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Co media zmieniaj w naszym yciu?
O adaptacjach kulturowych
w spoecznoyciach lokalnych
Media sĊ wpisane w œrodowisko wspóâczesnego czâowieka. Przez ostatnie
dziesięciolecia, wraz ze zmianami technologicznymi, ich wpâyw na ůycie
z dnia na dzieľ stawaâ się coraz bardziej widoczny i znaczĊcy. ModelujĊ
ksztaât rzeczywistoœci, bowiem wspóâczeœnie wypeâniajĊ jĊ w duůej mierze
treœci pochodzĊce z telewizji, internetu, radia, prasy i ksiĊůek.
Od lat zajmuję się badaniami spoâecznoœci lokalnych (polskie wsie) i jak
wynika z moich doœwiadczeľ (etnograficznych badaľ terenowych potwierdzonych danymi statystycznymi), to telewizja i internet sĊ obecnie w prowincjonalnej Polsce najsilniej oddziaâywajĊcymi mediami. Dla antropologa
kultury poszukujĊcego między innymi odpowiedzi na pytanie, co na co
dzieľ, w dobie kultury informacyjnej, ůycia w ciĊgâym strumieniu newsów
uznajemy za obce, nieznane, konieczne jest uwzględnienie w badaniach,
analizie i wnioskach ustaleľ z innych dziedzin naukowych (medioznawstwo,
kulturoznawstwo, socjologia), aby móc zrozumieý to, z czym ma się do czynienia w terenie. Konfrontacja moich ustaleľ i doœwiadczeľ z rozwaůaniami
czynionymi przez przedstawicieli wspomnianych dziedzin jest cechĊ charakterystycznĊ mojej analizy.
W tym artykule chcę ukazaý problemy, z jakimi borykali się w codziennym
ůyciu mieszkaľcy wybranych przeze mnie miejscowoœci1. Dotyczyây one
między innymi adaptacji kulturowej. Zakâadaâam, ůe media, wœród wielu
W latach 2005–2008 oraz 2010–2011 prowadziâam w województwach lubelskim i mazowieckim (Czernięcin Gâówny, Kowala, Czosnów) etnograficzne badania terenowe zmierzajĊce do opisania roli i znaczenia telewizji w krajobrazie spoâeczno-kulturowym wsi polskiej.
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funkcji, jakie peâniĊ w ůyciu spoâecznym i kulturowym2, przynoszĊ takůe
koniecznoœý konfrontacji z wartoœciami i obyczajami odmiennymi od znanych, lokalnych (poprzez prezentowanie treœci powstaâych w odmiennych
kulturach). RodzĊ się zatem pytania: czy ten fakt burzy ustalony porzĊdek
spoâeczny i kulturowy? Jak róůne tradycje wpâywajĊ na naszĊ codziennoœý?
Czy prowadzĊ do dramatycznych zmian, czy teů ukazujĊ, jak istotne jest
wâasne dziedzictwo kulturowe i koniecznoœý zachowania pamięci o naszych
zwyczajach? W prezentowanym artykule udzielę na nie odpowiedzi3. W pierwszej jednak kolejnoœci wyjaœnię, jak rozumiem pojęcia (adaptacja kulturowa,
spoâecznoœý lokalna), które sĊ róůnie definiowane w naukach humanistycznych
i spoâecznych, w zwiĊzku z tym wymagajĊ doprecyzowania na potrzeby
mojej analizy. Potem, odwoâujĊc się do konkretnych przykâadów, pokaůę,
czym charakteryzuje się i z czym wiĊůe się adaptacja kulturowa w warunkach
wiejskich.
Michael Herzfeld, powoâujĊc się na badania Emilio Morana, wskazuje, ůe
„spoâeczeľstwa lokalne oraz ich œrodowiska biorĊ udziaâ w bezustannym
procesie wzajemnej adaptacji”4. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko przyjęcie zaâoůenia, ůe ůycie spoâeczne jest w nieustannym procesie „stawania się”,
zmiany. Jednakůe jest ona wyznaczona przez pewne ramy. Moůna je okreœliý
mianem „lokalnoœci” rozumianej jako „ograniczony terytorialnie zasób wartoœci, symboli, ale często jedynie coœ, co moůna ujĊý jako koloryt”5.Warto
przyjĊý zaâoůenie, ůe „kultura lokalna stanowi rzeczywistoœý symbolicznĊ,
[i – przyp. A.W.] nie moůna pominĊý kontekstu dziaâaľ spoâecznych i zbiorowoœci, w jakim konstytuujĊ się dane systemy symboli kulturowych”6.
„Spoâecznoœý lokalna to »spoâeczne podâoůe« owych symboli”7.
Wymieniý tu naleůy między innymi: a) wymianę informacji, b) zapewnienie rozrywki,
c) kreowanie obrazu spoâeczeľstwa wraz z odwoâywaniem się do okreœlonych norm i wartoœci, d) udziaâ w budowaniu toůsamoœci kulturowej.
3 Niektóre zagadnienia prezentowane w artykule zostanĊ przedstawione z koniecznoœci
w ujęciu skrótowym.
4 M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i spoâeczeľstwie, Wyd. UJ, Kraków
2004, s. 254.
5 W. áukowski, Lokalny i uniwersalny wymiar konstruowania ojczyzny. Przypadek Stowarzyszenia
„Wspólnota Mazurska”, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalnoœci. Róůnorodnoœý miejsc i czasu,
Warszawa 2006, s. 48.
6 D. Wojakowski, Kultura lokalna, czyli węzeâ symboliczny. Z doœwiadczeľ badacza wspóâczesnych
spoâecznoœci pogranicza wschodniego Polski, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalnoœci. Róůnorodnoœý
miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 129.
7 Tamůe.
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Czym zatem jest adaptacja kulturowa? Józef Niůnik pisaâ, ůe zdolnoœý
czâowieka do „wejœcia w nowĊ kulturę, odmiennĊ od tej, w której rozpoczynaâ swoje ůycie” nazywamy adaptacjĊ kulturowĊ8. Gdzie indziej znajdujemy
rozszerzenie definicji polskiego badacza – „adaptacja kulturowa [to – A.W.]
proces dostosowania się jednostki do nowego œrodowiska spoâecznego
i otoczenia kulturowego; w peâni zachodzi wówczas, gdy jednostka w kontakcie z przedstawicielami innej kultury potrafi – bez uczucia dysonansu
poznawczego i dyskomfortu – przyjĊý normy i wartoœci funkcjonujĊce
w nowym œrodowisku. Autorzy teorii adaptacji międzykulturowej (W. Gudykunst, Y. Kim i M.R. Hammer) twierdzĊ, ůe zdolnoœý czâowieka do zredukowania niepewnoœci i niepokoju (co jest warunkiem adaptacji kulturowej) âĊczy się bezpoœrednio ze zdolnoœciami do efektywnej komunikacji
między przedstawicielami róůnych kultur9.
Przenikanie się treœci kultury globalnej – a więc popularnej z lokalnymi
tradycjami konstytuuje obecnie rzeczywistoœý wsi polskiej. „Jest rzeczĊ bezdyskusyjnĊ, iů »kulturowe przepâywy«, nieograniczajĊce się wyâĊcznie [do]
symbolicznych treœci, dostarczajĊ obecnie niedostępnych wczeœniej alternatywnych modeli ůycia spoâecznego. W zetknięciu z kulturĊ popularnĊ lokalne tradycje mogĊ wzbudzaý kontestację zwâaszcza ze strony tych, którzy swĊ
orientację ůyciowĊ niekoniecznie wiĊůĊ z miejscem zamieszkania. Zarazem
takie swoiste »wymazywanie« lokalnoœci przynosi w reakcji oůywianie inicjatyw lokalnych liderów, choý wypâywajĊcych często z wĊskiego grona »osiadâych«, to posiadajĊcych znaczenie dla toůsamoœci zbiorowej caâych spoâecznoœci”10. Lokalnoœý zatem, choý – wydawaâoby się –stojĊca na „przegranej pozycji” w konfrontacji z silnie oddziaâujĊcĊ poprzez media kulturĊ
popularnĊ, moůe stanowiý i stanowi punkt odniesienia oraz ŭródâo wartoœci.
Tradycja lokalna jest niejako „filtrem”, przez który treœci popularne sĊ
„oswajane”, a następnie odrzucane bĊdŭ asymilowane.
Czâowiek musi znaý swoje miejsce i czas, musi wiedzieý, gdzie ůyje, kim sĊ
ludzie, którzy go otaczajĊ. Dzisiaj oprócz „realnych” ludzi codziennie obcuje
z ludŭmi ze szklanego ekranu. PrzewijajĊ się tam tâumy, przewaůnie bezimienne, mówiĊce o tysiĊcu spraw nie zawsze zrozumiaâych, nie zawsze
istotnych. Ludzie ci i ich sprawy wkradajĊ się do „realnych” domów i pozostawiajĊ ich mieszkaľców w niepewnoœci – jest ich bowiem za duůo, by móc
Por. J. Niůnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Centralny Oœrodek Metodyki Upowszechniania
Kultury, Warszawa 1985, s. 7.
9 W. Pisarek, red., Sâownik terminologii medialnej, Wyd. Universitas, Kraków 2006, s. 1.
10 M. Kempny, Tradycje lokalne jako podstawa…, s. 151–152.
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bez poœpiechu przeanalizowaý to, kim naprawdę sĊ, o czym mówiĊ, co pokazujĊ. A liczymy się z ich zdaniem tak samo jak z poradami „realnych”
przyjacióâ, poniewaů przyjmujemy ich u siebie jednakowo, na równych prawach, postacie ze srebrnego ekranu „sĊ peânymi uczestnikami naszego œwiata spoâecznego i rzeczywistego”11. Wydaje się, ůe kaůdy goœý z ekranu ma
gotowĊ i w dodatku najlepszĊ z moůliwych receptę na udane ůycie. Ale skĊd
moůemy mieý pewnoœý, ůe dana recepta jest tĊ wâaœciwĊ, skoro za chwilę
pojawia się następna, a po niej jeszcze jedna itd., itd.? I tak dzieľ po dniu,
starajĊc się zbudowaý wâasny œwiatopoglĊd, châoniemy tę kulturowĊ „miksturę” i szukamy punktu oparcia. Do czasu, gdy wreszcie kiedyœ odkryjemy
(wiedzeni „intuicjĊ” kulturowĊ?) wâasne ŭródâo pewnoœci. A zdaje się, ůe
takiego ŭródâa wielu spoœród nas szuka w mediach, gdyů ich œwiat, jak to
ujĊâ Zygmunt Bauman, jest „wystarczajĊco szeroki i barwny”12, by moůe nie
tyle zatraciý się w nim bez reszty, co wybraý sobie odpowiadajĊcy nam rodzaj „kulturowego scenariusza”13.
Wydaje się bowiem, ůe równowaga (homeostaza) to naturalna potrzeba
czâowieka14, a „adaptacja, czyli nieustanne odzyskiwanie […] równowagi”15,
jest jej nieodâĊcznym elementem. Zdolnoœý czâowieka do „wejœcia w nowĊ
kulturę, odmiennĊ od tej, w której rozpoczynaâ swoje ůycie”, nazywamy
adaptacjĊ kulturowĊ16.
To, z czym mamy do czynienia na wsi polskiej, moůna ujĊý w sâowie „niepewnoœý”. Dotyczy ona zaburzenia równowagi „uniwersum symbolicznego”17.
To, co dotychczas stanowiâo fundamenty (wzory kultury), ulegaý zaczęâo
dekonstrukcji. Rozmowy z konkretnymi osobami zâoůyây się na obraz spoâecznoœci, które poszukujĊ kulturowych pewników. Dawniej âatwiej byâo, jak
mi mówiono, je odnaleŭý. Zachowania, obyczaje, wartoœci, a nawet rytuaây
dnia codziennego (np. wspólne jedzenie posiâków, plotki z sĊsiadami, umawianie się na kawę lub niezapowiedziane wizyty towarzyskie) wyznaczaây
rytm ůycia i chociaů ulegaây ewolucjom, to raczej nieliczni uwaůali, ůe nie
przystawaây do zmieniajĊcej się rzeczywistoœci. Byây osadzone w tradycji. Jej
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, PIW, Warszawa 2000, s. 294.
Z. Bauman, Wieloznacznoœý nowoczesna, nowoczesnoœý wieloznaczna, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
13 W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego koœciotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaůe kultury,
Wyd. Sic!, Warszawa 1999, s. 54.
14 Por. J. Niůnik, Symbole a adaptacja kulturowa…, s. 7.
15 Tamůe.
16 Por. tamůe.
17 Por. tamůe.
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postrzeganie, rola i znaczenie byây, rzecz jasna, zdywersyfikowane. Jedni
uwaůali, ůe tradycja odgrywaý powinna podstawowĊ rolę na co dzieľ, w edukacji dzieci i mâodzieůy, inni wskazywali, ůe pomimo powinnoœci okazywania
szacunku wypracowanym przez przodków systemom moralnym i wartoœciom, brania pod uwagę tego, co nazywano „mĊdroœciĊ pokoleľ”, jednak
istotne jest, aby umieý oceniý, co jest przydatne i wâaœciwe wspóâczeœnie.
Charakterystyczne dotĊd byâo raczej bezrefleksyjne podchodzenie do tradycji,
obowiĊzujĊcych zwyczajów i niekwestionowanie wartoœci. Byý moůe wynikaâo
ono z obawy przed utratĊ spoiw âĊczĊcych tak kruche, w warunkach polskich,
wspólnoty. Wydawaý się mogâo, ůe pielęgnowane byâo poczucie innoœci zbudowane na podkreœlaniu wyůszoœci moralnej, bo nieskalanej brudami cywilizacji
utoůsamianej z miastem. Na przeciwnym biegunie, ale znaczĊce dla toůsamoœci
mieszkaľców wsi, byâo gâęboko zakorzenione przekonanie o niůszoœci wobec
reszty spoâeczeľstwa, wynikajĊce z utrzymujĊcego się od stuleci niskiego statusu
ekonomicznego tej ludnoœci. Chętnie powtarzane przez moich rozmówców
stwierdzenie, ůe „tradycję trzeba szanowaý”, moůna jednakůe potraktowaý jako
deklarację lub wyraz potrzeby spoâecznej, która wyraůa owĊ chęý, a moůe przymus podporzĊdkowania się jasnym, niepodlegajĊcym dyskusji normom.
Wymagania, jakie stawia w chwili obecnej œwiat, polegaây między innymi,
wedâug moich rozmówców, na koniecznoœci poddawania wszystkiego namysâowi. Krytyczny stosunek nie ominĊâ wobec tego i tradycji. Nawet ci
wskazujĊcy, ůe nie moůna budowaý ůycia bez fundamentów, jakie ona daje,
rozumieli, ůe nie jest ona niezmienna. Pomimo ůe szczególnie tam, gdzie
oddziaâywaâ Koœcióâ katolicki, czynione byây starania ocalenia zrębów kultury châopskiej, stanowiĊcej przez dziesięciolecia o toůsamoœci wsi, to jednak
i dla wyraůajĊcych potrzebę ochrony dziedzictwa moich interlokutorów i ich
rodzin niezaprzeczalna staâa się potrzeba adaptacji. Codziennoœý bowiem,
a w tym kontakty międzyludzkie (rodzinne, sĊsiedzkie, zapoœredniczone przez
media, sâuůbowe itp.), koniecznoœý dostosowywania się do nowych warunków
prawno-spoâeczno-ekonomicznych, ale i nieustanna obecnoœý mediów stanowiây, moůna rzec, wyzwanie będĊce ŭródâem zmian na wsi polskiej.
Media, a w szczególnoœci telewizja, nie tylko wypeâniajĊ czas18, ale dostarczajĊ teů ogromne iloœci treœci kulturowych. Ujmowane sĊ one w róůnorodne
ramy: mamy bowiem i publicystykę, i rozrywkę, ale takůe produkcje fabularWedâug raportu przygotowanego przez KRRiT „w I kwartale 2014 roku statystyczny Polak oglĊdaâ telewizję przez 4 godziny 45 minut dziennie (o 5 minut dâuůej niů w analogicznym
okresie roku 2013)”, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/
kontrola-nadawcow-wyniki-badan/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2014.pdf [dostęp: 08.01.2015].
18
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ne (filmy i seriale). Z biegiem lat, od momentu, gdy telewizja rozpoczęâa
nadawanie, pojawiâo się wiele gatunków, które staây się charakterystyczne
dla tego medium. Poczesne miejsce wœród nich zajęây wspomniane seriale.
Piszę o nich nie bez przyczyny. Ich popularnoœý, wyraůona oglĊdalnoœciĊ
idĊcĊ niekiedy w miliony œledzĊcych losy ulubionych bohaterów, daje wyobraůenie o skali ich oddziaâywania19. Na wsiach takůe majĊ swych staâych,
wiernych widzów. PeâniĊ waůne spoâecznie i kulturowo role20. PomagajĊ
odpowiedzieý na waůne pytania: jak budowaý toůsamoœý, gdy brak jednoznacznych autorytetów i odpowiedzi na pytania egzystencjalne?, jak edukowaý siebie i dzieci, ůeby byây przygotowane do wyzwaľ wspóâczesnego
œwiata?, gdzie szukaý wskazówek, drogowskazów moralnych, autorytetów?
jakie sĊ istotne dzisiaj potrzeby, czyli takůe – do czego warto dĊůyý?
Polskie seriale obyczajowe, takie jak M jak miâoœý, Klan, Barwy szczęœcia, Na
dobre i na zâe, majĊ wiernych widzów. Chociaů bezwzględnie oceniane przez
krytyków jako produkcje o niskiej wartoœci artystycznej, od lat cieszĊ się
niezmiennĊ popularnoœciĊ. Niektóre z nich znikajĊ z anteny (np. Plebania),
inne, chociaů wydawaâoby się, ůe wyczerpaâ się ich potencjaâ (np. Ranczo), sĊ
nadal emitowane. Dopisywane sĊ dalsze losy bohaterów, chociaů niejednokrotnie ich prawdopodobieľstwo bywa dyskusyjne. To jednak nie zniechęca
widowni. Czerpie ona z tych produkcji, oprócz niewĊtpliwej przyjemnoœci
zagâębiania się w samĊ fabuâę, przeůywania radoœci, smutków, czyli wspóâdzielenia emocji wraz z ich bohaterami, poczucie odrywania się od rutyny
dnia codziennego. I pomimo ůe codzienne oglĊdanie takůe jest juů rutynĊ, to
tak się tego nie postrzega. Œwiat serialowy jest barwniejszy, ciekawszy, jak
twierdzili moi rozmówcy. Nie moůe byý zatem zbyt bliski rzeczywistoœci.
Opieram się na badaniach Nielsen Audience Measurement (http://www.agbnielsen.pl/
[dostęp: 10.11.2014]) oraz raportach KRRiT (por. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/
_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/najpopularniejsze-audyc
je-w-i-kw-2014--dobowa-ogladalnosci-programow.pdf). Seriale plasujĊ się na szczycie najchętniej oglĊdanych programów telewizyjnych. Prym wiodĊ wiadomoœci, chyba ůe nadawane
sĊ relacje z wydarzeľ sportowych (igrzyska, turnieje, mecze itp.). Wyniki badaľ mówiĊ ponadto, ůe najbardziej liczĊce się pod względem oglĊdalnoœci stacje to: TVP 1, TVP 2, TVN,
Polsat. Widzowie na wsiach polskich najchętniej oglĊdajĊ TVP 1, TVP 2 oraz Polsat (por.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kobiety-i-seniorzy-to-widzowie-glownych-stacji-tvp-najmocniejsza-na-wsi-a-tvn-w-miescie# [dostęp: 08.01.2015]). Wœród kobiet (ogólnie
w Polsce w 2014 roku) najpopularniejszy byâ serial nadawany przez TVP 2 pt. M jak Miâoœý
(por. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/co-ogladaly-kobiety-a-co-mezczyzni-w-2014-oto-ranking-najpopularniejszych-programow [dostęp: 08.01.2015]).
20 Por. A. Woŭniak, Skazani na telewizję. Krajobraz spoâeczno-kulturowy wspóâczesnej wsi polskiej,
nieopublikowana praca doktorska, IAE PAN, Warszawa 2010.
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Nawet jeœli prezentowane tam zdarzenia sĊ maâo prawdopodobne, to takie
powinny pozostaý. Lustrzane odbicie rzeczywistoœci nie zyskaâoby popularnoœci. Widzowie z odwiedzanych przeze mnie wsi z przyjemnoœciĊ oddawali
się dyskusjom nad „nieůyciowoœciĊ” prezentowanych zdarzeľ, ale jednoczeœnie sytuacje, które byây bliskie realiom, uznawali za nudne. Oczekiwali nie
dokumentowania ich czy teů podobnych im ludzi, ůycia, tylko obrazów
„upiększajĊcych” w pewnym stopniu rzeczywistoœý. Jednakůe rzadko kiedy
wskazywali, ůe urzeka ich œwiat prezentowany w serialu produkcji USA pt.
Moda na sukces. Uznawali go za „bzdurny”, „wymyœlony”. Nie podzielali
poglĊdów bohaterów tego „tasiemca” dotyczĊcych moralnoœci: doœý swobodne zachowania, a w szczególnoœci relacje damsko-męskie (jedna z najwaůniejszych postaci byâa w zwiĊzku z pewnym męůczyznĊ, potem z jego ojcem
oraz z châopakiem wâasnej córki) budziây z jednej strony zdziwienie i dezaprobatę, z drugiej niedowierzanie. W katalogu wartoœci podzielanych przez odwiedzanych przeze mnie interlokutorów nie byâo rzecz jasna miejsca na niewiernoœý. Co ciekawe, gdy w innych, tym razem polskich serialach (np. M jak
miâoœý) miaây miejsce zdarzenia, w których bohaterowie zdradzali bĊdŭ byli
zdradzani, oceny widzów nie byây juů tak kategoryczne. Ukazanie kontekstu
i motywów tych zdarzeľ skâaniaâo widzów do refleksji i, szczególnie kobietom, trudno byâo ferowaý jednoznacznie potępiajĊce (zwâaszcza bohaterki –
kobiety) sĊdy.
Polskie seriale obyczajowe, pomimo ůe wyrastajĊ z konkretnej, naszej rzeczywistoœci, niejednokrotnie wnoszĊ „pod strzechy” elementy sfery obyczajowoœci, moralnoœci obce wielu wiejskim spoâecznoœciom. Chociaů scenarzyœci starajĊ się uprawdopodobniý opowiadane historie – dialogi majĊ
brzmieý naturalnie, wnętrza majĊ przypominaý te, w których publicznoœý
czuje się dobrze, bo je zna z wâasnego podwórka, to jednak fakt, ůe muszĊ
takůe sprostaý zadaniu uatrakcyjnienia fabuây, sięgajĊ po sceny, tematy, obrazy, które okreœliý moůna mianem „kontrowersyjnych”. Czerpane sĊ zatem
motywy z ůycia caâego spoâeczeľstwa. Bywa, ůe rozszerzane sĊ o sytuacje,
w których odnajdujemy odniesienia do, w chwili obecnej, problemów o międzynarodowym zasięgu, takich jak na przykâad: akceptacja osób homoseksualnych, o innym wyznaniu, kolorze skóry itp. Wydaje się, ůe na co dzieľ
przeciętny widz nie ma w swej miejscowoœci (a przynajmniej bardzo rzadko)
do czynienia z podobnymi dylematami. Jednak poniekĊd jest utwierdzany
przez media w przekonaniu, ůe sĊ one istotne z punktu widzenia wspóâczesnego czâowieka – skoro szeroko się je komentuje w telewizyjnych programach informacyjnych, w internecie. Powstaje wobec tego pytanie, jak te
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problemy i dylematy odnieœý do „zastanej” w danej spoâecznoœci lokalnej
sytuacji – do pewnych tradycji i wynikajĊcych z nich wartoœci, zachowaľ.
Równowaga, którĊ próbujĊ wypracowaý, jest potencjalnie zagroůona, jeœli
nie wypracujĊ swego stanowiska wobec problemów, które moůe wielokrotnie nie dotyczĊ ich bezpoœrednio, ale wymagajĊ opowiedzenia się po którejœ
ze stron sporu. Trzeba bowiem zaznaczyý, ůe nawet w telewizyjnych serialach
stosowana jest praktyka podnoszenia oglĊdalnoœci poprzez uwydatnienie elementów lub uczynienie z pewnych zjawisk sensacji. Podsycanie tych wĊtków
wpâywa pozytywnie na oglĊdalnoœý, co jest, jak wiadomo, podstawowym
kryterium w ocenie kaůdego wyprodukowanego przez media programu. To
rozgrzewanie spoâecznych emocji wzmaga potrzebę „kulturowego” uaktywnienia, nadania tempa procesom adaptacji nowych wzorów kultury.
W konfrontacji ze œwiatem mediów codziennoœý polskiej wsi wydaje się
szara, nieciekawa. Na poczĊtku szczególnie mâodsi uůytkownicy mediów
(nastoletnia mâodzieů, ale teů widzowie w przedziale wiekowym od dwudziestego do czterdziestego roku ůycia) widzĊ potrzebę jej zmiany poprzez
dokonywanie zapoůyczeľ estetycznych z popkultury. ZmieniajĊ się zatem
wystroje wnętrz, ubiory, samochody, elektroniczne gadůety itp. Jest to niewĊtpliwie zwiĊzane z podkreœlaniem swojego statusu. Adaptowane sĊ nie
zawsze konkretne rozwiĊzania, ale raczej pojawiajĊ się nowe „emblematy”
spoâecznego prestiůu i sposoby ich manifestowania. Sam mechanizm byâ
obecny w kulturze wsi od dawna, jednak, jak mawiali moi rozmówcy: „dziœ
to nie wystarczy mieý murowany dom czy samochód. Bogaty jest ten, kto
ma wybajerzony dom z jakĊœ elektronikĊ i samochód najlepiej terenowy”21.
Waůny jest teů styl ůycia – doceniane sĊ zagraniczne podróůe, aktywne spędzanie weekendów, ferii zimowych, letnich. Warto podkreœliý, ůe czas wolny
staâ się cenny nie jako „czas wolny od pracy”, ale jako dajĊcy moůliwoœý
zrealizowania uznawanych za podkreœlajĊce status aktywnoœci. WyjĊtkowĊ
w tym rolę odgrywajĊ portale spoâecznoœciowe22, które szybko staây się arenĊ „walki na prestiů”. Zamieszczane tam zdjęcia, majĊce zbudowaý i podkreœlaý wizerunek ich wâaœcicieli, sĊ znakomitym przykâadem tego, jak szybko spora grupa mieszkaľców wsi oswoiâa nowe media. Grono mâodszych
uůytkowników zaakceptowaâo sposoby oraz koniecznoœý prezentowania
siebie (budowania wizerunku) oraz wymuszonĊ przez te witryny koniecznoœý ciĊgâego bycia online. Niektórzy, jeœli nawet nie zamieszczajĊ tam zdjęý
21
22

Męůczyzna, 31 l., woj. mazowieckie.
Takie jak Facebook lub rzadziej juů obecnie Nasza Klasa.
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(często nie majĊ się czym pochwaliý), to i tak istniejĊ sieci, często imponujĊc
liczbĊ znajomych lub teů grajĊc w gry oferowane przez twórców tych stron.
Starsi mieszkaľcy wsi, jak wspomniaâam wyůej, zazwyczaj koncentrowali
się na korzystaniu z jednego medium – telewizji. Dzięki niej do miejscowoœci, w których dawno zapomniano o radoœci czerpanej z œpiewu i taľca lub
gry na instrumencie, dotarâa kilka lat temu moda na ten rodzaj aktywnoœci23.
O ile jednak w przeszâoœci nikomu nie przeszkadzaâ brak profesjonalnego
przygotowania twórców ludowych, œpiewaków itd., to zgodnie ze wspóâczesnymi wzorcami telewizyjnymi wykonywanie tych czynnoœci nie moůe byý
nieprofesjonalne. Pojawiây się zatem kursy taľca, lekcje œpiewu i gry na gitarach, keyboardach. Wszystko to realizowane jest jednak nie przez rodziców,
ale przez ich dzieci. Sama radoœý z obcowania ze sztukĊ nie wystarczy.
Wkradây się tu obecne w globalnej kulturze medialnej komercjalizacja oraz
potrzeba weryfikacji swych umiejętnoœci i talentu. Uzyskanie pozytywnego
odzewu publicznoœci (oceny) to cel dla wielu odbiorców treœci medialnych.
Ta adaptacja kulturowa, jak przypuszczam, nie pozostanie bez wpâywu na
relacje spoâeczno-kulturowe na wsi polskiej.
Wszystkie te nowoœci, które obejmujĊ sferę zachowaľ, obyczajów, powodujĊ, ůe zmienia się takůe sfera wartoœci. Konsumpcjonizm, który stawia dobra materialne ponad innymi, jest zapewne tego najlepszym przykâadem. Niektórzy chcĊ szukaý wsparcia w walce z nowymi modami
w lokalnej tradycji. Odwoâywanie do pewnych wartoœci, za którymi stojĊ
zachowania, rytuaây, ma sâuůyý niczym antidotum na zalew obcych kulturowo wzorów. Jednakůe jest to problematyczne, poniewaů sama tradycja
równieů ulega stopniowym zmianom. Ma miejsce jej „mediatyzacja”: negocjowane sĊ znaczenia, poddawane w wĊtpliwoœý zasady i autorytety. Pozytywne jest to, ůe dostrzegana jest koniecznoœý ochrony wâasnego dziedzictwa kulturowego.
Myœlę, ůe w dzisiejszych czasach, jak nigdy w dziejach ludzkoœci, waůna
jest umiejętnoœý wypracowania na gruncie spoâecznym i indywidualnym
umiejętnoœci trwaâej „adaptacji innowacji”. Rozumiem to jako „trwaâe zakorzenienie się innowacji w systemie normatywnym, przerodzenie się tego, co
kiedyœ byâo zerwaniem z konwencjĊ, w nowĊ konwencję, tego, co byâo odrzuceniem tradycji, w nowĊ tradycję, tego, co byâo aktem nonkonformizmu,
w obowiĊzujĊcĊ reguâę postępowania24. Konieczny jest jednak namysâ nad
23
24

Wraz z popularnoœciĊ Taľca z gwiazdami, Mam talent i podobnych programów telewizyjnych.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoâeczeľstwa, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 431.
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treœciami medialnymi, które zalewajĊ nasze domy kaůdego dnia. Jakkolwiek
procesy adaptacji kulturowej nie omijajĊ takůe tradycji, to jednak szukanie
w niej oparcia moůe przynieœý i przynosi wymierne korzyœci w ůyciu spoâecznym na wsiach polskich. Tradycja ta, choý róůnie definiowana, jest najproœciej ujmowana jako szacunek dla przeszâoœci – dokonaľ przodków,
mĊdroœci pokoleľ. Spoâecznoœciom, które tak jĊ postrzegajĊ, byý moůe âatwiej, swobodniej, elastyczniej, ale jednoczeœnie bez utraty poczucia wâasnej
toůsamoœci, mierzyý się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobĊ ůycie w zglobalizowanym œwiecie.
WspóâczesnĊ wieœ polskĊ charakteryzuje róůnorodnoœý. Te poâoůone bliůej
duůych miast majĊ innĊ strukturę spoâecznĊ od tych oddalonych od duůych
oœrodków miejskich – z prowincji (tej dalszej) wydaje się uciekaý mâode
pokolenie, natomiast gdzie indziej mamy do czynienia ze zjawiskiem suburbanizacji. Wpisane w egzystencję sĊ zatem obecnie migracje – wędrówki
przewaůnie mâodych ludzi do miast lub za granicę, ale takůe osiedlanie się
nowych ludzi (to przewaůnie w miejscowoœciach podmiejskich). Od czasu
transformacji ustrojowej (1989 rok), ale w szczególnoœci od czasu wdroůenia
nowej polityki rolnej powiĊzanej z dotacjami do posiadanego areaâu i produkcji25, status ekonomiczny wielu wiejskich rodzin zmieniâ się. Zaczęâa teů
ulegaý zmianie kultura wsi, czego emanacjĊ byây nowe style ůycia, zachowania, a takůe wartoœci.
Z moich obserwacji wynika jednak, ůe pomimo odmiennych doœwiadczeľ
czy róůnic kulturowych26 mieszkaľcy tak wsi satelitarnych, jak i tych typowo
rolniczych wykazywali potrzebę „ustabilizowania” zmieniajĊcej się rzeczywistoœci. Spójne „uniwersum symboliczne” jest niezbędne dla zachowania
spójnoœci toůsamoœci. JednĊ z najistotniejszych w tym kontekœcie potrzeb
jest „tęsknota za œwiatem uporzĊdkowanym, takim, gdzie jesteœmy wâaœnie
»my« i gdzie nieuchronnie i zawsze sĊ «oni»”27. Jest to o tyle waůne, ůe ůyjemy w „globalnych i pâynnych czasach, w których zmianę, nie zaœ trwaâoœý,
przyjmuje się za normę”28. Rzecz jasna ta konstatacja dotyczy nie tylko
mieszkaľców wsi – obejmuje ona takůe innych czâonków spoâeczeľstwa
(nie tylko polskiego).
Po 1 maja 2004 roku.
WynikajĊcych między innymi z: wieku, wyksztaâcenia, pochodzenia, rodzaju zatrudnienia, jak równieů częstotliwoœci i jakoœci kontaktów towarzyskich oraz historii rodziny i wsi.
27 W.J. Burszta, Kotwice pewnoœci. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wyd. Iskry, Warszawa 2013, s. 121.
28 Tamůe.
25
26
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What does media change in our lives?
Cultural adaptations in local societies
Media are an integral part of our lives. If you use television or the internet you face other
realities and cultures, with its all differences. We are dealing with values and customs which
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are unlike to our local. Do they destroy established social and cultural order? How different
traditions affect our daily lives? Can they lead to dramatic changes, or show how important is
to have own cultural heritage and to preserve the memory of our habits?
I would like to answer these and other questions in this article. I refer to my observations and
conversations with residents of selected Polish villages which were conducted in the years
2005–2013. They focused on the impact of television on social and cultural realities of village.
During ethnographic fieldwork I gained knowledge of the approval or rejection of foreign
cultural patterns that appeared in media (especially television). Particular attention is devoted
to television series being the most watched programs in that time. Assuming the paradigm of
active audience, I was able to trace how the processes of adaptation of new, unfamiliar customs, lifestyles among local users of global pop culture looked like.
Keywords: television, Polish contemporary villages, cultural adaptation, TV series, pop
culture

