnego, a jedynie zwrot powitalny (na przykład Witam, Dzień dobry, Witam serdecznie/gorąco). Zdarzają się listy
kierowane do Szanownych Państwa lub Szanownej Redakcji, co jak się
wydaje, jest związane ze świadomością widzów, iż to w pierwszej kolejności redaktorzy programu zapoznają się z treścią listów. Niektóre
listy adresowane są do samej prowadzącej Ewy Drzyzgi. Najczęściej
na początku pojawiają się wówczas takie formuły adresatywne, jak:
1

Cytowane listy zostały przytoczone w oryginale, stąd też znajdują się w nich błędy.
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Szanowna Pani Ewo, Droga Pani Ewo, czy Pani Ewo. Czasami widzowie pozwalają sobie na większe spoufalenie, zwracając się do prowadzącej po imieniu, na przykład Droga Ewo!
Widzowie w swych listach często zwracają się o pomoc zarówno
we własnej sprawie, jak i sprawie osób im bliskich (więc także poniekąd we własnej sprawie). Proszą o kontakt z osobami, które występowały w programie.
Witam!
Dziś oglądałam Pani program o anoreksji. Ja również mam koleżankę, która cierpi na tę chorobę — jest chudsza niż Agnieszka,
która wystąpiła w programie. Wszelkie rozmowy z M. kończą się
milczeniem. Mam wrażenie, że jej rodzice nie pomagają jej, albo
uważają że nie ma problemu. Nie wiem jak jej pomóc, ponieważ
nie znam nikogo kto mógłby poradzić mi co mogę zrobić, żeby
jej pomóc [podkreślenie – G.P.]. Proszę, jeśli jest taka możliwość
o przekazanie mi jakiegoś kontaktu z kimś, kto mógłby mi pomóc
w zaprowadzeniu M. do specjalisty.
Czekam na odpowiedź i z góry dziękuję.
Mój chłopak, na którym mi strasznie zależy jest uzależniony od
tego typu używek nie wiem jak mu pomóc, bo sama mam małe
doświadczenie, właściwie nie mam go wcale. Z narkotykami miałam kontakt wcześnie, ale był to kontakt połowiczny, teraz wiem,
ze to problem dużej wagi.
I naprawdę jestem załamana, ręce mi opadaj, bo nie wiem co
robić, proszę pomóżcie mi i jak możecie, to pomóżcie mi sie
skontaktować z tym panem, może on mi cos pomoże (może
napisać), naprawdę będę wam za to wdzięczna, a wy będziecie z siebie dumni, ze mogliście jak zwykle komuś pomóc [podkreślenie – G.P.]
Z góry dziękuję
I czekam na jakaś dobrą wiadomość, naprawdę nie wiem co
robić.
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Miałabym ogromną prośbę, by choć raz jeszcze odezwała się Pani
do mojego brata z zapytaniem, co u niego słychać. Myślę, że będzie
Mu ogromnie miło.
Witam! Właśnie czytałam niektóre artykuły odnoszące sie do "Złego
dotyku", znam kogoś, kto w dzieciństwie był molestowany i zmuszany do rzeczy, których nie chciał robić, teraz ta osoba jest pełnoletnia i ma na sobie piętno, które nie znika, jak w takiej sytuacji
pomóc takiej osobie?? Ona nie chce się ujawniać i boi się wystąpienia w programie Pani Ewy Drzyzgi, proszę o odpowiedz, pozdrawiam serdecznie.
Niejednokrotnie to właśnie temat programu staje się dla widzów
zachętą do podzielenia się z redaktorami „Rozmów w toku” własną
historią, często bogatą w szczegóły. Takie listy najczęściej kończą się
prośbą o umożliwienie kontaktu z osobami, mającymi podobny problem, które wystąpiły w programie.
Szanowni Państwo!
Od lat cierpię na stwardnienie rozsiane, początkowo choroba miała
przebieg łagodny ale od jakiegoś czasu mam coraz silniejsze rzuty.
W programie "Czy to był cud" wystąpiła Pani Renata u której lekarze
również zdiagnozowali SM, ale która jest zdrowa dzięki religii.
Jeśli istnieje taka możliwość bardzo proszę o umożliwienie mi kontaktu telefonicznego lub przez internet z Panią Renatą z którą chciałabym wymienić informacje odnośnie choroby, leczenia.
Z góry serdecznie dziękuje.
Szanowna Pani Ewo!
Oglądałam dzisiejszy program w którym wystąpił Pan o imieniu Piotr (Świadek Jehowy). Mam poważny problem rodzinny,
gdyż mój mąż od 6 lat jest Świadkiem Jehowy a ja z córką jestem
katoliczką. Nie mogę się z tym pogodzić gdyż jego religia zaburza
nasze życie rodzinne. Zauważyłam w programie że Pan Piotr
192

Skrzynka na emocje Widzowie i ich listy

ma pewne zastrzeżenia do tej „organizacji”. Może On potrafiłby mi pomóc. Czy mogłabym dostać kontakt do Pana Piotra? [podkreślenie – G.P.]
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Większość listów nacechowana jest wyrażeniami i zwrotami emocjonalnymi. W jednym z nich pewna kobieta w dramatyczny sposób
zwraca się do Ewy Drzyzgi, by pomogła jej w odzyskaniu syna:
Pomóż mi lub doradź co mam zrobić bo dłużej nie zniose tego żeby
mój synek żył z tak mściwym i nieodpowiedzialnym mężczyzną. Co
mam zrobić żeby D. był przy mnie? Zwracam się do ciebie Ewo bo
jesteś jedyną osobą która wiem, że mnie zrozumie [podkreślenie
– G.P.] […]. Bardzo cię proszę o list albo o telefon z góry dziękuję.
O tym, że program ma charakter poradnikowy świadczy także list
przysłany do redakcji „Rozmów w toku”, również adresowany do Ewy
Drzyzgi. W liście tym mieszkająca na wsi 56-letnia kobieta, ważąca
140 kg, prosi o pomoc w skontaktowaniu z dietetyczką, która będzie
mogła ustalić dla niej dietę 1000 kalorii z produktów dostępnych na
wsi. W liście pojawiła się też informacja, że kobieta prosiła już lekarza
rodzinnego, który nie był w stanie jej pomóc.
Okazuje się, że powodem napisania listu to redakcji „Rozmów
w toku” często jest bezsilność, brak wiedzy na temat miejsc i sposobów
radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami. I wydaje się, że antidotum na tę niewiedzę jest właśnie program „Rozmowy w toku” – tak
w każdym razie traktują go widzowie. Dramatyzm listów, w których
często przewijają się rozpaczliwe słowa: pomóż, doradź, jesteś jedyną
osobą pokazuje też, jak wielkie są nadzieje na interwencję i zainteresowanie się sprawą bądź problemem.
Osobną grupę stanowią listy zawierające podziękowania za program
i tematy w nim poruszane. Nadawcami są najczęściej osoby, których
problem poruszany w programie osobiście dotyka – w ten sposób
płaszczyzna osobistych doświadczeń widzów pokrywa się z płaszczyzną
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przeżyć i doświadczeń uczestników telewizyjnego programu. Jedna
z kobiet dziękuje za program o autyzmie, dzięki któremu może choć
trochę ludzie zrozumieją, co czują te dzieci. W dalszej części listu
jego autorka pisze, że sama jest matką autystycznego syna i zmaga się
z niezrozumieniem. Inna kobieta z kolei dziękuje za to, że:
ten program ukazuje wiele problemów, z którymi sama nie dałabym
sobie rady. Ludzie, którzy o nich mówią są silni i odważni, ja bym
tak nie potrafiła.
Często w listach widzów pojawiają się podziękowania za serdeczność,
ciepło, życzliwość, ludzkie podejście do innych, dobór tematów.
Jestem pełna nadziei – pisze jedna z kobiet oglądających program
– że dzięki takim programom jak Pani ludzie borykający się z różnymi problemami na co dzień nie będą czuli się samotni.
Inna natomiast dodaje:
Bardzo często oglądam ten program i jestem pod wielkim wrażeniem poruszanych, bardzo często ciężkich i problemowych tematów w studiu. Chcę tylko przekazać, że podziwiam Panią i wszystkich współrealizatorów za to, że dajecie innym ludziom nadzieję,
wspieracie profesjonalną pomocą tych, którzy jej potrzebują i pokazujecie, że w tych dzisiejszych „szybkich czasach” jest miejsce na
ludzkie współczucie, troskę i opiekę. Oby tak dalej.
W listach tych wyraźnie przeważa włączenie własnych doświadczeń w pole doświadczenia telewizyjnego albo inaczej mówiąc reaktywacja (pobudzenie) własnego doświadczenie pod wpływem doświadczenia telewizyjnego.
Szczególny charakter mają listy przysyłane do „Rozmów w toku”
pisane przez byłych uczestników programu. Listy te są najczęściej podziękowaniami za okazaną pomoc, przyjęcie w trakcie nagrania programu,
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okazaną serdeczność ze strony ekipy oraz samej prowadzącej. Jedna
z uczestniczek pisze:
Po prostu pokazaliście mi kolory w życiu… których mi brakowało!!
Fakt, że Ewa przywitała sie ze mną, porozmawiała... no i jeszcze
dodała, ze wierzy we mnie:) Jest dla mnie zaszczytem. Daje równiez taką motywacje do walki, że trudno mi to wyrazic...Dziękuje
Ci kochana Ewo!! To dla mnie takie przeżycie, że do konca zycia
bedzie WIELKIE!! Rano po nagraniu godzinke popłakałam sobie,
ze wzruszenia. Tyle radosci wniosło do mojej jesieni zycia!! Dziekuje z całego serduszka za to!! Na nowo uwierzyłam, ze moge wyjsć
z choroby i mocno wierze, ze sie uda.
Udział w programie, ale i samo spotkanie z prowadzącą, okazały
się dla tej kobiety wielkim przeżyciem, dzięki któremu znalazła motywację do dalszej walki z chorobą.
Inny gość podkreśla natomiast, że:
Program ten dał mi odwage do poszukiwania swojej mamy wiem
ze będze to trudna droga... ale moze mi sie uda... szczeze to bardzo
bym chciał ja spotkac poznac właśnie w tkaim programie.., ponieważ ów biologiczna mama mogła by sie wypowedzec szczeze!!
Pojawia się wiara w szczerość telewizyjnego przekazu i udziału
w telewizyjnym widowisku — tak, jakby szczerość między ludźmi była
możliwa jedynie przy świadkach, włączonych kamerach i milionach
telewidzów. Na marginesie warto dodać, że w podobny sposób myśleli
uczestnicy innego talk show nadawanego w TVN, czyli „Wybacz mi”.
Zdarzają się i takie listy, w których uczestnicy programu informują
prowadzącą o tym, jak dalej potoczyły się ich losy.
Po emisji odcinka "Nie wiem co to miłość" zadzwoniła do nas p. E.
Z z chęcią pomocy Danielowi (25 lat), który przez kilka lat był
wychowankiem w domu dziecka. W programie Daniel powiedział,
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że nie daje sobie rady w życiu i chciałby ze sobą skończyć. P. Ewa
zaproponowała, że zatrudni legalnie Daniela u siebie w firmie
i ułatwi mu start w życiu. Całą sprawę udało się zakonczyc w lipcu
tego roku. Daniel wyjechał do Monachium.
Kilka dni po przyjeździe Daniel poszedł z kolegami z którymi zaczął
pracować na miasto i sprowadził sobie do domu dziewczyne. Pracownicy upomnieli go, że to jest zabronione, bo mieszkanie jest firmowe i obowiązują w nim pewne zasady. Daniel będąc po wpływem
alkoholu zaczął rzucać krzesłami. Wpadł w furię. Koledzy wyrzucili go z mieszkania. E. postanowila nie dac za wygraną, chociaz
jej mąż już chciał wysłać Daniela do Polski i przeprowadziła z Danielem poważną rozmowę. Znalazła mu nowe mieszkanie, przydzieliła nowych pracowników, wyjaśniła że dostał szansę od życia
i nie warto jej marnować.
Daniel zmiękł. Postanowił się poprawić. Teraz jest dobrym pracownikiem, który bardzo sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest nam bardzo wdzięczny za to, że postanowiliśmy mu
pomóc a p. E. za to, że dała mu szansę. Oto fragment listu, który
dostałam od Daniela "Nadal trudno mi uwierzyc ze tacy ludzie
jak p. E i jej maz istnieja naprawde,moze przez to ze nigdy takich
ludzi nie spotkalem na swojej drodze,az trudno mi uwierzyc ze to
sie dzieje naprawde.Mam tylko nadzieje ze ten sen bedzie trwal jak
najdluzej,moja wdziecznosc dla panstwa Z. jak rowniez dla ciebie
jest tak duza, ze nie wiem jak mialbym sie odwdzieczyc, takze dla
p. Ewy Drzyzgi bardzo duze podziekowania odemnie przekaz,. Czuje
sie jakbym cos wygral, jakis los na loteri na loterii pod nazwa lepsze zycie“brak mi slow zeby opisac moja euforie."
E. Z. oprócz tego, że dała mu pracę to jeszcze zapisała go na kurs
niemieckiego, zaczęła mu leczyć zęby, bo miał jakieś straszne problemy z nimi, postanowiła załatwić mu psychologa, bo rozumie, że
chłopak wiele w życiu przeszedł i nie można wymagać od niego by był
ideałem. Ostatnio jak rozmawiałam z E. to bardzo Daniela chwaliła i mówiła, że zrobi wszystko, by zapomniał o tym jak wyglądało
jego życie i już nigdy nie myślał o tym co powiedział w programie.
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Droga Ewo!
Byłam Twoim gościem w zeszłym roku. Odcinek pt. "Ile kosztuje
dziecko?"
Bardzo chciałam podzielić się z Tobą radosną nowiną......Będę
mamą!!!!!!!!
Zaszłam w ciążę po 16 latach wyczekiwań, 2 próbach in vitro. Ciąża
jest dla mnie błogosławieństwem, zwłaszcza, że zaszłam w nią naturalnie!!!!!!! Wierzyłam, że udział w programie to na pewno jakiś przełom w moim życiu, ale nie sądziłam że spotka mnie takie szczęście.
Twój przekaz na kartce z Twoim autografem był szczery(w to nie wątpiłam) i tak szybko się zrealizował. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję z nieuchronnym wzruszeniem, za to że jesteś, że ja mogłam być..
Pozdrawiam bardzo ciepło.
Zdumiewające jest to, że często podkreśla się w listach sprawczą
moc widowiska telewizyjnego. Jak widać zresztą wiara w to, że wszystko,
co zostanie pokazane i powiedziane w telewizji, jest prawdą, nadal istnieje w świadomości widza.

Telebliskość
Marek Chojnacki w artykule Twarz i ekran — próba analogii [2002]
pokusił się o próbę odnalezienia cech wspólnych zimnego ekranu
telewizyjnego i ludzkiej twarzy odzwierciedlającej emocje i przeżycia.
Ekran i twarz człowieka są takim samym narzędziem komunikacyjnym.
Oglądając telewizję, patrzymy w ekran, a jednocześnie, dzięki technice
telewizyjnej, zbliżeniom i zabiegom reżyserskim patrzymy w twarz
człowieka. Taki sposób skraca dystans pomiędzy widzem a uczestnikiem, tworząc coś, co można określić rodzajem telebliskości — czyli
bliskości ujawniającej się poprzez medium (telewizję) i tworzonej na
użytek medium. Telebliskość wyzwala w widzu emocje podobne do
tych, których doświadcza się w relacji twarzą w twarz z osobą bliską.
Telewizja bowiem posunęła się dalej niż kino, które operowało przecież
tymi samymi sposobami wzbudzania emocji u widza, przyjmowania
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wobec bohatera określonych postaw, formułowania sądów. Kino jednak nie zachęcało widza do aktywności (miał wyjść po obejrzeniu
filmu oczyszczony), realizowania odkrytych pragnień i zaspokajania
ich, choć miało większą moc w przykuwaniu uwagi widza. Telewizja
przeciwnie, tworzy iluzję bliskości, zażyłości, pozwala, by widz dotarł
do niezaspokojonych pragnień i zachęca do ich realizacji. Tak dzieje
się w przypadku talk show. Wydaje się, że widz dozna uczucia oczyszczenia wówczas, kiedy zareaguje.
Zjawisko to można zaobserwować, czytając listy przysyłane do
redakcji „Rozmów w toku”, w których oferuje się pomoc (zarówno materialną, duchową, jak i emocjonalną) uczestnikom programu.
W jednym z listów 78-letnia kobieta skarży się, że nie jest potrzebna
już swoim wnukom, którzy są zajęci sobą. W trakcie jednego z programów usłyszała wypowiedź:
jakiegoś biednego, nieszczęśliwego młodego człowieka, który stwierdził, że nie ma motywacji żyć. Gdyż nie ma nikogo bliskiego na
świecie, na kim by mógł się oprzeć i kto mu by służył pomocą. Pisze
więc, ponieważ chętnie przyszyłabym sobie wnuczka, który czuje się
b. samotny i potrzebuje babci.
Wśród osób oferujących pomoc znajdują się też i ludzie młodzi, na
przykład 15-letnia uczennica, która w swoim liście stwierdza:
Pisze do Pani ten list poruszona jednym z odcinków. Był on emitowany
o 12 dnia 7.12.05. w nim brali udział rodzice nieuleczalnie chorych
dzieci. Po tym, co zobaczyłam, odniosłam niesamowitą chęć niesienia
pomocy innym. Teraz wiem, iż chcę zostać wolontariuszką.
Pomoc finansową oferuje z kolei młody, 16-letni chłopak, zwracając
się do prowadzącej o udostępnienie kontaktu do jednego z gości.
Mam na imię Daniel i mam 16 lat. W naszym domu finansowo nie
jest najlepiej. Do tej pory myślałem, że jesteśmy biedni. Po reportażu
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z dnia 17 stycznia 2006 r. zrozumiałem, że ludzie mają gorzej. Po
tym programie chcę prosić o kontakt z jednym z gości Pani Ewy
w tym dniu. Chodzi mi o Pana, który sprzedawał nielegalny alkohol
i którego żona będąca Świadkiem Jehowy nie pochwalała tego. Jak
już wspomniałem nie jestem bogaty ale ta historia poruszyła mnie.
Chcę im pomóc. Dlatego zwracam się z prośba o kontakt.
W przeciwieństwie do uczestników programu, widz oferujący
pomoc nie liczy na rozgłos medialny, udział w programie. Często
prosi o kontakt z osobami, którym chce pomóc. Skądinąd ekipa „Rozmów w toku” przyjęła strategię pytania gościa, któremu oferowana jest
pomoc, czy wyraża na nią zgodę. Dopiero po wyrażeniu zgody przekazuje list (lub kontakt) do osoby zainteresowanej pomocą.
Na zakończenie warto wspomnieć o listach, w których często pojawiają się słowa uznania dla Ewy Drzyzgi za sposób prowadzenia programu oraz wybór tematów. Listy te zawierają słowa, które potwierdzają tezę o paraspołecznym związku pomiędzy prowadzącą a widzem.
W jednym z listów telewidz pisze:
ma pani wspaniały charakter, a pani program (odcinki) są robione
tak żywo, że nie odczuwa się żadnej sztuczności.
Dla widza osoba występująca w telewizji, w życiu prywatnym musi
zachowywać się tak samo. Granica pomiędzy pewną kreacją telewizyjną, często stworzoną na użytek programu, a zachowaniem prowadzącej w realnym życiu w tym wypadku zostaje zatarta. Jak twierdzą
bowiem Donald Horton i Richard Wohl: „Zachęta do odczuwania
intymności z personą lub nawet domaganie się tego i cieszenie się
nią jako «rzeczywistą» osobą pozostaje w sprzeczności z faktem, że
wizerunek, jaki ona sobą reprezentuje, jest do pewnego stopnia zlepkiem, fasadą, mającą niewiele wspólnego z jej prawdziwym charakterem” [1997, s. 84].
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ddd
Analiza listów przysyłanych do redakcji programu „Rozmowy
w toku” (często adresowanych do prowadzącej) pozwala sformułować
szereg ciekawych wniosków:
u

u

u

u

u
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Listy mają osobisty, emocjonalny charakter. Widzowie opisują
własne przeżycia związane z programem, jego gośćmi i poruszanymi tematami. Nierzadko tematy te stanowią bodziec do
aktywności, by zmienić własną rzeczywistą sytuację. Niektóre
z listów zawierają szczegółowe opisy historii i dramatów ludzkich — widać wyraźnie, że były pisane pod wpływem chwili
i emocji.
Najczęściej autorkami listów są kobiety, co potwierdzałoby
tezę Mateusza Halawy [2006, s. 114] o oglądaniu przez kobiety
telewizji z perspektywy emocjonalnego realizmu sfery prywatnej (w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy oglądają telewizję
z perspektywy faktograficznego realizmu sfery publicznej).
W zdecydowanej większości w listach prosi się samą Ewę Drzyzgę (lub Drogą Redakcję) o pomoc. Traktuje się ją jak przyjaciółkę lub przyjaciela rodziny, do którego można ze wszystkim
się zwrócić. Sytuacje, w których prosi się prowadzącą o pomoc,
bywają zarówno błahe, jak i dramatyczne.
Granica między telewizyjnym widowiskiem a rzeczywistością
ulega całkowitemu zatarciu. Widz najczęściej nie jest świadomy pewnej umowności sytuacji w studiu, elementów kreacji.
Angażuje się emocjonalnie w świat przedstawiony na ekranie (podobnie jak widzowie telenowel) i działa pod wpływem
impulsu (realizm emocjonalny). Widać więc, że widz ocenia
świat telewizyjny w odniesieniu do własnych doświadczeń
egzystencjalnych jako prawdopodobny.
Program ma raczej poradnikowo-interwencyjny charakter,
a zaspokajając u widza potrzebę eksponowania siebie i własnej
intymności, „udowadnia niefunkcjonalność tradycyjnych instytucji: rodziny, szkoły, kościoła czy ośrodków terapeutycznych,
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których funkcje przejmuje, i to w sposób kompleksowy, zapraszając często pracowników tych instytucji do siebie” [Ogonowska, 2006, s. 21].
Telebliskość uruchamia pokłady empatii i współczucia, obnaża jednocześnie samotność widza i dociera do jego ukrytych pragnień, które
pozornie można zaspokoić właśnie dzięki telewizji.

Zakończenie
Telewizja często jest posądzana o manipulacje, wykorzystywanie
i destrukcyjny wpływ na widza, wywoływanie u niego stanów bezmyślności. Jest jednak również źródłem wiedzy o człowieku, bowiem
jak twierdzi Wiesław Godzic „Telewizja – nie tylko pokazuje świat
w mniej lub bardziej prawdziwy sposób, lecz widzenie tego świata
organizuje i strukturuje. Nasze widzenie świata jest jego widzeniem
poprzez i dzięki telewizji” [Godzic, 2000, s. 80; zob. też Godzic, 2002].
Stąd też podejmowane przez twórców programów telewizyjnych
zabiegi, aby jak najbardziej upodobnić treści prezentowane w telewizji
do rzeczywistych.
Pragnienie widza, aby na ekranie doświadczać autentyczności,
jest wzmacniane przez telewizję, która oferuje mu gatunki odnoszące
się do prawdziwego życia innych ludzi. Dzięki temu widz może zanurzyć się w voyerystycznej przyjemności spoglądania na innych, a pod
wpływem treści płynących z ekranu doświadczać poczucia prawdopodobieństwa czy emocjonalnego realizmu. Odnosi wówczas znaczenia
telewizyjne do własnego życia i własnych doświadczeń, a „wnosząc do
tekstu swoje poglądy i wartości – jak twierdzą Horace Newcomb i Paul
Hirsch – uniwersum osobistych trosk i doświadczeń, widz wybiera,
ogląda, naradza się i wreszcie preparuje własne teksty” [Newcomb,
Hirsch, 1997, 104]. W ten sposób tekstom telewizyjnym widz nadaje
własne znaczenie.
Ważną rolę w nawiązywaniu bliskiej i intymnej relacji prowadzącego z widzem odgrywa język oraz sposób konstruowania obrazu telewizyjnego. Najprawdopodobniej jednak właśnie słowo dominuje nad
obrazem w przyciąganiu uwagi widza, ponieważ w czasie oglądania
telewizji zdarza mu się wykonywać inne czynności, co zauważają między innymi John Fiske [1999, s. 198] i Mateusz Halawa [2006, s. 70–71].
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Intymna relacja pomiędzy prowadzącym a telewidzem najbardziej
jest widoczna w programach typu talk show, chociażby ze względu na
tematykę, sposób prowadzenia rozmów czy obecność zapraszanych do
studia gości. Bycie świadkiem rozmowy przypominającej tę toczącą
się poza studiem telewizyjnym, w której śmiech i łzy przeplatają się ze
złością i emocjonalnym pobudzeniem, potęgują tworzenie się specyficznego związku. I choć, jak twierdzą Donald Horton i Richard Wohl,
„dla znacznej części publiczności związek paraspołeczny jest uzupełnieniem normalnego życia społecznego” [Horton, Richard, 1997, s. 79],
we współczesnym świecie zaspokaja on te potrzeby społeczne, które
w inny sposób nie mogą zostać zaspokojone. Świadczą o tym chociażby
przysyłane do redakcji „Rozmów w toku” listy z prośbą o pomoc, interwencję lub wyrażające podziw wobec realizatorów i Ewy Drzyzgi.
Okazuje się, że widz przeżywa realnie to, czego jest świadkiem na
ekranie telewizora. Nie są mu obce łzy bohaterów programu, historie
opowiadane w studiu, dramatyzm prowadzonych rozmów, kłótnie
i emocje. Sam doświadcza podobnych stanów w codziennym życiu,
zmaga się z odrzuceniem i niezrozumieniem, o czym pisze w jednym
z listów młoda dziewczyna oglądająca program „Rozmowy w toku”:
Pomysł skreślenia tych paru słów zrodził się w mym umyśle całkowicie niespodziewanie, wręcz spontanicznie. Kierowała mną przede
wszystkim chęć podziękowania Pani za tę 60-minutową codzienną
dawkę optymizmu i świetnej publicystyki. W rozwoju mojej dwudziestoletniej duszy program ten odgrywa z całą pewnością rolę bardzo
szczególną, a mianowicie oddaje naszą dzisiejszą, niełatwą przecież
sytuację społeczną, co uczula mnie na krzywdę i niedolę chorych czy
skrzywdzonych. W moim domu cała rodzina zasiada o godz. 18.00
przed telewizorem i przeżywa losy bohaterów programu z całą wrażliwością i powagą, również w gronie moich przyjaciół posiada Pani
stałych tok-szołowców i najwierniejszych oglądaczy.
Oglądanie programu staje się niejako rytuałem, czynnością powtarzaną z czcią i należytym szacunkiem a jednocześnie lekcją empatii.
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Widz zostaje wciągnięty w pułapkę paraspołecznego związku opartego na iluzji bliskości, bowiem „strategia kreowania telewizyjnego
przedstawienia i jego uczestników — na co zwraca uwagę Agnieszka
Ogonowska — służy wywołaniu u widzów silnych reakcji emocjonalnych, a nawet uczuć, na przykład przywiązania czy miłości. Lojalność
widzów wobec konkretnego programu jest oparta na formie intymnego porozumienia, które sprawia, że ich pragnienie teleuczestnictwa
nieustannie odnawia się” [Ogonowska, 2006, s. 81].

Aneks

„Rozmowy w toku”
(13 grudnia 2001)
Kobiety alkoholiczki

Ewa Drzyzga: Są takimi samymi alkoholikami jak mężczyźni.
Może tylko wymieniają inne powody picia: rozbita rodzina, pijący
już mąż, samotność, ale tak samo jak mężczyźni, nie wierzą, że
są chore. Czy to, że dużo bardziej surowo traktujemy alkoholiczki,
oznacza że rzadziej sięgają po alkohol i że nie staczają się na samo
dno? Jak twoim zdaniem wygląda alkoholiczka?
Osoba z publiczności(1): Myślę, że to nie robi różnicy, czy to jest
mężczyzna czy kobieta.
Ewa Drzyzga: No ale, jak widzisz alkoholiczkę, prawda, no to jak
byś ją opisał? Oczyma wyobraźni ją widzisz.
Osoba z publiczności(1): No na dzień dzisiejszy to widzę tak samo
jak i mężczyznę. Nie widzę różnicy.
Ewa Drzyzga: Nie widzisz różnicy? A z jakiej rodziny pochodzi
alkoholiczka najczęściej według ciebie?
Osoba z publiczności(2): Najczęściej pochodzi z rodziny patologicznej [Ewa Drzyzga: Czyli takiej...] chociaż to nie ma [Ewa Drzyzga: w której się już kiedyś piło. Tak?] W której się piło.
Ewa Drzyzga: Czy ty przyznałabyś się, że masz problem z piciem,
jeżeli byś miała taki problem?
Osoba z publiczności(3): Wydaje mi się, że raczej nie. Po prostu
bym się wstydziła, ale to chyba dlatego, że w ogóle jestem osobą nieśmiałą. To nie jest sprawa alkoholizmu tylko.
Ewa Drzyzga: A ty przyznałabyś się?
Osoba z publiczności(4): Myślę, że też nie.
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Ewa Drzyzga: Przyszedł czas, żeby powiedzieć sobie prawdę: kobiety
też piją. Pomogą nam w tym: Anna, Bożena i Jola. [brawa]
Ewa Drzyzga: Dlaczego zdecydowałyście się powiedzieć o tym
problemie? Ania.
Gość(1): Dlaczego się zdecydowałam?! Ponieważ muszę na początek powiedzieć, że ja już jedenaście lat nie piję, bo podejrzewam, że
na początku swojej abstynencji bym się nie zdecydowała.
Ewa Drzyzga: Czyli nie byłoby cię w tym programie?
Gość(1): Na pewno nie. Na pewno nie.
Ewa Drzyzga: Czyli jeden z powodów to to, że nie pijesz.
Gość(1): Tak, na pewno. Po prostu inaczej na to patrzę dzisiej.
Ewa Drzyzga: Dlaczego ty się zdecydowałaś mówić?
Gość(2): Ja się zdecydowałam dlatego, że uważam, iż problem
alkoholizmu kobiet jest dość specyficzny. Ja też dwa lata temu jeszcze bym się nie zdecydowała, ale w tej chwili już nie piję piąty rok.
Poza tym zaczęłam zbierać materiały do książki o kobietach alkoholiczkach i to jest dla mnie po prostu niezwykle ważne, żeby zacząć
patrzeć na alkoholizm, jak na chorobę. Bo jak ja byłam, powiedzmy
w twoim wieku Ewa, w twoim zawodzie pracuję, to mówiło się o alkoholizmie jako problemie społecznym, pladze społecznej, natomiast nikt nie mówił o chorobie, więc ja pijąc, nigdy nie chciałam
być zmorą społeczną. Ja nie widziałam się jako problem społeczny,
o chorobie dowiedziałam się dopiero stosunkowo niedawno.
Ewa Drzyzga: I łatwiej jest się przyznać do choroby?
Gość(2): To znaczy, jeżeli już się dowiedziałam, że jestem chora
i zaakceptowałam to jako chorobę, to potem jeszcze musiałam przeżyć dość długi okres, żeby to jakoś przyjąć w sobie i zaakceptować
jako chora osoba.
Ewa Drzyzga: Jolu, kiedy po raz pierwszy sięgnęłaś po alkohol?
Gość(3): Mając trzynaście albo dwanaście lat, nie pamiętam, bo
to w szkole podstawowej, w piątej czy w szóstej klasie po raz pierwszy, już tak można to nazwać w cudzysłowie świadomie.
Ewa Drzyzga: A ty kiedy po raz pierwszy?
Gość(2): O, ja to chyba gdzieś w klasie maturalnej.
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Ewa Drzyzga: A ty?
Gość(2): Chciałam, przepraszam, jeszcze coś powiedzieć, bo tutaj
mnie uderzyło takie powiedzenie, że kobiety alkoholiczki wywodzą
się z rodzin patologicznych. Ja się wywodzę z rodziny, w której było
zero alkoholu. U mnie nigdy nie było w domu alkoholu, na żadne
święta, na żadne imieniny. Mój ojciec nie pił, moja matka to przyjmowała. Ja się wychowałam w domu totalnie bez alkoholu. Ja się
z alkoholem zetknęłam poza domem.
Ewa Drzyzga: A ty Aniu, kiedy po raz pierwszy sięgnęłaś?
Gość(1): Pierwszy raz sięgnęłam po wino. To było na biwaku. Z półkolonii pojechaliśmy, to chyba byłam w siódmej klasie, i potem już
była przerwa. A pierwszy raz? Picie zakończone urwanym filmem
jak miałam siedemnaście lat.
[reklama]
Ewa Drzyzga: Dziś w programie przełamujemy kolejne tabu:
mówimy głośno o alkoholiczkach. Przed przerwą Anna, Bożena
i Jola opowiadały o tym, dokąd zaprowadził je alkohol. Jak długo
walczyły, żeby na tej scenie móc powiedzieć wreszcie: „jestem
trzeźwa i to mi się podoba nie potrzebuję alkoholu, to nie on jest
moim panem”? Mam nadzieję, że tego się dowiemy w tym programie. Byłaś na dnie?
Gość(1): Na pewno, bo na pewno można nazwać dnem zaniedbany
dom, zaniedbane dziecko, przedkładanie sytuacji, w której był alkohol, nad obowiązki podstawowe. Podam taki tylko krótki przykład,
że moje dziecko szło do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szkołę
miałam dokładnie naprzeciwko bloku, w którym mieszkałam,
i bardzo chciała iść do klasy sportowej. Ponieważ była to szkoła
z klasą sportową, i wymagane było żebym ja poszła z nią na taki
egzamin, który by ją ewentualnie zakwalifikował do tej klasy sportowej. No ale akurat w tym dniu, kiedy był ten egzamin, w domu
było towarzystwo, alkohol na stole, i niestety nie poszłam z nią.
I dziecko moje nie dostało się do tej klasy sportowej. Do tej pory mi
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to jeszcze potrafi wypomnieć czasami. I poszła do normalnej klasy.
No to mówię taki jeden z przykładów. Ja myślę, że na pewno jest to
dno, jeżeli się zapomina o własnym dziecku, o własnych obowiązkach, jeżeli się nie ma dla niego czasu, jeżeli na przykład, wychodząc
z knajpy, przewraca się gdzieś na ulicy i leży się na ulicy.
Ewa Drzyzga: Ty tak leżałaś?
Gość(1): Tak , parę razy.
Ewa Drzyzga: Na pewno były takie momenty, kiedy zdawałaś
sobie sprawę z tego, że życie twoje jest beznadziejne, że nie potrafisz sobie poradzić.
Gość(1): Tak, ale nie zwalałam tego na alkohol.
Ewa Drzyzga: Tylko?
Gość(1): Na życie w ogóle, na życie.
Ewa Drzyzga: Czy próbowałaś jakoś z tym życiem sobie dać
radę?
Gość(1): Tak. Odbierałam sobie je po prostu kilkanaście razy w życiu w ciągu całego okresu mojego życia.
Ewa Drzyzga: I to mówisz tak po prostu?
Gość(1): W tej chwili tak, ponieważ w tej chwili patrzę na to z perspektywy lat i wiem, może znam już podłoże, wiem dlaczego tak
było. Po prostu nie byłam psychicznie przygotowana do życia.
Ewa Drzyzga: Zawsze to był ten sam sposób?
Gość(1): Nie. Różne sposoby. Próbowałam gaz, podcinanie żył,
proszki, raz chciałam skakać z siódmego piętra z okna tylko mnie
zwalił były partner w stronę pokoju także…
Ewa Drzyzga: Ile ty piłaś Jolu?
Gość(3): Tak do dwudziestego piątego roku życia od piętnastego.
Ewa Drzyzga: Non stop?
Gość(3): No nie. Była przerwa. W międzyczasie była ciąża, dziecko, więc była krótka przerwa.
Ewa Drzyzga: Czy ty byłaś na takim dnie, o którym mówi dzisiej Ania?
Gość(3): Dokładnie.
Ewa Drzyzga: Zdarzało się, że zataczałaś się na ulicy?
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Gość(3): Już nie będę tutaj szczegółów może przytaczać, żeby ludzi
nie szokować, ale zdarzało się i to bardzo często.
Ewa Drzyzga: Czy ty nie miałaś problemów w pracy?
Gość(1): Miałam problemy w pracy. To znaczy ja cały czas twierdziłam, że cały czas jestem w porządku, bo do pracy chodzę. Tylko
że akurat trafiałam na takich szefów, z którymi piłam.
Ewa Drzyzga: A tobie alkohol nie przeszkadzał w pracy Bożeno?
Gość(2): Wtedy, kiedy pracowałam czynnie zawodowo, przeszkadzał oczywiście. Sporadycznie. Wtedy, kiedy ja brałam udział w jakichś imprezach, balangach, po balangach miałam kaca, bo ja bardzo źle tolerowałam alkohol i bardzo ciężko dochodziłam do siebie.
Przeszkadzało mi, ale pracowałam w tak zwanym wolnym zawodzie. Dzisiaj ja miałam kaca, a jutro miała moja koleżanka czy
kolega. Dzisiaj ktoś za mnie odbierał telefony, a jutro ja za kogoś
załatwiałam sprawy.
Ewa Drzyzga: A pisywałaś kiedykolwiek o alkoholikach?
Gość(2): Tak, nawet powiem więcej: brałam swego czasu udział
w takich pierwszych akcjach „przepite szanse” to się nazywała taka
duża akcja, w dużym piśmie, największym w Polsce, w którym pracowałam, i brałam w tym udział. Ale wtedy to było dla mnie tak
odległe. I wtedy to był wyłącznie problem społeczny i z tą świadomością ja przeżyłam jeszcze kilkanaście dobrych lat.
Ewa Drzyzga: Zaangażowałaś się w tą całą akcję, tak?
Gość(2): Nie, ja wtedy po prostu, nie wiedząc, że to jest choroba,
już byłam kandydatką.
Ewa Drzyzga: Ale wtedy nie pomyślałaś, że mogłabyś być bohaterką tego artykułu
Gość(2): Nie pomyślałam, nawet mi przez myśl nie przeszło. U mnie
wszystko było w porządku. Był dom, funkcjonował.
Ewa Drzyzga: Mąż nie robił ci wymówek.
Gość(2): Nie. Mąż pił ze mną [uśmiech] Było bardzo miło i sympatycznie.
Ewa Drzyzga: Ile alkoholu trzeba wypić według ciebie, żeby się
uzależnić?
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Osoba z publiczności(5): Niewielką ilość.
Ewa Drzyzga: Dwa piwa dziennie po pracy?
Osoba z publiczności(5): Raczej wystarczy.
Ewa Drzyzga: Wystarczą według ciebie?
Osoba z publiczności(6): To znaczy wydaje mi się w zależności
od tego, jak ktoś pojmuje uzależnienie, bo jednej osobie wystarczy
nawet jedno piwo, powiedzmy raz na dwa dni, to jest już poważne
uzależnienie. Natomiast ktoś pije naprawdę dużo dziennie i wydaje mu się, że nie ma problemu.
Ewa Drzyzga: Ty ile mogłabyś wypić dziennie, żeby móc powiedzieć, że nie jestem uzależniona tylko sobie tak popijam. Czy ty
wiesz, jaka jest ta granica?
Osoba z publiczności(6): To znaczy ja piję bardzo mało, to jest
czasem jakieś piwo po prostu gdzieś, ale wiem, że nie mogę dużo
wypić po prostu, wiem o tym.
Ewa Drzyzga: Ile to jest dużo dla ciebie?
Osoba z publiczności(6): Dużo?! Powiedzmy, nie wiem, no trzy
piwa. No byłby problem może.
Ewa Drzyzga: Byłby urwany film?
Osoba z publiczności(6): Nie. Może problem z rozmową i do tego
nigdy po prostu nie dopuszczam.
Ewa Drzyzga: Czyli nie zdarzają ci się trzy piwa?
Osoba z publiczności(6): Nie.
Ewa Drzyzga: Zdarzały się takie ciągi tygodniowe? Ty mówisz o takim alkoholizmie lampka wina do obiadu?
Gość(2): Nie, nie. To się zaczyna lampka wina do obiadu, a potem
już są dwie lampki, potem jest butelka. Potem się właśnie przenosi
obiad do kolacji, a potem nie wiadomo kiedy już alkohol jest takim
elementem, bez którego żyć nie można. I wtedy zaczyna się udręka.
Dno, pytałaś o dno. To nie było nic takiego, co się z zewnątrz wydarzyło. To, co się we mnie działo, to ja po prostu nie mogłam już z sobą
wytrzymać. U mnie było tak źle, że któregoś dnia obudziłam się,
zresztą obudziłam się po trzydniówce właśnie, i już wiedziałam, że
dalej tak nie mogę, muszę coś z tym zrobić. A to że mam problem
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z alkoholem wiedziałam wcześniej, ale nie chciałam go widzieć.
Miałam takie przebłyski, że to jest coś nie w porządku.
Ewa Drzyzga: No to kiedy się zorientowałaś?
Gość(2): To jest właśnie choroba, dzieje się i nie wiesz, że się dzieje.
I w pewnym momencie okazuje się, że jesteś w pułapce.
Ewa Drzyzga: A co cię denerwowało? Mówisz, że po tej trzydniówce
to już…
Gość(2): Nie mogłam. Nie mogłam wytrzymać ze sobą, nie wiedziałam…
Ewa Drzyzga: No.
Gość(2): Po prostu popatrzyłam w lustro i stwierdziłam, że tak
dalej żyć nie mogę, że tu jest coś nie w porządku. Ja jestem po prostu niewolnikiem, myślę o alkoholu, nie znajduję sposobu na życie
inne, a przecież ja inaczej żyłam.
Ewa Drzyzga: A twój mąż, kim dla niego jest alkoholik?
Gość(2): Nie wiem, nie pytałam.
Ewa Drzyzga: Nie rozmawialiście nigdy o tym?
Gość(2): Jest to bardzo drażliwy temat w moim domu.
Ewa Drzyzga: Ale gdybym ja jemu zadała takie pytanie: „jak słyszysz słowo alkoholik, to kogo widzisz” to co by odpowiedział?
Gość(2): Myślę, że w dalszym ciągu chyba jeszcze by nie powiedział, że mnie widzi [uśmiech].
Ewa Drzyzga: Dla niego to jest taki właśnie...
Gość(2): Myślę, że już przełamuje stereotyp, ale przecież ten stereotyp i mnie towarzyszył w życiu. Dlaczego ja nie chciałam siebie
zobaczyć?! Bo ja widziałam tego faceta pod budką z piwem, faceta,
ewentualnie jakąś tam pijaczkę z jakiejś meliny.
Ewa Drzyzga: Dlaczego słyszę to już kolejny raz właśnie? Dlaczego nam
alkoholik kojarzy się wyłącznie z meliną, kryminałem też, prawda?
Gość(2): Znaczy to jest następstwo.
Ewa Drzyzga: Biedą, budką z piwem i właśnie to jest obrazek,
który widzimy.
Ekspert(1): Myślę, że dzięki temu, że już możemy na przykład tutaj
rozmawiać to zaczynamy myśleć inaczej, ale rzeczywiście jeszcze w tej
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chwili są pewne wyobrażenia, pewne mity. Ludzie trzeźwiejący próbują
zwalać te mity jeden po drugim, świadczą, przekazują nam informację. I tylko dzięki temu, że ktoś wychodzi z tak strasznej męki, cierpienia
ze swojego własnego, no opętania, i zechce nam coś powiedzieć na ten
temat, to tylko jest szansa, że ten mit tak naprawdę zostanie rozbity.
Ewa Drzyzga: A skąd się wziął ten mit?
Ekspert(1): Mit się wziął po prostu z pewnych norm przynależnych
płci, stanowi, zawodowi, środowisku. Wypada, nie wypada w tym
środowisku. Nikomu nie przyszło do głowy, że wśród osób wykształconych mogą być osoby, które się zachowują niezgodnie z normami.
No przecież są to wykształcone osoby, które w pewnych określonych
stanach społecznych, na przykład lekarze, nauczyciele, policjanci,
toż to wzór. To jest chluba narodu.
Ewa Drzyzga: I się całe życie uczyło, że tego nie wolno.
Ekspert(1): Nie wolno i nigdy w życiu nikomu nie przyszłoby do
głowy, że tam może się dziać jakiekolwiek pijaństwo.
Ewa Drzyzga: Słuchaj, kiedyś mówiło się, że piją wyłącznie mężczyźni, prawda?
Ekspert(1): Tak.
Ewa Drzyzga: Stąd ten obraz faceta, z którym nie mogła się pogodzić Bożena. A dzisiaj?
Ekspert(1): Dzisiaj piją wszyscy. Dzisiaj piją przede wszystkim, i co
mnie najbardziej boli jako lekarza i człowieka, to boli mnie, że piją
dzieci. Piją dzieci, moi najmłodsi pacjenci mają sześć, siedem lat,
piją ciągami, nie mogą przestać pić w czasie odstawiania.
Ewa Drzyzga: I dziewczyny też?
Ekspert(1): Jest taki w tej chwili, jak to się mówi nieładnie, wyż, czyli
wysyp. Lata osiemdziesiąt cztery osiemdziesiąt osiem urodzenia. Jest
bardzo dużo dziewcząt, które są wyjątkowo agresywne, które wyjątkowo
łatwo sięgają po różnego rodzaju środki odurzające. Kiedyś było nie
do pomyślenia, żeby kobieta szła ulicą z puszką piwa czy z flaszką
w ręku, i jak to się po warszawsku mówi, „z gwinta” piła na ulicy.
W tej chwili to jest zupełnie akceptowany, normalny obrazek.
Ewa Drzyzga: A ty Jolu wstydziłaś się tego, że jesteś alkoholiczką?
212

Aneks

Gość(3): Znaczy, że jestem alkoholiczką to dowiedziałam się dopiero
właśnie na różnych terapiach. Wiedziałam, że jest coś nie tak. Tak
jak tu moje koleżanki, każdy, który coś tam jeszcze czuje wie, że coś
jest nie w porządku, ale nie wie co. Ja byłam taką osobą, która się
wstydziła. Rzadko, no rzadko później, jak się człowiek upił, to nie
kontrolował, co robił, prawda. Ale starałam się pić w zamkniętych
pomieszczeniach. Nie wiem, przebłysk jakiegoś szacunku jeszcze
do siebie, którego już później wcale nie było, nie pozwalał mi chodzić po ulicach. Wydawało mi się, że jak wyjdę na ulicę pijana, to
już jestem tak na pewno, jak mówią, ta spod budki z piwem. Jeszcze to mnie jakoś dziwnie trzymało, że jestem lepsza od innych. To
oczywiście jest oszukiwanie samej siebie.
Ewa Drzyzga: Jola powiedziała, że wstydziła się. Czy każda kobieta,
której pomagałeś, wstydziła się swojej namiętności do alkoholu?
Ekspert(2): Tak, każda kobieta wstydzi się, ponieważ rola kobiety
w życiu społecznym jest inaczej postrzegana niż mężczyzny. Przecież kobieta jest też człowiekiem tylko wrażliwszym, bardziej kruchym, delikatnym, inaczej reagującym, i w związku z tym trudniej właśnie jej dostrzec tą chorobę. Trudniej dostrzec, mimo że
konsekwencje, które ponosi, są okrutne właśnie przez postrzeganie
kobiety jako osoby pijącej.
Ewa Drzyzga: Czyli to przez nas?
Ekspert(2): Tak. Generalnie biorąc, pijąca kobieta w naszym społeczeństwie jest odbierana jako człowiek godny pogardy, najwyższej pogardy.
Ewa Drzyzga: Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
Osoba z publiczności(7): To jest prawda. Kobiety bardziej są
odczuwane przez społeczeństwo, że po prostu są czymś gorszym od
mężczyzn. Po prostu ludzie uważają, że mężczyzna to na porządku
dziennym może się napić, natomiast kobieta, jak się napije, to się
ona upodla i po prostu nie pasuje to do otoczenia.
Ewa Drzyzga: A co ty byś zrobił, gdyby kobieta, która jest u twego
boku, była uzależniona?
Osoba z publiczności(7): Po prostu starałbym się jej jakoś pomóc.
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Ewa Drzyzga: No jak?
Osoba z publiczności(7): Po prostu był ją jakoś chciał przekonać,
żeby albo zaczęła się leczyć, albo rzuciła ten alkohol. No próbowałbym wszelkimi sposobami, żeby po prostu samo powiedzenie „nie
pij bo ci szkodzi” nie pomaga tej osobie w ten sposób, że ona przestanie pić bo to jest…
Ewa Drzyzga: A czy starałbyś się ukryć to, że ona pije tak, żeby inni
jednak nie widzieli? Jest w końcu matką twoich dzieci.
Osoba z publiczności(7): No wiadomo, że każdy mężczyzna i wiadomo, że w każdej rodzinie raczej rodzina niż inni starają się część
po części jakoś ukryć, bo to rzutuje po prostu inaczej.
Ewa Drzyzga: Czyli jednym słowem ukrywałbyś to raczej, żeby
ludzie nie mówili.
Osoba z publiczności(7): Tak, ukrywałbym.
Ewa Drzyzga: Czy ty też byś ukrywał?
Osoba z publiczności(8): Ja niestety ostatnio spotkałem się z taką
sytuacją, że miałem dziewczynę jakiś czas temu, która piła, i przez
długi czas próbowałem jej pomóc, ale w końcu się poddałem.
Ewa Drzyzga: W jaki sposób próbowałeś jej pomóc?
Osoba z publiczności(8): Przez rozmowy. Chodziłem z nią do
psychologa, starałem się zająć ją czymś innym niż alkoholem, ale
trwało to koło dwóch lat i niestety nie udało mi się jej z tego wyciągnąć i poddałem się jednym słowem.
Ewa Drzyzga: I co z nią się teraz dzieje?
Osoba z publiczności(8): Prawdopodobnie siedzi w więzieniu.
Ewa Drzyzga: Stchórzyłem.
Ekspert(2): Jest to taki w zasadzie wynikający nawet z badań pewien
model zachowań męskich i damskich w tych związkach, że tam, gdzie
kobieta pije, mężczyźni bardzo często uciekają, próbują, ale szybko uciekają. Natomiast tam, gdzie mężczyzna pije, to kobieta jak ta opoka, tkwi,
licząc że jakoś pomoże, jakoś to będzie. I tak dalej pojmuje swoją rolę,
w sposób podwójny zastępuje dziecku ojca i matkę w tym momencie.
Ekspert(1): A gdzie jest ta kruchość, o której przed chwilą mówiłeś? To jest kolejny mit, że kobieta nie tylko w Polsce, ale w sytuacji
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takiej ciężkiej, trudnej, po wojnie wtedy, kiedy straciła męża, kiedy
w ogóle ma chorobę w domu, to mężnieje. A co się dzieje z wami
mężczyznami, kiedy jest problem: albo się wycofujecie, jak tutaj słyszałam, albo po prostu na pniu od razu „ze śmierdzącą kobietą nie
będę mieszkał” mówi do mnie pan, który przyprowadził do leczenia swoją dziewczynę alkoholiczkę.
Ewa Drzyzga: A ciężko kobiecie wybaczyć pijaństwo?
Ekspert(1): Przypomina mi się taki przypadek, gdzie szczególnie
się mścił mąż na żonie, kiedy już była w trakcie terapii. Zapraszał gości, robił szczególnie ostrą libację z alkoholem i kiedy, jak on
mówił: „widział że już jej ślina cieknie na podłogę”, to wtedy klaskał w ręce i mówił: „proszę Marcie nie nalewać, jej pić nie wolno,
bo ona się leczy na alkoholizm”.
Ewa Drzyzga: Zgadzasz się z tym, że alkoholiczki traktowane są
pogardliwie?
Osoba z publiczności(9): Tak.
Ewa Drzyzga: Sama tego doświadczyłaś?
Osoba z publiczności(9): Całkowicie sama tego doświadczyłam,
będąc w szpitalu. A wylądowałam w szpitalu z powodu alkoholu,
właściwie dwa razy, z tym, że za pierwszym razem lekarze nie zorientowali się, dlaczego tu jestem.
Ewa Drzyzga: A ty się też nie przyznałaś.
Osoba z publiczności(9): Ja się nie przyznałam, niby czemu. Wstyd
mi było za drugim razem. Półtora miesiąca później, po tym przywieźli mnie po prostu w stanie, nawet nie w stanie, bo miałam trzy
i pół promila zawartości alkoholu we krwi.
Ewa Drzyzga: A skąd cię wzięli?
Osoba z publicznosi(9): Spod baru, z ulicy spod baru.
Ewa Drzyzga: A dlaczego przyjechali po ciebie?
Osoba z ubliczności(9): Bo zemdlałam i mąż wezwał karetkę.
Ewa Drzyzga: A mąż wtedy ci towarzyszył?
Osoba z publicznosi(9): Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to
było, tylko wiem, że wyszłam z baru, bo już chyba miałam dość,
a mąż jeszcze został, żeby tam chyba coś dopić.
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Ewa Drzyzga: Tak?
Osoba z publicznosi(10): Tak, dokładnie tak było.
Ewa Drzyzga: Czyli nie przejąłeś się tym, że pogotowie ją odwiozło?
Osoba z publicznosi(10): To znaczy ja zadzwoniłem po pogotowie ze względu na to, że wyszedłem za żoną z baru, czy dojdzie do
domu, czy gdzieś tam jej się coś nie stało. I akurat stało się tak, że
zemdlała no i zadzwoniłem po karetkę. Zabrała ją karetka.
Ewa Drzyzga: A ty?
Osoba z publicznośi(10): No ja spokojnie wróciłem z powrotem
do baru oczywiście.
Ewa Drzyzga: Bo wiedziałeś, że jest w dobrych rękach.
Osoba z publicznośi(10): Tak jest.
Ewa Drzyzga: Dlaczego mówisz, że źle cię traktowano w szpitalu?
Osoba z publicznosi(9): To znaczy w tą noc, kiedy mnie przywieźli,
to właściwie była już noc z soboty na niedzielę, kiedy mnie przywieźli, taki młody lekarz miał dyżur. Jak już mnie wywieźli na to
piętro już na salę, to właściwie on był stosunkowo grzeczny. On mi
tylko mówił, się mnie spytał, czy ja aby na pewno nie mam problemu
z alkoholem. A ja byłam na tyle pijana, że mi to tak, no latało tak
sobie. I na drugi dzień o piątej rano wiem, że jak się obudziłam, to
zaczęły się ze mną cuda wyprawiać. Zaczęłam trzeźwieć, zaczął być
ten kac, który przechodziłam strasznie. No i pamiętam, że właśnie
pani ordynator tego piętra miała wtedy w niedzielę dyżur. Przyszła
do mnie, to jej spojrzenie było tak pogardliwe, że ja po prostu nie wiedziałam, gdzie ja mam się schować. I takie słowa, że (myśmy w trójkę
leżały na sali, z takimi dwoma paniami leżałam na sali, były bardzo chore) „tutaj ludzie umierają, a taką pijaczkę przywiozą”. Coś
takiego usłyszałam. Ja się nawet nie odezwałam, bo przecież rany
boskie, nie umiałam, bo się wstydziłam. Tylko to usłyszałam.
Ewa Drzyzga: Czy to spowodowało, że w końcu zaczęłaś się leczyć?
Osoba z publiczności(9): To już przeważyło właściwie szale, bo
cały proces trwał chyba z półtorej roku, kiedy ja myślałam o podjęciu leczenia, ale zanim do tego doszło, to właściwie ten szpital
pomógł w tym.
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Ewa Drzyzga: Czyli ona dobrze się zachowała ostatecznie rzecz
biorąc?
Osoba z publiczności(9): Poniekąd tak, dla mnie tak.
Ewa Drzyzga: Czy ty przyznałaś się znajomym, że pijesz, Bożena?
Gość(2): Że piję? Znajomym? Ja piłam ze znajomymi, ja się nie
musiałam im przyznawać. Obracałam się w towarzystwie, w którym wszędzie, gdzie się chodziło, to był alkohol. Mało tego, pijaństwo – powiedziałabym – było akceptowane.
Ewa Drzyzga: No dobrze, ale…
Gość(2): I kobiety pijące również. Czy ja się przyznałam, że jestem
alkoholiczką?! To by byłoby pytanie. Tak. W gronie moich znajomych i przyjaciół powiedziałam: „jestem alkoholiczką, byłam na
leczeniu, jestem w terapii, chodzę na mityngi, w ogóle jestem w innym świecie, w innej bajce”.
Ewa Drzyzga: I co oni na to?
Gość(2): Mówiąc uczciwie, to większość traktuje to jako moje nieszkodliwe dziwactwo, ale no niektórzy rozumieją, przyjęli to z pewną
taką, nie jestem w stanie tak dokładnie tego określić, z wyrozumiałością. Moi prawdziwi przyjaciele rozumieli to i tak poklepują mnie
prawda i mówią: „ no ty już nie pijesz”. No nie piję. O to już tyle lat
minęło. No i bardzo się cieszymy. Zauważyłam również, że z pewnych towarzystw zostałam wyeliminowana towarzysko. Ja podejrzewam, że to jest taki dyskomfort, bo były to towarzystwa, które
piły. Określiłabym to jako patologiczne picie i wiele kobiet tam było.
Ja myślę, że jestem dla nich takim wyrzutem sumienia i też jestem
czasami myślę o nich, ale wiem, że nie mogę pomóc.
Gość(1): Myślę że mężczyźni po prostu nie mówią o tym, ale czują
tak samo, pomijając te sprawy właśnie obyczajowości.
Ewa Drzyzga: Tego jak traktuje otoczenie?
Gość(1): Które traktuje otoczenie. Myślę że mężczyźni tak samo
czują się poniżeni, tak samo odbudowują szacunek dla siebie tym
bardziej, że moim zdaniem mężczyźni mają bardziej te swoje ego
na wierzchu i te swoje ambicje.
Ewa Drzyzga: Zgodzisz się Lubo?
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Ekspert(1): Prawda.
Gość(3): Większy problem do pokonania. On taki męski mężczyzna i on tutaj…
Ewa Drzyzga: Uległ, prawda?
Gość(3): Uległ i musiał być pokorny. Z pokorą u mężczyzn moim
zdaniem jest jeszcze gorzej. Czego nie może zabraknąć, chcąc wyjść
z nałogu? Bez pokory się nie da.
Ewa Drzyzga: Czyli chętniej powinny godzić się na leczenie kobiety
niż mężczyźni. Tak jest?
Ekspert(1): Myślę że w momencie, w którym już przychodzą do
mnie, to terapia jest szybsza, bardziej efektywna. Nie powiem, że
łatwiejsza, bo każda jest trudna, natomiast droga do nas terapeutów jest dużo dłuższa niż u mężczyzn właśnie z tego powodu, że
nie ma takich osób, które by dały wcześniej tą rękę, dałyby sygnał.
Jeżeli ktoś jest osobą, która nie radzi sobie z alkoholem bez etykietki,
czy to jest uzależniony, czy alkoholik, co byśmy tam mu nie przypinali, jedynym wyjściem jest dozgonna abstynencja. Nie ma picia,
powrotu do picia kontrolowanego.
Ekspert(2): Może w tym momencie lepiej przyjąć definicję „utrata
kontroli” – to będzie czytelna dla wszystkich.
Ekspert(1): Ale to już jest…
Ewa Drzyzga: Nie pij i już!
Ekspert(1): … potyczka semantyczna.
Osoba z publiczności(11): Mam pytanie do pani psychiatry. Którym kobietom jest ciężej pomóc: kobietom pijącym jawnie, którą
można spotkać pijaną pod barem bardzo często, czy kobietom,
które piją dyskretnie?
Ekspert(1): Cichopijkom tak zwanym.
Osoba z publiczności(11): Tak.
Ewa Drzyzga: To którym jest trudniej pomóc?
Ekspert(1): Tak samo.
Ewa Drzyzga: Tak samo trudno.
Ekspert(1): Nie ma żadnego znaczenia, bo tu nie chodzi o to, czy
piję jawnie, czy piję w ukryciu. Chodzi o to, że w ogóle piję.
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Ewa Drzyzga: Ty byłeś z tą dziewczyną, która piła. Ile?
Osoba z publiczności(11): Ona piła od jedenastego roku życia.
Ewa Drzyzga: A ty z nią jak długo byłeś?
Osoba z publiczności(8): Ona wtedy miała szesnaście lat. Koło
dwóch lat.
Ewa Drzyzga: Czy mówimy tu o współuzależnieniu? Czy on jest
osobą współuzależnioną?
Ekspert(1): Tak. Jest to taka osoba, która chciałaby i boi się. Zapraszam cię do pracy nad sobą, byłbyś świetnym pomagaczem.
Ewa Drzyzga: Zapraszasz go do pracy?
Ekspert(1): Tak.
Ewa Drzyzga: Co to znaczy?
Ekspert(1): To znaczy, że tak samo jak jest terapia osób uzależnionych, tak samo jest terapia osób współuzależnionych, lub kandydatów na osoby współuzależnione.
Osoba z publiczności(11): Ja akurat nie piłem wtedy. Ja nigdy
nie piłem.
Ekspert(1): Ale jeszcze raz powtórzę: osoba współuzależniona nie
pije alkoholu. Cierpi z powodu picia partnera i to jest osoba współuzależniona. Oczywiście leczy się to tak samo, jak się leczy DDA,
czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, jak DDD, czyli Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne. To wszystko na prośbę nie medycyny, tylko samych zainteresowanych. Przecież to pacjenci poprosili w Stanach Zjednoczonych o terapię. Oni wiedzą, że są chorzy i chcą się leczyć.
Ewa Drzyzga: Luba, bo zaczęliśmy rozmawiać, a Wojtek zaczął coś
mówić, że on wtedy, kiedy z nią był przez te dwa lata, nie pił.
Osoba z publiczności(11): Mimo tego, że namawiałem ją do tego,
żeby skończyła z tym, starałem się, bardzo się starałem, ale ona za
każdym razem to odrzucała.
Ewa Drzyzga: Czy to znaczy, że teraz, dzisiaj też nie pijesz i nie
bierzesz na wszelki wypadek kieliszka do ust?
Osoba z publiczności(11): No nie, praktycznie nie piję. Bardzo
rzadko. Jeżeli jest impreza, to małe ilości, jedno piwo.
Ekspert(1): Ale ja w twoim głosie słyszę żal.
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Ekspert(2): Utajony alkoholik.
Ekseprt(1): Jest ci żal.
Ewa Drzyzga: Ty go tak oceniasz?
Ekspert(2): Nie, nie, absolutnie nie, bo to jest jakiś taki kanał,
w którym mi się wydaje…
Ekspert(1): Nie mogę, nie mogę, nie mam siły przebicia.
Ewa Drzyzga: No słyszysz żal.
Ekspert(1): Tak. Chciałam do Wojtka powiedzieć. Słyszę u ciebie,
w twoim głosie Wojtku ogromny żal, że była wspaniała dziewczyna,
że próbowałeś, serce i myśli, i wszystko poświęcałeś, i widzę z tamtych czasów twoją bezradność. Chcę do wszystkich powiedzieć, że nie
musicie być tacy bezradni, że my specjaliści zajmujemy się takimi
osobami i dajemy im skrzydła do ramion, dajemy im instrumenty
do rąk, żeby uznawszy tę bezradność, przestać być bezradnym.
Ewa Drzyzga: A myślisz, że to może jakoś się odbić na jego następnych związkach?
Ekspert(1): Tego ja nie wiem, nie jestem duchem świętym. Natomiast może to być trudne w relacji z innymi ludźmi. W ogóle może
być to trudne i warto by to było przynajmniej obejrzeć.
Ewa Drzyzga: Co o tym sądzisz?
Ekspert(1): Ja cię zachęcam.
Osoba z publiczności(11): Myślę że będę się starał. Nigdy nie byłem
takim człowiekiem, że łatwo się poddaję. Jeśli się znajdę w takim związku,
że moja partnerka będzie piła, tym razem się chyba nie poddam.
Ewa Drzyzga: Czy twoja obecna dziewczyna wie, że miałeś taką
historię w swoim życiu?
Osoba z publiczności(11): Tak.
Ewa Drzyzga: I co ona na to?
Osoba z publiczności(11): Powiedziała, że może byłem za młody,
żeby tak długo być twardy wewnątrz, żeby wyciągnąć ją z tego.
Ewa Drzyzga: A kto z waszych bliskich powinien przejść taką terapię? Mówimy o współuzależnieniu.
Gość(3): Akurat moja córka moją drogę do trzeźwienia przechodzi razem ze mną, ponieważ tak umownie piła razem za mną, więc
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od samego początku ze mną uczestniczyła we wszystkich terapiach,
oczywiście dla dzieci, wyjeżdżając na specjalne obozy dla dzieci terapeutyczne ze mną.
Ewa Drzyzga: Czyli córka przeszła tę terapię.
Gość(3): Dokładnie zna problem i poradziła sobie z tym wszystkim.
Ewa Drzyzga: Bożena już się uśmiecha, czeka na swoją kolej do
odpowiedzi.
Gość(2): Ja nie jestem gotowa odpowiedzieć, kto powinien. Ja po prostu powiem tak: odczuwam się bardzo samotnie w swojej rodzinie jako
osoba trzeźwiejąca. Mam dwóch dorosłych synów, jeden ma już własną rodzinę, drugi kończy studia w tej chwili. Ten drugi mieszka razem
z nami i chociaż ja uważałam zawsze, że oni nie odczuli w ogóle tego
picia ani mojego, ani naszego, to dzisiaj wiem, że odczuli. To się w jakiś
tam sposób odcisnęło na ich charakterze, na ich sposobie bycia, relacjach z innymi ludźmi. Był taki moment, kiedy mój młodszy syn zapytał o jakąś pomoc. Ja mu dałam adres, czyli po prostu powiedziałam
gdzie i z kim się skontaktować, ale mu przeszło. Mój mąż jest człowiekiem, który wie wszystko. Jest niezwykle ambitny, w związku z tym on
teraz wydłuża okres abstynencji i już jest gotowy, żeby pójść na terapię
dotyczącą komunikacji między nami. Trzeba doceniać każdy krok. Jeżeli idzie, jest to krok do przodu. A wydaje mi się, że mój mąż ze swoim
trudnym dość charakterem zrobił bardzo wiele przez ten czas, również
tolerując moje trzeźwienie, bo to jest swego rodzaju tolerancja.
Ewa Drzyzga: Czy twój mąż powinien pójść na taką terapię dla
osób współuzależnionych?
Gość(1): Mój mąż jest tutej na sali, jest też trzeźwiejącym alkoholikiem.
Ewa Drzyzga: Kto był pierwszy?
Gość(1): Może ja powiem.
Ewa Drzyzga: Jednak. Dlaczego nie chcesz, żeby mówił?
Gość(1): A nie. Dobrze. Nie.
Ewa Drzyzga: Kto był pierwszy w tej walce?
Osoba z publiczności(12): To znaczy myśmy się poznali dziesięć
lat temu. Ja wówczas miałem trzy lata abstynencji, Ania miała
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półtora roku. Taka jest różnica, jeżeli chodzi o staż abstynencki.
Ale kto wcześniej zaczął, to nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć,
kto więcej pił. Jeżeli chodzi o współuzależnienie i tą pomoc, to cały
czas tutej widzę jest taka niezgoda wypowiedzi. Myślę że żadnej
pomocy nie będzie dobrej, jeżeli osoba zainteresowana nie wyrazi
na to zgody.
Ewa Drzyzga: Czyli osoba, która jest współuzależniona, sama
powinna chcieć też pomocy?
Osoba z publiczności(12): Oczywiście, że tak.
Ewa Drzyzga: Anna, Bożena i Jola poradziły sobie z alkoholizmem.
Ale ta choroba, jak słyszeliście przed chwilą, nie dotyczy tylko alkoholików, dotyka też partnerów. Czy jest to groźne? Posłuchajcie, co ma
do powiedzenia Basia, współuzależniona. [brawa]. Możesz powiedzieć, na czym polega to współuzależnienie w twoim przypadku?
Gość(4): Tak. Współuzależnienie jest na początku stanem psychicznym, ale jeżeli nie robi się nic z tym, doprowadza do ciężkiej choroby psychicznej także. Ja rok temu spotkałam się ze wspaniałymi
ludźmi, którzy potrafili mi wskazać kierunek, bo zawsze wydawało
mi się, że jestem osobą bardzo silną, mocną, operatywną, że sobie
daje w życiu radę. Że to przecież nie ja się mam leczyć, a mój mąż
się ma leczyć. Nie dopuszczałam myśli do siebie, że ja też powinnam się udać gdzieś o pomoc.
Ewa Drzyzga: A kiedy dowiedziałaś się, że jesteś współuzależniona?
Gość(4): W ubiegłym roku.
Ewa Drzyzga: Kto ci to powiedział?
Gość(4): W ubiegłym roku była u nas sytuacja tak fatalna, że
musiałam się zgłosić do opieki o pomoc. Rozmawiałam z dyrektorem opieki i pan dyrektor…
Ewa Drzyzga: Opieki społecznej?
Gość(4): Tak. I pan dyrektor wysłuchawszy mnie, ja się mu wypłakałam do ramienia…
Ewa Drzyzga: Ale po co ty do niego poszłaś?
Gość(4): Po pomoc finansową. I pan dyrektor powiedział, że owszem,
zrobi coś w tym kierunku, ale pierwsze, co mam zrobić, to w tej
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chwili od niego udać się do naszej poradni i zapisać się na terapię
dla współuzależnionych, bo to ja potrzebuję pomocy.
Ewa Drzyzga: I co ty na to?
Gość(4): Byłam zaszokowana. To było dość daleki kawałek od tego
miejsca, gdzie miałam się udać do drugiego miejsca i przez całą
drogę muszę powiedzieć, że był we mnie taka straszna złość, bunt,
że ja, dlaczego ja.
Ewa Drzyzga: Byłaś wściekła na niego.
Gość(4): Wściekła byłam, wręcz wściekła. Tak, byłam. Ja tam przyszłam w zupełnie innej sprawie, a on mi każe iść na terapię. Dla
mnie to było coś niesamowitego, ale tak, jak mówię, sytuacja mnie
zmusiła, więc musiałam iść.
Ewa Drzyzga: No ale poszłaś na te zajęcia z jego gabinetu?
Gość(4): Poszłam oczywiście. Jestem takim człowiekiem, że nie lubię,
kiedy inni mówią mi, że coś trzeba zrobić, ale poszłam.
Ewa Drzyzga: Przeklinałaś, ale poszłaś.
Gość(4): Tak. No i spotkałam się tam z panią terapeutką, która
później właśnie prowadziła moją grupę. Porozmawiałyśmy sobie,
dała mi ankietę do wypełnienia. I zaraz jakoś, to był chyba piątek,
i zaraz w poniedziałek już przyszłam na pierwsze zajęcia.
Ewa Drzyzga: Twój mąż?
Gość(4): I dziś dziękuję Bogu, że tam się znalazłam.
Ewa Drzyzga: Twój mąż pije dalej?
Gość(4): Tak.
Ewa Drzyzga: Wtedy poszłaś do tego dyrektora opieki społecznej,
ponieważ powiedziałaś, że nie mieliście pieniędzy. To znaczy, że on
te pieniądze przepijał?
Gość(4): Znaczy mąż przepijał pieniądze, nie przynosił do domu. Ja nie
pracuję, także no był taki moment, że po prostu nie było na chleb.
Ewa Drzyzga: Nadal mieszkasz z mężem?
Gość(4): Tak.
Ewa Drzyzga: Teraz ci nie przeszkadza?
Gość(4): Czy przeszkadza? Alkohol męża mi zawsze przeszkadzał
i będzie mi przeszkadzał, ale głównie chciałam tutej zwrócić uwagę
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na to, że rok temu przed terapią nienawidziłam męża, miałam
złość wielką na niego, poczucie krzywdy, co się wiązało z tym małe
poczucie wartości swojej. W ogóle wpadałam w depresję niesamowitą. I to właściwie spowodowało, że zgłosiłam się na tą terapię.
Ale muszę powiedzieć, że już pierwsze dni, gdzieśmy się spotykali
raz w tygodniu, gdzie uczyłyśmy się oddzielić alkohol od człowieka,
co było bardzo istotne. Wiem, że na samym początku, bo to było
już w kwietniu, zaczęłam terapię w tamtym roku, wiem że to było
strasznie ciężkie. Wszystkie żeśmy mówiły, „że to jest nieprawda.
Jaka to choroba?! My się z tym nie zgadzamy. To jest choroba na
własne życzenie” i tak dalej. Buntowałyśmy się.
Ewa Drzyzga: I dzisiaj, jakie masz uczucia do swojego męża?
Gość(4): [milczenie]
Ewa Drzyzga: Rok temu go nienawidziłaś.
Gość(4): Ja nienawidzę jego alkoholu …
Ewa Drzyzga: A męża?
Gość(4): …ale go kocham.
Ewa Drzyzga: Mąż rozumie, że jest alkoholikiem?
Gość(4): Tak. Mój mąż już podejmował kilka razy leczenie od tamtego roku. Już jest po leczeniu odwykowym.
Ewa Drzyzga: Ale zdarza się, że przychodzi pijanym?
Gość(4): Tak, ale to jest jego wybór.
Ewa Drzyzga: I co wtedy robisz?
Gość(4): Nic. Co robię? Zajmuję się sobą.
Ewa Drzyzga: A wtedy, co robiłaś?
Gość(4): Zajmowałam się nim.
Ewa Drzyzga: Był obiad podany?
Gość(4): Tak. Żyłam jego problemami, żyłam jego życiem. Nie
żyłam swoim życiem. I to był mój problem.
Ewa Drzyzga: A teraz zajmujesz się sobą, czyli…?
Gość(4): Zajmuję się sobą, czyli nie pilnuję, nie kontroluję, nie
sprawdzam, nie wącham, nie bawię się w pieska. Jeżeli mąż przyjdzie
pijany do domu, to nie wpuszczam go. Po prostu ja ustaliłam…
Ewa Drzyzga: Ale nie martwisz, co się z nim dzieje za drzwiami?
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Gość(4): Nie. Terapia pozwoliła mi ustalić swoje granice. Ja w tej
chwili tych granic nie przekroczę. Mój mąż zna te granice.
Ewa Drzyzga: Jak być blisko alkoholika i nie ponosić konsekwencji jego picia?
Ekspert(1): Jest to bardzo trudne i bardzo wiele osób tak, jak ty
zaczęłaś mówić, odchodzi od zmysłów i na zawsze zostaje pacjentami szpitali psychiatrycznych, zamiast czytając te informacje,
odpowiedzieć na to nasze wołanie. I przyjść, zdrowieć. Jak tutaj
słyszymy, jest to bardzo trudne, ponieważ jest rozdarcie. Z jednej
strony jest to ten mężczyzna, czy to ta kobieta…
Ewa Drzyzga: którą kocham
Ekspert(1): Z drugiej strony jej…
Ewa Drzyzga: Każecie mi się nie martwić, co się z nim dzieje, jeżeli
go nie ma dwa dni w domu.
Ekspert(1): Sama tego nie rozumiałam. Pamiętam, jak na pierwszym mityngu AA, no lat temu dwadzieścia parę, wyszłam z tego
mityngu na przerwę wściekła. „Co ta kobieta mówi. Ten jej mąż
tam gdzieś w garażu w tej chwili, w mróz, nieprzytomny leży, może
umrzeć” i tak dalej. I one powiedziały: „słuchaj, ty dopiero zaczynasz się uczyć, uspokój się Luba, zaufaj nam”. I ja zaufałam. Bardzo się cieszę, że zaufałam, i że ty zaufałaś. I że inni ludzie ufają,
że ci którzy przeszli pewne doświadczenia w poszukiwaniu własnej tożsamości, gdzie jest moje miejsce, tak jak ty pięknie mówisz:
„jakie są moje granice, nie pozwolę się niszczyć”. Prawda?
Ewa Drzyzga: Dobrze. Ale trafiła na takiego, mimo wszystko, tolerancyjnego męża, bo się nie zezłościł na nią, kiedy ona mu powiedziała:
„tu są moje granice i ty więcej dalej nie pójdziesz”. A jak się zdarza taki
mąż, że jak coś takiego słyszy mówi: „ A co ty tu mi będziesz mówiła.
To jest mój dom. Won, jak ci się nie podoba”. To co wtedy?
Gość(4): No i idę. Muszę iść.
Ewa Drzyzga: Gdzie idziesz?
Gość(4): Muszę iść. Trzeba być konsekwentnym. Przede wszystkim konsekwencja.
Ewa Drzyzga: To pozwolić się wyrzucić?
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Gość(4): Tak. Trudno.
Ewa Drzyzga: Byłaś na to gotowa?
Gość(4): Tak.
Osoba z publiczności(13): Barbara zabrała mężowi komfort picia.
W przypadku moim moja żona zaczęła terapię o pół roku ponad
wcześniej i tam nauczyli ją, jak ma ze mną postępować, żebym
się opamiętał. Moja żona przestała mnie stwarzać komfort picia,
bo też latała koło mnie, koło wszystkiego. Ja nie widziałem u niej
problemu. Jak ty jesteś alkoholiczką, to ty jesteś. Ja nie. U siebie nie
widziałem problemu, aż do momentu, kiedy moja żona zastosowała, tak to się nazywa, „twardą miłość”.
Ewa Drzyzga: Na czym polegała ta jej „twarda miłość”?
Osoba z publiczności(13): Twarda miłość polega na tym, że nie
wpuszcza mnie pijanego do domu, tak jak tutej Basia mówiła, wzywała policję wtedy, kiedy przyszedłem pijany, no i nie opierała mnie.
Ewa Drzyzga: Nie gotowałaś?
Osoba z publiczności(14): Nic. Ja miałam swoje jedzenie. On mi
nie dawał pieniądze, nie robiłam nic koło niego, kompletnie. Nie
interesowałam się nim, jak on żyje.
Ewa Drzyzga: A ty wiesz, jak postępować z żoną, żeby już się to
nie zdarzyło nigdy?
Osoba z publiczności(10): To znaczy ja myślę, że gdybym się nie opamiętał, dzięki swojej żonie, to by nas tu razem nie było. I nie byłoby
w ogóle nas razem, dlatego że nie znaleźlibyśmy wspólnego języka.
Ewa Drzyzga: Ta choroba nie wybiera. Nieważne są dla niej wiek,
płeć, majątek, pochodzenie, wykształcenie, osoby, którą zamierza
zaatakować. I powinniśmy o tym wiedzieć, żeby nie dać się jej omamić. Powinni o tym wiedzieć też najbliżsi dotkniętego chorobą. Oni
też są jej ofiarą: znerwicowani, wycofani, stłamszeni nie umieją cieszyć się życiem i w tym stanie są idealną pożywką dla alkoholika,
któremu łatwiej się pije, kiedy oni się boją przyznać do tego, że w ich
rodzinie zagościł alkohol. Przyznanie się do uzależnienia nie oznacza
niepowodzenia. Anna, Bożena, Jola, no i Basia po części uratowały
to, czego nie zdążyły zniszczyć. A najważniejsze, że ratują siebie.
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