
KW_lV_srodki_Layout 1  11.12.2015  14:27  Page 2





NARODOWE
C E N T R U M
K U L T U R Y

WARSZAWA
2016

koncepcja numeru
Radosław Bomba, Sławomir Czarnecki, 
Grzegorz D. Stunża

NR 1(89)/2016

TYLKO DOSTĘP
Koniec kultury uczestnictwa?



WARSZAWA
2015

RADA REDAKCYJNA
Anna Zeidler-Janiszewska (Przewodnicząca),
Krzysztof Dudek, Grzegorz Godlewski,
Zina Jarmoszuk, Kazimierz Monkiewicz,
Roch Sulima

RADA NAUKOWA
Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte,
Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung,
Ralf Konersmann, Ewa Kosowska,
Ewa Rewers, Paweł Rodak,
Anna Wieczorkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Marianna Michałowska (redaktor naczelna)
Ewa Paderewska (zastępczyni red. naczelnej)
Bartosz Raducha (sekretarz redakcji)
Tomasz Majewski (członek redakcji)

Nazwiska recenzentów numerów
kwartalnika z roku 2015 zostaną
podane w numerze 1/2016.

Redakcja językowa
Edyta Tomczyk / ushuaia.pl

Korekta
Bartosz Raducha

Tłumaczenie
Jacek Siminski

Pierwotną wersją każdego numeru pisma
jest wersja drukowana.

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian tytułów.

Forum Polskiego Towarzystwa
Kulturoznawczego

© Copyright Narodowe Centrum Kultury

ISSN 1230-4808

ADRES REDAKCJI
„Kultura Współczesna”
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
e-mail: kwartalnik@nck.pl
www.kulturawspolczesna.pl
numery archiwalne i prenumerata:
ksiazki@nck.pl

Nakład 350 egz.

Skład, druk: PROPRINT
e-mail: biuro@proprint.biz.pl, www.proprint.biz.pl

KW_lV_srodki_Layout 1  11.12.2015  14:27  Page 5

WARSZAWA
2016

RADA REDAKCYJNA
Anna Zeidler-Janiszewska (Przewodnicząca), 
Grzegorz Godlewski, Piotr Graczyk, 
Jagoda Hernik-Spalińska, Roch Sulima, 
Mateusz Werner

RADA NAUKOWA
Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte,
Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung,
Ralf Konersmann, Ewa Kosowska,
Ewa Rewers, Paweł Rodak,
Anna Wieczorkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Marianna Michałowska (redaktor naczelna)
Magdalena Woźniewska-Działak (zastępczyni 
red. naczelnej)
Bartosz Raducha (sekretarz redakcji)
Tomasz Majewski (członek redakcji)

Nazwiska recenzentów numerów
kwartalnika z roku 2016 zostaną
podane w numerze 1/2017.

Redakcja językowa
Edyta Tomczyk / ushuaia.pl

Korekta
Bartosz Raducha

Tłumaczenie
Olga Siara

Forum Polskiego Towarzystwa
Kulturoznawczego

© Copyright Narodowe Centrum Kultury

ISSN 1230-4808

ADRES REDAKCJI
„Kultura Współczesna”
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
e-mail: kwartalnik@nck.pl
www.kulturawspolczesna.pl
numery archiwalne i prenumerata:
ksiazki@nck.pl

Nakład 250 egz.

Skład i druk: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
e-mail: sekretariat@expol.home.plPierwotną wersją każdego numeru pisma

jest wersja drukowana.

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian tytułów.



SPIS RZECZY

TYLKO DOSTĘP. KONIEC KULTURY UCZESTNICTWA?

Radosław Bomba, Sławomir Czarnecki, Grzegorz D. Stunża
Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?  .....................9

Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski
Kultura 2.0: nie/domknięty projekt  ................... 14

Andrzej Klimczuk
Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury 
– komunikat z badań  ................... 28

Karol Piekarski
Jak system edukacji medialnej w Polsce może skorzystać z medialabów  ................... 31

Natalia Brylowska
Tylko dostęp? Tylko obieg? Praktyki sztuki w internecie  ................... 39

Tomasz Żaglewski
Komiks jako medium partycypacyjne   ................... 48

Marcin Zaród
Aktorzy-sieci w zbiorowościach hakerskich. 
Komunikat z badania etnograficznego  ................... 57

Marta Kosińska
Kompetencje medialne jako kompetencje kulturowe.  
Studia kulturowe i edukacja medialna  ................... 60

Z WARSZTATÓW KULTUROZNAWCÓW

Joanna Kocemba
Kultura zezwoleń wobec kultury dostępu. 
Między interesem publicznym a prywatnym  ................... 70

Wojciech Sitek
Wolny dostęp czy kwarantanna sieci? Selekcja treści w internecie 
wobec szumu informacyjnego i władzy pseudoautorytetów  ................... 83

OBSERWATORIUM KULTURY

Tomasz Kukołowicz, Tomasz Żółtak
Geograficzna dostępność kultury 
a wykluczenie z uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej  ...................99

OMÓWIENIA

Patryk Szaj
Rozsuwanie metafizyki  ................. 120

Bartosz Raducha
Z dziejów archeologii mediów, czyli dlaczego warto równać do góry  ................. 128





TABLE OF CONTENS

ONLY ACCESS. THE END OF PARTICIPATORY CULTURE?

Radosław Bomba, Sławomir Czarnecki, Grzegorz D. Stunża
Only access. The end of participatory culture?  .....................9

Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski
Culture 2.0: an un/finished project  ................... 14

Andrzej Klimczuk
Medialab initiatives in Poland. Towards new cultural institutions
– research report  ................... 28

Karol Piekarski
How the system of media education in Poland can use medialabs  ................... 31

Natalia Brylowska
Only access? Only circulation? Artistic activity online  ................... 39

Tomasz Żaglewski
Comics as a participatory medium   ................... 48

Marcin Zaród
Actors-networks in hacker communities. 
A report form an ethnographic study  ................... 57

Marta Kosińska
Media competence as cultural competence. 
Cultural studies and media education  ................... 60

FROM THE CULTURAL STUDIES WORKSHOPS

Joanna Kocemba
Permits culture vs. accessibility culture.
Between private and public business  ................... 70

Wojciech Sitek
Free access or web quarantine? Content selection online in the face
of information noise and the rule of pseudo-authorities  ................... 83

OBSERVATORY OF CULTURE

Tomasz Kukołowicz, Tomasz Żółtak
Geographical accessibility of culture and exclusion 
from participation in institutional culture  ...................99

REVIEWS

Patryk Szaj
Unfolding metaphysics  ................. 120

Bartosz Raducha
From the history of media archaeology, 
i.e. why it is worth to level up  ................. 128





9

RADOSŁAW BOMBA, SŁAWOMIR CZARNECKI, 
GRZEGORZ D. STUNŻA

TYLKO DOSTĘP
Koniec kultury uczestnictwa?

W XX wieku w mediach masowych do-
minował jednokierunkowy sposób prze-
kazywania informacji. Nadrzędną rolę 
pełnił nadawca, który dzięki systemowi 
technologicznemu mógł przesyłać infor-
macje do rzesz odbiorców, kształtując 
ich świadomość.

Na przełomie wieków pojawił się inter-
net, który niósł za sobą obietnicę przeła-
mania technologicznych uwarunkowań 
uprzywilejowujących nadawców oraz 
obietnicę pełnej demokratyzacji kultu-
ry; odbiorca uzyskał dzięki niemu prawo 
głosu. Zdawało się, że w takich warun-
kach rozkwitnie kultura uczestnictwa, 
rozumiana jako oddolna i swobodna 
działalność twórcza wzmacniania przez 
technologie komunikacyjne.
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RADOSŁAW BOMBA, SŁAWOMIR CZARNECKI, GRZEGORZ D. STUNŻA

Przekonanie to zyskało na znaczeniu wraz z rozwojem technologii Web 2.0. 
Pojawiły się wówczas narzędzia, aplikacje i usługi tak zwanej sieci drugiej ge-
neracji, która chociaż była pomysłem biznesowym, umożliwiała użytkowni-
kom łatwiejszą obsługę sieciowych technologii komunikowania. Działo się to 
między innymi przez wizualne interfejsy i większy dostęp do aktywnego dzie-
lenia się utworami i nawiązywania interakcji z innymi użytkownikami sieci za 
pośrednictwem dedykowanych platform publikacji treści. Ideą Web 2.0 zain-
teresowały się nie tylko firmy oferujące rozwiązania internetowe, informaty-
cy i osoby aktywne w różnych społecznościach, ale także teoretycy kultury1 
i przede wszystkim zwykli użytkownicy. 

Dzisiaj wydaje się, że jedynymi, którzy podtrzymują optymistyczną narrację 
o internecie, szczególnie jego wersji 2.0, są firmy i korporacje, którym zależy 
na przekształcaniu aktywności użytkowników internetu w zyski. Refleksję tę 
potwierdza między innymi badanie „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Ana-
liza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, zrealizowane w 2013 
roku przez zespół polskich badaczy2. Dowodzi ono, że najbardziej rozwinięte 
dziedziny współczesnych przemysłów popkulturowych, takie jak przemysł gier 
komputerowych, dążą do rozwijania zaangażowania konsumentów w produk-
cję i promocję wytwarzanych przez siebie tekstów kulturowych. Dlatego też 
wielu badaczy z coraz większą ostrożnością i krytycyzmem odnosi się do kon-
cepcji kultury uczestnictwa czy powiązanej z nią idei Web 2.0.

Jakie są źródła tego krytycyzmu? Zmienił się internet czy tylko nastawienie ba-
daczy? Może oddolna twórczość, zapośredniczona przez technologie komu-
nikacyjne, od początku była marginalnym zjawiskiem, a kultura uczestnictwa 
była – i wciąż jest – raczej postulatem niż opisem rzeczywistości? Co prowa-
dzi do kolejnych pytań. Jakie praktyki uczestnictwa są charakterystyczne dla 
współczesnego internetu? Czy z idei kultury uczestnictwa pozostała już tylko 
pusta potrzeba „dostępu” do treści kreowanych przez marketerów? Czy kultura 
mediów zatoczyła pełne koło i znów niczym nie różni się od technologii me-
dialnych dominujących w XX wieku?

Wreszcie nasuwa się pytanie o charakter praktyk dotyczących kultury uczest-
nictwa. Wydaje się, że między skrajnościami – ideałem oddolnej, demokra-
tycznej twórczości, a stwierdzeniem, że pozostał już „tylko dostęp”, a internet 
jest „drugą telewizją” – wciąż mamy do odkrycia i dobrego opisania szerokie 
spektrum praktyk i zachowań w sieci. Być może nie zawsze polegają one na 
twórczości własnej, ale mogą się na przykład przejawiać w formie dzielenia się  
 

1 Warto przypomnieć termin „kultura 2.0” wypromowany przez polskich badaczy, m.in. 
Mirosława Filiciaka i Alka Tarkowskiego. O tym, jak wspomniani autorzy obecnie po-
strzegają analogię między technologiczną siecią 2.0 a kulturą 2.0 i jaki termin zastąpił 
myślenie o kolejnej wersji kultury, można przeczytać w ich tekście zamieszczonym w ni-
niejszym numerze „Kultury Współczesnej”, patrz s. 14-27.

2 Radosław Bomba i Grzegorz D. Stunża byli członkami zespołu koordynowanego przez 
dra Piotra Siudę.
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treściami wytworzonymi przez innych i, jako takie, pełnić istotne i wartościo-
wane funkcje. Nawet jeśli poddamy krytyce koncepcję kultury uczestnictwa, 
nadal możemy obserwować jej różnorodne praktyki.

W tym kontekście istotne jest także rozpoznanie roli, jaką może pełnić eduka-
cja medialna we wzmacnianiu tych, zapośredniczonych przez internet, prak-
tyk, które wpływają na uspołecznienie jednostek. A to oznacza konieczność 
refleksyjnego działania w sferze kompetencji niezbędnych do uczestnictwa 
we współczesnej, opartej na mediach cyfrowych, kulturze. Wymaga to zarów-
no kreowania kompetencji, które mogłyby być użyteczne w przyszłości3, jak 
i zdecydowania, w jakim zakresie określone kompetencje będą użyteczne dla 
określonych grup społecznych. Dyskusja na ten temat już trwa, wystarczy po-
równać katalogi kompetencji – na przykład Katalog kompetencji medialnych, 
informacyjnych i cyfrowych4, będący zestawem kompetencji przyporządkowa-
nych między innymi określonym etapom kształcenia formalnego, oraz Ramowy 
katalog kompetencji cyfrowych5, odwołujący się do tak zwanego relacyjnego 
modelu kompetencji zaproponowanego przez zespół Growiec, Filiciaka i Ma-
zurka6.

Powyższe kwestie zmotywowały nas do podjęcia próby podsumowania dysku-
sji o współczesnej kulturze uczestnictwa, piętnaście lat po pojawieniu się zja-
wiska określonego jako Web 2.0.

W tym numerze „Kultury Współczesnej”, wraz z autorami tekstów, przyglą-
damy się zarówno przemianom samych praktyk, jak i zmianom postaw bada-
czy wobec koncepcji kultury uczestnictwa. Bardzo istotny był dla nas polski 
kontekst, formy recepcji idei kultury uczestnictwa i powiązanych z nią inicja-
tyw charakterystycznych dla naszego kraju. Dlatego też w niniejszym numerze 
pojawiają się między innymi kwestie dotyczące polskich medialabów, które, 
w niektórych przypadkach, z obozów organizowanych w latach 2010–2013 
przez Fundację „Ortus” przekształciły się w odrębne programy funkcjonujące 
przy instytucjach kultury, takie jak Medialab Katowice czy Medialab Gdańsk.

3 Należy pamiętać, że działania edukacyjne, zwłaszcza w systemie edukacji, nie zawsze 
nadążają za zmianami, stąd konieczność „zgadywania” na podstawie diagnozy obecnej 
rzeczywistości oraz wychodzenia poza formalne instytucje edukacyjne i wracania do nich 
z nowymi pomysłami, opartymi np. na eksploracyjnych i eksperymentalnych działaniach. 
W podobny sposób działają niektóre medialaby, np. Medialab Gdańsk.

4 Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, red. A. Gruhn, Fundacja 
„Nowoczesna Polska”, Warszawa 2015.

5 M. Filiciak, J. Jasiewicz, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tar-
kowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Warszawa 2015; https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-
katalog-kompetencji-cyfrowych (22 lutego 2016).

6 K. Growiec, M. Filiciak, P. Mazurek, Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kom-
petencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2013; 
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20po-
dzialy%20spoleczne.pdf?sequence=33 (22 lutego 2016).
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W prezentowanych tekstach wyraźnie zaznacza się przeniesienie akcentu z od-
dolnych praktyk na możliwości i powinności ich wspierania przez publiczne 
instytucje kultury. Uderzające jest dowartościowanie instytucjonalnego wymia-
ru kultury uczestnictwa. Przede wszystkim chodzi o kwestię dzielenia się za 
pomocą internetu zasobami kulturowymi, którymi dysponuje dana instytucja. 
Akcent przenosi się z twórczości odbiorców na dzielenie się treściami, a nawet 
sam dostęp do materiałów kulturowych, które mogą stanowić istotny czynnik 
w kulturowym recyklingu, krążeniu i remiksowaniu zasobów kultury, często 
o charakterze archiwalnym. 

Należy pamiętać, że podejście instytucji kultury do kultury uczestnictwa jest 
zróżnicowane: od próby pełnego lub częściowego włączenia logiki kultury 
uczestnictwa w swoją działalność, nie tylko tę związaną bezpośrednio z obec-
nością w internecie, po opór przed „dzieleniem się władzą” z uczestnikami 
kultury. Wyłaniający się z niektórych tekstów postulat odpowiedzialności sfery 
publicznej za obecny kształt internetu jest tematem wartym dalszych badań.

Autorzy, których teksty zebraliśmy w tym numerze „Kultury Współczesnej”, są 
pozbawieni złudzeń co do możliwości pełnej realizacji utopijnej wizji kultury 
uczestnictwa, ale też nie przedstawiają skrajnie negatywnego obrazu kondycji 
współczesnego internetu. Dominuje przekonanie, że nie mamy do czynienia 
z końcem kultury uczestnictwa (o jaki prowokacyjnie pytamy w tytule). Lepiej 
mówić o intensywnych zmianach, a ich zrozumienie – jak zauważają autorzy 
jednego z tekstów – jest dopiero przed nami. Mamy nadzieję, że zamieszczone 
artykuły do tego rozumienia nas przybliżają.

Radosław Bomba – wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Współ-
organizator polskiej edycji THATCampu (ang. The Humanities And The Tech-
nology Camp). Autor książki Gry komputerowe w perspektywie antropologii 
codzienności (2014). Redaktor pierwszej w Polsce monografii naukowej po-
święconej humanistyce cyfrowej Zwrot cyfrowy w humanistyce (2013). W swo-
ich badaniach zajmuje się ludologią, grami komputerowymi, humanistyką 
cyfrową oraz nowymi mediami. Prowadzi bloga poświęconego wizualizacji 
wiedzy i humanistyce cyfrowej Bomba.blog (www.rbomba.pl)

Sławomir Czarnecki – menedżer kultury, filozof. Koordynator programów Ob-
serwatorium Kultury i Medialab w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Au-
tor książki Nowa widownia. O promocji w kulturze (2015). Współautor rapor-
tów z badań Poszerzenie pola kultury (2013) i Punkty stycznie: między kulturą 
a praktyką (nie)uczestnictwa (2014). Prowadzi bloga Widownia (www.widow-
niablog.pl).
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Grzegorz D. Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pe-
dagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator projektu badawczego „2.0 czy 
0? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa”. Współpra-
cuje z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją 5Medium, Fundacją Nowoczesna 
Polska i Muzeum Emigracji. Współautor Katalogu kompetencji medialnych, in-
formacyjnych i cyfrowych (2014). Prowadzi bloga edukatormedialny.pl.
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MIROSŁAW FILICIAK, ALEK TARKOWSKI

KULTURA 2.0
Nie/domknięty projekt

Pojęcie kultura 2.0 zostało po raz pierw-
szy użyte w raporcie Kultura 2.0 – Wy-
zwania cyfrowej przyszłości, opraco-
wanym w 2006 roku na zamówienie 
Państwowego Wydawnictwa Audiowi-
zualnego (PWA, obecnie: Narodowy In-
stytut Audiowizualny – NInA)1. W grud-
niu 2006 roku PWA pod tym samym 
hasłem zorganizowało konferencję, któ-
ra miała być „miejscem spotkania i dys-
kusji na temat wyzwań, jakie stoją przed 
polską kulturą w konfrontacji z coraz 
bardziej cyfrową rzeczywistością”2. Nad 

1 E. Bendyk, M. Filiciak, J. Hofmokl, 
T. Kulisiewicz, A. Tarkowski, Kultura 
2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, 
PWA, Warszawa 2007.

2 Konferencja „Kultura 2.0. Media – 
sztuka – dziedzictwo. Cyfrowy wymiar 
przyszłości”, informacja prasowa, 
Państwowy Instytut Audiowizualny, 
Warszawa 2006.

Mirosław Filiciak – medio-
znawca, dyrektor Instytutu 
Kulturoznawstwa Uniwersy-
tetu SWPS. Zajmuje się rela-
cjami przemian technologii 
i praktyk kulturowych. Opu-
blikował m.in. Wirtualny plac 
zabaw (2006) i Media, wersja 
beta (2013); redaktor antologii 
Światy z pikseli (2010). 

Alek Tarkowski – socjolog, 
dyrektor Centrum Cyfrowe-
go Projekt: Polska. Interesują 
go relacje między procesami 
społecznymi, kulturą i syste-
mem własności intelektualnej. 
Zajmuje się także socjologią 
nowych mediów i technolo-
gii. Analizuje kulturę remiksu 
i cyfrową kulturę popularną. 
Współtworzy projekt „Kultura 
2.0” poświęcony przemianom 
kultury pod wpływem mediów 
cyfrowych.
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projektem pracowaliśmy wspólnie z Justyną Hofmokl i Edwinem Bendykiem, 
w opracowanie raportu włączył się także Tomasz Kulisiewicz. PWA, a następ-
nie NInA, przez osiem lat podejmowały działania pod tym hasłem, między in-
nymi cykl spotkań w latach 2007–2008 i konferencje organizowane do 2013 
roku. Projekt objął także inne inicjatywy, realizowane przez to samo grono 
osób, jak choćby próbę przeszczepienia na polski grunt formuły medialabu 
(Medialab Chrzelice – „obóz kultury 2.0” w sierpniu 2010 i towarzysząca temu 
wydarzeniu publikacja Medialab. Instrukcja obsługi3 oraz obozy medialabo-
we). Ponadto koncepcja kultury 2.0 była rozwijana, także przez nas, za pośred-
nictwem publikacji, felietonów pisanych na łamach czasopisma „dwutygodnik.
com” (wydawanego przez NInA) i blogu „Kultura 2.0”. W tym tekście staramy 
się prześledzić ewolucję tej koncepcji, siłą rzeczy opisując równocześnie ko-
rektę naszych własnych poglądów i zastanawiając się nad możliwymi sposoba-
mi jej aktualizacji.

Kultura 2.0, czyli…

Związki terminu kultura 2.0 z projektem tworzenia nowej publicznej instytucji 
kultury, jakim było PWA, przesądziły o dwoistym charakterze tej koncepcji. 
Z jednej strony, można ją traktować jako pojęcie teoretyczne, wpisujące się 
w akademickie debaty z zakresu kulturoznawstwa czy socjologii kultury – ter-
min wykorzystywany był zresztą choćby w kontekście humanistyki cyfrowej4. 
Z drugiej strony, był to powiązany z debatami o polityce kulturalnej model 
zmiany instytucjonalnej, zawierający rekomendacje dla instytucji kultury dzia-
łających w nowej rzeczywistości techno-kulturowej. W dalszej części będzie-
my analizować to pojęcie w tych dwóch wymiarach: pojęcia diagnozującego 
stan kultury i jej przemian oraz postulatu zmiany instytucjonalnej, sformułowa-
nego oczywiście w kontekście diagnozowanych zmian.

Zaproponowany przez nas termin inspirowany był między innymi pracami 
Lawrence’a Lessiga5, będącego niewątpliwą ikoną ruchu „wolnej kultury”, 
Yochaiego Benklera, zajmującego się zarządzaniem dobrami w internecie6, 
i koncepcjami takimi jak kultura uczestnictwa Henry’ego Jenkinsa, który był 
zresztą jednym z gości konferencji w roku 2006 (znaczące też, że przywoływa-
ne książki były publikowane po polsku przez tego samego wydawcę). W Kultu-
rze konwergencji Jenkins definiuje kulturę uczestnictwa jako kulturę, „w której 
fani i inni konsumenci są zapraszani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu 
i re-dystrybucji nowych treści”7. Chodzi więc o sytuację, w której różni aktorzy 

3 Medialab. Instrukcja obsługi, red. M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, Fundacja „Or-
tus”, Chrzelice 2011.

4 Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / nowe media / kultura 2.0, red. A. Radomski, 
R. Bomba, E-naukowiec, Lublin 2013.

5 L. Lessig, Wolna kultura, przekład zbiorowy, WAiP, Warszawa 2005.
6 Y. Benkler, Bogactwo sieci, przeł. R. Próchniak, WAiP, Warszawa 2008.
7 H. Jenkins, Kultura konwergencji, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 

2007, s. 257.
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zaangażowani w sferę kultury (w tym motywowany ekonomicznie biznes), ko-
rzystając z możliwości oferowanych przez technologię, stymulują aktywność 
użytkowników treści kultury – zachęcając ich nie tylko do lektury lub innych 
biernych form konsumpcji, ale też do tworzenia i przetwarzania dostępnych 
treści.

Tym samym projekt kultury 2.0 traktował obniżającą rozmaite „progi wejścia” 
technologię jako okazję do zbliżenia się do wizji, która na poziomie debat teo-
retycznych wskazywała na potrzebę dowartościowania innych niż „odświęt-
ne” praktyk kulturowych. To spojrzenie, obecne w studiach kulturowych przy-
najmniej od półwiecza, wpłynęło zarówno na zmianę sposobu prowadzenia 
badań, jak i próbę zmiany polityki kulturalnej. W ostatnich latach w Polsce 
ważnymi postaciami zaangażowanymi w dyskusję o tych procesach są między 
innymi Barbara Fatyga, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, Przemysław Zieliń-
ski, Wojciech Burszta czy Rafał Drozdowski8. Jak pisze Krajewski:

W Polsce dostrzeżono społeczną doniosłość kultury, co znalazło odzwierciedlenie 
w dokumentach strategicznych określających kształt polityki państwa w najbliższych 
dekadach; w wieloletnich programach mających na celu poprawę sposobu funkcjono-
wania sektora kultury; w wielu inicjowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz przez samych obywateli debatach na temat stanu kultury i sposobów 
jego poprawy; w umowach społecznych zobowiązujących państwo oraz władze samo-
rządowe do zmiany statusu kultury w ich działaniach; w wielu oddolnych inicjatywach 
nakierowanych na uspołecznienie kultury, uczynienie z niej narzędzia społecznej edu-
kacji, animacji, walki z różnymi formami wykluczenia społecznego, a także w różnorod-
nych projektach diagnostycznych, których wyniki mają stawać się punktem wyjścia dla 
działań państwa i władz samorządowych w odniesieniu do sfery kultury9. 

Kultura 2.0 była więc częścią szerszego nurtu, choć w odróżnieniu od innych 
koncepcji, akcentowała wpływ technologii i systemu prawa na przemiany spo-
łeczno-kulturowe.

Reasumując: myślenie o kulturze 2.0 jako sferze technologicznie wspieranej 
społecznej inkluzji było inspirowane paradygmatem „wolnej kultury”, w której 
symbolem otwartości są przede wszystkim wolne licencje, takie jak Creative 
Commons (stymulowany przez programistyczny ruch na rzecz wolnego opro-
gramowania). W polskim kontekście równie istotne dla tej koncepcji jest myśle-
nie w kategoriach „żywej kultury”10 czy kultury postrzeganej przez pryzmat jej 
relacjogenności11, a więc zdolności do budowy połączeń społecznych. Te sfery 
wzajemnie się przenikają, bowiem nowe technologie odmieniły współczesną 

8 Zob. m.in. Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościo-
wych, red. W. Burszta, B. Fatyga, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010; M. Jew- 
dokimow, Nowe koncepcje uczestnictwa w kulturze – od władzy symbolicznej do nego-
cjacji i partycypacji, „Zoon Politikon” 3/2012, s. 83–94; R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Fi-
liciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2014.

9 M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społe-
czeństwo” 1/2013, s. 29–30.

10 B. Fatyga, definicja żywej kultury; http://ozkultura.pl/wpis/111/5 (17 lutego 2016).
11 M. Krajewski, dz. cyt., s. 38.
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kulturę (proces ten Lev Manovich określa mianem transkodowania – kultura sta-
je się także plikiem, a komputer – kluczowym źródłem metafor kulturowych12).

W początkowej analizie kultura 2.0 była „kulturą internautów”. Koncepcja 
opierała się na rozgraniczeniu osób korzystających i osób wykluczonych cyfro-
wo – nawet jeśli to wykluczenie było problematyzowane jako wielowymiaro-
we. Nowe praktyki kulturowe internautów są kluczowym elementem w modelu 
kultury 2.0, oddziałującym na instytucje kulturowe oraz przemysły i rynek kul-
tury. Skupienie analizy na roli uczestników kultury i na przeformułowaniu tej 
roli – przede wszystkim z pasywnej na aktywną – wpisywało się w rozwijane 
wówczas na świecie koncepcje przemian kulturowych pod wpływem techno-
logii.

Poza oddolną twórczość

W roku 2011 na łamach „dwutygodnika” cykl naszych tekstów „Alfabet Kultu-
ry 2.0” zastąpił kolejny („Archeologie przyszłości”), w którym przyglądaliśmy 
się niespełnionym utopiom i zdezaktualizowanym teoriom. Także dlatego, że 
niektóre aspekty wizji kultury 2.0 zaczynały w oczywisty sposób rozmijać się 
z obserwowaną rzeczywistością. Oczywiście odpowiedź na pytanie, jak kultu-
ra 2.0 jako koncepcja, ale i pewna wizja, zniosła próbę czasu, nie może być 
jednoznaczna. Nie ma jednak wątpliwości, że diagnozy badawcze zweryfiko-
wały wiele spośród naszych założeń. Nie tylko zresztą one.

Na przesunięcie akcentów w dyskusji na temat internetu wpłynęło wiele czyn-
ników. Obecnie żyjemy w czasach internetu „po Snowdenie”, jednak zbyt 
dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że dyskurs okołointernetowy cał-
kowicie ograniczył się do kwestii prywatności i jej zagrożeń. Trzy lata temu 
kwestia swobody kopiowania treści w sieci była jednym z kluczowych wątków 
protestów społecznych przeciw ACTA. Jednak na pewno zostały poddane rewi-
zji, także przez nas, założenia dotyczące oddolnej aktywności użytkowników 
internetu. Sami poddawaliśmy swoje założenia krytycznej analizie w realizo-
wanych od 2011 roku w Centrum Cyfrowym projektach badawczych – zwra-
cając uwagę na to, że pomimo upływu czasu i wzrostu popularności internetu, 
ale też prowadzonych przez różne podmioty działań z zakresu edukacji me-
dialnej, wskaźniki oddolnej twórczości w sieci nie rosną.

W zrealizowanym przez nas w 2013 roku badaniu „Prawo autorskie w czasach 
zmiany” pytaliśmy respondentów o ich aktywność twórczą. Połowa respon-
dentów zadeklarowała, że nie stworzyła żadnego ze zdefiniowanych przez nas 
dziesięciu rodzajów dzieł. 40% tworzyło zdjęcia, 18% pisało blogi, 14% two-
rzyło nagrania wideo, a 12% pisało teksty. Za twórczynię/twórcę uważała siebie 
jedna trzecia respondentów13. Należy podkreślić, że badanie było realizowane 

12 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie 
i Pedagogiczne, Warszawa 2006, s. 114–118.

13 M. Danielewicz, A. Tarkowski, Prawo autorskie w czasach zmiany, Centrum Cyfrowe, 
Warszawa 2013.
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wyłącznie wśród internautów – niekorzystanie z internetu jeszcze bardziej ko-
reluje się z brakiem aktywności twórczej. Wbrew wizji „cyfrowych tubylców” 
częstość zachowań twórczych nie jest wyższa wśród osób młodych. Według 
badania ICILS bloga pisze 11% uczniów drugiej klasy gimnazjum, a strony in-
ternetowe edytuje 10% badanych14. W badaniu Fundacji Orange („Kompeten-
cje cyfrowe młodzieży w Polsce”) 25% młodzieży w wieku 14–18 lat zadekla-
rowało, że korzysta z programów do edycji zdjęć, 10% z programów do edycji 
muzyki, a 9% do edycji wideo15. Nie jest to mało, ale daleko tym liczbom do 
wizji powszechnej, zdemokratyzowanej twórczości.

W ciągu ostatnich pięciu lat zainteresowaliśmy się więc innymi formami ak-
tywności niż twórczość, na którą początkowo kładła nacisk koncepcja kultu-
ry 2.016. Skala nieformalnej, pozarynkowej wymiany treści pokazuje, że – bez 
względu na oceny moralne – jest to jeden z kluczowych elementów zmiany 
kulturowej, wywołanej nowymi technologiami. Powracając do tematu kultury 
2.0, w 2009 roku pytaliśmy:

Czy można zakładać, że obniżająca bariery dla ekspresji twórczej jednostek technologia 
sprawi, iż wszyscy zaczną tworzyć? Wydaje się, że aktualne badania nie potwierdzają 
tego. Nie oznacza to jednak, iż przemiany technologiczne pozostają bez wpływu na 
sferę kultury [...] najbardziej dynamiczne zmiany nie zachodzą w obszarze produkcji, 
[...] lecz w innych sferach związanych z szeroko rozumianą cyrkulacją tekstów kultury17. 

W rezultacie zaczęliśmy przyglądać się temu, jak jednostki – wyposażone 
w technologie cyfrowe oraz nowe modele aktywności, ekspresji i współdziała-
nia – zaczynają przejmować kompetencje i osiągać zdolność oddziaływania na 
kulturę w ramach tradycyjnych instytucji.

Ta intuicja przyświecała projektowi badawczemu „Tajni kulturalni”, dotyczą-
cemu osób „na różne sposoby zaangażowanych w sieciowe przetwarzanie 
i dystrybucję istniejących treści”18. Wypracowane w ramach tego projektu ramy 
teoretyczne można uznać za przeformułowanie oryginalnej koncepcji kultury 
2.0. Początkowo nowe role kulturowe jednostek definiowaliśmy za pomocą 
pojęcia prosumpcji, czyli nakładania się na siebie roli twórcy i konsumenta. 
Osoby badane w tym projekcie, choć znajdują się w środku spektrum, którego 
bieguny stanowią „nadawcy” i „odbiorcy” kultury, nie odpowiadają koncepcji 
prosumenta, nie tworzą bowiem treści. Kluczem do zrozumienia tych ról jest 

14 Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynaro-
dowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013, red K Sijko, 
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

15 Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, Fundacja Orange, Warszawa 2013.
16 Zob. M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obiegi kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 

2011; M. Filiciak, M. Danielewicz, A. Buchner, K Zaniewska, Tajni kulturalni. Obiegi 
kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści, Centrum Cyfrowe, 
Warszawa 2012.

17 M. Filiciak, A. Tarkowski, Niebezpieczne związki – rynkowa i społeczna produkcja kul-
tury, [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 83.

18 M. Filiciak, M. Danielewicz, A. Buchner, K. Zaniewska, dz. cyt., s. 4.
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kategoria dystrybucji19 – badane osoby są kuratorami, archiwistami i pośredni-
kami w nieformalnych obiegach treści. Mirko Schäfer używa kategorii „rozsze-
rzonych przemysłów kultury”, by opisać nowe role użytkowników jako pośred-
ników kulturowych, obejmujące nie tylko konstrukcję lub twórczość treści, ale 
też akumulację i archiwizację20. W sieciowej kulturze popularnej odrębną rolę 
pełnią treści oddolne i amatorskie. Część z nich to treści życia codziennego 
(np. prywatne zdjęcia), choć często propagowane na dużo szerszą – czasem 
publiczną, a nie prywatną – skalę. Istnieją też pewne formy twórczości oddol-
nej – dobrymi tego przykładami są memy internetowe, fan fiction czy mody 
gier komputerowych – które skutecznie konkurują z profesjonalną produkcją 
przemysłów kulturowych. Jednak aktywność internautów, realizowana w nie-
formalnych obiegach sieciowych, w dużej mierze potwierdza założenia Johna 
Fiske’a o zależnościach kultury popularnej od produktów przemysłów kultury 
– nawet, jeśli ich użycia odbiegają od założeń producentów21.

Co najmniej równie ważne było więc dla nas poszukiwanie przyczyn braku 
zainteresowania oddolną twórczością i uwzględnienie powiązań między spo-
sobami korzystania z usieciowionych mediów cyfrowych a podziałami spo-
łecznymi. Raport Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje 
medialne Polaków w ujęciu relacyjnym22 pokazał, że sposoby korzystania z in-
ternetu i jego emancypacyjnego potencjału – także, choć nie tylko w obsza-
rze praktyk kulturowych – ściśle łączą się z zasobami, którymi dysponuje jed-
nostka, zwłaszcza z poziomem kapitału kulturowego. Z tej perspektywy nowe 
technologie komunikowania okazują się już nie narzędziem niwelowania róż-
nic społecznych, lecz wręcz przyczyną ich pogłębiania. Przekraczający „próg 
wejścia”, dzięki oferowanych przez sieć możliwościom, mnożą swoje zasoby, 
natomiast reszta, mimo dostępu do sieciowej infrastruktury i realnego jej wyko-
rzystywania, tego potencjału nie realizuje, pozostając w punkcie wyjścia.

O ile ten element korekty namysłu nad praktykami społecznymi dotyczącymi 
internetu przypomniał o ryzyku związanym z „mediocentrycznym” badaniem 
mediów23 i traktowaniem ich jako przyczyny obserwowanych procesów, o tyle 
przeprowadzona przez nas analiza pokazała, że sposoby korzystania z interne-
tu należy traktować raczej jako pochodną pozycji jednostek w strukturze spo-
łecznej. Oprócz obserwacji czynionych na poziomie lokalnym, również zagra-
niczne badaczki i badacze przypomnieli sobie o podobnych zależnościach, 
artykułując – nie bez związku z kryzysem gospodarczym, czy kryzysem kapi-

19 Zob. R. Lobato, Shadow Economies of Cinema, BFI/Palgrave, London 2012, s. 15.
20 M.T. Schäfer, Participation Inside? User Activities between Design and Appropriation, 

[w:] Digital Material. Tracing New Media in Everday Life and Technology, red. M. van 
den Boomen, S. Lammes, A.-S. Lehmann, J. Raessens, M.T. Schäfer, Amsterdam University 
Press, Amsterdam 2009, s. 147–158.

21 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2010, s. 28–33.

22 M. Filiciak, P. Mazurek, K. Growiec, Korzystanie z mediów a podziały społeczne, kompe-
tencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2013.

23 N. Couldry, Media w kontekście praktyk, przeł. A. Strzemińska, „Kultura Popularna” 
1(27)/2010, s. 96–113.
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talizmu w ogóle – problem nierówności społecznych nie tylko znajdujących 
odbicie w internecie, ale też przezeń wzmacnianych24. Tym samym lepiej sły-
szalne stały się teorie wskazujące nie na emancypacyjny potencjał internetu, 
lecz na zjawiska odwrotne, związane z wyzyskiem, eksploatacją niematerialnej 
pracy itp25.

Zmiana obrazu kultury 2.0 miała jednak i pozytywne, choć zaskakujące aspek-
ty. Początkowo, wskazując na rolę, jaką w wizji kultury 2.0 mogłoby ode-
grać państwo, myśleliśmy głównie o funkcji regulatora usuwającego bariery 
i chroniącego interesy użytkowników przed silniejszymi podmiotami – przede 
wszystkim biznesem. Istotna była tu inspiracja pracami Lawrence’a Lessiga, 
który w roku 1999 w książce Code pisał o wpływie prawa autorskiego na społe-
czeństwo i kulturę26. Postulat uwzględnienia wpływu systemu praw autorskich 
zakłada wielowymiarowe podejście, traktujące prawo jako czynnik powiąza-
ny z wymiarem ekonomicznym kultury oraz kształtujący zachowania kulturo-
we. Prawo tworzy bowiem system zachęt i barier dla różnych form korzystania 
z treści kultury.

Przede wszystkim istotny jest paradygmat „dobra wspólnego”, kultury jako sfery 
wydzielonej z logiki kapitalizmu, w której treści są jedynie towarami, do któ-
rych wszelkie prawa są zastrzeżone: 

Mając na uwadze zarówno interes obecnego społeczeństwa, jak i przyszłych pokoleń, 
należy myśleć o kulturze jako o wspólnym dziedzictwie, odchodząc tym samym od 
obowiązującej dziś ortodoksji głoszącej, że dobra kultury są wyłącznie towarami, a wy-
nagrodzenie twórcy za korzystanie z jego własności intelektualnej jedyną regułą okre-
ślającą obieg kultury27. 

Rolę prawa autorskiego jako fundamentalnego dla kultury mechanizmu po-
twierdziły zresztą protesty przeciwko porozumieniu ACTA, które wstrząsnęły 
Polską na początku 2012 roku. Paradoksalnie, z dzisiejszej perspektywy naj-
większą zmianę widać w sferze, która wydawała nam się skazana marginaliza-
cję: w publicznych instytucjach kultury.

Jednym z fundamentów wizji kultury 2.0 było nie tylko zdiagnozowanie nowej 
kultury, ale też zdefiniowanie, w odniesieniu do tej sfery, nowych zadań insty-
tucji kultury. „Przyjęło się sądzić, że kultura cyfrowa [...] jest autonomiczna, 
oddolna i spontaniczna, co w dużej mierze jest prawdą. Jednak i ona wymaga 
wsparcia. [...] Poszczególne «tradycyjne» formy ekspresji kulturowej mają jed-
ną lub kilka instytucji odpowiadających za ich krzewienie. Nowa kultura także 

24 Zob. Ch. Fuchs, Digital Labour and Karl Marx, Routledge, New York 2014; Ch. Fuchs, So-
cial Media: A Critical Introduction, Sage, London 2013; J. Witte, J.S. Mannon, The Internet 
and Social Inequalities, Routledge, London 2010; The Digital Divide. The Internet and 
Social Inequality in International Perspective, red. M. Ragnedda, G. Muschert, Routledge, 
London 2013.

25 Zob. np. N. Dyer-Witheford, Cyber-proletariat, Pluto Press, London 2015.
26 L. Lessig, Code, Basic Books, New York 1999.
27 E. Bendyk, M. Filiciak, J. Hofmokl, T. Kulisiewicz, A. Tarkowski, dz, cyt, s. 22.
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takiej instytucji potrzebuje”28. Tradycyjne modele działania instytucji kultury 
są oparte na hierarchicznej wizji kultury i pedagogicznej relacji z odbiorca-
mi. Tymczasem technologie cyfrowe doprowadziły do spłaszczenia hierarchii 
i stworzyły przestrzeń kulturową poza zasięgiem tradycyjnych instytucji kultury 
(w tym mediów masowych). Przestrzeń ta jest obecnie dominowana przez pod-
mioty komercyjne, uzyskujące dominującą pozycję w kluczowych obiegach 
treści. Wypracowanie nowej roli w zmienionej, cyfryzującej się kulturze, jest 
kluczowym zadaniem dla instytucji kultury29. 

Z tej perspektywy wizja kultury 2.0 przestaje być wizją autonomicznej kultury 
sieciowej, nacisk zostaje położony na remediację istniejących instytucji kultury 
i wypracowanie formuły działania dla instytucji zupełnie nowych. Ostatecz-
nie, idea upowszechniania kultury i dziedzictwa, bliska instytucjom kultury, 
jest zbieżna z kluczową dla kultury 2.0 kategorią uczestnictwa – wymaga jedy-
nie przyjęcia bardziej zdecentralizowanego i mniej hierarchicznego spojrzenia 
na relacje instytucji i ludzi. Ważnym aspektem tego procesu jest modyfikacja 
badań praktyk kulturowych – to one bowiem są narzędziem, z pomocą którego 
instytucje kultury rozumieją przestrzeń kulturową, w której działają, i definiują 
swoje cele.

Odgórna kultura uczestnictwa?

W 2007 roku środowisko „wolnej kultury” śledziło potyczki wikipedystów 
z dyrekcją Zamku Królewskiego na Wawelu, zakazującą fotografowania i roz-
powszechniania zdjęć zamku30. Publiczna instytucja zabraniała dostępu do 
dziedzictwa obywatelom, którzy ochotniczo chcieli wspierać realizację jej mi-
sji. Sytuacja tylko pozornie była kuriozalna. W rzeczywistości był to konflikt 
dwóch, sprzecznych podejść. Zamek Królewski na Wawelu działał zgodnie 
z tradycyjną logiką instytucji przedkładającej ochronę dziedzictwa nad jego 
upowszechnianie i wyraźnie rozdzielającej kulturę wysoką (w obrębie której 
działa to muzeum) od działań postrzeganych jako amatorskie i nieprofesjonal-
ne. Władze muzeum argumentowały, że jedynie zatrudnieni przez instytucję 
fotografowie mają prawo do robienia zdjęć obiektu. Wszystkie inne podmioty 
powinny korzystać z gotowej, oficjalnej dokumentacji. Spór dotyczył prawa do 
kontroli sposobów wykorzystania dziedzictwa. Muzeum było gotowe wyrazić 
zgodę, ale na własnych warunkach, z większymi ograniczeniami niż przyjęty 
przez Wikipedię standard. Wikipedyści z kolei uznali, że dziedzictwo jako do-
bro wspólne nie powinno podlegać jakiejkolwiek instytucjonalnej kontroli. Nie 

28 A. Tarkowski, Kultura w czasach kornukopii. Nowa agenda instytucji kultury, „dwutygo-
dnik” 12/2009; http://www.dwutygodnik.com/artykul/445-kultura-w-czasach-kornukopii-
nowa-agenda-instytucji-kultury.html (17 lutego 2016).

29 M. Filiciak, A. Tarkowski, Public cultural institutions 2.0. Are such hybrids viable?, [w:] 
Practice to policy: International perspectives on the policy implications of a cultural sec-
tor in transition, red. C. Brickwood, A. Wolfsberger, Virtueel Platform, Amsterdam 2011, 
s. 27–35.

30 Zob. P. Waglowski, Wawel chroni prawa fotografów???; http://prawo.vagla.pl/node/7376 
(17 lutego 2016); https://pl.wikimedia.org/wiki/MKiDN_2007 (17 lutego 2016).
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bez znaczenia był też aspekt ekonomiczny: dziedzictwo traktowane jako zasób 
pozwala zarabiać muzeum. Konflikt dotyczył więc konkurencji między instytu-
cją-firmą, chroniącą swoje źródła dochodów, a wikipedystami, zainteresowa-
nymi swobodnym fotografowaniem i upowszechnianiem wizerunku Wawelu. 
Wydaje nam się, że ten pierwszy styl myślenia nie jest już tak powszechny jak 
przed dekadą.

W połowie września 2015 roku pojawiło się ogłoszenie, że warszawskie Mu-
zeum Narodowe poszukuje na nieco ponad trzy miesiące osoby na płatne sta-
nowisko wikipedysty-rezydenta. Osoba ta miała być odpowiedzialna za współ-
pracę muzeum i Wikipedii. Inaugurując tę współpracę, Muzeum Narodowe 
udostępniło w zbiorach Wikimedia Commons ponad 100 wysokiej jakości ska-
nów dzieł ze swojej kolekcji. Podstawowym celem jest zastąpienie, w odpo-
wiednich wpisach Wikipedii, zdjęć amatorskich przez odpowiednio zdigitali-
zowane oficjalne skany.

To tylko jeden, anegdotyczny przykład. Można też wskazywać na powolne 
tempo zmian – w Wielkiej Brytanii pierwsi wikipedyści-rezydenci rozpoczę-
li prace już pięć lat temu. Niemniej przemiany instytucji kultury i instytucji 
dziedzictwa można już uznać za coraz lepiej widoczny trend. I choć podobne 
zmiany można traktować także w kategoriach marketingowych, to przekładają 
się one na realną zmianę myślenia o kulturze.

W ostatnich latach wiele instytucji zaczęło wdrażać modele działania bliskie 
idei kultury 2.0. Jednak większość nadal „strzeże pilnie swoich granic, upraw-
nień, misji i celów”. Autorzy raportu Poszerzenie pola kultury słusznie zauwa-
żają, że tytułowe poszerzenie jest równocześnie faktycznym stanem współcze-
snej kultury i strategią działania, dostępną dla instytucji, które niekoniecznie 
ją wdrażają31. Kluczowym obszarem tego poszerzenia jest wymiar „odbioru” 
– coraz łatwiejszy dostęp do kultury (dzięki technologiom), umożliwiający ak-
tywne włączanie odbiorców działań instytucji, redefiniowanych jako uczest-
ników. Warto podkreślić, że ten wymiar poszerzenia może być definiowany 
w odniesieniu do różnych czynników: nie tylko technologicznych i prawnych 
– istotnych dla pierwotnej koncepcji kultury 2.0 – ale także społecznych. W ta-
kim ujęciu dyskusja o zmieniającej się roli instytucji dotyczy szeroko pojętej 
egalitarności i dostępności instytucji.

Kwantyfikacja skali przemian instytucji kultury, przyjmowania poszerzonej wi-
zji działalności, zgodnej z modelem kultury 2.0, wymagałaby szczegółowego 
spisu instytucjonalnego. Nie zamierzamy więc oceniać skali przemian – pra-
gniemy jednak wskazać, że modele instytucjonalne wpisujące się w tę koncep-
cję są coraz częściej wdrażane przez wiele instytucji kultury.

31 S. Czarnecki, M. Dzierżanowski, M. Kostyra, J. Knera, L. Michałowski, C. Obracht-Pron-
dzyński, K. Stachura, S. Szultka, P. Zbieranek, Poszerzenie pola kultury. Diagnoza poten-
cjału sektora kultury w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, s. 9–15.
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Można wyróżnić trzy rodzaje wdrożeń modelu kultury 2.0. Należy przy tym 
podkreślić, że choć wiele instytucji nie odnosi się bezpośrednio do tej koncep-
cji, można jednak w ich działaniach (czasem opisanych też w dokumentach 
programowych) wyróżnić wartości i podejścia z nią związane.

Pierwszym typem wdrożenia jest tworzenie instytucji hybrydowych: tradycyj-
nych instytucji kultury, które wdrażają model kultury 2.0. Zazwyczaj, począt-
kowo, działania te mają charakter projektowy. Przykładami takich inicjatyw 
są projekty „Otwarta Zachęta” Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, „Sztuka24h” 
Bunkra Sztuki, „Zrób to sam 2.0” Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku czy 
„Wirtualne Muzea Małopolski” Małopolskiego Instytutu Kultury. Odrębnym, 
wartym uwagi projektem, jest Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”, opar-
tym na idei udostępniania zasobów domeny publicznej i nakłaniania użytkow-
ników do większej aktywności. Kluczowym wyróżnikiem tych projektów jest 
wdrożenie otwartego modelu współdziałania, szczególnie udostępniania zaso-
bów jako dobra wspólnego – zbiorów z domeny publicznej lub na wolnych 
licencjach. Ważnym aspektem tych projektów jest też wynegocjowanie nowe-
go modelu działania w ramach tradycyjnej instytucji, który przełamuje barie-
ry światopoglądowe, instytucjonalne, prawne i technologiczne. Kolejnym kro-
kiem jest wdrażanie całościowych strategii otwartości, definiujących na nowo 
rolę i działania instytucji związanych z upowszechnianiem kultury. W 2015 
roku taką całościową strategię przyjęło Muzeum Historii Polski.

Drugim typem wdrożenia są próby tworzenia nowych instytucji kultury, reali-
zowane zazwyczaj przez organizacje pozarządowe lub oddolne, nieformalne 
inicjatywy. Przykładami takich wdrożeń są między innymi: cykl obozów media-
labowych organizowanych przez Fundację „Ortus” we współpracy z Centrum 
Cyfrowym, Fab Lab Trójmiasto, działania łódzkiej Fundacji „Cohabitat” czy 
warszawski Hackerspace. Unikalnym przykładem tego wdrożenia jest Medialab 
Katowice – działająca w oparciu o nowy model instytucja publiczna, powołana 
przez Instytucję Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”. W przypadku tych dzia-
łań o wiele większą rolę odgrywają projekty inżynierskie wykorzystujące nowe 
technologie (np. otwarte podzespoły Arduino czy Raspberry Pi, czujniki, drukar-
ki trójwymiarowe, drony itd.). Działania tych instytucji są często dużo bardziej 
nowatorskie i bardziej zakorzenione w wartościach i filozofii kultury 2.0.

Osobną kategorią są konkursy grantowe uwzględniające koncepcję kultury 2.0. 
Wiążą się one przede wszystkim z wymogiem wolnego licencjonowania treści 
powstających w ramach grantu. Najpełniejszym takim wdrożeniem były kon-
kursy realizowane w programie edukacji kulturowej Fundacji Orange „Akade-
mia Orange”. Takie wymogi grantowe zostały też wprowadzone przez wie-
le instytucji publicznych, między innymi MKiDN, Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji czy Muzeum Historii Polski.
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Pragniemy podkreślić, że granice działań, które można wpisać w ideę kultury 
2.0, są płynne. Instytucje kultury coraz intensywniej i sprawniej wykorzystu-
ją media społecznościowe, tworzą własne aplikacje mobilne, budują kolekcje 
online. Jednak otwarcie nowego kanału komunikacji online, w postaci na przy-
kład konta w serwisie społecznościowym, nie przesądza o przyjęciu nowej fi-
lozofii działania. A projektowane i wdrażane nowe formy komunikacji często 
służą jedynie powierzchownemu angażowaniu użytkowników. Czynnikami 
wyróżniającymi projekty typu kultura 2.0 są dla nas: oparcie działań na kon-
cepcji zasobów jako dobra wspólnego oraz odwoływanie się bezpośrednio do 
wartości, takich jak: uczestnictwo, aktywność i zaangażowanie użytkowników.

Najwolniej zmiany zachodzą w polskiej legislacji, mającej wpływ na instytu-
cje i aktywność kulturową. Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a także zapisy w innych ustawach (np. Ustawa o muzeach, Ustawa o bibliote-
kach), które regulują kwestię dostępu i korzystania z dziedzictwa i kolekcji in-
stytucji, można uznać za czynnik hamujący rozwój idei kultury 2.0. Podstawo-
wą przyczyną jest niezmiernie powolne tempo zmian legislacyjnych. Przyjęta 
w 2015 roku – pierwsza od 2008 roku – znacząca nowelizacja prawa autor-
skiego była konsultowana i opracowywana przez prawie trzy lata. Wiele postu-
latów zmian prawnych, wynikających z założeń kultury 2.0, nie było w ogó-
le branych pod uwagę przez prawodawcę. Zmiany legislacyjne nie nadążają 
więc za zmianami świadomości prawnej i wzrostem wykorzystywania rozwią-
zań opartych na dobrowolnym licencjonowaniu treści. Istotna jest też rosną-
ca świadomość instytucji kultury dotycząca prawnych aspektów udostępniania 
zbiorów. Pod tym względem przełomowym dokumentem było przygotowane 
na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Dziedzictwa Narodowego  
(NIMOZ) opracowanie Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych 
muzealnych przez internet32. Jak czytamy we wprowadzeniu, publikacja ma 
przyczynić się do „szerszego udostępniania za pomocą mediów elektronicz-
nych bogatych zasobów muzeów w Polsce”.

Kultura 2.0 jako projekt modernizacyjny

Przed dekadą, myśląc o kulturze 2.0, wyobrażaliśmy sobie przede wszyst-
kim oddolną aktywizację, w której centralną rolę odgrywają „zwykli ludzie”. 
Mniej istotne wydawały nam się osoby profesjonalnie związane z kulturą insty-
tucjonalną i profesjonalni twórcy; ożywienie miało dokonać się samorzutnie, 
a udział podmiotów tradycyjnie kojarzonych z kulturą miał głównie polegać na 
usuwaniu barier. Współpracę z PWA traktowaliśmy jako okazję do propagowa-
nia inkluzywnej wizji, choć raczej jako środek niż cel sam w sobie – bo powol-
ne w działaniu instytucje „starego porządku” wydawały się raczej hamulcem 
niż motorem zmian. Dziś patrzymy na to inaczej, mimo wciąż aktualnego ka-

32 H. Rymar, K. Rybicka, Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych 
przez internet, NIMOZ, Warszawa 2014.
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talogu zastrzeżeń (wybiórczości zmian, powierzchowności niektórych „otwar-
tych” wdrożeń czy też ryzyka wejścia w neoliberalną logikę, w której instytucje 
„crowdsource’ują” część swoich zadań wśród obywateli). Ale tę zmianę można 
też opisać językiem modernizacji dokonującej się w kraju z niskim kapitałem 
społecznym, w którym zmiany są przeważnie odgórnie narzucane.

To dość niekomfortowa narracja: język modernizacji, jako silnie normatyw-
ny, może budzić wątpliwości. Do tego humaniści z reguły wolą kontestować 
system instytucjonalny, niż wskazywać na jego zasługi. Obecnie jednak wi-
dać, choć to niewątpliwy paradoks, że najtrwalsze (i najlepiej widoczne – do 
tego jeszcze wrócimy) ślady myślenia w kategoriach kultury 2.0 zauważalne są 
właśnie w pracach publicznych instytucji kultury. To znów przypomina nam 
o tym, że polskiego internetu dotyczą te same problemy co innych sfer życia 
w Polsce. Pisząc o reformach, które weszły w Polsce w życie w 2009 i 2014 
roku, Rafał Drozdowski wspomina, że „kłopot w tym [...], że zarówno przed 
pięcioma laty, jak i dzisiaj bardzo trudno byłoby wskazać grupę społeczną, 
na której barkach miałby spocząć wysiłek dalszej modernizacji kraju”33. Droz-
dowski przekonuje, że choć zmiany narzucane odgórnie można prezentować 
w kategoriach przemocy symbolicznej, ten proces niekoniecznie należy oce-
niać negatywnie. „Nawet jeśli wszyscy wolelibyśmy, aby dalsza modernizacja 
Polski była procesem, który żywi się przede wszystkim organizującą się oddol-
nie pomysłowością, energią i wyobraźnią społeczną, szanse na taki scenariusz 
rozwojowy są nikłe”34.

W tym kontekście zinstytucjonalizowana kultura 2.0, nawet jeśli z wizji kultu-
ry, opartej na oddolnych, spontanicznych impulsach, stała się kulturą działają-
cą w przynajmniej częściowo odgórnie definiowanych ramach, nie jest więc 
porażką. Raczej szansą na odzyskanie choć wycinkowej sprawczości przez 
państwo, które nie wywiesza „białej flagi”, a równocześnie wspiera nie tylko 
coraz bardziej ekspansywny w nowym środowisku biznes, ale też dba o inte-
resy obywateli.

Także oddolne, nieformalne obiegi treści oraz związana z nimi aktywność 
użytkowników zmieniają swój charakter. Internet jest coraz rzadziej postrze-
gany jako sfera oddolnej, zdemokratyzowanej twórczości. Rośnie natomiast 
świadomość innych form aktywności, która często zaskakująco dobrze pasuje 
do zdefiniowanych ustawowo ról instytucji kultury: gromadzenia dziedzictwa, 
informowania o wartościach i treściach zbiorów, upowszechniania podstawo-
wych wartości i umożliwiania korzystania ze zbiorów. Nawet jeśli są to dzia-
łania podejmowane w szarej strefie lub wręcz naruszające prawa autorskie, to 
ich kulturotwórczy charakter jest wyraźny.

33 R. Drozdowski, Polska u progu drugiej fazy modernizacji, „Ruch prawniczy, ekonomicz-
ny i socjologiczny” 2/2014, s. 75.

34 Tamże, s. 84.
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Początkowa wizja kultury 2.0, w najbardziej radykalnej wersji, opierała się na 
założeniu, że dotychczasowe instytucje kultury tracą zdolność skutecznego 
działania i przestają być pożyteczne, a rośnie znaczenie indywidualnych, twór-
czych użytkowników. Po prawie dekadzie, obserwując zmieniające się narra-
cje, wyniki badań empirycznych i przemiany instytucji kultury, ta wizja wydaje 
się błędna. Należy raczej mówić o konwergentnym systemie, w którym, insty-
tucje kultury w sposób hybrydowy dostosowują się do rzeczywistości cyfrowej, 
natomiast działania indywidualne zaczynają upodabniać się (szczególnie przez 
podobną skalę oddziaływania) do działań instytucji.

Symboliczny koniec projektu kultura 2.0 nastąpił we wrześniu 2015 roku. 
NInA, już w zmodernizowanej siedzibie, zorganizował festiwal pod nowym 
hasłem „Wersja Beta”. Slogan, którym zastąpiono kulturę 2.0, ma mniej bun-
towniczą wymowę – choć w przypadku wersji beta też widać nawiązania do 
oprogramowania, to raczej w kontekście niedoskonałości i konieczności popra-
wek niż wizji ulepszonej przyszłości. O wersji beta możemy przeczytać w Wi-
kipedii, że w tej fazie rozwoju „wyłapywane są błędy związane z różnymi 
środowiskami i warunkami pracy programu”35. Można to potraktować jako od-
cięcie się od poprzedniego hasła, ale można też – jako bardziej refleksyjną jego 
kontynuację, upgrade lub patch. Bowiem „ciągła wersja beta” to jedna z me-
tafor internetowych, która okazuje się trafną diagnozą współczesnej kultury36.

Wersję beta należy przede wszystkim traktować jako ideę, w której wciąż jest 
miejsce na utopijną wizję – bo choć trudno uniknąć błędów, to przecież można 
je poprawiać i kontynuować namysł nad relacjami między technologią i kultu-
rą. Może być też tak, że to, o czym tu pisaliśmy, a więc przemiany tradycyjnych 
instytucji kultury, nie są kluczowym, lecz po prostu najlepiej widocznym ele-
mentem zmian. Inne zmiany – na przykład oddolne przemiany jednostkowych 
zachowań – trudniej dostrzec (zwłaszcza dysponując niedoskonałymi narzę-
dziami obserwacji, analizy i opisu). To nie znaczy, że zmiana nie zachodzi – 
może po prostu jeszcze jej nie rozumiemy, a przez to nie potrafimy jej dostrzec.

CulTuRE 2.0: AN uN/FiNiShED PROJECT

The article is devoted to the notion of „culture 2.0”, treated as a concept describing new 
forms of participation in culture and as an element of a debate about the shape of cultural 
policy in the new technological reality. The text presents changes in the notion and the 
related project, especially in terms of verifying the utopian vision of democratization of 
cultural output. This change of emphasis and the „problems” with culture 2.0 prove to be 
an element of a shift in the way of thinking about the internet and a part of debates within 

35 Wikipedia, Cykl życia programu; https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_%C5%BCycia_pro-
gramu (3 października 2015).

36 G. Neff, D. Stark, Permanently Beta: Responsive Organization in the Internet Era, Colum-
bia University, New York 2002.
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the field of media studies regarding e.g. the criticism of the „mediocentric” approach. 
Most importantly, however, culture 2.0 became a part of the increasingly internalized 
perspective on culture in cultural institutions, which views it as a tool of social inclusion. 
The authors provide examples of this shift, pointing out that it fits in a broader context of 
a discussion about the Polish modernization and the role played by the state and citizens 
in this process. 
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INICJATYWY  
MEDIALAB  
W POLSCE
W kierunku nowych instytucji kultury 
– komunikat z badań

Od grudnia 2012 roku do stycznia 2013 
Fundacja „SocLab” i Fundacja „Ortus” 
(pionier medialabów w Polsce) zreali-
zowały badanie oceniające działania 
na rzecz budowy stałych instytucji typu 
medialab. Projekt był współfinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN). Przeprowadzo-
no ankiety wśród osób uczestniczących 
w warsztatach medialabowych Fundacji 
„Ortus” w latach 2010–2012 i deklarują-
cych chęć udziału w takich warsztatach 
w przyszłości. Badanie objęło 52 osoby: 
34 uczestników i 18 nie-uczestników. 
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Przeprowadzono także 5 indywidualnych, pogłębionych wywiadów z organiza-
torami innych medialabów i zbliżonych inicjatyw oraz analizy literatury przed-
miotu oraz 346 zgłoszeń uczestników i wizerunku medialabów w internecie1.

Według respondentów potencjalne zadania stałego medialabu powinny przede 
wszystkim obejmować: prowadzenie warsztatów dotyczących nowych me-
diów (73,1%), inkubowanie innowacji w kulturze, gospodarce i nauce (61,5%), 
współpracę z instytucjami kultury (57,7%), pobudzanie i rozwój kreatywności 
(57,7%), współpracę z instytucjami naukowymi (51,9%) i edukacyjnymi (50%), 
organizowanie działalności artystycznej (48,1%), ograniczenie wykluczenia 
cyfrowego (40,4%) oraz rozwiązywanie problemów społecznych z użyciem 
nowych mediów (40,4%). Przy ustalaniu zadań medialabów należy zwrócić 
uwagę na ich długofalowe i trwałe oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne. 
Działania, które dotychczas w ograniczonym stopniu były brane pod uwagę, 
to: budowa współpracy międzynarodowej, kształtowanie regionalnego systemu 
przemysłów kreatywnych, promocja wielokulturowości, otwartości i regionu, 
w tym cyfryzacji administracji, oraz wspieranie ekokultury.

Szeroki zakres pożądanej działalności znajduje odzwierciedlenie w poten-
cjalnych sekcjach stałego medialabu. Powinien on mieć: fablab – pracow-
nię, prototypownię innowacyjnych produktów (61,5%), pracownię artystycz-
ną (55,8%), inkubator innowacji (53,8%), centrum kultury (46,2%), centrum 
designu (44,2%), rezydencję artystyczną (44,2%), inkubator przedsiębiorczo-
ści (42,3%), warsztat rzemieślniczy (40,4%), centrum transferu technologii 
(40,4%), centrum aktywności społecznej (38,5%) oraz dom pracy twórczej 
(38,5%). Nacisk jest kładziony na praktyczne, aktywne zajęcia, a nie na bierny 
odbiór kultury czy udział w szkoleniach. Tak rozumiany medialab może także 
stymulować transfer technologii i rozwój robotyki.

Główne szanse rozwoju medialabu to: przekraczanie granic kultur, dyscyplin 
naukowych i nurtów artystycznych (55,8%), wspieranie innowacji w zakresie 
nauki, kultury i gospodarki (53,8%), lepsze wykorzystanie nowych mediów 
i technologii (42,3%) oraz współpraca międzynarodowa (23,1%). Zagrożenia-
mi, według respondentów, są trudności w pozyskiwaniu finansowania (48,1%), 
trudności w działaniu na styku sektora publicznego, prywatnego i pozarzą-
dowego (40,4%) oraz brak trwałych efektów projektów medialabu (40,4%). 
Zasadne jest zatem, by tworząc strategię rozwoju medialabu, uwzględniać 
złożoność otoczenia globalnego, możliwości budowy współpracy interdyscy-
plinarnej, międzykulturowej i transgranicznej. Należy rozwijać sieć kontaktów, 
strategię pozyskiwania finansowania i trwałość efektów projektów.

Ponadto podjęto próbę określenia tego, jakie osoby i instytucje powinny być 
odpowiedzialne za organizację medialabów. Zdaniem respondentów powin-

1 Szczegółowy opis wyników i metodologii badania, zob. A. Klimczuk, Od warsztatów do 
nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań, pre-
zentacja przed „Zlotem medialabowym”, Fundacja „Ortus”, Fundacja „SocLab”, Chrze-
lice–Warszawa–Białystok 2013; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2254 (9 lipca 
2015).
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ny to być: pozarządowe instytucje kultury (75%), publiczne instytucje kultu-
ry (63,5%), instytucje naukowe i badawcze (61,5%) oraz animatorzy kultu-
ry (53,8%). Natomiast za finansowanie medialabów powinny odpowiadać: 
MKiDN i agencje rządowe (75%), jednostki samorządu terytorialnego (55,8%) 
oraz biznes (53,8%). Tu również zasadne okazuje się ograniczanie stereoty-
pów na temat możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i ko-
mercyjnymi instytucjami kultury podczas organizacji medialabów. Współpra-
ca międzysektorowa otwiera możliwości współdzielenia kosztów prowadzenia 
i finansowania tych instytucji.

Istotnym elementem dalszego rozwoju medialabów jest stworzenie odpowied-
nich instrumentów ich wsparcia organizacyjnego i administracyjnego. Zdaniem 
respondentów należy położyć nacisk na: wykorzystywanie rozwiązań, tech-
nologii opracowanych w medialabach (76,9%), włączanie medialabu w sieci 
kooperacyjne (75%), uwzględnianie medialabów w atlasach dobrych praktyk, 
przewodnikach i poradnikach (48,1%), oraz zlecanie wykonywania zadań pu-
blicznych medialabom (46,2%). Tworzenie stałej instytucji powinno uwzględ-
niać strategię marketingową, której istotną część będzie stanowić współpraca 
z różnymi szczeblami administracji publicznej i organizacjami komercyjnymi. 
Niezbędne jest też uwzględnienie interesów departamentów do spraw innowa-
cji, kultury, promocji i rozwoju turystyki.

Jeśli chodzi o instrumenty wsparcia finansowego medialabów, to według re-
spondentów najważniejsze są: granty instytucji publicznych, komercyjnych 
i pozarządowych (80,8%), crowdfunding (65,4%), venture philantropy (44,2%), 
partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne (42,3%) i długofalowy sponsoring 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (42,3%). Podważając te opi-
nie, należy uznać, iż kluczowym wyzwaniem jest odchodzenie od dorywczych 
do stałych źródeł finansowania medialabów.
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JAK SYSTEM  
EDUKACJI  
MEDIALNEJ  
W POLSCE MOŻE 
SKORZYSTAĆ  
Z MEDIALABÓW

Jedną z funkcji medialabów jest zaciera-
nie różnicy między działalnością teore-
tyczną, czyli refleksją i opisywaniem rze-
czywistości, a praktyką rozumianą jako 
odkrywanie zasad lub testowanie i wdra-
żanie w życie nowych rozwiązań za 
pomocą eksperymentów i prototypowa-
nia. W modelowym medialabie reflek-
sja teoretyczna nieodłącznie towarzyszy 
podejmowanym działaniom, poniekąd 
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wyznacza ich kierunek, a jednocześnie podlega natychmiastowej weryfikacji 
w praktyce. Zajmując się w ostatnich latach tradycyjną akademicką działal-
nością badawczą, mocno ugruntowaną w teoriach cyberkultury, próbowałem 
łączyć ją z prowadzeniem Medialabu Katowice. Nie zajmowałem się, rzecz 
jasna, systematyczną ewaluacją projektów realizowanych przez Medialab, lecz 
starałem się w sposób organiczny zaimplementować w podejmowanych dzia-
łaniach filozofię i zasady kultury cyfrowej, na przykład interdyscyplinarność 
czy natychmiastowe prototypowanie. Choć w takim stopniu, w jakim jest to 
możliwe, korzystam z danych liczbowych dotyczących uczestników naszych 
projektów i ich opinii z ankiet ewaluacyjnych służących ogólnej ocenie media-
labowych wydarzeń, artykuł ten opiera się w znacznej mierze na moich wła-
snych obserwacjach i przemyśleniach, a także wnioskach z rozmów z uczest-
nikami i mentorami prowadzącymi poszczególne projekty, którzy dzielili się ze 
mną swoimi opiniami.

Rola medialabów w Polsce

Autorzy tekstu otwierającego publikację Medialab. Instrukcja obsługi, poświę-
coną funkcjonowaniu medialabów w Polsce, podkreślają ich niejednoznacz-
ność, rozumianą w pozytywnym sensie jako niedookreślenie i możliwość 
adaptacji do zastanych warunków społecznych i cywilizacyjnych1. Choć me-
dialaby mogą mieć różny charakter – efemerycznego spotkania kilkunastu osób 
lub inkubatora innowacji technologiczno-społecznych z prawdziwego zdarze-
nia, jak MIT Media Lab w Bostonie – w Polsce od początku przyjęły one funk-
cję edukacyjną, z aspiracją do roli „silników nowego alfabetyzmu”, jak trafnie 
ujął to Piotr Celiński we wspomnianej publikacji2. Najlepszym przykładem tych 
edukacyjnych ambicji jest Medialab Gdańsk, który bardzo świadomie realizuje 
działania z zakresu edukacji medialnej, uruchamiając wiele pożytecznych ini-
cjatyw popularyzatorskich, takich jak publikacje, konferencje i dyskusje.

Nasz projekt również wpisuje się w ten trend. Punktem odniesienia dla kato-
wickiego medialabu nie był słynny ośrodek z Bostonu (choć niezwykle inspi-
rujący, ale nieosiągalny w Polsce ze względów merytorycznych i organizacyj-
nych), lecz madrycki Medialab Prado – przede wszystkim z powodu projektów 
o charakterze społecznym i edukacyjnym, korzystających z technologii cyfro-
wych i silnie osadzonych w lokalnym kontekście. Można oczywiście zastana-
wiać się, dlaczego nie próbujemy w naszym kraju iść drogą wytyczoną przez 
najważniejszy medialab działający przy Massachusetts Institute of Technology. 
Znaczące jest to, że zarówno efemeryczne medialaby w Chrzelicach, Lubli-

1 Medialab: instrukcja obsługi, red. M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, Fundacja Ortus, 
Chrzelice 2011.

2 P. Celiński, Medialab: silnik nowego alfabetyzmu, [w:] tamże, s. 57–64. Zob. też: Labo-
ratoria mediów, red. G. Stunża, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012 i inne publikacje 
poświęcone nowoczesnej edukacji medialnej, których wykaz znajduje się na stronie Edu-
katora Medialnego; http://edukatormedialny.pl/biblioteka-em (15 września 2015).
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nie, Warszawie, Opolu i Krakowie, jak i długofalowe inicjatywy w Katowicach 
i Gdańsku realizowane są przez organizacje pozarządowe o profilu społecz-
nym lub samorządowe instytucje kultury3. Pomimo ogromnych inwestycji 
w parki technologiczne i centra nowych technologii otwarta formuła mediala-
bu nie cieszyła się do tej pory zainteresowaniem wyższych uczelni w Polsce. 
Być może jednym z powodów jest to, że mniejsze organizacje i instytucje są 
w stanie znacznie szybciej reagować na zmiany społeczne i kulturowe zwią-
zane z rewolucją cyfrową. Być może edukacyjny profil medialabów jest wyni-
kiem polityki kulturalnej państwa – w ostatnich latach instytucje organizujące 
medialaby regularnie korzystały bowiem z grantów przyznawanych w progra-
mie edukacji medialnej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wreszcie, być może – a byłaby to najsmutniejsza konstatacja, nie ma w Polsce 
zbyt wielu osób spełniających wyśrubowane wymagania programowe media-
labów i charakteryzujących się wysoką wiedzą, wizjonerstwem, dużą otwarto-
ścią i umiejętnością pracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Prowadząc badania różnych obszarów kultury sieciowej, związanych przede 
wszystkim z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, dochodzę do wnio-
sku, że cyberkultura jest w dużym stopniu merytokratyczna. Choć oczywiście 
ekonomia polityczna sieci nie pozostaje bez znaczenia (wiele obszarów inter-
netu podlega komercjalizacji i ograniczeniom prawnym), mamy też do czy-
nienia z „twardymi” wykluczeniami – uczestnictwo w tej kulturze jest, moim 
zdaniem, uwarunkowane przede wszystkim zasobami intelektualnymi, potrze-
bami i kompetencjami medialnymi użytkowników sieci. Bliska jest mi teoria 
Howarda Rheingolda, który twierdzi, że „okres przytłoczenia informacją po 
wynalezieniu każdego radykalnie bardziej efektywnego środka komunikacji 
wydaje się początkowo wywoływać trwogę, po której następuje stworzenie 
nowych narzędzi informacyjnych i rozwój nowo oświeconych grup społecz-
nych”4. Odrzucam skrajne wersje determinizmu technologicznego, wieszczą-
ce upadek kultury, w przekonaniu, że odpowiedni model edukacji i transmisji 
wiedzy w społeczeństwie pozwoli przezwyciężyć obecny niepokój wynikający 
z rewolucji cyfrowej. Można więc pokusić się o pytanie, jaką rolę w tym pro-
cesie odgrywają medialaby? Czy rzeczywiście stają się one „silnikiem nowego 
alfabetyzmu”? A jeśli tak, to, czy możliwe jest stworzenie uniwersalnej formuły 
ich działania, która z równym powodzeniem będzie stosowana przez różne 
instytucje w różnych ośrodkach, niezależnie od kontekstu kulturowego, infra-
struktury i kapitału intelektualnego?

3 Bazą wiedzy o polskich medialabach jest witryna Labkit, zob. http://labkit.pl (15 września 
2015).

4 H. Rheingold, Net Smart: How to Thrive Online, MIT Press, Cambridge 2012, s. 100.
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Geneza i charakter Medialabu Katowice

Medialab Katowice powstał w styczniu 2012 roku jako projekt Instytucji Kultury 
„Katowice – Miasto Ogrodów”, powołanej do życia rok wcześniej, przy okazji 
starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (co ciekawe, podobną genezę 
i datę powstania ma gdański medialab). Idea projektu zrodziła się w środowi-
sku osób związanych z Zakładem Komunikacji Kulturowej na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Śląskiego i Pracownią Nowych Mediów na Wydziale 
Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W mieście odbywały się 
wcześniej wydarzenia poświęcone cyberkulturze – na przykład Dni Nowych 
Mediów (2008, 2010), konferencja „Transgresje zmysłów. Kultura, technologia 
i technoumysł” (2011) oraz festiwal Video Re:view (2011) – ale brakowało im 
konsekwencji i regularności, która umożliwiłaby zbudowanie w Katowicach 
społeczności zainteresowanej nowymi mediami. Akademickie korzenie pro-
jektu, szczególnie współpraca z tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych, ukształ-
towały charakter tego medialabu. Uczestnicy pierwszych projektów w dużej 
mierze byli związani z Wydziałem Projektowym ASP, choć nie brakowało też 
osób z innych środowisk. Pod tym względem katowicki medialab nie był nigdy 
projektem alternatywnym ani oddolnym, wręcz przeciwnie – będąc częścią 
największej w mieście instytucji kultury, od początku miał solidne zaplecze 
instytucjonalne, zarówno pod względem programowym, jak i organizacyjnym.

Pierwszy rok działań, pod znaczącym hasłem „Przyjemność eksperymento-
wania”, był czasem rozpoznawania terenu i poszukiwania najlepszej formuły. 
Z tego powodu projekt „Wardian Case”, dotyczący relacji między roślinami 
a technologią, sąsiadował z warsztatami, których uczestnicy budowali własne 
generatory dźwięku, a mapowanie miasta – z badaniami katowickiej typografii 
i warsztatami field recordingu. Jednak stosunkowo szybko medialab odnalazł 
własną specjalizację. Od 2013 roku wydarzenia tworzące główną linię pro-
gramową, obejmują przede wszystkim działania związane z przetwarzaniem 
danych na temat miasta przy wykorzystaniu zasad procesu projektowego. Pro-
gram medialabu jest kompromisem pomiędzy wizją kuratora, posiadanymi za-
sobami instytucjonalnymi, infrastrukturalnymi i intelektualnymi, wymaganiami 
polityki kulturalnej fundatorów (czyli miasta Katowice oraz MKiDN) i oczeki-
waniami uczestników poszczególnych projektów. Myśląc o przeniesieniu idei 
i doświadczeń medialabu w inne miejsca należałoby wziąć pod uwagę wszyst-
kie te czynniki.

Poza nielicznymi wyjątkami uczestnicy medialabu są studentami lub absolwen-
tami uczelni wyższych w wieku 20–35 lat i mieszkają w miastach konurbacji 
górnośląskiej lub innych polskich miastach powyżej 300 tysięcy mieszkańców. 
Co ciekawe, kobiety stanowią połowę uczestników. W większości przypadków 
liczba zgłoszeń do projektów przekracza liczbę dostępnych miejsc, a uczest-
nicy wybierani są na podstawie kompetencji, doświadczeń lub motywacji. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy istnieje coś takiego jak społeczność Me-
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dialabu Katowice. Jest grupa ludzi uczestniczących w kilku przedsięwzięciach 
w roku, są również osoby, które z własnej inicjatywy w wolnym czasie konty-
nuują i rozwijają projekty rozpoczęte podczas warsztatów. Kilka z nich przeję-
ło już rolę mentorów prowadzących warsztaty lub grupy robocze (istotne są nie 
tylko umiejętności, ale przede wszystkim określona filozofia realizacji projek-
tów, którą „nasiąkli” w medialabie).

Oprócz wystaw, dyskusji i wykładów, od 2012 roku medialab realizuje co-
rocznie około 20 spotkań warsztatowych trwających od kilku godzin do 3 dni. 
W październiku lub listopadzie odbywają się duże wydarzenia (w ramach Fe-
stiwalu sztuki i technologii art+bits lub jako odrębne przedsięwzięcia), będące 
okazją do spotkania większej grupy uczestników i prezentacji wyników zre-
alizowanych projektów. Często biorą w nich udział również mentorzy i oso-
by prowadzące warsztaty. Dużą wagę przywiązuje się do dokumentacji pro-
wadzonych działań, która jest udostępniana na dedykowanych stronach www 
i w serwisach społecznościowych takich jak: Facebook, Flickr, Twitter (w ję-
zyku angielskim), Vimeo czy YouTube5. W 2015 roku ukazała się publikacja 
podsumowująca projekty realizowane w latach 2013–20156 (pierwszy raport 
opublikowaliśmy w 2012 roku pod tytułem Przyjemność eksperymentowania. 
Medialab Katowice 20127). Wymienione działania podejmowane są z myślą 
o podtrzymywaniu i rozwijaniu relacji z uczestnikami.

Medialab jako narzędzie edukacji medialnej

Odwołując się do doświadczeń w prowadzeniu katowickiego projektu, moż-
na pokusić się o zbadanie zależności między wyzwaniami edukacji medialnej 
a medialabami. Pytanie brzmi: w jaki sposób medialab realizuje funkcję „silni-
ka nowego alfabetyzmu”? Praktyka pokazuje, że najlepsze rezultaty uczestnicy 
osiągają podczas pracy w interdyscyplinarnych zespołach, uzupełniając swoje 
kompetencje. Na przykład podczas dwóch edycji projektu „Katowice, miasto 
otwarte”, w czasie których uczestnicy zdobywali umiejętności przetwarzania 
i wizualizacji danych na temat miasta, dobrze sprawdzały się następujące ze-
stawienia: architektka – projektantka – animator kultury lub analityk rynku – 
planista przestrzeni – projektantka. Osoby posiadające „twarde” kompetencje 
wyraźnie słabiej radziły sobie z merytorycznym opracowaniem problemów do- 

5 Linki znajdują się na stronie: Medialab Katowice, O medialabie – Medialab Katowice, 
zob. http://medialabkatowice.eu/o-medialabie (30 września 2015).

6 Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych, red. K. Piekarski, Instytucja Kul-
tury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015; http://medialabkatowice.eu/projekty/
badanie-miasta.

7 Przyjemność eksperymentowania. Medialab Katowice 2012, red. K. Piekarski, Instytucja 
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2013; http://medialabkatowice.eu/projek-
ty/przyjemnosc-eksperymentowania-medialab-katowice-2012.
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tyczących miasta, z kolei grupa osób bez manualnych umiejętności w natural-
ny sposób poszukiwała współpracy z projektantami, którzy będą w stanie zma-
terializować wyniki wspólnej pracy.

Oczywiście tego rodzaju inicjatywy od początku zakładają, że uczestnicy będą 
posiadać określony zasób wiedzy i kompetencji w określonych dziedzinach, 
a także pewną gotowość do zdobywania nowych kompetencji. Z tego powodu 
Medialab Katowice, będący interdyscyplinarną platformą współpracy, w której 
zaciera się podział na ucznia i nauczyciela, nie jest najlepszym narzędziem 
docierania do najbardziej wykluczonych cyfrowo grup społecznych. Pomi-
mo starań o podtrzymywanie otwartego charakteru projektu, dzięki bezpłat-
nym spotkaniom i organizacji zajęć skierowanych do różnych grup odbiorców 
(przede wszystkim początkujących), analiza uczestników projektu pokazuje, że 
w zdecydowanej większości uczestnikami są studenci lub młodzi absolwen-
ci szukający inspiracji, nowych kontaktów lub okazji do podniesienia swoich 
kwalifikacji.

Warto również wziąć pod uwagę to, że niezależnie od tego, czy dany medialab 
jest efemeryczny, czy też prowadzi całoroczny program, podejmowane w nim 
działania mają charakter krótkiej intensywnej pracy grupowej trwającej od kil-
ku godzin do maksymalnie 3 dni. Nasze doświadczenia pokazują, że niezwy-
kle trudno zaangażować uczestników na dłuższy czas, zachowując pożądaną 
regularność spotkań. Tymczasem kompetencje takie jak umiejętność programo-
wania lub analizy danych nabywa się w procesie rozłożonym w czasie. Z tego 
powodu wydaje się, że w pewnych dość ważnych obszarach kompetencji me-
dialnych medialab nie jest najlepszą z możliwych formą edukacji.

To z kolei prowadzi do pytania, jaka jest grupa docelowa medialabu? Trudno 
uniknąć wrażenia, że zachodzi sprzeczność między filozofią otwartości me-
dialabu a wizerunkiem profesjonalnego projektu, w którym uczestnicy spoty-
kają się z najlepszymi projektantami i twórcami rozwiązań technologicznych. 
Projekty o niskiej barierze wejścia nie idą w parze z wymaganiami stawianymi 
uczestnikom warsztatów prowadzonych na przykład przez Tomasa Dieza z Fab 
Labu Barcelona czy Wesleya Grubbsa ze studia projektowego Pitch Interactive 
w Oakland. Problemy zaczynają się już na poziomie podstawowej komunikacji 
i dobrej znajomości języka angielskiego, nie wspominając o minimalnych kom-
petencjach medialnych. Oczywiście, można realizować projekty dedykowane 
różnym grupom odbiorców, co w istocie staramy się robić, ale problemem po-
zostaje wizerunek projektu i trudności w budowaniu konsekwentnego przeka-
zu promocyjnego. Trudno stworzyć przekonującą markę i spójny komunikat 
jednocześnie dla specjalistów z największych polskich miast (projekt z zakresu 
dziennikarstwa danych) i mieszkańców dzielnicy, zainteresowanych odkrywa-
niem lokalnego dziedzictwa (nasze działania w dzielnicy Katowic Dąb). Osoby 
stawiające pierwsze kroki w świecie nowych mediów mogą łatwo nabrać (chy-
ba jednak mylnego) przekonania, że Medialab Katowice jest przedsięwzięciem 
dla wąskiej grupy profesjonalistów.
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Jak zbudować medialab?

Choć medialaby nie zastąpią wszystkich form edukacji medialnej, szczególnie 
w obszarach wymagających systematycznej pracy w dłuższym okresie, mogą 
być świetnym narzędziem podnoszenia i uzupełniania kompetencji, przede 
wszystkim w zakresie pracy zespołowej i realizacji interdyscyplinarnych przed-
sięwzięć. Ze względu na elastyczną formułę, którą da się adaptować do róż-
nych potrzeb, medialaby nie powinny być tworzone odgórnie, według uniwer-
salnych zasad, na przykład w taki sposób, jak buduje się orliki. Można dzięki 
temu uniknąć pokusy tworzenia pomieszczeń wyposażonych w najnowsze 
technologie bez refleksji, komu i w jakim celu będą one służyć.

Technologia jest zresztą najmniej istotnym problemem podczas zakładania me-
dialabu. Jego budowę należy rozpocząć od rozpoznania grupy użytkowników 
oraz określenia ich kompetencji, zainteresowań i potrzeb. Niezależnie od tego, 
jak bardzo atrakcyjna na pierwszy rzut oka wydaje się idea eksperymentowa-
nia z mediami, ostateczną decyzję o udziale w projekcie uczestnicy podej-
mują na podstawie precyzyjnej kalkulacji „kosztów”, czyli stosunku własnego 
wolnego czasu do osiągniętych efektów – wiedzy, umiejętności, kontaktów, 
czasem splendoru, przydatnych w pracy, na uczelni i w życiu codziennym. 
Następnie warto określić tematyczny obszar działania, pamiętając przy tym 
o konieczności uniknięcia fetyszyzacji technologii. Chodzi o to, by nie stała 
się ona gadżetem i jedynym obiektem zainteresowania, lecz środkiem do re-
alizacji innych celów, na przykład społecznych. W ten sposób łatwiej będzie 
przyciągnąć uwagę osób z innych dyscyplin, które nie są geekami, co sprzyja 
z kolei większej interdyscyplinarności prowadzonych działań. Wreszcie warto 
zatroszczyć się, w miarę możliwości, o profesjonalnych i cenionych liderów 
czy mentorów. Choć środowisko kreatywnych twórców nowych mediów jest 
dużo mniej pretensjonalne i zdecydowanie bardziej egalitarne niż świat sztuki, 
również ono ma swoje gwiazdy i „obiekty pożądania” uczestników medialabo-
wych wydarzeń.

Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest stworzenie uniwersalnej 
formuły medialabu, który stanie się „silnikiem nowego alfabetyzmu” w Polsce, 
można wziąć pod uwagę doświadczenia katowickiego projektu. Tutejszy me-
dialab jest mocno zakorzeniony w środowisku lokalnym, bazując po pierw-
sze na zapleczu intelektualnym śląskich wyższych uczelni, a po drugie – na 
określonej sytuacji tożsamościowej regionu, zachęcającej do odkrywania za-
pomnianego dziedzictwa przemysłowego i kulturowego Katowic. Oprócz prze-
kazywania uczestnikom kompetencji medialnych i zasad pracy zespołowej 
w modelu myślenia projektowego celem realizowanych przedsięwzięć jest eks-
plorowanie tkanki miejskiej i budowanie nowych narracji dla miasta. Tym sa-
mym projekt odpowiada nie tylko na potrzebę uzupełniania braków w systemie 
edukacji, ale pełni też funkcję społeczną, dostarczając mieszkańcom narzędzi 
do eksplorowania zagadnień związanych z tożsamością i rozwojem Katowic.
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hOW ThE SYSTEM OF MEDiA EDuCATiON iN POlAND  
CAN uSE MEDiAlABS

Medialabs operating in Poland have assumed a clearly educational role as the „engines 
of a new literacy” in the digital culture. The same can be said about Medialab Katowice, 
though its founders have research plans as well. Project work and quick prototyping 
methods allow medialab participants exploring the urban tissue and creating new 
narratives for the city. Experience shows that medialabs will not replace all other forms of 
media education, but they can become an efficient tool of supplementing skills regarding 
team work and implementing interdisciolinary projects. 



39

NATALIA BRYLOWSKA

TYLKO DOSTĘP? 
TYLKO OBIEG?
Praktyki sztuki w internecie

Koncepcja kultury uczestnictwa zakła-
da demokratyzację twórczości. Granica 
twórca/odbiorca systematycznie zacie-
rana jest dzięki dostępności narzędzi 
i spontanicznemu przetwarzaniu tekstów 
kultury przez użytkowników internetu. 
Twórczość ta z marginesu przenosi się 
do centrum świata kultury, konkurując 
z komercyjnymi przemysłami kultury1. 
Tym utopijnym wizjom z lat dziewięć-
dziesiątych zarzuca się oderwanie od 
badań praktyk kulturowych, w efekcie 

1 M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Hala-
wa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi 
i media. Nowe media a uczestnictwo 
w kulturze, Centrum Badań nad Kultu-
rą Popularną SWPS, Warszawa 2010, 
s. 136.

Natalia Brylowska – praktycz-
ka i teoretyczka zarządzania 
kulturą. Zajmuje się badania-
mi w Obserwatorium Kultury, 
funkcjonującym przy Instytucie 
Kultury Miejskiej w Gdańsku. 
Publikowała między innymi 
w „Zarządzaniu Kulturą”. 
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czego teorie te były tylko projekcjami przyszłości. Takie podejście humanisty-
ki wynikało po części z braku wykształconego aparatu interpretacyjnego2. Czy 
dysponując obecnie rozbudowanym i zróżnicowanym językiem humanistyki na 
temat zjawisk związanych z internetem, jesteśmy bliżej zrozumienia praktyk? 
Czy może skupiamy się raczej na tych zjawiskach, które potwierdzają pewne 
ujęcia teoretyczne, a w rzeczywistości praxis nadal sytuują się na marginesie?

Poniższe studium praktyk sztuki jest poszukiwaniem tego, co rzeczywiście 
zmienia się w Świecie Sztuki3 pod wpływem internetu. Czy obieg sztuki w sieci 
naprawdę zaciera granice twórcy/odbiorcy, a może jego wartości należy szu-
kać w zdolności do tworzenia relacji? Sztuka sama w sobie jest budowaniem 
relacji uczestnictwa. Nie sposób jej zrozumieć, nie wchodząc w relację autor- 
-odbiorca, zanurzoną w rzeczywistości dzieła sztuki. Dzieło sztuki jest rodza-
jem niekończącego się dialogu czy też gry, w której uczestniczą twórca i od-
biorca za pośrednictwem konkretnego artefaktu kształtującego się właśnie na 
styku tworzenia i interpretacji, a jednocześnie niezależnego od tego dialogu. 
Czy koncepcja kultury uczestnictwa, znosząca podział ról na twórców i od-
biorców, podważa takie konstytuowanie dzieła sztuki? Czy raczej potwierdza 
rzeczywistość sztuki, w której wszystko jest współ-tworzone?

Czy twórcy wykorzystują internet w sposób twórczy?

Utopijna przestrzeń demokratycznego internetu, w której wytwory sztuki i kul-
tury są nieustannie tworzone, interpretowane i przetwarzane, byłaby idealnym 
wręcz ucieleśnieniem teorii sztuki jako dialogu angażującego osoby w rozumie-
nie nie tylko przedmiotu interpretacji, ale i siebie samych i siebie nawzajem. 
Kiedy przyjrzymy się z bliska praktykom artystów jako twórców ciągłego stru-
mienia „tworzonego” i „przetwarzanego”, czy ich dialog nie okaże się wielo-
głosowym monologiem, a praktyki twórcze – ciągłą produkcją nadmiaru treści, 
które nie prowadzą do dialogu między konkretnymi osobami – nie istnieje de-
mokratyczna przestrzeń relacji, wspólnoty4? Twórcze aktywności podejmowane 
są przez zdecydowaną mniejszość, głównymi dostarczycielami treści są nadal 
profesjonalni artyści, a aktywnością użytkowników jest re-dystrybucja dzieł5.

Aktywność internetowa artystów i użytkowników wpisały się w sferę zainte-
resowań projektów badawczych, takich jak: „Rynek pracy artystów i twórców 

2 E. Wójtowicz, Aporie sztuki Internetu. Cyberkulturowe utopie 20 lat później, „Przegląd 
Kulturoznawczy” 1(9)/2011, s. 46–54.

3 Świat Sztuki (ang. Art World) – koncentryczna sieć profesjonalistów, publicznych i pry-
watnych organizacji tworzących i wystawiających, rozpowszechniających sztukę i wspo-
magających te działalność. Zob J. Vickery, Organising Art: Constructing Aesthetic Value, 
„Culture and Organization” 1(12)/2006, s. 51–63.

4 Mirosław Filiciak proponuje termin „internety”, by podkreślić niejednorodność tego, co 
dzieje się w sieci, w której poszczególne grupy odbiorców korzystają z różnych jej ob-
szarów, nie komunikując się ze sobą, zob. M. Filiciak, Inny wymiar otwartości. Interneto-
wa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych, „Przegląd Kulturoznawczy” 1(9)/2011, 
s. 65–76.

5 Tamże.
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w Polsce”, trwającego „Trajektorie sukcesu zawodowego artystów” oraz w pew-
nym stopniu „Młodzi i media. Obiegi kultury”. Praktyki artystów w internecie ze 
względu na sposób wykorzystania medium można podzielić na dwa obszary. 
Po pierwsze, internet staje się przedłużeniem Świata Sztuki jako obiegu treści 
kulturowych – narzędziem udostępniania, prezentowania, oceniania, promo-
wania czy sprzedawania dzieł. Po drugie, staje się materią i obszarem działań 
sztuki. Jego płynny charakter, pozaprzestrzenny, niematerialny status i multido-
stępność przenikają w strukturę samego dzieła sztuki wraz z materią technolo-
giczną, z której powstają i tworzą nowe dylematy oraz kategorie ontologiczne, 
które nie dotyczyły na przykład nowych technik malarstwa. Muzea czy galerie 
internetowe muszą ustalić, w jaki sposób takie prace będą wystawiane i zacho-
wywane, czyli też, jak będą one mogły być postrzegane lub nie i czy przetrwa-
ją6. W ten sposób sieć wkracza zarówno w sferę ontologiczną sztuki, jak i sferę 
praxis, związaną z działaniami i relacjami między instytucjami Świata Sztuki.

Praxis Świata Sztuki w rzeczywistości Web 2.0

Dla artystów internet jest ważnym obszarem aktywności, która skupia się wokół:
• promowania własnej twórczości,
• poszukiwania informacji o możliwościach rozwoju zawodowego,
• współpracy i dyskusji środowiskowej,
• budowania relacji z odbiorcami.

Artyści najczęściej korzystają z możliwości promowania twórczości za pośred-
nictwem własnej strony internetowej oraz fanpage’a na Facebooku, a także pro-
filu/portfolio na branżowych portalach7. Coraz częściej dostrzegają koniecz-
ność samodzielnego promowania twórczości, a internet dał im taką możliwość:

To jest bardzo ważne, żeby mieć i Facebook’a, i Instagrama, i Behance’a i Dribbble. […] 
To jest tak, że artyści czy projektanci pracują tylko jako freelancerzy i jeśli nie będziemy 
promować swoich rzeczy, to trudno znaleźć klientów i wtedy ktoś nie ma pracy. Trzeba 
robić to, pokazywać swoje prace na różnych portalach, publikować8.

Co się później dzieje z tak „wrzucaną” do sieci twórczością? Większość arty-
stów skupia się na tworzeniu treści, nadawaniu komunikatu, traktując internet 
jako bezosobową przestrzeń. Posiadanie własnej strony internetowej czy pre-
zentowanie swoich prac online nie zakłada zainteresowania tym, co z samym 
dziełem sztuki może stać się w „przetwórczej” przestrzeni sieci. Internet sta-
je się poszerzeniem przestrzeni wystawowej – bardziej muzeum niż galerii – 

6 A.L. Thomasson, Ontological Innovation in Art, „The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism” 2(68)/2010, s. 122–124.

7 D. Ilczuk, Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań; http://obserwato-
riumkultury.byd.pl/wp-content/uploads/2014/02/raport_z_zalacznikami_ostateczny1.pdf, 
s. 105, 184 (20 stycznia 2016). Podobne obserwacje wynikają z pogłębionych wywiadów 
indywidualnych z artystami w projekcie „Trajektorie sukcesu zawodowego artystów”.

8 Fragment wywiadu z artystą wizualnym w ramach badań jakościowych przeprowa-
dzonych w projekcie „Trajektorie sukcesu zawodowego artystów”, http://trajektorie.pl/ 
(24 marca 2016).
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w której kontakt z autorem i relacja z dziełem są ograniczone do konkretnej 
fizycznej ramy/pliku i opisu nadanego przez autora/kuratora.

Internet jest narzędziem zawodowego rozwoju, źródłem informacji o konkur-
sach, stypendiach, ofertach pracy, współpracy z wydawnictwami i innymi ar-
tystami. Portale takie jak Digart, Behance czy YouTube po części tworzą alter-
natywny obieg sztuki, który rządzi się prawami związanymi z możliwościami 
technologicznymi danego rozwiązania. Sam obieg pozwala też na uzyskanie 
informacji zwrotnej. Obieg pozainstytucjonalny spełnia potrzebę konfrontacji 
dzieła z odbiorcą lub z krytykiem – profesjonalnym czy nieprofesjonalnym – 
jest więc ważny dla twórców, którzy nie mają możliwości przedostania się do 
instytucjonalnego Świata Sztuki, gdzie łańcuch pośredników między twórcą 
a odbiorcą jest znacznie dłuższy. Jak wyraził to jeden z artystów biorących 
udział w badaniach „Trajektorii sukcesu zawodowego artystów”:

No to chyba prościej niż dzisiaj, no to chyba nie było nigdy. Po prostu jednym kliknię-
ciem dowiaduje się cały świat. […] To Ty decydujesz o tym, co tam zamieścisz, a potem 
to oczywiście spotyka się z weryfikacją, ale istnieją tu artyści, których nie wypromowały 
wielkie wytwórnie płytowe czy wydawcy książek, czy dystrybutorzy filmów, czy przeku-
pieni dziennikarze, Tylko Twoi odbiorcy po prostu, którzy Ciebie jakoś zweryfikowali…9.

Jednocześnie obserwowanie innych użytkowników i otrzymywane uwag doty-
czących umieszczanych prac stają się częścią procesu auto(?)dydaktycznego, 
który zaczyna przypominać model nauki w pracowniach10. Przestrzeń interne-
tu, umożliwiając alternatywny obieg sztuki, zakłada też możliwość przeskaki-
wania, czy też awansu, w sferę legitymizowanej sztuki obiegu tradycyjnego lub 
mainstreamowego obiegu kultury popularnej.

Istnienie tych różnych obiegów sztuki jest dla wielu gwarancją demokratyza-
cji zarówno twórczości, jak i dostępu do sztuki, dla innych zaś – zagrożeniem 
dla fundamentów sztuki. Obawy przed deprofesjonalizacją wynikającą z bez-
refleksyjnego zawierzenia demokratyzacji wyraził Andrew Keen w Kulcie ama-
tora11. Według krytyków brak profesjonalnych instytucji „odsiewających ziarna 
od plew”, a także komercyjne wykorzystywanie internetu jako kanału dotarcia 

9 Fragment wywiadu z pisarzem w ramach badań jakościowych przeprowadzonych w pro-
jekcie „Trajektorie sukcesu zawodowego artystów”.

10 Por. „[...] gdzie grupa osób pracuje razem, obserwuje swoje postępy i daje sobie nawza-
jem informację zwrotną oraz korzysta z narzędzi i kapitału wiedzy, które poza pracownią 
trudno znaleźć. Uczenie się we wspólnotach praktyki, jak podkreśla Étienne Wenger, zna-
cząco różni się od uczenia się w instytucjach: trudno wyabstrahować tu jednostkę z sieci 
współzależności, trudno określić początek i koniec «nauki». Nie jest to też «nauczanie» 
– tu nikt nikogo nie uczy, chociaż wszyscy razem się uczą”, zob. M. Filiciak, M. Daniele-
wicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, dz. cyt., s. 97.

11 A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2007. Publikacja ta wzbudziła kontrowersje, skupiając się na 
negatywnych konsekwencjach pojawienia się internetu w przestrzeni medialnej. Uka-
zuje dość jednostronny obraz współczesnej kultury, ale dobrze ilustruje odczucia osób 
związanych ze światem mediów, które podzielają również profesjonaliści Świata Sztu-
ki. Por. M. Filiciak, „Kult amatora”: profesjonalista wkłada kij w mrowisko; http://kultu-
ra20.blog.polityka.pl/2007/06/17/%E2%80%9Ekult-amatora%E2%80%9D-profesjonali-
sta-wklada-kij-w-mrowisko (20 stycznia 2016).
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do odbiorcy zagraża jakości sztuki, która zostanie pozbawiona jakichkolwiek 
kryteriów własnego autonomicznego istnienia w świecie.

Przekonanie, że każdy może być artystą, bo przecież jest demokracja, a co za tym idzie 
miażdżąca przewaga ruchu amatorskiego nad profesjonalistami – to tylko najogólniej-
sze zjawiska wieszczące nieuchronny koniec sztuki rozumianej jako obszar działalności 
wyjątkowej, wymagającej talentu, pracowitości i odpowiedzialności za ochronę warto-
ści i ich przekazywanie tym, którzy ich potrzebują, a nie potrafią ich nazwać12.

Większa dostępność tworzenia skutkuje nieustannym przyrostem treści krążą-
cych w obiegu, jak i rozrostem grupy twórców. To z kolei prowadzi do kwestii 
definiowania siebie jako artysty. Miano artysty jest czymś, do czego raczej się 
dąży, ale rzadko osiąga13. Artystą jest ktoś inny – nie ja, bo takich jak ja jest wie-
lu, z którymi muszę konkurować w warunkach okrutnej ekonomii sztuki, pod-
sycanej przez ciągłą nadprodukcję i szum informacyjny. Kontrowersje wokół 
łamania praw autorskich w internecie wydają się potwierdzać jego obraz jako 
przestrzeni obiegu treści „wkładanych” do sieci z zewnątrz. Choć, jak zauważa 
Victor Ginsburgh, wydaje się, że piractwo nie wpłynęło na kreatywność kon-
kretnych artystów14. Przemysły kultury i instytucje rynku sztuki musiały wypra-
cować nowe praktyki działania w usieciowionym świecie. Internet jest źródłem 
informacji i profesjonalnych narzędzi analizy rynku sztuki. Przykładem mogą 
być portale ArtPrice, Artfacts, Artnet.com czy ich polski odpowiednik artinfo.pl.  
Domy aukcyjne, by dotrzeć do kolekcjonerów i artystów, również weszły 
w strefę online – według ArtPrice wkrótce aż połowa transakcji będzie dokony-
wana za pośrednictwem sieci15. Jednak, jak pokazują badania marketingowe16, 
kolekcjonerzy, mimo zadowolenia z usług galerii online, wolą obcowanie z na-
bywanym dziełem sztuki w przestrzeni materialnej. Nabywanie dzieła sztuki 
jest dla nich emocjonalnym doświadczeniem relacji z autorem – umożliwie-
niem mu dalszej twórczości. Jest aktem budowania swojej własnej tożsamości 
jako kolekcjonera.

Relacje z odbiorcami

Podobny mechanizm relacji między odbiorcą a autorem jest zasadą finanso-
wania społecznościowego (ang. crowdfunding). Tak jak w ujęciu Henry’ego 
Jenkinsa17, to fani stają się istotnymi aktorami kultury uczestnictwa (choć nieko-

12 M. Weiss, Polak Polakowi…; http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/188174.html (20 stycznia 
2016).

13 Wniosek na podstawie wywiadów indywidualnych, szerzej omówionych w raporcie. 
Zob. A. Bachórz, J. Knera, Trajektorie sukcesu zawodowego artystów. Analiza wywiadów 
indywidualnych, Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Gdańsk 2015.

14 V.A. Ginsburgh, Economics of Art and Culture; http://www.ecares.org/ecare/personal/gins-
burgh/papers/economicsartculture.pdf, s. 14 (20 stycznia 2016).

15 Wealth Solutions, Raport. Rynek sztuki na świecie, s. 9; https://wealth.pl/upload/raport_ry-
nek_sztuki_na_swiecie.pdf (20 stycznia 2016).

16 L. Quesenberry, B.W. Sykes, Leveraging the Internet to Promote Fine Art: Perspectives of 
Art Patrons, „Journal of Arts Management, Law & Society” 2(38)/2008, s. 121–140.

17 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
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niecznie tworząc własne dzieła). Dla sporej grupy artystów skracanie dystansu 
jest spełnianiem osobistej potrzeby. Amanda Palmer określa to jako długotrwa-
łą symbiozę: „wiele osób, które wsparło mój projekt na Kickstarterze, to lu-
dzie, z którymi imprezowałam, piłam i bawiłam się w ciągu wielu lat blogowa-
nia, twittowania, mailowania. Próbuję wyjaśnić, jak w pewien sposób ja i moi 
fani opiekujemy się sobą nawzajem”18. „Bezwstydne” relacje z fanami wpisuje 
w szerszy kontekst mediów społecznościowych, które według niej poszerzyły 
rozumienie intymności. Jest to powrót artysty-mistyka do życia z ludźmi, dla 
których tworzy, a internet umożliwia nawiązywanie właśnie takich kontaktów, 
które trwają online i offline. Strategia budowania bezpośrednich relacji, mająca 
swoje źródła w autentycznej potrzebie kontaktu, stała się, szczególnie w bran-
ży muzyki popularnej, strategią marketingową. Przesuwanie granic intymno-
ści w spotkaniu z konkretną osobą różni się jednak od budowania wizerunku 
medialnego na prywatności celebryty. Krytycy społecznościowego finansowa-
nia sztuki, myląc te dwa zjawiska, traktują crowdfunding jako „żebranie” lub 
„sprzedawanie siebie”. Według wspomnianej artystki istnieje różnica jak mię-
dzy proszeniem obcej osoby o drobne, przyjaciela o pomoc i klienta o zapła-
tę, przy czym finansowanie społecznościowe balansuje na granicy tych dwóch 
ostatnich.

Praktyki uczestnictwa sztuki postinternetowej

Internet, będąc przestrzenią „dziania się” sztuki i impulsem do rozważań nad 
kulturą współczesną, zainicjował powstanie nowych kierunków artystycznych, 
na przykład sztuki internetu czy sztuki postinternetowej. W swoich prakty-
kach to właśnie sztuka postinternetowa jest najbardziej zbliżona do koncep-
cji kultury uczestnictwa. Krótką historię tego stylu krytycy zamykają w latach 
2010–2015. Istotą dzieła postinternetowego jest nie tyle konstruowanie go „w” 
internecie, a raczej „wokół” internetu. Dzieło sztuki jest efektem zanurzenia 
autora w strumień treści internetowego obiegu. W pewnym sensie w dobie 
wszechobecnego „znikającego internetu”19 każda sztuka jest sztuką tworzoną 
po-internecie. W węższym ujęciu sztuka postinternetowa jest stylem zrodzo-
nym z pewnej wrażliwości. Nowojorski artysta Artie Vierkant nazwał ją sztuką 
tworzoną „w cieniu” internetu – przez i dla publiczności jednocześnie trawią-
cej i produkującej treści20. Artyści płynnie przechodzą między rolami twórcy/
odbiorcy/przetwórcy, dając wyraz doświadczenia internetu, jakie jest nam bli-
skie, w postaci memów, fan-fiction czy aktywności na portalach społeczno-
ściowych. Forma i treść, budowane na osobistym doświadczeniu, wydają się 
bliskie idei demokratyzacji twórczości. Paradoksalnie jednak, gdy bliżej przyj-
rzymy się twórcom, okazuje się, że sztuka postinternetowa jest wytworem dość 

18 A. Palmer, Drinking with your fans, „New Statesman” 142(5181)/2013, s. 44–46.
19 Zjawisko to odnosi się do rzeczywistości, w której internet jest tak wszechobecny, że pra-

wie niezauważalny a infrastruktura widoczna dla użytkownika ogranicza się do interfejsu 
urządzeń mobilnych.

20 M. Quaintance, Right Shift, „Art Monthly” 6(387)/2015, s. 5–8.
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homogenicznej grupy skoncentrowanej w dużych miastach kręgu kultury za-
chodniej (Nowy Jork, Londyn, Berlin)21. Wąskie społeczne ramy tego stylu są 
uważane za jedną z przyczyn jego szybkiego wyczerpania się. Wpisuje się on 
w koncepcję znikającego internetu, wyszydzając dualistyczny podział na rze-
czywistość online/offline. Tym samym stosuje praktyki i poglądy charaktery-
styczne dla jednej grupy społecznej (wyższej klasy średniej), sprawiając (we-
dług zdecydowanych krytyków kierunku zarzucających mu narcyzm) że nurt 
ten jest niezdolny do komentowania konsekwencji socjokulturowych internetu 
w szerszym kontekście. Inną przyczyną jest jego apolityczny charakter – a ra-
czej ignorujący swoje polityczne uwarunkowania i możliwości krytyczne, kapi-
tulujący w obliczu korporacyjnych przemysłów kultury. Zupełnie odciął się od 
początków sztuki internetu, związanych z praktykami kontrkulturowymi, dla 
której internet stał się przestrzenią działania, jak i przedmiotem krytyki, a świa-
domość medium pozwoliła jej na wykorzystanie możliwości technologicznych 
i relacyjnych w aktywności społecznej i krytycznej na polu sztuki. Sztuka post- 
internetowa, pozbawiona odniesień do szerszego kontekstu i siły społecznego 
oddziaływania po okresie boomu, który z marginesu wprowadził ją w obieg 
instytucjonalny i wyeksploatował, jak inne style artystyczne, przestaje intereso-
wać samych twórców, którzy – oczywiście – za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych oficjalnie ogłaszają swoje odejście od tego typu twórczości. 
Być może koncept kultury uczestnictwa boryka się z takimi samymi ogranicze-
niami jak sztuka postinternetowa, jako efekt wąskiego spojrzenia jego twórców 
będących twórczą elitą.

Koniec utopii?

Początkowe radosne przyjęcie wizji kultury uczestnictwa i demokratyzacji 
sztuki uległo weryfikacji po przyjrzeniu się z bliska praktykom użytkowników 
sieci przez badaczy i przez pryzmat sztuki. Okazało się, że „internet przestał 
być przestrzenią wolności, a ekran komputera stał się raczej weneckim lustrem 
niż oknem do świata bez reguł, cenzury i opresji politycznej”22. W efekcie zde-
rzenia kapitalizmu z internetem świat został podzielony na konsumariat i neto-
krację23. Przenosząc ten podział na rzeczywistość sztuki w internecie – twórcza 
elita artystyczna przekracza sztywne granice twórcy/odbiorcy, a konsumenci 
powierzchownie korzystają z udostępnianych im treści kulturowych. Po czę-
ści ten podział, jak w przypadku sztuki postinternetowej, odtwarzałby podziały 
społeczno-ekonomiczne. Fakt, że to mniejszość wykorzystuje internet w spo-
sób twórczy zdaje się rozczarowywać badaczy kultury współczesnej, która 
miała być przecież kulturą uczestnictwa. Internet jawi się jako sfera niewyko-
rzystanych możliwości – dostępu i tworzenia treści. Paradoksalnie to właśnie 

21 Tamże s.7.
22 E. Wójtowicz, Kulturowe utopie 20 lat później, „Przegląd Kulturoznawczy” 1(9)/2011, 

s. 46–54.
23 Zob. A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wy-

dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
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„nieograniczoność” internetu przekłada się na jego „nieogarnialność”. Nadmiar 
treści przytłacza i niemal instynktownie powstają schematy, które pozwolą nam 
na bezpieczne poruszanie się w takiej rzeczywistości. Nawet artyści – grupa 
społeczna postrzegana jako twórcza – okazują się tylko w niewielkiej części 
twórczy w internecie i korzystają głównie z gotowych rozwiązań poszerzania 
przestrzeni wystawowej.

Tylko obieg? Re-produkcja i re-prezentacja

Poszukując twórczej aktywności w internecie, szukamy właściwie tych samych 
cech, które definiują „geniusz” artysty – kreatywności i zdolności tworzenia 
nowych rzeczywistości. Czy jednak nie popełniamy błędu, ograniczając się do 
spojrzenia na praktyki internetowe i na praktyki artystyczne – nie uwzględnia-
jąc innych społecznych funkcji sztuki i ról artystów. Mirosław Filiciak w poza-
instytucjonalnym obiegu treści upatruje inne źródła autonomii konsumentów, 
którzy przyjmują w sieci rolę kuratorów24. Proponuje zastosowanie pojęcia pro-
dukcji partnerskiej czy kategorii re-produkcji25.

Wartości obiegu powinniśmy szukać, tak jak szukamy wartości sztuki – nie tyl-
ko w jego przedmiocie, ale i wymiarze społecznym – zdolności budowania 
relacji. Tak jak dzieje się to w praktyce kula, gdzie wartość przedmiotu prze-
kazywanego wzrasta wraz z jego obecnością w obiegu, ponieważ łączy w so-
bie wartości emocjonalne i relacyjne. Odnosząc się do koncepcji sztuki jako 
niekończącego się dialogu, motorem obiegu jest wykorzystywanie konkretnych 
utworów/dzieła sztuki w dialogu z innym. Chcemy „wytłumaczyć siebie” dru-
giej osobie, chcemy, by interpretując treść, zrozumiała jakąś część nas, naszej 
tożsamości czy emocji. W ten sposób każdy wykorzystywany przez nas wy-
twór kultury staje się częścią naszej tożsamości (ang. insert), a akt jego wy-
korzystania aktem re-prezentacji siebie, jak i dzieła sztuki26. Taki obieg treści 
z założenia jest relacyjny i wymuszający uczestnictwo (czy współuczestnictwo) 
w interpretacji dzieła sztuki. Jest jednocześnie tworzeniem nowych treści, na-
wet jeśli są one efemeryczne, a dialog między nadawcą i odbiorcą pozostaje 
w zawieszeniu.

Podsumowanie

Nawet jeśli zjawiska kultury uczestnictwa nie tworzą nowego powszechnie ak-
ceptowanego paradygmatu sztuki i kultury, prowadzą do pęknięć w dotychcza-
sowym ich rozumieniu – otwierają perspektywę na równoległą rzeczywistość, 
która nakłada się na tę już powszechnie znaną. Wymuszają pewne zmiany 
w funkcjonowaniu Świata Sztuki. Strategie artystów, instytucji kultury i sztuki 

24 Zob. M. Filiciak, Inny wymiar otwartości..., dz. cyt., s. 65–76.
25 Tamże, s. 73.
26 Por. R.A. Gaztambide-Fernández, The Artist in Society: Understandings, Expectations, and 

Curriculum Implications, „Curriculum Inquiry” 3(38)/2008, s. 233–265.
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są w większości raczej reakcją na zjawiska Web 2.0 niż nowymi praktykami 
sztuki. Jednak skupiając się na legitymizowaniu lub zwalczaniu alternatywnego 
obiegu, nadal w niewielkim stopniu zauważają relacyjny charakter sieci, w któ-
rym spotyka się ona z istotą istnienia sztuki w świecie społecznym. Przeniesie-
nie w koncepcji kultury uczestnictwa akcentu z praktyk twórczych na relacyjne 
nie podważa sensu sztuki, a raczej efekt ciągłego ruchu/obiegu treści podkreśla 
jej żywy charakter. Polityki publiczne dotyczące dostępności kultury lub digi-
talizacji dóbr kulturowych mogłyby pójść o krok dalej, nie tylko dając bierny 
dostęp, ale obserwując, w jaki sposób dostarczane treści funkcjonują w obiegu, 
wykorzystać ich angażujący charakter w sferach, takich jak edukacja kultural-
na, artystyczna czy na przykład rozwój widowni.

ONlY ACCESS? ONlY CiRCulATiON? ARTiSTiC ACTiviTY ONliNE 

The article presents artists’ strategies regarding the internet reality. Once again,it discusses 
such phenomena connected with participatory culture as: democratization of art, blurring 
the lines between the artist and the public, and new art contexts, attempting to find out 
what really changes in the contemporary Art World. By looking at the online activity 
of artists and audiences, it emphasizes the value of the circulation of art as a dialogue 
essential to its existence. 
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KOMIKS  
JAKO MEDIUM  
PARTYCYPACYJNE

W książce Kultura wizualna a edukacja 
Natalia Pater-Ejgierd określiła potrze-
bę rozwijania alfabetyzmu wizualnego 
i medialnego mianem jednego z najważ-
niejszych wyzwań współczesnej eduka-
cji. Jak argumentuje autorka za Paulem 
Messarisem: „Zagadnienie alfabetyzmu 
wizualnego wiąże się więc z szerokim 
obszarem wiedzy dotyczącej:
– umiejętności percepcyjnych rozwija-

nych w czasie procesu socjalizacji,
– umiejętności odczytywania treści wi-

zualnych,

Tomasz Żaglewski – adiunkt 
w Instytucie Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Obec-
nie zajmuje się teorią komik-
su w kontekście współczesnej 
kultury medialnej i audiowi-
zualnej, czego efektem ma być 
książka poświęcona filmowym 
adaptacjom komiksu. Publi-
kował m.in. w „Kwartalniku 
Filmowym”, „Przeglądzie Kul-
turoznawczym”, „Zeszytach 
Komiksowych” i „Studiach Kul-
turoznawczych”.
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– umiejętności krytycznej ewaluacji materiałów wizualnych,
– umiejętności twórczego odbioru estetycznych własności kultury wizualnej”1.

W dalszej części pracy Pater-Ejgierd zauważa jednak, iż zasadniczą rolę w roz-
wijaniu kompetencji niezbędnych do poruszania się we współczesnym, pod-
danym wszechobecnej wizualizacji i mediatyzacji świecie, odgrywają media 
tradycyjne – nie technologiczne multimedia, lecz klasyczne przekazy graficz-
ne – obrazy, grafiki czy komiks. Ten ostatni zdaje się zajmować szczególne 
miejsce, ponieważ najbardziej spośród mediów analogowych zapowiada, lub 
też bezpośrednio realizuje, wiele rozwiązań i strategii estetycznych, które dziś 
przypisuje się wyłącznie tak zwanym nowym mediom. Zasadniczą tezą niniej-
szego artykułu jest zatem przekonanie, iż w przypadku komiksu można mówić 
o pewnej formie medialnej, która nie tylko zawiera formalne właściwości przy-
należne, jak często błędnie się przypuszcza, wyłącznie najnowszym technolo-
giom medialnym, ale która właśnie z tego powodu powinna być włączona do 
współczesnej edukacji wizualnej i medialnej. W tym kontekście rozpatrywanie 
miejsca komiksu musi zawierać odpowiedzi na dwa kluczowe pytania. Przede 
wszystkim należy określić, na ile rozwiązania kojarzone dziś z tak zwaną kul-
turą prosumpcji lub kulturą uczestnictwa są zbieżne z rozwiązaniami wystę-
pującymi w starszych wariantach popkultury, wśród których komiks – szcze-
gólnie w postaci popularnych tytułów amerykańskich – może być uznany za 
pionierski w zakresie nowych rozwiązań o charakterze narracyjnym, ekono-
micznym czy partycypacyjnym. Innymi słowy, warto zbadać, na ile kategorie, 
które Henry Jenkins zdaje się ekskluzywnie rezerwować dla najnowszych roz-
wiązań medialnych i powiązanej z nimi kultury – jak autorstwo przez współ-
pracę, synergia, sztuka tworzenia światów, opowieści transmedialne itd. – są 
faktycznie nowatorskimi osiągnięciami wynikającymi z właściwości najnow-
szych mediów, a na ile stanowią jedynie przetworzenie cech kluczowych dla 
opowieści popkulturowych w ogóle, w znacznie szerszym spektrum czasowo-
-medialnym. Tego zagadnienia nie zamierzam jednak poruszać w niniejszym 
studium, a czytelników zainteresowanych zasygnalizowaną kwestią odsyłam 
do innej publikacji, w której rozważam ten problem2. Po drugie, przy uznawa-
niu komiksu za inspirację dla dzisiejszych multimediów warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czy komiks jest medium partycypacyjnym? Na pierwszy rzut 
oka ta kategoria może brzmieć bezsensownie, bowiem każda forma medialna 
zakłada partycypację ze strony potencjalnego odbiorcy niezależnie od tego, ile 
twórczego wysiłku dane medium wymaga ze strony widowni. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, iż w ciągu ostatnich lat wykształciła się pewna grupa mediów 
– określanych wymiennie mianem nowych mediów, mediów społecznościo-
wych, mediów cyfrowych itd. – w przypadku których kwestia aktywnej party-
cypacji ze strony odbiorcy jest szczególnie często i wyraźnie podnoszona jako 
najważniejsza „zmiana”, jaką owe media oferują. Ten właśnie wątek postaram 
się w niniejszym tekście rozwinąć.

1 N. Pater-Ejgierd, Kultura wizualna a edukacja, Fundacja „Tranzyt”, Poznań 2010, s. 159–160.
2 Zob. T. Żaglewski, Wiele frontów „Tajnych Wojen”. Komiksowy crossover jako hybryda 

narracyjna, „Studia Kulturoznawcze” 2(8)/2015.
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Przyglądając się czołowym publikacjom poświęconym próbom opisania tak 
zwanych mediów partycypacyjnych łatwo zauważyć, iż większość z nich 
wymienia określony zestaw właściwości, które powszechnie przypisuje się 
owym formacjom medialnym. W dużym skrócie technologie te najlepiej zdają 
się opisywać dwa terminy: interaktywność i hipertekstualność. To właśnie od 
obecności i natężenia wspomnianych właściwości zależy, czy dane medium 
można jeszcze zaliczyć do tradycyjnych mediów (w domyśle, w mniejszym 
stopniu opartych na czynnym uczestnictwie odbiorcy), czy też można je już 
określić mianem nowego medium (w o wiele większym stopniu uzależnione-
go od owego uczestnictwa). W tym miejscu warto precyzyjnie zdefiniować, 
co te dwie kategorie miałyby oznaczać w interesującym mnie kontekście. Jed-
na z najlepszych i najbardziej wszechstronnych definicji interaktywności znaj-
duje się w pracy Erica Zimmermana Narrative, Interactivity, Play and Games: 
Four Naughty Concepts in Need of Discipline, w której autor wyszczególnił 
cztery podstawowe rodzaje interaktywności, zaznaczając przy tym słusznie, iż 
w zasadzie każda forma medialna operuje którymś z wariantów opisywanej 
interaktywności. W zaproponowanym rozróżnieniu mamy zatem do czynie-
nia z tak zwaną interaktywnością poznawczą, w przypadku której mowa jest 
o operacjach mentalnych prowadzących do określonego sposobu interpretacji 
danego dzieła. Jak komentuje Zimmermana Ryszard W. Kluszczyński: „Zim-
merman mówi tu o partycypacji interpretacyjnej, o zaangażowaniu w dzieło 
na poziomie interakcji psychologicznych, emocjonalnych, hermeneutycznych 
i semiotycznych”3. Drugi rodzaj interaktywności, podobnie jak pierwszy, przy-
porządkowany wariantowi tak zwanej interaktywności zewnętrznej, autor de-
finiuje jako interaktywność funkcjonalną, oznaczającą dopuszczalne operacje 
na gruncie określonej materialności danego medium lub nośnika. Interaktyw-
ność eksplicytna oznacza z kolei „czynności wynikające z nielinearnych wła-
ściwości dzieła/tekstu, sięgające również po strategie wyboru, otwierające się 
na wydarzenia przypadkowe […]. Kształtowana tu partycypacja ma charakter 
otwarty, określany jedynie przez wybory i procedury zaprojektowane w ra-
mach dzieła/tekstu”4. Ostatnią kategorią jest tak zwana meta-interaktywność, 
która zasadniczo dotyczy nie tyle konkretnego artefaktu kulturowego, ile jego 
ulokowania w intertekstualnej przestrzeni wielu tekstów; staje się ona tym sa-
mym zbiorem możliwych form partycypacji polegających na poruszaniu się 
w przestrzeni międzytekstowej i łączeniu oferowanych przez nie narracji.

Do kwestii zaproponowanych tu wariantów interaktywności w kontekście me-
dium komiksowego powrócę w dalszej części tekstu. Wpierw chciałbym od-
nieść się bowiem do drugiej z kluczowych metafor służących zdefiniowaniu 
unikatowych właściwości współczesnych mediów partycypacyjnych, czyli 
hipertekstualności. O ile większość badaczy skłonna jest przyznać, iż z pew-
nymi odmianami interaktywności spotykamy się w zasadzie w każdej możli-
wej odmianie medialnej, o tyle hipertekstualność wydaje się kategorią zare-

3 R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spek-
taklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 161.

4 Tamże.
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zerwowaną wyłącznie dla efektów postinternetowej rewolucji technologicznej. 
Znów jednak należy przede wszystkim dokładnie określić, czym w zasadzie 
jest owa forma hipertekstualna i jak jej integralne składniki mają się do bar-
dziej klasycznych rozwiązań tekstualno-medialnych. Jeden z najbardziej kom-
pleksowych opisów kategorii hipertekstualności znajduje się w książce Piotra 
Celińskiego Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu5, w której autor 
zaproponował bardzo szerokie i wieloaspektowe rozumienie hipertekstu po-
przez wyodrębnienie jego kluczowych elementów bazowych. Zdaniem autora 
o odmienności form hipertekstualnych od klasycznych tekstów mają świadczyć 
następujące elementy: pojawienie się nowych wymogów adresowanych do od-
biorców stających się tak zwanymi wreaderami, encyklopedyczny charakter 
przekazów hipertekstualnych, ich „kłączliwy” charakter, adekwatność katego-
rii leksji Rolanda Barthes’a do opisu odczytywania przekazów hipertekstual-
nych oraz tkwiąca w nich poststrukturalistyczna logika konstrukcyjna. Anali-
zując elementy wskazane przez Celińskiego, warto zacząć od kwestii narodzin  
wreadera w obliczu powszechnie dziś ogłaszanej „śmierci autora”. Jak definiu-
je autor:

W rezultacie zaburzenia ról czytelnik dzieła literackiego z roli konsumenta przecho-
dziłby na pozycję producenta tekstu. Stawałby się w ten sposób wreaderem (pojęcie po-
chodzi od pomieszania i gry słów w języku angielskim, gdzie write znaczy pisać, a read 
czytać, a więc write i read razem to wread) – jednocześnie odbierającym i konstruują-
cym zarówno sam tekst, jak i jego znaczenia. W czasie czytania hipertekstu wreaderzy 
poruszają się w dowolnych kierunkach, korzystając z mnogości linków, wyznaczają nie-
zliczone ścieżki wędrówki przez treści6.

Zaproponowana tu kategoria wreadera w szerszym kontekście współczesnych 
teorii popkultury dająca się skojarzyć z kategorią prosumenta, byłaby zatem 
nowa o tyle, o ile odnosi się do kategorii (hiper)tekstów, które niejako wprost 
zapraszają owego wreadera do wskazanej, dowolnej wędrówki przez tekst. To 
z kolei jest możliwe dzięki specyficznie „nowomedialnej” konstrukcji hipertek-
stu, która opiera się między innymi na koncepcji budowli o charakterze ency-
klopedycznym lub szerzej – na kategorii bazy danych. W tym miejscu warto 
przywołać słowa pioniera myślenia o hipertekstualnej kulturze w kategoriach 
bazy danych, Lva Manovicha:

Obiekty nowych mediów bez względu na to, czy wykorzystują zaawansowane model 
bazy danych czy nie, z punktu widzenia doświadczeń użytkownika są bazami danych 
w bardziej ogólnym sensie. Wydają się zbiorem elementów, na których użytkownik 
może dokonywać operacji rożnego rodzaju – oglądać, nawigować, wyszukiwać7.

5 P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej, Wrocław 2010.

6 Tamże, s. 166.
7 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 334.
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A w innym miejscu ten sam teoretyk dodaje: „Baza danych jako forma kulturo-
wa przedstawia świat w postaci listy elementów, których w żaden sposób nie 
porządkuje”8.

Określony sposób konstruowania przekazów hipertekstualnych – opartych na 
logice encyklopedii lub bazy danych – oraz wymuszany przez taką strukturę 
nowy rodzaj partycypacji użytkownika stającego się wreaderem to nie wszyst-
kie właściwości omawianej kategorii. Kolejną jest zaproponowana przez Gil-
les’a Deleuze’a i Félixa Guattariego kategoria kłącza, mająca określać zdecen-
tralizowaną oraz nieograniczoną strukturę cyberrzeczywistości i nomadyzmu 
jako strategie poruszania się po owym świecie. Jak pisze Celiński: „Nomadycz-
ną wędrówkę odbywają z pasją także użytkownicy internetu. Wielu z nich 
znajduje spełnienie w chaotycznym błąkaniu się po niezmierzonych przestrze-
niach baz danych zarówno w poszukiwaniu określonych informacji, jak i prze-
mierzając je bez jasno wyznaczonego celu, dla satysfakcji z samego ruchu 
i urody przemieszczania się, odkrywania nieznanych dotąd lokalizacji”9. Od-
czytanie równie przepastnego hipertekstu skłania jednak, jak konstatuje autor, 
do wyszukiwania ukrytych i nie wprost wyrażonych sensów, których odkrywa-
nie może stać się dodatkową przyjemnością dla wreadera w toku jego porusza-
nia się po międzytekstowej przestrzeni. Dowolny hipertekst składa się zatem 
z zestawu określonych leksji (w rozumieniu Barthes’a), nie tylko w wymiarze 
ideologicznym, lecz także formalnym, łącząc w sobie na przykład materiały 
wideo, klasyczny tekst i animację. Ostatnią wreszcie z kluczowych dla Celiń-
skiego właściwości formalnych hipertekstualnej kategorii jest jej dekonstruk-
cyjny charakter, który najsilniej zdaje się różnicować te warianty przekazów 
od mediów nie-hiepertekstualnych. „Hipertekst jest – jak podsumowuje autor 
Interfejsów – strukturą w większości zdecentralizowaną – obfitująca w równo-
ważne miejsca startu, przebiegu i zakończenia – zatem skonstruowaną w lo-
gice demontażu i rozplenienia sensów charakterystycznej dla dekonstrukcji. 
Hipertekst stanowi w tym sensie ucieleśnienie tej strategii, bo sam jest dekon-
strukcją tekstualności”10.

Zaprezentowany opis dwóch najważniejszych cech kojarzonych z kategorią 
mediów partycypacyjnych wyczerpująco charakteryzuje potencjalne właści-
wości, które decydują o tym, że owe media można uznać za istotnie odmien-
ne (pod względem aktywnej postawy użytkownika) od mediów tradycyjnych, 
które owej aktywności w równie dużym natężeniu rzekomo nie wymagały. 
Chciałbym przeciwstawić się powyższej tezie, głoszącej przekonanie o unika-
towym charakterze współczesnych mediów partycypacyjnych, i udowodnić, iż 
w przypadku medium analogowego (komiksu) można mówić o właściwościach 
typowych dla mediów cyfrowych i zaskakująco bliskich lub wręcz równoważ-
nych względem zrekonstruowanych powyżej kategorii interaktywności oraz hi-
pertekstualności. Wpierw należy jednak ponownie przedstawić kluczowe za-

8 Tamże, s. 342.
9 P. Celiński, dz. cyt., s. 189.
10 Tamże, s. 193.
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łożenia teorii komiksu, a następnie przeciwstawić je zdefiniowanym wcześniej 
właściwościom nowych mediów. Z racji ograniczonego miejsca chciałbym wy-
sunąć zaledwie jedną propozycję teoretyczną dotyczącą komiksu, która będzie 
jednak zawierać wszystkie kluczowe dla końcowych wniosków aspekty komik-
sowego medium. Wybraną koncepcją są tezy zwarte w swoistym podręczniku-
-komiksie autorstwa Scotta McClouda Zrozumieć komiks11, która ostatnio trafiła 
wreszcie do rąk polskiego czytelnika. Kultowa już niemalże pozycja nie jest co 
prawda szczególnie zaawansowana metodologicznie lub teoretycznie, o czym 
chociażby wspomina we wstępie do polskiego wydania Jerzy Szyłak12. Pomimo 
tych braków jest to jednak praca precyzyjna i cenna dla zrozumienia języka 
komiksu, ponieważ zawiera obserwacje nie tylko badacza, ale i praktyka ko-
miksu, który poszczególne cechy medium definiuje na podstawie własnej dzia-
łalności twórczej, zmierzającej do wywołania określonego efektu u odbiorcy. 

Kategoria aktywnej partycypacji odbiorcy w kontekście odbioru przekazu ko-
miksowego pojawia się w książce McClouda kilkukrotnie i odnosi do najbar-
dziej kluczowych właściwości medium. Warto przy tym pamiętać, iż jedną 
z najważniejszych inspiracji teoretycznych dla autora są obserwacje Marshal-
la McLuhana zawarte w jego przełomowej analizie Zrozumieć media, w któ-
rej medioznawca ten przyporządkował komiks do kategorii mediów zimnych, 
czyli wymagających o wiele więcej aktywnej pracy ze strony odbiorcy niż na 
przykład film. Prowadząc obserwacje w tym właśnie duchu, autor książki Zro-
zumieć komiks pierwszą uwagę odnośnie partycypacji odbiorcy w zakresie 
rozumienia komiksu formułuje przy okazji omawiania komiksowego języka, 
którego jednym z najważniejszych elementów jest tak zwany cartoon. Zda-
niem McClouda, definiując immanentne właściwości języka komiksowego, za 
kluczową jego funkcję należy uznać cartooning, czyli tendencję do przedsta-
wiania świata nie w stylu ultrarealistycznym, lecz upraszczającym, sprowadza-
jącym poszczególne postacie, przedmioty oraz scenografie do ich podstawo-
wych właściwości. Ta cecha komiksu, często wykorzystywana jako argument 
przeciw temu medium, które rzekomo używa prostackiego języka wizualnego, 
odgrywa w istocie ważną rolę w uaktywnianiu operacji poznawczych odbior-
cy. Autor definiuje tę zależność następująco: 

Ikony potrzebują naszego uczestnictwa, aby zadziałały. W tym rysunku [przedsta-
wiającym najbardziej schematyczny wizerunek twarzy sprowadzony do koła, dwóch 
kropek i poziomej linii – T.Ż.] jest tylko tyle życia, ile sam(a) w niego tchniesz. Aby two-
rzyć mnie na tych kartach, kadr po kadrze, potrzebny jest wysiłek nie tylko rysownika, 
ale i twój. Minęło już ponad dwadzieścia lat od chwili, kiedy McLuhan zauważył, że 
ludzie w drugiej połowie XX wieku pragną nie celów, tylko ról! A w systemie wizualnej 
ikonografii o to właśnie chodzi13.

Jednak w przypadku komiksu nie tylko sam język wizualny można potraktować 
za wyjątkowy atraktor odbiorczej partycypacji, który z racji swej umowności 

11 S. McCloud, Zrozumieć komiks, przeł. M. Błażejczyk, Kultura Gniewu, Warszawa 2015.
12 Zob. J. Szyłak, Zrozumieć Scotta McClouda, [w:] S. McCloud, dz. cyt., s. III–V.
13 Tamże, s. 59.
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skłania jednocześnie czytelnika do re-konstruowania określonych wizerunków. 
Okazuje się również, że sama forma narracji komiksowej bierze istotny udział 
w konstruowaniu „zimnego” przekazu komiksowego. Kluczowym elementem 
jest tu oczywiście tworzenie danego schematu narracyjnego w oparciu o ciąg 
zestawionych ze sobą ilustracji (najczęściej zamkniętych w pojedynczych ka-
drach), które wspólnie składają się na określony schemat fabularny. Tym, co 
odróżnia komiks od innych mediów operujących narracjami wizualnymi, jest 
znacznie większa rola, jaka przypada odbiorcy. Jak konstatuje McCloud:

W życiu codziennym często zdarza się nam dookreślać niekompletny obraz, posługu-
jąc się przy tym doświadczeniem przeszłości. Niektóre formy dookreślania są wynikiem 
celowych działań artystów. Ich celem jest wywołanie efektu suspensu lub rzucenie od-
biorcom wyzwania […]. W mediach elektronicznych mamy bezustannie do czynienia 
z dookreślaniem. W przypadku filmu dookreślenie następuje dwadzieścia cztery razy na 
sekundę – nasz mózg wspomagany zjawiskiem trwania wrażenia wzrokowego, zamie-
nia serię nieruchomych obrazów w ciągłe, ruchome przedstawienie14.

Uściślanie zatem, w dość szerokim rozumieniu, jakie proponuje McCloud, 
można by uznać za kluczową funkcję mediów przede wszystkim wizualnych 
– choć nie tylko – w przypadku których odbiorca musi wykonać określone ope-
racje, niezbędnych dla zrozumienia wyrażonych nie wprost sytuacji i sensów. 
W przypadku komiksu funkcja dookreślania jest tym bardziej istotna i o wie-
le bardziej aktywizująca „twórcze” działanie odbiorcy – bazuje ona przede 
wszystkim na jednym z kluczowych elementów komiksowej formy, czyli odstę-
pie między kadrami. Zdaniem badacza komiksu:

Tutaj, w przepaści odstępu, ludzka wyobraźnia zamienia dwa obrazki w jedną myśl 
[…]. W mediach elektronicznych dookreślanie jest procesem ciągłym, w znacznym 
stopniu bezwolnym i praktycznie niedostrzegalnym. Ale w komiksie nie następuje ono 
ani w sposób ciągły, ani bezwolny! Każdy czyn popełniony na papierze przez rysownika 
komiksowego wymaga współudziału podżegacza i cichego wspólnika, równorzędnego 
partnera w zbrodni, zwanego czytelnikiem […]. W komiksie dookreślenie buduje po-
czucie bliskości, niemal tak silne, jak w przypadku słowa pisanego. Jest to niejawny, 
milczący kontrakt między twórcą a odbiorcą15.

Ostatnią z kluczowych dla niniejszego studium konsekwencji teorii McClouda na 
temat formalnych właściwości komiksowego języka jest wprowadzona przez nie-
go kategoria „sztuki interwałów”, która opisuje zasygnalizowaną już aktywną i po-
znawczą postawę odbiorcy w trakcie lektury. Jak czytamy w Zrozumieć komiks:

Czy jest możliwe, żeby dwa sąsiadujące ze sobą kadry nie miały ze sobą nic wspólnego? 
Ja tak nie uważam. Nieważne, jak bardzo różnią się od siebie, jest taka nieuchwytna 
siła, która pomaga nam odnaleźć znaczenie nawet w najbardziej zaskakujących połą-
czeniach. Takie przejścia mogą nie mieć sensu w potocznym rozumieniu tego słowa, 
ale w umyśle czytelnika na pewno zrodzi się jakieś logiczne ich wyjaśnienie. Układając 
dwa lub więcej obrazków w sekwencję, obdarzamy je jednostkową tożsamością i zmu-
szamy czytelnika do potraktowania ich jako jedną całość16.

14 Tamże, s. 65.
15 Tamże, s. 66–68.
16 Tamże, s. 73.
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W publikacji McClouda trudno znaleźć bardziej wymowny fragment opisujący 
najbardziej adekwatną zdaniem autora kategorię, służącą ukazaniu wyjątko-
wości komiksowego języka. Podtytuł oryginalnej wersji książki – Niewidzialna 
sztuka – jednoznacznie wskazuje na ów unikatowy charakter komiksu, który, 
wymagając od czytelnika, jak się okazuje, bardzo zaawansowanych operacji 
poznawczych, zmusza go przede wszystkim do postrzegania tego, co wyrażo-
ne jest nie wprost, a jedynie zasugerowane, przy jednoczesnym poruszaniu się 
między kadrami, a nie tylko w ich obrębie. „Dookreślenie może być równie po-
tężnym środkiem wyrazu wewnątrz kadrów, jak pomiędzy nimi, jeśli rysownik 
zdecyduje się pokazać tylko fragment danej sceny. Komiksy potrafią pokazy-
wać nam rzeczy w sposób szaleńczo niejasny. Pokazując niewiele albo prawie 
nic z danej sceny i oferując czytelnikom tylko podpowiedzi, rysownik może 
uruchomić w ich wyobraźni bardzo różne reakcje”17. Podsumowując kluczową 
wykładnię swoich obserwacji, autor stanowczo podkreśla, iż „twórca komiksu 
zaprasza nas do milczącego tańca między tym, co widać i czego nie widać. 
Widzialnym i niewidzialnym”18.

Sądzę, że na podstawie zrekonstruowanych powyżej kluczowych założeń 
teorii komiksu autorstwa Scotta McClouda i przywołanych wcześniej podsta-
wowych założeń definiujących współczesne media partycypacyjne czytelnik 
potrafiłby już wskazać kilka punktów stycznych między oboma zjawiskami. 
Wspomnianą powyżej „niedookreśloną” właściwość medium komiksowego 
można by zatem uznać i za interaktywną (we wszystkich czterech wariantach 
Zimmermana), i za hipertekstualną (w zakresie wymogów stawianych przed 
wreaderem, struktury komiksu bliskiej graficznej bazie danych, nomadycznego 
sposobu jego lektury, konieczności rekonstrukcji leksji oraz dekonstrukcyjnego 
charakteru komiksowej wizualności). Medium komiksowe zdefiniowane przez 
McClouda dopuszcza więc warianty interaktywności poznawczej (odnoszącej 
się do komiksowej narracji), funkcjonalnej (odnoszącej się do komiksowej for-
my – zarówno drukowanej, jak i cyfrowej) oraz meta-interaktywności (w za-
kresie np. współzależności danych tytułów komiksowych lub prac określonego 
autora). Okazuje się jednak, iż komiks proponuje czytelnikom także specyficz-
ną formę interakcji wewnętrznej, zapraszając go – pomimo swej często linear-
nej budowy – do nielinearnych wyborów i indywidualnych ścieżek interpreta-
cyjnych, warunkowanych opisaną powyżej „niewidzialną” zawartością danego 
utworu. Warto przy tym zaznaczyć, iż owa nielinearność komiksu odnosi się 
nie tylko do kwestii poznawczych wyborów, lecz także do fizycznego obco-
wania z danym tekstem, co inny praktyk i teoretyk komiksu, Will Eisner, okre-
ślił swego czasu mianem częstego skłaniania się oka czytelnika komiksów do 
„wałęsania się” między kadrami, wbrew ich sekwencyjnemu uszeregowaniu19. 
Zasadne okazuje się też określenie komiksu mianem struktury pre-hipertekstu-
alnej, odwołującej się bardziej do współ-twórcy niż tradycyjnego czytelnika. 
Utwór komiksowy jako całość, a szczególnie jego elementy, czyli ilustracje, 

17 Tamże, s. 86.
18 Tamże, s. 92.
19 Zob. W. Eisner, Comics and Sequential Art, Poorhouse Press, Tamarac 2005.
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kadry i strony, są niczym innym, jak zbiorem manovichowskiej bazy danych, 
której uszeregowanie zależy tylko i wyłącznie od percepcyjnej pracy wreadera, 
opartej częstokroć na wyszukiwaniu i konstruowaniu owych ukrytych między 
kadrami sensów i znaczeń. Komiks wreszcie w najoczywistszym sensie jawi 
się jako medium dekonstrukcyjne, po pierwsze z racji wspomnianej właści-
wości posługiwania się uproszczonym językiem cartoonu, po drugie – z racji 
radykalnych zabiegów rozbijających sceny i sekwencje na ciąg uproszczonych 
wizualizacji.

Nie chciałbym, aby zaprezentowana teza została uznana za skończony projekt 
interpretacyjny. W tym celu należałoby podjąć o wiele bardziej zaawansowa-
ny i rozbudowany wysiłek analityczny, który mógłby rozwinąć ową zależność 
między językiem komiksu a językiem nowych mediów. Sądzę jednak, że tego 
rodzaju poszukiwania są wyjątkowo cenne – zarówno dla teoretyków mediów, 
jak i praktyków, zaangażowanych w poszerzanie wspomnianego we wstępie 
alfabetyzmu wizualnego. Ci pierwsi bowiem, niesłusznie eliminując komiks 
jako medium niepoważne ze spektrum swoich zainteresowań, mają szansę 
wyjść poza ograniczające spojrzenie na tak zwane nowe media i odszukać ele-
menty kultury uczestnictwa w starszych rozwiązaniach medialnych. Ci drudzy 
z kolei mogą zyskać potężnego sojusznika, który w klarowny i inspirujący spo-
sób może ukazać kluczowe właściwości współczesnej kultury multimedialnej 
i wizualnej w starszych, a jednak równie zaawansowanych formach kultury.

COMiCS AS A PARTiCiPATORY MEDiuM 

Discussions about the current media often cite the thesis that the „novelty” of the current 
technologies lies in their ability to offer recipients a unique experience. The recurrent 
buzzwords used to describe these „new media”, such as interactivity, hypertextuality or 
immersivity, lead to the conclusion that an innovative category of media messages which 
engage recipients in a multi- and transmedial way, has really existed only for a dozen or 
so years. However, when we consider more classic media, it quickly becomes clear that 
some of the solutions commonly ascribed to their digital counterpart are in fact only the 
next stages in the evolution of the traditional, analogue media which exhibit very modern 
and „new” properties. This study presents an analysis of comics, which – despite being 
commonly included in the realm of the „old” media – feature a number of solutions that 
definitely make it an interactive and hipertextual medium. 
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AKTORZY-SIECI  
W ZBIOROWO-
ŚCIACH  
HAKERSKICH
Komunikat z badania etnograficznego

W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce 
pojawiło się kilkanaście inicjatyw okre-
ślanych jako fablaby, hackerspace czy 
makerspace. Przybrały one formę sto-
warzyszeń, półautonomicznych jed-
nostek kulturalnych lub akademickich. 
Choć wiele z tych inicjatyw miało krót-
kotrwały charakter, to niektóre osiągnę-
ły stabilność organizacyjną. Na przykład 
Hackerspace Warszawa, rozumiany za-
równo jako miejsce, jak i stowarzysze-
nie, od ponad 3 lat gromadzi miłośników  

Marcin Zaród – socjolog techni-
ki i fizyk, doktorant w Instytucie 
Socjologii UW, badacz w La-
boratorium Ekonomii Cyfro- 
wej UW. Zajmuje się obszara-
mi przecięcia nauki i techniki, 
poruszając się na styku teorii 
aktora-sieci i jej krytyk (Karin 
Knorr-Cetina, Susan Leigh Star, 
Peter Galison). W Centrum Na-
uki Kopernik zajmuje się ko-
munikacją naukową.
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informatyki, elektroniki i druku 3D, oferując im całodobowy dostęp do maszyn 
i społeczności. Trwałe inicjatywy można też znaleźć między innymi w Trójmie-
ście, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.

Rozwój takich kolektywów związany jest z upowszechnieniem technik druku 
3D, przystępnych układów elektronicznych (Arduino, Raspberry Pi) oraz kon-
cepcji „zrób-to-sam”. Na podstawie stron internetowych stowarzyszeń i komu-
nikacji mailowej można stwierdzić, że ich członkowie odwołują się do etosu 
hakerskiego lub do nowszego pojęcia makera. Pierwsze odwołanie kładzie na-
cisk na otwarte/wolne oprogramowanie, prywatność i nonkonformizm. Drugie 
– akcentuje zaradność, sprawność manualną i umiejętność władania technika-
mi produkcji. Członkowie obu typów kolektywów akcentują niezależność od 
władz politycznych lub naukowych.

informacje o badaniu

Od października 2013 roku, jako doktorant Instytutu Socjologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, prowadzę badanie etnograficzne mające na celu wyjaśnie-
nie mechanizmów tworzenia wiedzy w zbiorowościach hakerskich. Badanie 
obejmuje regularne obserwacje w jednej z takich organizacji oraz serię krót-
szych wejść badawczych w pięciu innych. Obserwacja prowadzona jest jawnie 
w ramach metody obserwacji uczestniczącej. Jako metody pomocnicze i trian-
gulacyjne stosuję wywiady pogłębione, wywiady eksperckie i analizę treści 
w komunikacji internetowej. Obecnie na materiał badania składają się notatki 
z ponad stu dni obserwacji oraz transkrypcje kilkudziesięciu wywiadów i roz-
mów. Dokładne informacje o standardowych elementach badania można zna-
leźć w opisie pełnym grantu1.

Ponieważ anonimowość uniemożliwia korzystanie z metody otwartego notat-
nika, zdecydowałem się na podejście hybrydowe w walidacji. Publikuję nagra-
nia swoich referatów i udostępniam badanym szkice artykułów naukowych. 
Niektórzy badani uczestniczą też w prowadzonych przeze mnie seminariach 
naukowych i popularnonaukowych, mając prawo zaprezentowania innych niż 
proponowane przeze mnie wyjaśnienia.

Specyfika teoretyczna

Z uwagi na krótką historię badanych grup brakuje prac socjologicznych opisu-
jących analizowane przeze mnie kolektywy. Istnieją oczywiście badania socjo-
logiczne poprzednich generacji kolektywów hakerskich i miłośników wolnego  

1 Zob. http://www.academia.edu/10451080/Actor-Networks_in_Hacking_Communities (1 listo- 
pada 2015).
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oprogramowania2, ale nie ma aktualnych badań dla regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej, szczególnie badań powiązanych z konkretnymi systemami edu-
kacyjnymi i lokalnymi instytucjami społecznymi.

Nie zadowalając się eksploracyjnym charakterem badania, zdecydowałem się 
osadzić metodykę i analizę w ramach studiów nad nauką i techniką (STS – 
Science and Technology Studies). Innymi słowy – zamiast analizować hakerów 
jako ruch społeczny, kontrkulturę lub grupę polityczną zdecydowałem się po-
łożyć nacisk na kwestie epistemologii.

Jako ogólną ramę metodologiczną przyjąłem Latourowską teorię aktora-sieci. Ta 
niebanalna ontologicznie i epistemologicznie teoria szczególnie dobrze nadaje 
się do badań empirycznych techniki, głównie ze względu na zawarty w niej po-
stulat analizy aktorów nie-ludzkich oraz ścisłe osadzenie w tradycji STS3.

Rezultaty i perspektywy

Rezultaty zwiadu badawczego, historię i ogólną charakterystykę omówiłem 
w artykule naukowo-metodycznym. Wskazałem też znaczenie badań i praktyk 
kolektywów hakerskich dla edukacji formalnej, a także omówiłem ówczesną 
sytuację hack/make na świecie. Artykuł był adresowany zarówno do środowisk 
naukowych, jak i praktyków edukacji, co ograniczyło jego ambicje teoretyczne4.

Bardziej rozbudowany od strony teoretycznej jest artykuł analizujący kolektywy 
hakerskie jako przestrzenie wymiany. Przeanalizowałem w nim kontakty kolekty-
wów z uczelniami, administracją samorządową, biznesem i środowiskami aktywi-
stycznymi, patrząc na te organizacje nie jako na przejaw osobnej kultury haker-
skiej, ale na miejsce, gdzie różne grupy mogą wymieniać się zasobami i wiedzą5.

Obecnie pracuję nad analizą ukierunkowaną i artykułem koncentrującym się 
na pytaniu: na ile hackerspace może być laboratorium? Główne zagadnienia 
empiryczne, na których obecnie się koncentruję, to między innymi udział ko-
lektywów w globalnych transmisjach wiedzy i urządzeń oraz problematyka 
kształcenia i migracji kadr bezpieczeństwa komputerowego.

Komunikat omawia badania w ramach grantu o tym samym tytule, sfinanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium 
(nr. grantu 2014/13/N/HS6/04113).

2 Por. G.E. Coleman, Coding freedom. The ethics and aesthetics of hacking, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2013; J. Söderberg, Free Software to Open Hardware. Critical 
theory on the frontiers of hacking, Författare Johan Söderberg, Göteborg 2011; M. Juza, 
Kształtowanie się społeczności i kultury hakerskiej oraz ich znaczenie dla rozwoju Inter-
netu, „Studia Socjologiczne” 4(191)/2009.

3 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. 
A. Derra, K. Abriszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

4 M. Zaród, Fabryki edukacji. Laboratoria wytwórcze jako nowe narzędzie edukacji tech-
nicznej, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4(48)/2013.

5 M. Zaród, Hacking collective as a trading zone. Notes from the ethnography of hacker-
spaces in Poland. Kultura i Edukacja 4/2015 [w druku]
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KOMPETENCJE  
MEDIALNE JAKO 
KOMPETENCJE  
KULTUROWE
Studia kulturowe i edukacja medialna

Ostatnie dwie dekady rozwoju mediów 
społecznościowych przyniosły zarówno 
wiele nowych form politycznej i spo-
łecznej mobilizacji poprzez media, jak 
i nowe postaci populizmu. Z pewnością 
jednak oprócz uspołeczniających mo-
dusów funkcjonowania sieci i wspiera-
jącego je dyskursu mediów konwergent-
nych pogłębieniu ulegały także te formy 
uczestnictwa w kulturach medialnych, 
które wzmacniały społeczną dyskretność 
„zindywidualizowanej izolacji”. Wszyst-
kie te procesy wymagają analizy kulturo-

Marta Kosińska – adiunkt w In-
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wersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Zajmuje 
się komunikacją medialną, 
artystyczną kulturą audiowizu-
alną, metodami badań kultu-
roznawczych, studiami perfor-
matywnymi, historią kultury, 
edukacją i animacją kulturową. 
Współzałożycielka i działacz-
ka Centrum Praktyk Edukacyj-
nych w Poznaniu, funkcjonu-
jącego obecnie jako operator 
programu NCK „Bardzo Młoda 
Kultura” w regionie Wielkopol-
ska. Autorka m.in. monografii 
Ciało filmu. Medium obecnego 
w powojennej amerykańskiej 
awangardzie filmowej (2012), 
współredaktorka i współau-
torka książek Zawód kurator 
(2014), Cultural Theory and Hi-
story: The Change of Everyday 
Life (2014). 
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wej, która jest w stanie uchwycić dialektykę relacji między „kulturowymi eks-
presjami, społecznymi formacjami a polityką”1, a więc optyki zdolnej ukazać 
kultury medialne w kontekście zjawisk towarzyszących uspołecznieniu. Bada-
nie sposobów użytkowania sieciowych kultur medialnych angażuje zatem kul-
turoznawcze kategoryzacje związane z uczestnictwem w kulturze i dyskursy 
twórczego konsumpcjonizmu w ramach kultury popularnej. To, co popularne, 
i to, co populistyczne, zwykło sytuować się, jak pisał Raymond Williams, mię-
dzy konserwatywnym a lewicowym skrzydłem krytyki, to pierwsze, podejrze-
wając o „demagogię i tanią agitację”, to drugie, punktując za artykulację obaw 
„przed eskalacją skrajnych nastrojów żerujących na popularnych uprzedze-
niach”2. Dla brytyjskich studiów kulturowych to, co popularne, i to, co populi-
styczne, stanowiło zarówno przedmiot badania, jak i projekt polityczny.

Sztuki kłusowania

Podstawowe założenie, charakterystyczne dla studiów kulturowych, określają-
ce sposób funkcjonowania kultury popularnej, w tym medialnej, przypisywało 
odbiorcom modus twórczej aktywności. Codzienność kumuluje się w drobnicy 
twórczych praktyk sztuki życia. W koncepcji kultury popularnej Johna Fiske’a 
jej odbiorcy to podmioty strukturalnie podporządkowane zasadom kapitałowej 
i symbolicznej produkcji, uwięzione w architekturze producenckiego ujedno-
licenia i odbiorczego różnicowania, dominacji i oporu. Z opisanych przez Mi-
chela de Certeau dwóch sposobów zajmowania miejsca w przestrzeni społecz-
nej – strategii i taktyk – to te ostatnie, jako sposoby radzenia sobie podmiotów 
podporządkowanych, zostały potraktowane w postaci całościowej charakte-
rystyki sposobu jej użytkowania3. Jest to konsekwencja perspektywy, w jakiej 
kapitalistyczny sposób produkcji nie pozostawia żadnej terytorialnej „reszty”, 
w obrębie której mogłyby rozwinąć się alternatywne, pozakapitalistyczne mo-
dele ekonomicznego, społecznego i kulturowego wytwarzania rzeczywistości. 
Kreatywność w popularnej kulturze medialnej jest działaniem obejmującym 
z góry określone elementy, ograniczonym możliwościami systemu ekonomicz-
nego, abstrahując od tego, że towary kultury popularnej (w tym media) w rę-
kach odbiorców namnażają bogactwo polisemicznych nadwyżek. Dodatkowo 
produkty semiotycznej twórczości grup oporu osuwają się natychmiast w dia-
lektyczny rytm inkorporacji i system produkcji towarowej po to, by następnie 
– we wzbogaconej formie – dotrzeć do teraz jeszcze lepiej określonych grup 
odbiorczych. Towary przemysłowe w rękach odbiorców przekształcają się 
w zasoby kulturowe, produkcja przemysłowa przechodzi w produkcję kultu-
rową, jednak wiele nie zmieniając w kolejności stadiów samego łańcucha pro-

1 J. Harsin, M. Hayward, Stuart Hall’s „Deconstructing the Popular”: Reconsiderations 
30 Years Later, „Communication, Culture & Critique” 6/2013, s. 202. 

2 R. Williams, Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, Oxford University Press, 
New York 1983, s. 238.

3 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
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dukcji i konsumpcji, inkorporacji i oporu: „sprzeciw wobec danego zjawiska 
musi koniecznie być wyrażany za jego pomocą”4. Ta strukturalna architektura 
zostaje zachowana także w analizach Henry’ego Jenkinsa, gdy pisze on o awer-
sie i rewersie medalu: kultura medialna analizowana z perspektywy produk-
cji to kultura masowa, która dopiero w odbiorczych użyciach przeobraża się 
w kulturę popularną5. Kreatywność, o jakiej więc mowa w kulturoznawczych 
koncepcjach kultury popularnej, to w istocie „produktywność konsumpcji” lu-
dzi podporządkowanych, których taktyką jest opór.

Analiza kulturowa jako forma populizmu

Koncepcja kultury popularnej, rozwijana na gruncie studiów kulturowych  
w latach osiemdziesiątych XX wieku, zaowocowała schematem postępowania 
badawczego, które cechują akcenty zapożyczone z analiz samych wytworów 
towarowych (w tym przemysłu kulturowego) i zastosowane do sposobów ich 
odbioru i użycia. Temu schematowi towarzyszyły założenia charakterystyczne 
dla populizmu kulturowego: (1) o większej kreatywności odbiorców niż syste-
mów nadawczych, (2) o aktywności odbiorczej, (3) o odbiorze jako formie wal-
ki i oporu. Nie tyle sama uwaga analityczna, przykuta do popularnych praktyk, 
miałaby przesądzać o populistycznym charakterze studiów kulturowych, ile – 
podążając za krytyczną kartografią wyznaczoną dla populizmu kulturowego 
przez Jima McGuigana6 – nie do końca adekwatne uchwycenie historycznych 
uwarunkowań kondycji życia podmiotów kultury popularnej i – w opisywanym 
tutaj kontekście – nadmierne skoncentrowanie się analizy kulturowej na twór-
czych mechanizmach oporu bez ich każdorazowych empirycznych weryfika-
cji.

Warto przypomnieć, że dla McGuigana formą analizy kulturowej, która była 
w stanie uniknąć zarzutu o populizm kulturowy, była uprawiana w Birmingham 
w latach siedemdziesiątych analiza subkultur młodzieżowych, łącząca narzę-
dziowość koncepcji hegemonii z teoriami dewiacji i semiologią. Badania nad 
stylami i subkulturami traktowały silnie nacechowane semiotycznie młodzie-
żowe praktyki kulturowe jako formę reakcji na strukturalne uwarunkowania 
ich egzystencji. Punktem odniesienia tych analiz był trójelementowy schemat 
możliwych form grupowej świadomości Franka Parkina (dominującej, negocja-
cyjnej i opozycyjnej), sformułowany w odpowiedzi na dominujące struktury7. 
Jednak, co istotne, analizy stylów były nadal pochodną diachronicznych ujęć 
powojennych przemian polityczno-ekonomicznych, zróżnicowanych społecz-
nych sytuacji poszczególnych grup młodzieżowych czy nieciągłości pokole-

4 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2010, s. 5.

5 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernato-
wicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

6 Zob. J. McGuigan, Cultural Populism, Routledge, London–New York 1992.
7 F. Parkin, Class Inequality and Political Order, Paladin, London 1971.
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niowych8. Brano także pod uwagę procesy rewitalizacyjne brytyjskich miast 
po wojnie, społeczną przebudowę więzów pokrewieństwa, wzrost politycz-
nych nastrojów rasistowskich i konserwatywnych9. Jednak przede wszystkim 
symboliczne praktyki kulturowe, zapośredniczone przez media kultury po-
pularnej, stanowiły zaledwie element szerszej analizy realizowanej na trzech 
poziomach: struktur, kultur i – wreszcie – biografii10. Historyczne wyjaśnienie 
praktyk kulturowych, jako przesunięcia konfliktu pokoleniowego z kontekstu 
interpersonalnego w kolektywny obszar kulturowego systemu symbolicznego, 
ostatecznie osadziło modus analizy w Parkinowskiej postawie negocjacyjnej 
wobec zastanych warunków życia i odczytało systemy subkulturowe jako po-
stawę pośrednią między burżuazyjnieniem a osuwaniem się w lumpenproleta-
riat. Ta bogata architektura analizy kulturowej we wczesnych badaniach szkoły 
z Birmingham nie odrzucała szalenie istotnej dla badań kulturowych i medio-
znawczych dialektyki między tym co społeczne, a tym co kulturowe. Stopnio-
wo została jednak „wypłukana” ze swych strukturalnych niuansów: trzy formy 
świadomości grupowej Parkina uległy najpierw „przepisaniu” na modele de-
kodowania mediów w koncepcji Stuarta Halla, a następnie zredukowane do 
jednej formy: oporu przez konsumpcję. Oporu traktowanego, począwszy od lat 
osiemdziesiątych, częściej jako założenie, a nie wniosek wynikający z empi-
rycznej analizy kulturowej.

Nowy konserwatyzm i dekonstrukcja sieciowego aktywizmu

Konsekwencje populizmu kulturowego jako nastawienia badawczego charak-
terystycznego dla studiów kulturowych najjaskrawiej widać w uproszczonych 
kontynuacjach kulturoznawczo-medioznawczych badań. Już w latach dzie-
więćdziesiątych skupienie analizy kulturowej na aspektach odbioru skiero-
wało badania na ścieżkę, na której zagubiono wymiar studiów kulturowych 
postrzegający „kulturę jako praktykę, formę i instytucję”11. Z dorobku Stuarta 
Halla amerykańskie studia kulturowe zaczerpnęły przede wszystkim koncepcję 
kodowania-dekodowania. Akcenty badawcze zostały tym samym położone na 
działania odbiorcze, w konsekwencji pominięto zaś instytucjonalny, polityczny 
i ekonomiczny aspekt funkcjonowania systemów medialnych. I tak na przykład 
Lawrence Grossberg punktował nadmierne skoncentrowanie amerykańskich 
studiów kulturowych na procesach sygnifikacji oraz zagubienie w analizie in-
stytucjonalnego i krytycznego wymiaru systemów medialnych, a jednocześnie 

8 J. Clark, T. Jefferson, Kultury młodzieżowe klasy robotniczej, [w:] Kultura i hegemonia. 
Antologia tekstów szkoły z Birmingham, red. i wybór M. Wróblewski, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

9 P. Cohen, Subcultural Conflict and Working-Class Community, [w:] R. Grimshaw, D. Hob-
son, P. Willis, Introduction to Ethnography at the Centre, [w:] Culture, Media, Language. 
Working Papers in Cultural Studies 1972–79, Routledge, London 2005. Zob. też: J. Foster, 
Docklands: Cultures In Conflict, Worlds In Collision, UCL Press, London 1999.

10 P. Cohen, dz. cyt.
11 A. O’Connor, The Problem of American Cultural Studies, „Review and Criticism” XII 

1989, s. 408.
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sam realizował wywiedziony z politycznych i aktywistycznych obietnic kontr- 
kultury impet poszukiwania mocy politycznego aktywizowania odbiorców 
przez muzykę i kulturę popularną. Dopiero wyraźna przewaga konserwatyw-
nych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych i bierność polityczna młod-
szych pokoleń zainspirowały rewizję wcześniejszych koncepcji. Jak ironicznie 
zauważał Jim McGuigan (za Paulem Willemenem), wielu teoretyków uprawia-
jących celebrację popularnych gustów i upodobań przeoczyło moment, w któ-
rym gusta te zaczęły schlebiać populistycznym dyskursom12.

Koncepcja kultury konwergencji przedstawiała z kolei swoje produkty jako 
nowe formy praktyk kultury popularnej, sublimując i wyostrzając założenie 
o aktywnym, zaangażowanym odbiorcy. Jedna ze źródłowych dla tego dys-
kursu – koncepcja Henry’ego Jenkinsa – dziedziczyła więc populistyczno-kul-
turowy bagaż najważniejszych tez badań nad kulturą popularną13. W Polsce 
między innymi raport Młodzi i media podkreślał rolę mediów społecznościo-
wych jako narzędzi uspołecznienia i urefleksyjnienia, tworzenia więzi i rela-
cji. Ton raportu odzwierciedlał przekonanie z pierwszej dekady XXI wieku, 
któremu przychylne było wówczas polskie kulturoznawcze medioznawstwo, 
o tym, że semiotyczna zawartość mediów interaktywnych i jej społeczne kon-
sekwencje są raczej efektem swoistości ludzkich relacji zawiązywanych w ich 
obrębie niż specyfiką nowych środków komunikowania14. Tymczasem bada-
nia empiryczne fantomową figurę aktywisty sieciowego często zastępują figurą 
interaktywisty, działającego pod silnym naciskiem konformizacyjnym grup 
ze swojego otoczenia. W Stanach Zjednoczonych wyraźne rysy na koncepcji 
kultury konwergencji pojawiają się na początku lat dwudziestych XXI wieku, 
kiedy zaawansowane wykorzystanie interaktywnych i mobilizujących właści-
wości nowych mediów zaczęło stanowić siłę napędową tendencji o charakte-
rze populistycznym, zarówno po stronie amerykańskiej prawicy, jak i lewicy15. 
James Hay, analizując przykłady amerykańskich populistów, przestawiał ich 
jako „interaktywnych aktywistów”, stwarzających warunki dla zaistnienia róż-
norodnej palety zachowań, spośród których inicjatywność i aktywne zaangażo-
wanie występują razem z konsumencką ekspresywnością. Ta ostatnia, inaczej 
niż w przypadku historycznej kultury popularnej, nieustannie przekształcana 
(z założenia twórczym) przez semiologiczny obrót między produkcją towa-
rową a kulturową, byłaby odmianą democratainment, a dokładniej stanowi-
ła jej pasywno-aktywną odmianę, czyli plebiscyt16. Hay wskazuje jednak na 
jeszcze poważniejszą konsekwencję konwergentnych sieci, coraz częściej ge-

12 P. Willemen, Review of John Hill’s „Sex, class and realism—British Cinema 1956–1963”, 
„Framework” 35/1987, [w:] J. McGuigan, dz. cyt.

13 H. Jenkins, dz. cyt.
14 M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi i media. Nowe 

Media i uczestnictwo w kulturze, Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warsza-
wa 2010, s. 69.

15 J. Hay, „Popular Culture” in a Critique of the New Political Reason, „Cultural Studies” 
vol. 25, 4-5/2011, s. 671.

16 J. Hartley, Television Thruths, [w:] J. Hay, dz. cyt, Willey-Blackwell, London–Boston 
2007, s. 672.
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nerujących i wzmacniających ruchy populistyczne: chodzi mu o wprowadza-
nie „reżimu interaktywizmu” za pomocą sieci zarządzania (ang. networks of 
government), ćwiczących, dyscyplinujących i w rzeczywistości kontrolujących 
aktywno-pasywne hordy i ich zachowania. Wolność i kreatywność w tak funk-
cjonującym systemie są, podobnie jak w kulturze popularnej XX wieku, grą 
ograniczoną li tylko możliwościami tego systemu. Jednak o ile w odniesieniu 
do dawniejszych popularnych praktyk kulturowych zakładano ich semiotycz-
ną kreatywność, „sztukę jako żywą i pozatekstualną rzeczywistość, z gruntu 
i z definicji demokratyczną i społeczną”17, o tyle w tym wypadku chodziłoby 
raczej już nie o tak twórcze „bycie zarządzanym” odpowiednio ograniczonymi 
możliwościami wyboru. Moje badania nad społecznymi kontekstami historycz-
nie ukształtowanych kompetencji medialnych i kulturowych, przeprowadzone 
w grupie osób studiujących, urodzonych w latach dziewięćdziesiątych, wska-
zują na codzienne praktyki zdobywania informacji głównie z postów znajo-
mych z portali społecznościowych: większość spośród badanych nie czyta re-
gularnie żadnej prasy, nie jest przywiązana do żadnego tytułu prasowego, nie 
potrafi wymienić źródeł, z których czerpie informacje o świecie, nie jest w sta-
nie określić charakterystyki najważniejszych mediów krajowych, nie generuje 
samodzielnie żadnych treści wpuszczanych przez siebie do sieci. Tego rodzaju 
dane nie tylko pomagają nieco wyjaśnić problem blednącego optymizmu co do 
aktywności społecznej i obywatelskiej uczestników konwergentnych sieci, ale 
dekonstruują także kolejne, fundamentalne dla dyskursu konwergencji założe-
nie – o sieciowych społecznościach wiedzy. Zamiast nich dobrze funkcjonują 
społeczności bezwiednie dryfujące za statystyczną sumą tematów i wyborów 
własnej gromady, generując polityczne konsekwencje, których nie są w stanie 
ani przewidzieć, ani zrozumieć.

Edukacja kulturowa jako medialne uspołecznienie

Najbardziej zaognioną dziedziną, w której dokonywały się kluczowe dla stu-
diów kulturowych rozstrzygnięcia dotyczące miejsca i statusu mediów i kultury 
popularnej, była edukacja kulturowa. Formująca kształt edukacji powojenna 
debata w Wielkiej Brytanii otworzyła dla studiów kulturowych realny obszar 
działania politycznego i, jeśli Raymond Williams widział dla badań kulturo-
znawczych jakiś wyłaniający się kształt populizmu kulturowego, to rozumiał 
go jako formę popularnej edukacji. Williams odrzucał możliwość potraktowa-
nia edukacji popularnej jako edukacji dla mas – projekt taki tworzyłby jakąś 
groteskową i uproszczoną wersję kultury, przeznaczoną tylko dla niektórych, 
pogłębiał podziały społeczne i różnicował kapitały kulturowe. Populizm kultu-
rowy Williamsa był ostrożny i refleksyjny – nie rezygnował z wartościowania 
praktyk i wytworów kultury popularnej, rozróżniał wśród nich te cenne i te 
najmniej wybredne; pytanie o ich wartość miało decydować o kształcie insty-

17 P. Willis, Wyobraźnia etnograficzna, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2005, s. 25.
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tucji kultury popularnej i działań edukacyjnych. Celem było raczej równanie 
poziomu edukacji i kultury w górę – na przykład Williams widział głęboki sens 
w organizowaniu zajęć z literatury dla pracujących dorosłych. „Nie akceptuję 
edukacji jako treningu dla zawodów czy systemu produkcji uległych obywate-
li”18, pisał, kładąc jednocześnie nacisk na zwyczajność kultury i edukacji – jako 
procesów wyposażania wszystkich obywateli we wspólne znaczenia i umie-
jętności „w kontekście ich indywidualnych, jak i wspólnych doświadczeń”19. 
To model edukacji jako efekt negocjacji między domeną oddolnych zapotrze-
bowań i specyfiki życia poszczególnych grup, a jakimś obszarem krytycznej 
debaty o sprawach i znaczeniach wspólnych. W tym modelu to, co popularne, 
wchodzi w relacje, podlega konfrontacjom, jest sprawdzane, prowadzi dialog. 
Edukacje medialna i popularna nie są zaś edukacjami przedmiotowymi, ale 
praktykami modusów uspołeczniających. Takie rozumienie edukacji medialnej 
i kulturowej – wyprowadzone z praktyk i niedostatków kultury popularnej oglą-
danej z perspektywy studiów kulturowych – pozwala rozpatrywać te dwie for-
my edukacji komplementarnie i dopiero od ich skuteczności oczekiwać uspo-
łeczniania kultur medialnych podążającego w takim kierunku, jaki uznamy za 
pożądany dla naszych demokracji. To nie media same w sobie mają moc uspo-
łeczniania, także nie same, przypadkowo dokonujące się modele uczestnic-
twa w mediach, niejako „naturalnie” tworzą media uspołecznione – ale świa-
domie prowadzone działania uspołeczniania mediów przez krytyczne formy 
myślenia i działania. Jeśli przejmujemy za studiami kulturowymi rozumienie 
kultury w ruchu jako procesu, a nie pola nieustannych tarć, należy zdefiniować 
podstawowe dla niej mechanizmy produkcji i reprodukcji i uznać, że jednym 
z ważniejszych mechanizmów jest edukacja. Kluczowe przy rozpatrywaniu 
współczesnych, usieciowionych kultur medialnych jest to, że formalnymi in-
stytucjami edukacji medialnej w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych 
stały się szkoły, które edukację medialną sprowadziły do nauczania informa-
tyki. Z moich wywiadów ze studentami urodzonymi na początku tamtej deka-
dy wyłania się groteskowy obraz medialnej edukacji formalnej – jego adepci 
najczęściej nie są w stanie przypomnieć sobie, co robili podczas tamtych lek-
cji oprócz „grania w gry”. Tymczasem nieustająco brali udział w praktykach 
edukacji nieformalnej – w rodzinach (zazwyczaj osobą wprowadzającą w me-
dia interaktywne był „wujek”, „kolega taty”, „starszy brat” – nie zaś rodzice), 
w grupach rówieśniczych, samotnie. W taki sposób ćwiczono pierwsze formy 
uspołecznienia poprzez media i najważniejsze dla młodych adeptów modele 
ich używania. Warto jednak podkreślić, że najczęściej do studiów wyższych 
pokolenie to nie zostało objęte żadną postacią formalnej edukacji medialnej ro-
zumianej jako forma edukacji kulturowej. W konsekwencji pokoleniowe wcho-
dzenie w świat mediów i niesformalizowane uczenie się w toku ich technicz-
nych i instytucjonalnych przemian doprowadziło do bardzo zróżnicowanych 

18 R. Williams, Culture is Ordinary, [w:] Border Country. Raymond Williams in Adult Edu-
cation, red. J. MacIlroy, S. Westwood, National Institute of Adult Continuing Education, 
Leicester 1993, s. 99.

19 Tamże, s. 98.
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kapitałów medialnych (wiedzy, doświadczenia, umiejętności), a także zróżni-
cowanych kapitałów społecznych i kulturowych. Nierówności w sferze cyfro-
wego dostępu zostały bezwiednie zreprodukowane, by w końcu w grupach na 
przykład studenckich doprowadzić do silnych, często wykluczających mecha-
nizmów dystynkcji z powodu zróżnicowanych kulturowych kompetencji me-
dialnych. Coraz wyraźniej widać analogię do kulturowych badań nad stylami 
młodzieżowymi w powojennej Wielkiej Brytanii, dla których jednym z kluczo-
wych elementów był kontekst ówczesnej brytyjskiej edukacji – systemu nasta-
wionego na promocję ścieżek indywidualnych osiągnięć i zasług, maskującego 
różnice klasowe między uczniami, a w konsekwencji traktowanego przez nich 
jako teren obcy, z którego należało się wyalienować20. 

Oczywiście zarówno kształt popularnej edukacji, jak i kultury – ale także try-
bów egzaminującej je analizy kulturowej – jest zawsze bardzo osadzony 
w kontekście politycznym. W połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku 
w świecie anglosaskim dyskurs kultury konwergencji został wyraźnie umocnio-
ny siłą zwycięstwa Partii Demokratów. Ani kultura popularna, ani jej podmiot 
nie działają poza polityką, jednak nie oznacza to, że funkcjonują już jako goto-
we i statyczne pola relacji władzy. Kolektywny podmiot dialektycznego napię-
cia sił w dziedzinie kultury popularnej – jeszcze w koncepcji Stuarta Halla – był 
raczej postulowany niż faktyczny, możliwy do przekształcenia we wspólnotę, 
ale niekoniecznie już przekształcony. Stawką jest zmiana „rozdzielonych klas 
i odseparowanych od siebie ludzi – tak przez kulturę, jak i inne czynniki – 
w popularno-demokratyczną kulturową siłę”21.

Podmiot medialnych kultur popularnych w optyce studiów kulturowych two-
rzył się między konceptualizacjami Raymonda Williamsa („kultura jest zwy-
czajna”) a Stuarta Halla („kultura jest polem dominacji i oporu”). W obu tych 
założeniach podmiot ten był aktywny i raczej wspierał niż dekonstruował po-
pulistyczny wyraz tworzących go koncepcji. Fantomowa postać aktywnego 
użytkownika mediów sytuowała się więc między obszarem, w którym wspól-
noty ludzkie (zawsze i wszystkie) wytwarzają swoje kultury w praktykach życia 
codziennego i gdzie pod pozorem kulturowej flauty „zawsze jednak coś się 
dzieje”, a obszarem nieustannych tarć, walki i oporu, gdzie praktyki kulturowe 
są świadomie podejmowanymi taktykami uprawomocnienia. Te dwie konstruk-
cje podmiotu, działającego w kulturze, są charakterystyczne nie tylko dla an-
glosaskich koncepcji kultury popularnej, ale także dla działań z zakresu anima-
cji i edukacji kulturowej, które jako główny gracz w Polsce, starają się, często 
w trybie projektowym i z doskoku, uzupełniać systemowe deficyty w zakresie 
edukacji medialnej. Opisane konstrukcje podmiotów działań edukacyjnych 
i animacyjnych stanowią zarzewie wielu problemów konstrukcyjnych, projek-
towych i etycznych dla tego rodzaju działalności. Przekonanie, że w każdej 

20 Zob. też: Unpopular Education. Schooling and Social Democracy in England since 1944. 
Volume IV: Centre for Contemporary Cultural Studies Classical Texts, red. S. Baron, 
D. Finn, N. Grant, M. Green, R. Johnson, Routledge, Oxon–New York 2007.

21 S. Hall, Notes on Deconstructing „the Popular”, [w:] Cultural Theory and Popular Culture. 
A Reader, red. J. Storey, Pearson, Prentice Hall 1998, s. 452–453.
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społeczności „zawsze coś się dzieje”, tylko bywa rękojmią działań wspoma-
gających już istniejące specyfiki życia kulturowego. Wówczas ideą animacji 
i edukacji staje się po prostu bycie z daną grupą, natomiast problemem, na 
który zwracał w odniesieniu do deskryptywnych definicji kultury jeszcze Stuart 
Hall, jest trudność rozróżnienia tego, co jest kulturą, od tego, co nią nie jest 
– a w konsekwencji trudności z mierzeniem zarówno rozmiarów, jak i skut-
ków uspołecznienia22. Z kolei postrzeganie odbiorców działań animacyjnych 
i edukacyjnych jako grup w ruchu walki o uznanie często skutkuje podejściem 
normatywizującym, szacującym niedobory kapitałów i wyznaczającym pola 
deficytów. Tu problemem jest niepoparta diagnozą konstrukcja fantomowych 
odbiorców, która w istocie reprodukuje, często kolonizatorskie, wyobrażenia 
animatorów i edukatorów na temat nieodpowiednio uposażonych kulturą grup 
animowanych23. 

Konstrukcje podmiotów popularnej kultury medialnej oraz edukacji i animacji 
kulturowej również powielają te uchybienia, charakterystyczne dla populizmu 
kulturowego. Wychodzą z przekonania o niejako „naturalnej” mocy uspołecz-
niającej tak kultury, jak i mediów, uznając deficyty aktywności społecznej za 
efekt braku dostępu. Wydaje się więc, że w czasie obecnych przewartościowań 
nadmiernego optymizmu co do uspołeczniających mocy mediów interaktyw-
nych warto byłoby powrócić (1) do bardziej fundamentalnych uporządkowań 
analizy kulturowej i sposobów konstruowania jej podmiotów oraz (2) do em-
pirycznych badań nad historycznie ukształtowanymi, rzeczywistymi kompe-
tencjami kulturowymi i medialnymi współczesnych młodych. A jednocześnie 
ćwiczyć argumenty zdolne odpierać zarzuty, z którymi musiała mierzyć się hi-
storyczna postać krytyki populizmu kulturowego: o kulturowy elitaryzm24.

MEDiA COMPETENCE AS CulTuRAl COMPETENCE. CulTuRAl STuDiES 
AND MEDiA EDuCATiON 

The article poses a question about the status of media education as cultural education 
in the context of the growing role of new media populisms. It analyses the methods 
of concept operationalisation in the discourse of new media as media of access and 
socialization typical of cultural studies. A special emphasis is put on the concept of 

22 Takie formy działań animacyjnych szczególnie wybrzmiewają w raporcie NieKongres 
animatorów kultury, szczególnie w tekstach Grzegorza Godlewskiego i Zofii Dworakow-
skiej oraz Aleksandry Szymańskiej i Marka Krajewskiego. Zob. NieKongres animatorów 
kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.

23 Szczególnie dwa raporty zwracają uwagę na ten problem. Zob. M. Krajewski, F. Schmidt, 
Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Pol-
sce, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2014; R. Koschany, M. Kosińska, M. Krajewski, 
F. Schmidt, K. Sikorska, A. Skórzyńska, Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierw-
szego etapu badań, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Poznań 2014.

24 Chodzi tu o krytyczną debatę na temat populizmu kulturowego zainicjowaną w latach 
osiemdziesiątych przez Judith Williamson. Zob. J. Williamson, Consuming Passions, Ma-
rion Boyars, London 1986.
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participation in culture – its meaning is reconstructed as lying between cultural populism 
and egalitarianism. The text presents the discourse of convergence culture as specific to 
approaches within the cultural populism perspective. It points to the origins of viewing 
media as a socialisation tool in the concepts of the culture of resistance, especially 
in cultural studies of subcultures from the 1970s. They are portrayed as the source of 
the encoding-decoding model in the media reception theory and as the process of its 
simplification and reduction to the concept of resistance through consumerism. The 
article discusses the consequences of threating this theory as an assumption instead of 
a conclusion from empirical analyses. 

It also signals the need to confront such concepts as media competence, cultural 
competence and participation in culture in the field of cultural studies with empirical 
data from exploratory ethnographic research conducted by the author, regarding 
historical, cultural and social factors which impact the development of media and 
cultural competences of a generation of Polish students born in the 1990s.
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KULTURA  
ZEZWOLEŃ WOBEC 
KULTURY DOSTĘPU
Między interesem publicznym  
a prywatnym

Kultowe opowiadanie z elementami 
science fiction o znamiennym tytule The 
Right to Read autorstwa Richarda Stall-
mana opublikowano po raz pierwszy 
w 1997 roku1. Ukazało się w czasopi-
śmie poświęconym nowoczesnym tech-
nologiom informacyjnym „Communica-
tions of the ACM”, wydawanym przez 
Stowarzyszenie ACM (The Association 
for Computing Machinery) w Nowym 

1 R. Stallman, The Right to Read, przeł. 
W. Kotwica, J. Owoc, T. Węgrzanowski; 
http://www.gnu.org/philosophy/right-to
-read.pl.html (20 października 2015).

Joanna Kocemba – doktorant-
ka w Instytucie Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskie-
go, pracuje w Zespole Ani-
macji Kultury IKP UW. Bada 
teatr w obliczu zmiany spo-
łecznej i jego alternatywne for-
my. Publikowała w „Nowym 
Roczniku Teatralnym”, „małej 
kulturze współczesnej” i „Re-
fleksjach”. 
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Jorku. Autor, znany amerykański działacz na rzecz wolnego oprogramowania 
i udostępniania kultury, założyciel Fundacji Wolnego Oprogramowania (Free 
Software Foundation), wreszcie haker, przedstawił w nim swoją wizję przyszło-
ści.

Akcja opowiadania rozgrywa się w 2047 roku. Ówczesny świat kultury i nauki 
zdominowały korporacje kontrolujące prawa autorskie. W książki, znajdujące 
się na twardych dyskach komputerów, wbudowano programy śledzące czyta-
jących. Prawo zakazuje czytania tego, czego się nie kupiło. Jest to nazywane 
piractwem, społecznie piętnowane i srogo karane. Dan Halbert, bohater opo-
wiadania, musi rozstrzygnąć, czy pożyczyć swój komputer Lissie Lenz, dziew-
czynie, którą kocha. Jeżeli to zrobi, Lissa może przeczytać jego książki, do cze-
go nie ma prawa, a on, jako właściciel komputera, zostanie ukarany. W świecie 
opisanym przez Stallmana działanie Dana Halberta – czyli pożyczenie kompu-
tera Lissie – okazuje się aktem odwagi i najwyższego zaufania. Dan, częściowo 
omijając system, decyduje się na ten ryzykowny krok. Wkrótce, wraz z ukocha-
ną, rozpoczyna działalność w podziemnym ruchu na rzecz prawa do czytania 
książek.

Opowiadanie, choć napisane raczej nieudolnie2, jest ważne z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze, bywa cytowane i przypominane w dyskusjach 
o prawach autorskich, w których Stallman i jego ruch (działający od 1983 roku) 
od lat zabierają głos i promują rozwiązania mające na celu ich złagodzenie. Po 
drugie, w The Right to Read spotykamy się z wizją systemu społeczno-prawne-
go karmiącego się prawem człowieka do korzystania z dóbr kultury, w starciu 
z którym zwykły obywatel nie ma szans. Autor, wykorzystując charakterystycz-
ne dla aktywistów chwyty stylistyczne i retoryczne (funkcjonalizacja postaci, 
duże kwantyfikatory, dydaktyzm, call to action), uświadamia czytelnikom, że 
powinni przyłączyć się do walki. Potrzebny jest w niej kolektywizm, upór, 
a może nawet rewolucja. Stallman, kryjąc się za narratorem, jawi się jako wy-
wrotowiec, chcący prowadzić lud na barykady w obronie dostępu do kultury 
i prawa do czytania. Zapoznając się z Uwagami autora, które są już jego bez-
pośrednią wypowiedzą, jeszcze dobitniej można się o tym przekonać:

Prawo do czytania to bitwa, która toczy się dziś. […] Większość opisanych powyżej 
przepisów prawa i rozwiązań praktycznych została już zaproponowana. Wiele z nich 
wprowadzono do systemów prawnych USA i innych krajów. [...] Przeciwnik jest zorga-
nizowany, a my nie, więc idzie na naszą niekorzyść.

[…] Jeśli chcemy zatrzymać napływ złych wieści a stworzyć dobre, musimy się zorgani-
zować i zacząć walczyć. Kampania FSF Defective by Design już rozpoczęła – zapiszcie 
się na listę mailową, aby pomóc. Przyłączcie się do FSF aby pomóc naszym staraniom3.

2 Nie byłoby to oczywiście istotne, gdyby nie fakt, że autorowi wyraźnie zależało na war-
tości artystycznej tekstu, co przejawia się chociażby w języku nawiązującym do estetyki 
literatury pięknej.

3 R. Stallman, The Right to Read, dz. cyt.
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Richard Stallman bywa uznawany za radykała4. Zachęca do bojkotu oprogra-
mowania innego niż „wolne”, gdyż to ono przyczynia się do rozwoju kultury5. 
Wypowiadając się na temat prawa autorskiego, podkreśla, że powinno zostać 
maksymalnie zminimalizowane6. Swoim działaniem i wywodami opowiada się 
przede wszystkim po stronie społeczeństwa, a nie jednostki (autora).

W idealnym świecie interes jednostki jest jednocześnie interesem społecznym. 
W rzeczywistości, którą znamy – nie zawsze tak bywa. W takiej sytuacji prawo 
autorskie można traktować jako narzędzie istniejące, by neutralizować ten kon-
flikt, który – jak twierdzą teoretycy prawa – pojawia się przy wielu okazjach7.

W dyskusjach publicznych na temat prawa autorskiego można usłyszeć głosy 
opowiadające się zarówno za ochroną interesu prywatnego, jak i publiczne-
go. Trudno stwierdzić, które z nich przeważają. Należy pamiętać, że osoby 
opowiadające się za danym rozwiązaniem rzadko kiedy to drugie uznają za 
nieważne. Aktywiści działający na rzecz uwalniania praw autorskich często 
wspominają, że nie są przeciwko twórcom, ale przeciwko wydawcom i dystry-
butorom, którzy czerpią największe zyski z pracy innych osób. Wspomniane 
grupy nie stoją więc w jednoznacznej opozycji wobec siebie, choć zapewne 
inne są ich wizje dotyczące kierunku, w którym powinna rozwijać się kultura.

Za interesem prywatnym często opowiadają się muzycy, których utwory dzięki 
technologiom cyfrowym są na ogromną skalę powielane i pobierane bez wno-
szenia opłat. Przeciwko temu protestował zespół Metallica, Zbigniew Hołdys, 
Kazimierz Staszewski (Kazik) z zespołu Kult czy Krzysztof Cugowski z Budki 
Suflera. Oprócz artystów takie stanowisko zajmują chociażby Stefan Niesio-
łowski i przedstawiciel ZAiKS Michał Komar. O dobro społeczne upominają 
się również liczni aktywiści, jak wspominany Richard Stallman czy Lawren-
ce Lessig8, a na gruncie polskim – Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego, Ka-
mil Śliwowski z Creative Commons Polska, Tomasz Ganicz ze Stowarzyszenia 
„Wikimedia Polska” lub pisarka Olga Tokarczuk.

Czy postawa społeczna wobec prawa autorskiego jest papierkiem lakmusowym 
pozwalającym sprawdzić, co w danej kulturze zyskuje większe znaczenie: in-

4 Zostało to wyrażone w jego biografii, zob. S. Williams, W obronie wolności. Krucjata hakera na 
rzecz wolnego oprogramowania, przeł. K. Masłowski, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

5 Por. R. Stallman, Wolne oprogramowanie i edukacji; http://www.gnu.org/education/edu-
cation.html (22 października 2015).

6 Tegoż, Prawo autorskie; http://www.matejkopolishschool.com/Prawa%20Autor.pdf 
(28 października 2015).

7 Por. M. Skwarzyński, Charakter prawny dozwolonego użytku, [w:] Domena publiczna – 
troska o prawa podstawowe?, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2013, s. 53. Warto odnotować, że jest on również częstym przedmiotem namysłu w na-
ukach humanistycznych i społecznych, a także motywem powracającym w literaturze 
i sztuce, np. romantycznej.

8 Jak o twórcy Creative Commons pisze Edwin Bendyk: „Pomysł Lessiga to w pewnym sen-
sie kopernikański zwrot. Zamiast za pomocą licencji określać, jak bardzo dzieło ma być 
chronione, to autor ma decydować, jak bardzo jego dzieło ma być wolne i dostępne 
dla innych twórców, praktycznie wszystkich”, zob. E. Bendyk, Kultura chce być wolna, 
[w:] L. Lessig, Wolna kultura, przekład zbiorowy, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 2005, s. 17.
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teres publiczny czy prywatny? Można by postawić taką hipotezę i sprawdzić ją, 
korzystając z narzędzi nauk społecznych, przyglądając się debacie publicznej 
na temat praw autorskich i pojawiającym się w niej argumentom.

W powyższej hipotezie zawarte są dwa wstępne i częściowo ukryte założenia. 
Po pierwsze, że kształt prawa autorskiego, jego społeczny odbiór i wyobra-
żenia na jego temat nie są odrębne od kultury, a wręcz przeciwnie – są jej 
ważną częścią. Przyjmujemy zatem, że przy okazji poruszania tematu praw 
autorskich ścierające się kwestie polityczne, gospodarcze, etyczne, społeczne, 
obyczajowe jednocześnie komentują i współtworzą kulturę9. Po drugie, przyto-
czona teza sugeruje, że społeczny odbiór prawa autorskiego jest dynamiczny, 
czyli zmienia się wraz ze zmieniającą się kulturą. Ocena wyżej wspomnianej 
hipotezy jest bardzo kusząca, jednak nie jest ona moim celem. Przede wszyst-
kim ze względu na rozległość kwestii społecznego odbioru prawa autorskiego, 
która musiałaby zostać gruntownie i sumiennie nie tylko przebadana, ale także 
zinterpretowana10. Chciałabym jednak, choćby częściowo, ustosunkować się 
do postawionej hipotezy.

W sierpniu 2015 roku do opinii publicznej przedostały się dwa istotne wyda-
rzenia ze świata teatru, bezpośrednio związane z kwestiami prawa autorskiego. 
Mam na myśli zakaz wystawiania spektaklu Teren badań: Jeżycjada w reżyserii 
Weroniki Szczawińskiej, wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na wnio-
sek autorki cyklu „Jeżycjada”, Małgorzaty Musierowicz, oraz nieudzielenie po-
zwolenia łódzkiemu Teatru Chorea na użycie zapisów reżyserskich Tadeusza 
Kantora w pracy nad spektaklem przez spadkobierczynię praw artysty, Dorotę 
Krakowską. Opiszę te dwa wydarzenia i przypomnę, co dokładnie się zdarzy-
ło. Ponadto, posługując się nimi jako przykładami, trochę na zasadzie pars pro 
toto i pamiętając o tym, co już napisałam, spróbuję przedstawić ogólniejsze 
wnioski dotyczące kierunku rozwoju kultury wobec opisywanych sytuacji. Za-
nim to jednak uczynię, chciałabym krótko nakreślić istotne konteksty prawne.

Prawo i inicjatywy prawne 

W Polsce prawo autorskie określa Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych z 4 lutego 1994 roku11. Stworzono ją, sugerując się Ustawą o prawie 

9 Zob. A. Radomski, Granice wolności w kulturze – na marginesie dyskusji o prawach au-
torskich, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe?, dz. cyt., s. 191.

10 Próby usystematyzowania stosunku do prawa autorskiego podjęło się już Centrum Cyfro-
we, zob. M. Danielewicz, A. Tarkowski, Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach 
społecznych korzystania z treści, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2013.

11 Ustawa w formacie pdf dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 (20 października 2015). 
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własności12. W jej świetle prawa twórcy do utworu dzielą się na osobiste (nie-
zbywalne, wieczyste) i majątkowe, które trwają przez określony czas, można je 
sprzedać, bądź się ich zrzec.

Taki dualistyczny model nie jest typowy. W wielu krajach prawa osobiste funk-
cjonują razem z prawami majątkowymi. Ze względu na fakt, że w Polsce pra-
wa osobiste są wieczne, żaden utwór nie może zostać pozbawiony całkowitej 
ochrony, wskutek czego nie istnieje domena publiczna w ścisłym znaczeniu. 
W kraju nad Wisłą do domeny publicznej przechodzą „utwory, do których wy-
gasły majątkowe prawa autorskie”13. W większości przypadków odbywa się to 
w 70 lat po śmierci twórcy. Zanim utwór przejdzie do domeny publicznej, pra-
wa majątkowe do dzieła mają spadkobiercy (chyba, że twórca nie był właści-
cielem praw majątkowych w chwili śmierci). 1 stycznia, a zatem w dniu, w któ-
rym kolejne dzieła wchodzą w obręb domeny publicznej, Koalicja Otwartej 
Edukacji, w składzie między innymi Kamila Śliwowskiego, Alka Tarkowskiego 
i Tomasza Ganicza, organizuje Dzień Domeny Publicznej14.

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapisane są prawa twór-
cy: do wiązania dzieła ze swoim nazwiskiem, zachowania niezmienionej treści 
i formy utworu, nadzoru nad korzystaniem z dzieła, czerpania zysków z jego 
dystrybucji. Części tych praw można się zrzec bądź określić je samodzielnie, 
wykorzystując na przykład licencje Creative Commons. Jest ich sześć, są zróż-
nicowane ze względu na potrzebę twórcy do zachowania praw wynikających 
z ustawy i uniwersalne – we wszystkich krajach oznaczają to samo. To bardzo 
ważne w perspektywie zglobalizowanego świata15.

Ustawa określa, w jakim stopniu dzieło dostępne jest społeczeństwu. Po pierw-
sze, warto zaznaczyć, że utwory sztuki ludowej są wykluczone spod ścisłej 
jurysdykcji ustawy. Każdy ma prawo do nieograniczonego korzystania z ludo-
wych pieśni, choć ich konkretne wykonanie podlega już ochronie. Po drugie, 
i co ważniejsze, istnieje kategoria dozwolonego użytku, umożliwiająca wyko-
rzystanie utworu bez konieczności pytania twórcy o zgodę. Ustawa rozróżnia 
w tym przypadku dozwolony użytek prywatny i publiczny, przy czym ten ostat-
ni dotyczy głównie instytucji nauki i oświaty. Te kwestie zostały opisane w ar-
tykułach 23–35, a najszerzej traktuje o niej artykuł 28 ustawy. Istnieje również 
prawo do cytowania utworu (art. 29). Jest ono dostępne dla każdego, kto wyka-
że, że jest ono potrzebne do analizy krytycznej lub nauczania albo ze względu 
na prawa rządzące się danym gatunkiem twórczości. W ustawie rozgranicza 
się także utwór zależny od utworu inspirowanego (art. 2). Ten pierwszy jest na 

12 Jak twierdzą krytycy ustawy: „podstawowa różnica między prawem własności intelektual-
nej, a prawem do własności fizycznych, jest to, że prawo własności intelektualnej można 
wielokrotnie powielać bez uszczerbku dla autora”, zob. T. Ganicz, Domena publiczna – 
obszar wolności, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe?, dz. cyt., s. 225.

13 P. Potakowski, Nowa definicja domeny publicznej w prawie polskim, [w:] Domena pu-
bliczna – troska o prawa podstawowe?, dz. cyt., s. 17.

14 Więcej na stronie Dnia Domeny Publicznej: http://domenapubliczna.org (28 października 
2015). 

15 Więcej na stronie Creative Commons Polska: http://creativecommons.pl (21 października 
2015).
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tyle silnie związany z utworem pierwotnym, iż na jego powstanie właściciel 
praw autorskich do utworu pierwotnego musiał wydać zgodę. Ten drugi może 
powstać bez wiedzy i zgody twórcy utworu pierwotnego.

Przytoczyłam szczątkowe konteksty funkcjonowania w Polsce prawa autorskie-
go, które wydają mi się niezbędne do zrozumienia, co zdarzyło się między 
Warszawą i Poznaniem oraz Krakowem i Łodzią w sierpniu 2015 roku.

uwaga na Jeżyce

Jeżyce to dzielnica Poznania, którą pisarka i ilustratorka Małgorzata Musiero-
wicz wybrała na miejsce akcji książek popularnego cyklu „Jeżycjada”. Warto 
zaznaczyć, że nazwę serii wymyśliła nie autorka, a czytelnik – prof. Zbigniew 
Raszewski. O popularności cyklu nie trzeba nikogo przekonywać. Dla porząd-
ku warto zaznaczyć, że powieści były tłumaczone na wiele języków, zasiliły 
listy lektur szkolnych, niektóre zostały zekranizowane, powstały fankluby i fora 
dyskusyjne poświęcone serii oraz wiele prac magisterskich badających ich fe-
nomen. Wśród miłośników, oprócz dorastających dziewcząt, byli – podobno 
– także Czesław Miłosz i Jacek Kuroń.

Przez lata „Jeżycjada” była ceniona w środowisku krytyków literackich. Jed-
nak potem zaczęła spotykać się z coraz częstszą krytyką16. Po części dlatego, 
że zmienił się charakter najnowszych książek, ale zapewne także ze względu 
na zmianę związaną z postrzeganiem ról kobiecych i męskich, która dokona-
ła się w Polsce na przełomie wieków17. Zaczęto zarzucać autorce dydaktyzm, 
konstruowanie snobistycznych, nierealistycznych, aseksualnych bohaterów, 
narzucanie światopoglądu opartego na wartościach rodzinnych i chrześcijań-
skich, przekonywanie, że „jedynym warunkiem szczęścia kobiety jest macie-
rzyństwo”18. W sposób ironiczny o „Jeżycjadzie” wypowiadała się Kazimiera 
Szczuka19, Kinga Dunin napisała dwie powieści, które miały wejść w pole-
miczny dialog z utworami Musierowicz – Tabu i Obciach20. Popularne stały się 
także analizy i felietony Elizy Szybowicz z czasopisma „Książki. Magazyn do  

16 Wydaje się, że zmiana w podejściu do „Jeżycjady” nastąpiła na przełomie wieków, a na-
siliła się na początku XXI wieku, wraz z ukazywaniem się pierwszych części serii po Ka-
lamburce z 2002 roku, którą można traktować jako zwieńczenie wcześniejszych powieści 
(nie tylko fabularne, ale i kompozycyjne cyklu). Kolejna po Kalamburce część sagi, Język 
Trolli, ukazała się w 2004 roku.

17 Zob. E. Ślęzak, Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn; http://janek.ae.kra-
kow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf (29 października 2015).

18 D. Buczak, Małgorzata Musierowicz skacze przez rekina, „Wysokie Obcasy” 02.12.2007; 
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,4710458.html (29 października 
2015).

19 Zob. K. Szczuka, K. Bielas, Kobiece pióro, „Wysokie obcasy” 29.07.2006, s. 22–27.
20 Zob. K. Dunin, Tabu, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1998; K. Dunin, Obciach, Wy-

dawnictwo W.A.B., Warszawa 1999.
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czytania” i ze strony internetowej Krytyki Politycznej, w których autorka una-
oczniała wpisany w powieść dyskurs21. Mimo krytyki kolejne tomy cieszyły się 
zainteresowaniem czytelników.

Dla Weroniki Szczawińskiej, uznanej reżyserki teatralnej, „Jeżycjada” stała się 
punktem wyjścia do zbudowania spektaklu. W ramach projektu „My, Miesz-
czanie”, organizowanego przez warszawski teatr Komuna//Warszawa i Cen-
trum Kultury Zamek w Poznaniu, powstał Teren badań: Jeżycjada. Sam projekt 
miał, na fali takich książek jak Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera i dysku-
sji na temat polskiej klasy średniej, poddać refleksji kategorię współczesnego 
mieszczaństwa. Poznańska premiera sztuki odbyła się 28 maja 2014, a war-
szawska – 31 maja 2014 roku22.

Artyści, za pomocą środków teatralnych, korzystając z elementów kabaretu 
i koncertu oraz ich wywrotowego potencjału, przyjrzeli się współczesnemu 
polskiemu mieszczaństwu. „Jeżycjada” przydała się bardzo, gdyż ich zdaniem 
jest „jedynym w swoim rodzaju zapisem świadomości rodzimej klasy średniej 
w czasach ustrojowego przełomu”23. Nie cytowano jej, nie podnoszono wąt-
ków fabularnych, nie wykorzystano postaci; seria stała się pretekstem i kon-
tekstem, choć nie była też całkiem przezroczysta. Tytuł każdej kolejnej książki 
Musierowicz stanowił zarazem tytuł piosenki, za pomocą której podjęto dysku-
sję z określonymi obyczajami. „Jeżycjada”, a właściwie wpisany w nią dyskurs, 
został odczytany w sposób krytyczny.

Komentowali to recenzenci. Stanisław Godlewski pisał, że Szczawińska ni-
czym Gombrowicz, obnażający mit Sienkiewicza, obaliła mit Musierowicz24. 
Witold Mrozek był ostrożniejszy i odnotowywał, że „poetycka, ironiczna fra-
za Jakimiak karmi się poczciwym rosołem dziewczęcych powieści, a zarazem 
bezlitośnie punktuje ich obyczajową hipokryzję”25. Pojawiły się również recen-
zje skupiające się na samym widowisku, w których cykl książek Musierowicz 
potraktowano jedynie jako daleki kontekst, warty odnotowania, ale niewarty 
namysłu26.

21 Zob. E. Szybowicz, Musierowicz jest w złym humorze, „Książki. Magazyn do czytania” 
10/2013; http://wyborcza.pl/1,75475,14831981,Musierowicz_jest_w_zlym_humorze__
tekst_z__Ksiazek_.html (17 lutego 2016); E. Szybowicz, Była fanka czyta Musierowicz; 
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20130212/byla-fanka-czyta-musie-
rowicz (17 lutego 2016).

22 Spektakl w reżyserii Weroniki Szczawińskiej; dramaturgia Agnieszka Jakimiak, muzyka 
Krzysztof Kaliski, kurator projektu Tomasz Plata.

23 Premiery w Komunie//Warszawa w 2014 roku; http://komuna.warszawa.pl/premiery-w
-komunie-warszawa-w-2014-roku (29 października 2015).

24 S. Godlewski, Pijemy herbatę, „Rec. Magazine – gazeta Festiwalu Nowego Teatru” 
3/2014; http://teatr-rzeszow.pl/festiwal-nowego-teatru/festiwal-nowego-teatru-2014/rec
-magazine-gazeta-festiwalowa (29 października 2015).

25 W. Mrozek, Jeżycjada Punk, czyli neuroza świata Musierowicz doprowadzona do ab-
surdu, „Gazeta Wyborcza” 29.05.2014; http://wyborcza.pl/1,75475,16052165,Jezycja-
da_punk__czyli_neuroza_swiata_Musierowicz_doprowadzona (15 października 2015).

26 Zob. Jeżycjada, Weronika Szczawińska, Małgorzata Musierowicz; http://okiem-widza.
blogspot.com/2015/01/jezycjada-weronika-szczawinska.html (15 października 2015).
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Małgorzata Musierowicz, której od początku nie podobał się fakt, że przed-
stawienie ma powstać27, podobno Terenu badań nie widziała. Na spektaklu 
były jednak jej pełnomocniczka i prawniczka. Sprawy potoczyły się szybko. 
3 czerwca 2014 roku wpłynął wniosek do Urzędu Patentowego RP o rejestra-
cję znaku towarowego „Jeżycjada”. Mimo protestów Weroniki Szczawińskiej, 
20 kwietnia 2015 roku Urząd Patentowy wydał decyzję o zarejestrowaniu ozna-
czenia. Od tamtej chwili spektakl był grany pod tytułem Teren badań: Zastrze-
żony znak towarowy lub Teren badań: literatura dziewczęca z poznańskich 
Jeżyc. 15 czerwca Sąd Okręgowy, na wniosek Małgorzaty Musierowicz, wy-
dał zakaz grania spektaklu28. W końcu 18 sierpnia autorka „Jeżycjady” pozwa-
ła CK Zamek i Komunę//Warszawa, twierdząc, że zostały naruszone jej dobra 
osobiste i prawo autorskie. Organizatorzy widowiska bronią się, wskazując że 
spektakl nie był adaptacją, zatem w świetle prawa należy go uznać za „utwór 
inspirowany”, a nie za „utwór zależny”. Oświadczają, że korzystali z prawa 
cytatu, a nazwa „Jeżycjada” nie została wymyślona przez autorkę serii. Sprawa 
jest w toku. Musierowicz zażądała całkowitego zakazu wystawiania spektaklu, 
przeprosin na łamach ogólnopolskiego wydania „Gazety Wyborczej” i 150 ty-
sięcy złotych zadośćuczynienia. Pierwsza rozprawa, za zamkniętymi drzwia-
mi, odbyła się 26 listopada 2015 roku.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem. O sprawie poinformowały ogólnopol-
skie i lokalne media, na łamach pism i stron internetowych wypowiedzieli się 
ludzie teatru, sztuki i nauki29. Nie zabrakło również opinii widzów spektaklu 
i czytelników książek Musierowicz. Temat był dyskutowany na forach i blo-
gach. Powstał performance Kuby Kaprala, który dzień po złożeniu pozwu, czyli 
19 sierpnia 2015 roku, na Placu Wolności w Poznaniu wbijał gwoździe w Szó-
stą Klepkę, domagając się, by autorka wystąpiła przeciwko niemu w sądzie. Po 
zakończeniu akcji artysta powiedział, że: „Nie tak powinien wyglądać obieg 
idei w kulturze”30.

Argumenty osób wyrażających dezaprobatę wobec działań autorki były nastę-
pujące: 
– spektakl był utworem inspirowanym a nie zależnym;
– pisarka ogranicza wolność twórczą;
– podejmowanie dialogu z dziełem przez kolejne utwory świadczy o jego wa-

dze31;

27 Informowała o tym Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek, zob. 
S. Drajewski, Spektakl „Teren badań: Jeżycjada” tymczasowo nie może być grany. Tak 
postanowił sąd, „Głos Wielkopolski”, 09.07.2015; http://www.gloswielkopolski.pl/ar-
tykul/3931205,spektakl-teren-badan-jezycjada-tymczasowo-nie-moze-byc-grany-tak-po-
stanowil-sad,id,t.html (15 października 2015). 

28 Tamże.
29 Wśród nich: Joanna Krakowska, Witold Mrozek, Łukasz Drewniak, Kinga Dunin, a także 

autorka tekstu do spektaklu Agnieszka Jakimiak.
30 AGA, KAB, Kuba Kapral kpi z Małgorzaty Musierowicz; http://www.mmpoznan.pl/artykul/

kuba-kapral-kpi-z-malgorzaty-musierowicz-zdjecia,3484330,artgal,t,id,tm.html (29 paź-
dziernika 2015).

31 Zob. M. Krakowska, Konformy: list do Małgorzaty Musierowicz; http://www.dwutygodnik.
com/artykul/6080-konformy-list-do-malgorzaty-musierowicz.html (29 października 2015).
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– ważną cechą sztuki współczesnej i współczesnego teatru jest cytowanie;
– wchodzenie na drogę rozprawy sądowej naraża autorkę na śmieszność;
– rodzina prof. Zbigniewa Raszewskiego przekazała cały jego dorobek dome-

nie publicznej;
– beneficjentami tego sporu będą zapewne jedynie kancelarie prawnicze.

Były to więc argumenty głównie z porządku prawnego, estetycznego i etycznego.

Agnieszka Jakimiak w rozmowie z Jakubem Majmurkiem powiedziała, że: „Nie 
wiem, czy cenzura jest tu najlepszym określeniem problemu. Stawką tego pro-
cesu jest wolny obieg idei w kulturze, wolność inspiracji, trawestacji, tworzenia 
czegoś na kanwie innych motywów”32.

Osoby, które stanęły po stronie Małgorzaty Musierowicz, argumentowały, że:
– autor ma prawo czerpać zyski ze swojego dzieła i dowolnie nim dyspono-

wać;
– twórcy przedstawienia promowali się, używając słowa „Jeżycjada”;
– Musierowicz zabezpiecza kontekst dla swojego utworu i jej prawem jest 

walka o jego dobre imię33;
– grzeczność nakazywałaby zwrócenia się twórców spektaklu z pytaniem do 

autorki o zgodę na wykorzystanie tytułów.

Były to więc argumenty z porządku prawnego, marketingowego, a także etycz-
nego.

Rok Kantora bez Kantora

Drugie, ważne w kontekście rozważań o prawie autorskim, wydarzenie z sierp-
nia 2015 roku związane jest z Rokiem Kantora. 6 kwietnia tego roku minę-
ło 100 lat od daty urodzin Tadeusza Kantora, jednej z najważniejszych po-
staci dwudziestowiecznego teatru polskiego. Z tej okazji Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rok 2015 Rokiem Kantora i przygotowało 
program „Teatr 2015 – Promesa, priorytet 2 – Tadeusz Kantor”. Jak możemy 
przeczytać na stronie MKiDN: „Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na zna-
czenie twórczości i postaci Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz 
poszukiwanie i wspieranie inicjatyw inspirowanych jego sztuką i biografią, 
w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym 
XX wieku”34. Tadeusz Kantor należy do twórców, którzy ulegli mitologizacji 
jeszcze za życia. Dużo jest w tym zasługi samego artysty. Pisząc o Kantorze, 
autorzy często nazywają go legendą, geniuszem, artystą totalnym. Krzysztof 

32 A. Jakimiak,. J. Majmurek, Jakimiak: Nie wyśmiewamy się z „Jeżycjady”; http://www.kry-
tykapolityczna.pl/artykuly/teatr/20150813/jakimiak-o-jezycjadzie-stawka-tego-procesu-
jest-wolny-obieg-idei-w-kulturze (29 października 2015).

33 Zob. Ł. Drewniak, Kołonotatnik 75: Wiele hałasu o nic, czyli teatralne i sądowe przygody 
Jeżycjady; http://teatralny.pl/opinie/kolonotatnik-75-wiele-halasu-o-nic-czyli-teatralne-i-
sadowe-przygody-jezycjady,1215.html (29 października 2015).

34 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/teatr-2015--
-promesa/tadeusz-kantor.php (29 października 2015).
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Pleśniarowicz, który w latach 1994–2000 był dyrektorem krakowskiej Cricote-
ki, określa go mianem „zjawiska”35, Guy Scarpetta pisze, że był to „arystokrata 
i chuligan w jednej osobie”36. W tej sytuacji wydaje się, że Rok Kantora mógł 
się stać świetną okazją do przełamania dotychczasowego wizerunku szalonego 
mistrza. Wyjątkowo wartościowe zdawałyby się więc próby wejścia w świat 
Kantorowskich rozważań, dylematów, niepewności i chwiejności.

Z jedną z takich inicjatyw wyszli Paweł Passini i Tomasz Rodowicz, którzy 
– jako Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” – złożyli wniosek o sfinansowanie 
spektaklu Jestem Twoim ambalażem. Postanowili wykorzystać zapiski reżyser-
skie Tadeusza Kantora powstałe przy pracy nad Niech sczezną artyści! z roku 
198537. W zespole oceniającym wnioski była Dorota Krakowska, córka Tade-
usza Kantora, która wraz z wdową – Martą Stangret-Kantor – jest spadkobier-
czynią jego praw autorskich. Wydawało się, że po otrzymaniu dotacji zgoda 
spadkobierców na realizację działania jest jedynie formalnością. Kwestia praw 
do dzieł Tadeusza Kantora podejmowana była wielokrotnie, między innymi 
w prasie, zwłaszcza w kontekście rozbudowującej się przez lata Cricoteki, któ-
rą artysta powołał w 1980 roku jako Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora „Cricoteka”. Po śmierci sąd przyznał prawa do majątku córce Doro-
cie Krakowskiej i wdowie Marcie Stangret-Kantor. Jednocześnie prawa do wie-
lu dzieł Kantora należały do Cricoteki. Było to zgodne z jego wolą. Jak pisze 
w dziennikarskiej relacji Łukasz Gazur, w zachowanym piśmie z 1987 roku 
Kantor deklarował, że chce, by jego dzieła stały się integralną częścią archi-
wum Cricoteki i zobowiązał dyrekcję do wykazywania wobec nich odpowied-
niej troski38. Spadkobierczynie czuły się jednak właścicielkami dzieł. Ich stano-
wisko podzielali również niektórzy prawnicy. Wskutek tego ówczesny dyrektor 
Cricoteki Krzysztof Pleśniarowicz podpisał z nimi umowę określającą zakres 
praw każdej ze stron. Porozumienie z 5 listopada 1995 roku jest jednak bardzo 
nieścisłe i generuje wiele problemów, związanych między innymi z roszcze-
niami spadkobierczyń do działalności Cricoteki39. 

Kontekst tego długiego i złożonego sporu związanego z prawami do dzieł Ta-
deusza Kantora jest ważny, by zrozumieć sytuację, w jakiej znalazł się łódzki 
Teatr „Chorea”. Po otrzymaniu grantu artyści zwrócili się do właścicieli praw 
autorskich o zgodę na realizację projektu, ale nie otrzymali jej. Dorota Krakow-
ska (członkini komisji przyznającej fundusze) nie zgodziła się na wykorzystanie 
w spektaklu zapisków reżyserskich Tadeusza Kantora twierdząc, że taka byłaby 
wola jej ojca. Wobec takiej decyzji grantobiorcy musieli zwrócić otrzymane  

35 K. Pleśniarowicz, Krakowskie sympozja o Tadeuszu Kantorze, [w:] Hommage a Tadeusz 
Kantor, red. K. Pleśniarowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 7.

36 Tamże, s. 9.
37 T. Kantor, Pisma t. 3, wybór i oprac. K. Pleśniarowicz, Kraków 2005.
38 Por. Ł. Gazur, Kto ma prawo do dzieł Kantora, „Dziennik Polski” 230/2014; http://www.e-

-teatr.pl/pl/artykuly/190137,druk.html (17 lutego 2016).
39 Zob. K. Bik, Testament Mistrza. Spór o dzieła Tadeusza Kantora, „Gazeta Wyborcza-Kra-

ków” 224/2004; http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/4566.html (29 października 2015).
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środki. Przedstawienie nie powstało, choć Cricoteka zdążyła ogłosić na swo-
jej stronie internetowej datę premiery i nazwiska realizatorów (planowaną na 
7 i 8 września 2015 roku w łódzkim Art_Inkubatorze40).

W odpowiedzi rozgoryczeni artyści – reżyser Paweł Passini i prezes stowarzy-
szenia Tomasz Rodowicz – nakręcili prawie dwudziestominutowy film o wy-
mownym tytule Rok Kantora bez Kantora, który przybrał formę manifestu. 
Tłumaczą w nim, dlaczego Teatr Chorea nie zrealizuje spektaklu o Tadeuszu 
Kantorze41. 

Artyści oznajmiają, że aby wejść w dialog z Tadeuszem Kantorem za pośred-
nictwem spektaklu teatralnego, muszą móc sięgać po jego dzieła i wykorzystać 
je w charakterze tekstu scenicznego. Jak mówi Paweł Passini: „Ten Kantor, któ-
ry się wyłania z tych zapisków to nie jest kandydat na pomnik, ale artysta, któ-
rego można podejrzeć przy pracy”. „Nie mając dostępu, nie możemy nawiązać 
rozmowy. Ani z sobą, ani z widzem” – dodaje Tomasz Rodowicz. Proponują 
zarazem, by rok 2015 nazwać Rokiem Kneblowania Kantora. Opowiadają, że 
spadkobierczynie praw nie wyraziły chęci na rozmowę, nie były zaintereso-
wane ani scenariuszem, ani pomysłem na przedstawienie. „Co my mielibyśmy 
takiego zrobić, żeby się wielkiemu Kantorowi sprzeniewierzyć, albo jego spad-
kobiercom. Czy poza handlem tą koncesją, jest jakaś wspólna płaszczyzna, 
na której możemy spotkać, czy powinniśmy czekać aż się uwolnią te prawa?” 
– pyta Passini. „Nie może być tak, że jedna osoba czy dwie osoby decydują 
o spuściźnie kulturowej. Kantor nie jest własnością dwóch osób, jest własno-
ścią nas wszystkich”– dodaje Tomasz Rodowicz.

Sprawa nie spotkała się z tak szerokim zainteresowaniem mediów jak spek-
takl Weroniki Szczawińskiej. Wydarzenie skomentowało głównie lokalne radio 
i prasa. Pojawiające się komentarze traktowały zaistniałą sytuację w szerszym 
kontekście. Niektóre osoby pytały o sens ustanawiania ministerialnej promesy 
i czy prawa autorskie są współczesną formą cenzury42. Kwestionowano sens 
istnienia praw autorskich w sytuacji, gdy korzyści majątkowe są pobierane nie 
przez twórców a ich spadkobierców43. Pojawiały się głosy oskarżające wła-
ścicieli praw o pobudki natury ekonomicznej. Opinii, które brałyby w obronę 
spadkobierczynie nie znalazłam.

40 Zob. Wydarzenia obchodów Roku Kantora w Polsce; http://www.news.cricoteka.pl/wy-
darzenia-obchodow-roku-kantora-w-polsce-dofinansowane-z-promesy-teatr-2015-priory-
tet-2 (29 października 2015).

41 https://www.youtube.com/watch?v=nDn-1974lFE (29 października 2015).
42 Sformułowanie Piotra Groblińskiego, por. K. Ciężki, O Roku Kantora w Radiowym Kalej-

doskopie Kultury; http://mojafigura.com/aktualnosc/1246/debata-o-roku-kantora-bez-kan-
tora (15 października 2015).

43 Tę kwestię podnoszą często również aktywiści związani z uwalnianiem praw autor-
skich majątkowych szybciej niż po 70 latach od śmierci autora, zob. T. Ganicz, Domena 
publiczna – obszar wolności, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe?, 
dz. cyt., s. 229.
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Podsumowanie

Twórcą terminu „kultura zezwoleń” (ang. permission culture) jest Lawrence 
Lessig, który we wstępie do swojej głośnej książki Wolna kultura tłumaczy, 
że: „Przeciwieństwem wolnej kultury jest «kultura zezwoleń», w której twór-
cy mogą tworzyć wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia ze strony możnych lub 
twórców z przeszłości”44. W kulturze zezwoleń konieczność pozyskiwania po-
zwolenia opanowuje więc kulturę. Jest czymś więcej niż formą cenzury, spo-
sobem na ekonomizację świata sztuki lub skrzywieniem spowodowanym przez 
ekstremizm praw własności. Odwołując się do kategorii stworzonej przez 
strukturalistę Algirdasa Juliena Greimasa, w kulturze zezwoleń permission staje 
się aktantem, graczem w dramacie życia, zyskuje wyraźną podmiotowość, jest 
siłą opanowującą potrzebę tworzenia. Osoba je wydająca posługuje się niemal 
demiurgiczną mocą decyzji o kierunku rozwoju kultury, a jej słowa mają cha-
rakter performatywny i stwarzają rzeczywistość. Kultura zezwoleń jest kulturą 
ustanawiającą hierarchię. Gdyby posłużyć się kategoriami Pierre’a Bourdieu45, 
niewątpliwie najwięcej zyskują na niej osoby posiadające kapitał ekonomicz-
ny. Prawa majątkowe są sprzedawalne, licencję na ich użytkowanie można 
kupić, oczywiście pod warunkiem, że dysponuje się odpowiednimi środka-
mi. Profity czerpią również osoby posiadające kapitał kulturowy i społeczny. 
Ci, którzy znają lub chcą poznać Ustawę o prawie autorskim (w powszechnej 
świadomości jawi się ona jako bardziej restrykcyjna, niż w jest rzeczywisto-
ści46), oraz ci, którzy nie będą obawiać się konfliktu prawnego czy sądowego. 
I wreszcie, zyskują wszyscy dysponujący kapitałem symbolicznym. W kulturze 
zezwoleń trudno odmówić komuś, kto w oczach zezwalającego ma wysoki 
status społeczny.

Czy żyjemy w kulturze zezwoleń? Trudno odpowiedzieć na to pytanie inaczej 
niż twierdząco – przyglądając się dwóm przytoczonym wydarzeniom i mając 
świadomość, że są one jedynie próbkami pewnej szerszej praktyki47.

Wydaje się, że zarówno Ustawa o prawie autorskim, jak i sposób jej interpre-
tacji powinny ulec zmianie. Przytoczone przeze mnie przykłady potwierdzają 
tę konieczność. Nawiązując do poruszonej na początku artykułu kwestii bene-
ficjentów współczesnej kultury – znaczące są wszystkie głosy, a wiele z nich 

44 L. Lessig, dz. cyt., s. 22.
45 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnic-

two Scholar, Warszawa 2006.
46 Zob. M. Danielewicz, A. Tarkowski, Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach spo-

łecznych korzystania z treści, Centrum Cyfrowe Projekt, Warszawa 2013.
47 Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze tylko o jednym działaniu, którego bieg zmienił 

się wskutek funkcjonującej kultury zezwoleń. W niewielkiej wsi Siedlec w woj. wielko-
polskim niezawodowa grupa teatralna Teatr Paragraf 2 przygotowała spektakl z okazji 
Dnia Teatru 27 marca 2014 na podstawie Balu w Operze Juliana Tuwima. Działanie ko-
ordynowała Alicja Brudło, reżyserem był Grzegorz Śmiałek. Przedstawienie miało być 
pokazywane nieodpłatnie głównie dla lokalnej publiczności. Twórcy zwrócili się z proś-
bą o użycie tekstu do spadkobierców. Po długiej wymianie maili i telefonów, mimo już 
przygotowanego dzieła, otrzymali odpowiedź odmowną bez podania uzasadnienia, która 
brzmiała: „Kategorycznie zakazujemy wystawień utworu”.
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wyraża niezgodę na postępowanie Małgorzaty Musierowicz i Doroty Krakow-
skiej, mimo że były one zgodne z literą prawa. O ile w przypadku literatury 
z poznańskich Jeżyc zdarzały się głosy broniące autorkę serii (wynikające, jak 
wydaje mi się, głównie z niewiedzy jak niewiele z „Jeżycjady” jest w spek-
taklu), o tyle działanie Doroty Krakowskiej spotkało się wyłącznie z krytyką. 
W dobie coraz powszechniejszego uświadamiania sobie wagi nie tylko udo-
stępniania kultury, ale i umożliwiania coraz większym grupom jej tworzenia 
warto pamiętać o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą kultura zezwoleń. 
Kultura dostępu, w której pewnie wszyscy chcielibyśmy żyć, wyklucza się kul-
turą zezwoleń, która sprzyja budowie społeczeństwa hierarchicznego. Wydaje 
się to niezmiernie ważne. Zwłaszcza teraz, gdy wciąż rozwijająca się technolo-
gia cyfrowa będzie wymuszać ustanawianie kolejnych, odpowiadających na jej 
potrzeby, rozwiązań prawnych.

PERMiTS CulTuRE vS. ACCESSiBiliTY CulTuRE. BETWEEN PRivATE  
AND PuBliC BuSiNESS 

The article deals with the topic of restrictions regarding copyrights, created to neutralize 
the conflict between private and public business. The text discusses two situations from 
August 2015, important in the context of social reception of the law: a ban on performing 
a play called Taren bade: Jeżycjada (directed by W. Szczawińska), issued by the court 
at the request of Małgorzata Musierowicz, and a ban on using Tadeusz Kantor notes in 
the Chorea Theatre, issued by his heiress, Dorota Krakowska. The author emphasizes 
that we are living in a culture of bureaucracy, which means that real power is vested 
in the person who issues permits. She also concludes that a culture of permits creates 
favourable conditions for building a hierarchical society. 
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WOLNY DOSTĘP CZY  
KWARANTANNA?
Selekcja treści w internecie  
wobec szumu informacyjnego  
i władzy pseudoautorytetów

Sformułowana w 1990 roku przez Jeana 
Baudrillarda diagnoza ówczesnego sta-
nu rzeczy jako „stanu po orgii”1, ponad 
dwie dekady później okazuje się kluczo-

1 „Orgia stanowi eksplozywny moment 
nowoczesności, moment wyzwole-
nia dokonującego się we wszelkich 
możliwych sferach. Wyzwolenia po-
litycznego, seksualnego, wyzwolenia 
sił wytwórczych, wyzwolenia mocy 
destrukcyjnych, wyzwolenia kobiet, 
dzieci, nieświadomych popędów 
czy sztuki. […] Dzisiaj wszystko już 
wyzwolono, kości zostały rzucone, 
wszystko się dokonało…”, zob. J. Bau-
drillard, Przejrzystość zła. Esej o zjawi-
skach skrajnych, przeł. S. Królak, Sic!, 
Warszawa 2009, s. 5–6.

Wojciech Sitek – doktorant 
w Zakładzie Filmoznawstwa 
i Wiedzy o Mediach Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. 
Zajmuje się ideologicznym 
uwikłaniem amerykańskiego 
kina akcji, społecznym feno-
menem wideokaset, zagadnie-
niem filmowych wyobrażeń 
cielesności oraz tematyką prak-
tyk bioartowskich.
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wą metaforą w opisie specyfiki społeczeństwa wirtualnego. Internet, zrodzo-
ny w utopijnym uniesieniu jako otwarta i demokratyczna inkarnacja inicjatyw 
wolnościowych, nie tylko intensyfikuje dziś wrażenie – wskazanej przez Bau-
drillarda – agonii realnego, lecz także manifestuje chaotyczną szarpaninę wła-
ściwą czasom postorgii. Wkroczenie „po orgii” w świat „reprodukcji ideałów, 
fantazmatów, obrazów i marzeń sennych”2 oznacza wszak – zdaniem francu-
skiego socjologa – jałowe „symulowanie orgii i wyzwolenia, udawanie, iż po-
dążamy w tym samym kierunku, przyspieszając kroku”, a przecież „przyspie-
szamy już wyłącznie w próżni, osiągnęliśmy już bowiem wszystko, do czego 
doprowadzić miało wyzwolenie”3.

Kolejne odsłony infrastruktury sieci (Web 2.0, 2.5, 3.0) utwierdzają w przeko-
naniu, że globalna sieć komputerowa jest przestrzenią kopii i powtórek. W tym 
symulacyjnym środowisku, dającym pozór myślowego pobudzenia, ważnym 
tematom przeciwstawia się tematy błahe, półprodukty przedstawia się jako fi-
nalne wytwory, natomiast wywody laików zrównuje się z wnioskami przedsta-
wianymi przez zespoły eksperckie. Tworzy się tym samym fałszywą atmosferę 
intelektualnego fermentu i intensywnego życia umysłowego. Świat, w którym 
„symulacja czyni odróżnienie prawdy od fałszu, realnego od wyobrażone-
go, czymś problematycznym”4, dostrzeżony przez Michała Ostrowickiego akt 
„zbiorowego tworzenia przestrzeni i zawartości internetu, gdzie panuje cią-
gły ruch i dynamika ludzkich myśli”5, okazuje się – miast konsekwencją ruchu 
twórczego – pokłosiem nonsensownego ruchu wirującego kołowrotka.

Fantasmagorie elektronicznej jaskini

Starożytny krytyk świata materialnego zastałby w krępującej sytuacji stałych by-
walców multimedialnej krainy pozoru. Współczesna przestrzeń elektroniczna 
najpewniej nie dostarczyłaby Platonowi finezyjnej metafory dualnej rzeczywi-
stości. Stałoby się tak nie ze względu na dezaktualizację filozoficznego kon-
ceptu jaskini. Internet „po orgii” jawi się przecież jako forma ziszczenia kasan-
drycznej wizji, w ramach której wzgardzono utopijną wolnością i świadomie 
wybrano bezrefleksyjny żywot („wegetację” – powiedziałaby Susan Sontag6) 
w grocie rozświetlonej blaskiem ciekłych kryształów. Postępujący proces ne-
gowania prawdy i afirmowania iluzji w środowisku sieciowym bardziej niż do 
owej „Platońskiej wizji odbicia idei w świecie człowieka”7 odwołuje do współ-
czesnego procesu fabrykowania realności w świecie wirtualnym.

2 Tamże, s. 6.
3 Tamże.
4 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, 

s. 80.
5 M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Wydawnictwo Universitas, 

Kraków 2006, s. 39.
6 „Ludzkość wegetuje niezmiennie w jaskini Platona i, zgodnie z odwiecznym zwyczajem, 

wciąż znajduje upodobanie w samych tylko obrazach prawdy”, zob. S. Sontag, O fotogra-
fii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009, s. 9.

7 M. Ostrowicki, dz. cyt., s. 41.
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Wciąż znieruchomiali internauci pozostają w swym spetryfikowanym kształ-
cie, nieznużenie wypatrując elektronicznych reprodukcji – symulakrów świa-
ta rzeczywistego. W tym ujęciu, żelazne okowy zostały zastąpione cyfrowymi 
kajdanami wirtualnych powiązań. Część użytkowników internetu, mimo że fi-
zycznie wolna, wytrzeszcza wzrok w poszukiwaniu pozbawionych znaczenia 
treści utrzymujących emocjonalne status quo. Współcześni „jaskiniowcy” swą 
aktywność intelektualną obniżają do minimum, godząc się na żywot w – alter-
natywnej wobec krainy cieni – przestrzeni sztucznego światła rekapitulującej 
proces powstawania nowego porządku platońskiego. Nośnikiem cyfrowej in-
formacji jest dziś zatem Viriliowskie „światło pośrednie”8, oślepiające użytkow-
ników i znieczulające ich na pozostający w ciemności świat realny. Ograni-
czenie rzeczywistości do elektronicznego wariantu uczestnictwa uosabia wizja 
cyfrowego niewolnika Matriksa, który – znajdując się w świetlistej neojaskini 
– zewsząd jest otoczony monitorami.

W toku rozwoju technologicznego zwolennicy poglądu o pozytywnym oddzia-
ływaniu internetu ignorowali podobne, defetystyczne stanowiska9, wyznając 
zrodzone u schyłku poprzedniego stulecia – niewzruszone, wciąż jeszcze obo-
wiązujące – dogmaty, wskazujące na stymulującą rolę globalnej sieci kompu-
terowej w rozwoju psychospołecznym i afirmujące jej możliwości edukacyjne, 
informacyjne oraz potencjał biznesowy, będący następstwem konsekwentnego 
budowania dobrostanu. Współcześnie grono nieufnych badaczy wyłącza inter-
net ze strefy automatycznego wartościowania pozytywnego, między innymi ze 
względu na wyniki badań dotyczących neurologicznych konsekwencji życia 
w cyfrowym świecie10. Choć pogłębiony namysł nad specyfiką zjawiska do-
prowadził w końcu do zakwestionowania – nadużywanych w latach dziewięć-
dziesiątych – entuzjastycznych metafor sieci (takich jak „internetowych wysp 
skarbów”11, „okien na świat”12, świata „w zasięgu kabla”13 i środowiskowych 
elit14), wciąż jeszcze zagrożenia płynące z patologii sieci elektronicznych są 
przesłonięte przez obraz pozornych korzyści.

8 P. Virilio, Światło pośrednie, przeł. I. Ostaszewska, [w:] Po kinie?... Audiowizualność 
w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwo Universitas, Kra-
ków 1994, s. 285–296.

9 Interesujące są w tym względzie statystyki zawarte w raporcie Internauci 2013. W 2013 
roku na pytanie, „Jak Pan(i) sądzi, czy dzięki nowym technologiom, takim jak Internet 
i telefonia komórkowa, świat staje się lepszy czy też gorszy?” 48% ankietowanych od-
powiedziało, że lepszy (wobec 14% odpowiedzi, że staje się gorszy), zob. M. Feliksiak, 
Internauci 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013, s. 18; http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF (20 października 2015).

10 Zob. N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przeł. K Rojek, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2013; G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologicz-
ną przemianę współczesnej umysłowości, przeł. S. Borg, Wydawnictwo Vesper, Poznań 
2011; M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje 
dzieci, przeł. A. Lipiński, Dobra Literatura, Słupsk 2013.

11 Internetowe wyspy skarbów, „Komputer Świat” 3/1999, s. 38
12 Otwórz okno na świat, „Komputer Świat” 22/1998, s. 44-45
13 „Komputer Świat” 22/1998, okładka.
14 W przywołanym numerze czasopisma „Komputer Świat” hasło „elity internetu” odwołuje 

do środowiska użytkowników ICQ, por. „Komputer Świat” 9/1999, okładka.
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Celem niniejszych rozważań nie jest próba zanegowania dobrodziejstw inter-
netu, takich jak łatwy dostęp do informacji czy możliwość komunikacji z in-
nymi ludźmi. Egzystencja w ogromnym zbiorowisku danych, degradowanym 
przez szum nieweryfikowalnych, wątpliwych jakościowo treści, budzi jednak 
niepokój o – konsekwentnie wypierane – merytokratyczne podstawy internetu. 
Pogrążonym w apatii samozadowolenia cyfrowym neofitom, entuzjazm zwią-
zany z sukcesywnym rozrostem strefy wpływów internetu nierzadko przesłania 
zdrowy rozsądek, a w konsekwencji odbiera także troskę o rzetelność materia-
łów, intelektualny rozwój współużytkowników i powszechny dostęp do nauko-
wo potwierdzonych treści. Choć zatem już w 2004 roku nieśmiało publikowa-
no uświadamiające przestrogi („w internecie pełno jest pułapek”15) i diagnozy 
dynamicznie zmieniającego się paradygmatu sieciowego („poszukiwanie rze-
telnych informacji w internecie bywa czasami trudne. Szczególnie dlatego, że 
niewiele jest prawdziwie obiektywnych i dokładnych źródeł, którym w pełni 
można zaufać”16), a autorytety sygnalizowały liczne wypaczenia wiedzy sie-
ciowych tłumów (Jerzy Bralczyk pisał: „W tych ponurych i śmiesznych wypoci-
nach niedouków pewność siebie w rozwiązywaniu problemów filozoficznych 
i w interpretowaniu arcydzieł wyraża się w swobodnym bełkocie niedającym 
się przełożyć na cokolwiek przypominającego myśl”17), to we wspomnianej 
grocie wciąż jeszcze panuje przekonanie, że powszechnie dostępne, cyfrowe 
treści wyróżnia gwarancja intelektualna18.

Cyfrowa jaskinia w większym stopniu przypomina dziś zatem cyfrowy Dziki Za-
chód – bardziej jest bezkresnym śmietniskiem19 niż drogocennym sezamem20. 
Przedmiotem niniejszej refleksji jest problem prosumenckiego internetu spod 
znaku Web 2.0, odcinającego się od naukowych korzeni globalnej sieci i idea- 
łów jej ojców założycieli. Oplatające cyberprzestrzeń kłącza patologicznego 
demokratyzmu zrównują twórców wszystkich wirtualnych wywodów, nieza-
leżnie od wiarygodności i konstruktywności źródeł. Diachroniczne spojrze-
nie na ewolucję internetu21 eksponuje braki zdrowego rozsądku w obrębie  

15 Nie wszystko złoto…, „Komputer Świat” 19/2004, s. 42.
16 Rybka w sieci, „Komputer Świat” 22/2004, s. 47.
17 J. Bralczyk, Zdaniem eksperta, „Komputer Świat” 19/2004, s. 43.
18 Jak pisze Andrew Keen, zasadniczym problemem jest weryfikacja treści: „Smutna prawda 

jest taka, że podczas gdy doktor William Connolley jest w stanie odróżnić niedorzeczno-
ści tworzone przez moonbats od mądrości ekspertów, przeciętny użytkownik internetu 
– nie potrafi tego zrobić. Zakładamy, że informacje, które otrzymujemy, są wiarygodne”, 
zob. A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topol-
ska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 60.

19 W latach dziewięćdziesiątych Clifford Stoll określał internet zarówno mianem „Dzikiego 
Zachodu”, jak i „śmietniska”, zob. C. Stoll, Krzemowe remedium, przeł. T. Hornowski, 
Rebis, Poznań 2000, s. 20.

20 Wizję internetu, jako drogocennego sezamu, omawiał Edwin Bendyk podczas wykładu 
wygłoszonego 22 listopada 2001 roku, zob. E. Bendyk, Internet – śmietnik czy sezam kul-
tury?; http://csw.art.pl/konwersatorium/bendyk.html (10 października 2015).

21 Od naukowego Web 1.0, przez współczesny Web 2.0, kończąc na futurystycznych kon-
ceptach Web 3.0.
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stworzonej na przestrzeni lat hierarchii sieciowej. Narodziny kultury produku-
jących konsumentów zainicjowały dewaluację internetu, w którym głos mery-
torycznie cenny staje się mniej słyszalny niż bezwartościowy krzyk ignoranta.

Erozja postulatów technomerytokracji

Współczesna popkultura nasycona jest stereotypowymi wizjami ogłupiałych, 
hipermedialnych surferów na stałe zespolonych z monitorami. Podobnie jak 
niegdyś Steven Spielberg – w filmie Duch (1982) – przestrzegał przed telewizo-
rem jako dyspozytywem bez reszty wchłaniającym widza, a David Cronenberg 
w Wideodromie (1983) omawiał zagrożenia dyspozytywu wideo, tak dzisiaj 
twórcy eksplorują problematykę destrukcyjnych oddziaływań sieci. Autorzy 
pokroju Davida Finchera (The Social Network, 2010) kinematografię uczynili 
– wzorem badaczy, koncentrujących swoje wysiłki na procesie obnażania nie-
bezpieczeństw czyhających na użytkowników wirtualnej rzeczywistości – gło-
sem w sprawie struktur sieciowych, podlegających podobnym destrukcyjnym 
mechanizmom co zdegradowana telewizja. W dialog z supremacją technolo-
giczną wchodzą jednak nie tylko twórcy ekranowych trawestacji Spielbergow-
skiego widowiska (w których odbiorcy „klęczą” przed komputerowym monito-
rem, a nie kineskopem telewizora), lecz także krytyczni obserwatorzy i bywalcy 
internetu, odwołujący się do ideałów technomerytokracji, których krystalizację 
z entuzjazmem zrelacjonował Manuel Castells22.

Niepokojące analogie między statusem telewizji i sytuacją cyfrowego uniwer-
sum sprowadzają się w gruncie rzeczy do kwestii pauperyzacji przekazów 
medialnych, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez – promującą bezre-
fleksyjność – „rozrywkową” nadideologię dyskursu medialnego, dostrzeżoną 
przez Neila Postmana. Gary Chapman, obserwując zalążki formowania się spo-
łeczeństwa informacyjnego u schyłku XX wieku, oznajmił: „Nowy przemysł 
mediów elektronicznej informacji szybko zmienia się w cyfrową wersję sta-
rych mediów, jest zdominowany przez tych samych gigantów korporacyjnych 
i dostarcza tej samej masowej, pospolitej papki co przedtem”23. Za interesują-
cy objaw dysfunkcji sieci należy więc uznać rozproszenie związków między 
współczesnym internetem i środowiskami naukowymi, których przedstawiciele 
w przeszłości odznaczali się ogromną wiarą w pozytywne następstwa postę-
pu naukowo-technicznego24. U schyłku XX wieku środowiska technokratyczne 
afirmowały wczesne sieciowe wspólnoty, charakteryzujące się kultem wiedzy, 
intelektualną otwartością oraz zaangażowaniem w tworzenie wolnego i rów-
nego internetu – społecznie manifestowanego przez hakerski etos. Dzisiejsza  

22 Zob. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń-
stwem, przeł. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2003, s. 49–51.

23 P. Lewis, J. Karczewska, Zmień kanał. Czy Internet wejdzie do Telewizji?, „PC World 
Komputer” 3/1998, s. 20.

24 Zob. M. Castells, dz. cyt., s. 49.
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dominacja nowych mutacji internetowych grup komunitarian i przedsiębior-
ców25 nadwyręża tę erudycyjną hierarchię i pozbawia sieciową zbiorowość za-
sad selekcji informacji i dostępu do sprawdzonych źródeł.

Małgorzata Hendrykowska zwróciła uwagę, że „kultura popularna dociera do 
najszerszych warstw społeczeństwa […] odwołuje się […] często do obrazów 
znanych z potocznego doświadczenia, także do najprostszych, ale i najsilniej-
szych uczuć”26. Analizy mediów historycznych dowodzą, że egalitaryzacja 
dostępu do środków komunikowania implikuje obniżenie poziomu i wartości 
wytwarzanych materiałów. Każdy przypadek demokratyzacji medium związa-
ny był z jego późniejszą komercjalizacją oraz – zharmonizowanym z pozio-
mem modelowego odbiorcy – uśrednieniem treści, prowadzącym ostatecznie 
do intelektualnego regresu. W następstwie narodzin społeczeństwa masowego 
i nowych środków komunikowania procesy wulgaryzowania i trywializowania 
treści oraz homogenizacji kultury znacznie przyspieszyły.

Antycypator przemian technologicznych, José Ortega y Gasset, zdał przed laty 
relację z procesu upowszechnienia druku, którego następstwem okazała się kul-
turowa degradacja27. Obniżenie jakości treści kulturowych doprowadziło osta-
tecznie do rozwarstwienia społecznego oraz zintensyfikowania podziałów mię-
dzy elitami i masami. Dziś, w atmosferze erozji ideałów naukowości internetu, 
narasta problem zluzowania wymogów jakościowych. Wyimaginowany dostęp 
do wszelkiej wiedzy ruguje zaś w społeczeństwie szacunek względem eksper-
tów, powołujących się na dowody naukowe. Zanurzenie w hipertekstowym trzę-
sawisku przypomina o – zbadanym przy okazji analizy oddziaływania medium 
telewizyjnego – syndromie „tępego warzywa”, konstytuującym użytkownika 
psychicznie i fizjologiczne spustoszonego, sprowadzonego do wymiaru bezwol-
nego odbiorcy, domagającego się kolejnych dawek elektronicznego narkotyku. 
W przeciwieństwie do przygaszającej widza telewizji komputerowa aktywność 
(ale: telewizyjna pasywność) angażuje owych „ćpunów bodźców”28 zbyt moc-
no, by mogli oni z powodzeniem przyswoić sobie całość treści. Konsekwencją  

25 Zob. tamże, s. 65–74.
26 M. Hendrykowska, Zbrodnia w kinematografie. O najstarszych filmowych obrazach prze-

mocy, [w:] Przemoc na ekranie, red. M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 24.

27 Zob. A. Fulińska, Media, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. 
M.P. Markowski, R. Nycz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, s. 458.

28 G. Small, G. Vorgan, dz. cyt., s. 66. Gary Small i Gigi Vorgan piszą o zagrożeniach wyni-
kających z korzystania z komputerowego metamedium w kontekście złudnego wrażenia 
sprawowania kontroli nad wieloma, dokonującymi się w tym samym czasie, procesami. 
Zdaniem badaczy użytkownicy otrzymują „szanse na coraz to nowsze wyzwania w szyb-
szym przeszukiwaniu lub szybszej wielozadaniowości, unikając w ten sposób znudze-
nia czy zmniejszenia zainteresowania”. Komputer „przyspiesza i intensyfikuje pobudza-
nie mózgu”, wciągając sieciowych tubylców w „migotliwą grafikę i intensywne, szybko 
zmieniające się stymulanty”, zob. tamże. Jak twierdzą autorzy, „chroniczna i intensywna 
wielozadaniowość może opóźniać odpowiedni rozwój kory czołowej – obszaru mózgu, 
który pozwala nam ujrzeć «większy obraz» rzeczywistości, odsunąć od siebie gratyfika-
cję, rozumować abstrakcyjnie i planować z wyprzedzeniem, tamże, s. 58.
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nadmiaru multimedialnych bodźców jest więc – jak twierdzi Manfred Spitzer – 
rodzaj cyfrowej demencji29, czyli psychologiczne, emocjonalne i fizyczne otę-
pienie, zobojętniające na potrzebę weryfikowania napotkanych informacji.

Aberracje cyfrowego molocha

Centrum proklamowanej przez Manuela Castellsa „Galaktyki Internetu” jest dziś 
ekspansywna czarna dziura. Następstwem jej stałego rozrostu okazuje się proces 
lokowania cennej wiedzy w trudno dostępnych obszarach peryferyjnych, w nie-
widocznych enklawach profesjonalizmu i erudycji. Egalitaryzująca orientacja 
internetu, czyli miejsca, w którym każdy użytkownik może deklarować status 
eksperta, nieuchronnie prowadzi do wypaczeń. Obniżenie standardów publi-
kowanych materiałów, celowe upowszechnianie fałszywych informacji i mani-
pulowanie nimi oraz niewiedza wynikająca z ignorancji czy obskuranckiego 
fanatyzmu wyraźnie zaburzają dawną równowagę sieciową. W tym względzie 
należy częściowo zanegować prawo Metcalfe’a, głoszące, że „wartość Sieci ro-
śnie proporcjonalnie do kwadratu liczby węzłów (czyli uczestników). Im wię-
cej aktywnych uczestników, tym więcej powstaje zasobów, tym lepiej działa 
«inteligencja zbiorowa», czyli kolektywne tworzenie sensów i znaczeń, tym ła-
twiejsza staje się prospołeczna mobilizacja uczestników Sieci”30. Zdarzenia hi-
storyczne dowodzą, że proces ten może prowadzić do zaistnienia odmiennego 
zjawiska. Już w XIX wieku w kluczowym opracowaniu Niezwykłe złudzenia 
i szaleństwa tłumów, biblii finansistów i vademecum inwestorów, Charles Mac-
kay dowodził „jak łatwo wprowadzić ludzki tłum w błąd, oraz z jaką siłą może 
się ujawnić stadna natura człowieka i jak bardzo ludzie są skłonni naśladować 
się nawzajem, nawet w swych namiętnościach i występkach”31.

Upowszechnianie internetu, mylnie utożsamiane z jego demokratyzacją, zna-
cząco wpływa na fabrykację szkodliwych i niepotwierdzonych opinii, wybrzmie-
wających donośniej niźli badania prowadzone przez autorów kompetentnych 
artykułów i opracowań. Dewaluację częściowo tłumaczy masowość internetu 
oraz upodobanie znacznej części internautów do przekazów prostych i zrozu-
miałych, informacji stabloidyzowanych32 i łatwo przyswajalnych. Utrata zdolno-
ści koncentrowania się na lekturze33 sprawiła, że rzetelne czytanie książek zosta-
ło zastąpione prześlizgiwaniem się po powierzchni tekstów, któremu towarzyszy 

29 Zob. M. Spitzer, dz. cyt.
30 E. Bendyk, M. Filiciak i in., Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Polskie Wydaw-

nictwo Audiowizualne, Warszawa 2007, s. 3; http://kpbc.umk.pl/Content/45368/Raport_
Kultura_2.0.pdf (10 października 2015).

31 Ch. Mackay, Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, przeł. W. Madej, J. Piotrowska, 
WIG-Press, Warszawa 1999, s. XV.

32 W odniesieniu do zasygnalizowanej tabloidyzacji medium warto prześledzić zmiany in-
terfejsów graficznych polskich portali informacyjnych na przestrzeni lat, zob. http://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1614411,1,tak-wygladal-kiedys-polski-internet.
read (26 stycznia 2016).

33 N. Carr, Is Google Making Us Stupid?, „Atlantic” 7-8/2008, http://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/ (20 października 2015).
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intencja odnalezienia „rozstrzygalników”, argumentów automatycznie wieńczą-
cych proces „poszukiwania” wiedzy34. Dowodzi to swoistego kryzysu cywiliza-
cji i Gassetowskiego „człowieka masowego”, który „otrzymał tak wiele myśli, 
że już nie wie, które z nich są myślami rzeczywiście przez niego posiadanymi 
i tymi, w które wierzy”35. Schizofreniczna natura internautów, akceptujących nie-
mal każdą (nawet najbardziej absurdalną, lecz odpowiadającą wyznawanemu 
światopoglądowi) informację zamieszczoną w sieci, uwidacznia się zwłaszcza 
w nieudolnych próbach kwestionowania naukowych argumentów, procesie dys-
kredytowania badań naukowych, które nie potwierdzają głoszonej przez nich 
wizji świata, i ostatecznie – pogrążaniu się w całkowitej ignorancji. Internet cha-
rakteryzuje bowiem postępująca deprywacja informacji wiarygodnych (weryfi-
kowalnych) i hipertrofia treści dyletanckich36, których nieostrożni i bezkrytyczni 
przedstawiciele sieciowych tłumów nie poddają należytej rewizji.

Zachwyt nad upowszechnieniem internetu będzie uprawniony dopiero w mo-
mencie odzyskania – zaanektowanych przez „ambasadorów” nierzetelnych treści 
i podżegaczy ideologicznych sporów – miejsc wymagających wiedzy specjalistów. 
Obecnie niemal każda sfera dyskursu w cyberprzestrzeni cierpi z powodu deficytu 
profesjonalizmu i nadwyżki obskurantyzmu. Globalne „medium wolności” stało 
się wehikułem pozwalającym na ekspresję wielopłaszczyznowej niewiedzy. Brak 
rozwagi, bezmyślność i bezkrytyczne zawierzenie wybiórczo dobieranym treściom 
uwidacznia się zwłaszcza w sytuacjach kontrowersyjnych, (często bezpodstawnie) 
bulwersujących ogół społeczeństwa. Są one dowodami zmiany specyfiki interne-
tu, stającego się przestrzenią nadmiaru pseudowiedzy, nawiązującej do spiskowej 
teorii dziejów. Dekadę temu internetowe hasło „walki z rakiem” mogło odnosić się 
do wspólnotowych – podejmowanych dzięki technice przetwarzania rozproszo-
nego – badań, w których wykorzystywana była moc obliczeniowa komputerów 
prywatnych użytkowników37. Współcześnie internetowy slogan „walki z rakiem” 
charakteryzuje działalność stronnictw afirmujących cudowne kuracje, których sku-
teczność nie została potwierdzona badaniami klinicznymi38.

34 Zob. E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów, przeł. R. Andruszko, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 180–183.

35 J. Ortega y Gasset, Man and Crisis, Norton, New York 1962, s. 110–111, [za:] G. Lewicki, 
Sinusoida Kultury. Ortega y Gasset – filozofia historii; http://www.academia.edu/218381/
Sinusoida_Kultury_Ortega_y_Gasset_-_filozofia_historii (20 października 2015).

36 Zob. R. Borkowski, Informacyjna bulimia i multimedialny smog, „Transformacje” 2/1998, 
s. 61, [za:] T. Miczka, Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste – Keep it simpe, stupid!, 
„Anthropos?” 10-11/2008, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos6/texty/miczka_2.ht-
m#1dol (20 października 2015).

37 B. Dramczyk, Pecet – naukowcem, „Komputer Świat” 24/2004, s. 38-41.
38 Ciekawe są tu – uzyskane za pośrednictwem Google – wyniki wyszukiwania wskazanej fra-

zy. Oprócz informacji o uzasadnionych z naukowego punktu widzenia sposobach leczenia 
wyniki wyszukiwania odsyłają do stron proponujących „alternatywne” kuracje. Za cudowne 
lekarstwa (przede wszystkim o działaniu przeciwnowotworowym) uznaje się m.in.: kapsaicy-
nę, „witaminę” B17, siemię lniane, metodę Ashkara (Neutral Infection Absorption), duże ilości 
witaminy C, marihuanę, lewatywę z kawy, wodę z solą („wodna terapia”), „grzybek tybetań-
ski”, ziołowe herbaty, bioenergoterapię, kurkumę, sok noni, wodę utlenioną, sodę oczyszczo-
ną, srebro koloidalne, metodę BSM. Do szczególnie niebezpiecznej sytuacji dochodzi, kiedy 
medyczni szarlatani, „rzecznicy” wskazanych powyżej nonsensownych „terapii”, odwodzą 
swoje ofiary od leczenia konwencjonalnego, którego skuteczność została udowodniona.
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Niewiedza zdominowała w 2014 roku dyskusję na temat możliwości wykona-
nia aborcji w przypadku zaawansowanych wad płodu. Niezależnie od świa-
topoglądowych sporów (choć częstokroć stają się one elementem dyskusji 
o charakterze medycznym, zaciemniając obraz niektórych procesów – m.in. 
zapłodnienia in vitro), sprawa ujawniła brak niezbędnej wiedzy medycznej in-
ternetowych komentatorów. Postać dużego ruchu społecznego przybrała także 
wirtualna inicjatywa „Wybudzimy – Kamila”39, której nastoletni pomysłodaw-
cy, kwestionując diagnozę lekarską oraz oskarżając transplantologów o korup-
cję i parweniuszostwo, deklarowali możliwość przywrócenia zdrowia (życia) 
pacjentowi, u którego wystąpiły objawy śmierci mózgu. Podobna niewiedza 
charakteryzuje także działalność ruchów negujących potrzebę dokonywania 
szczepień40, które odrzucają metodologię badań naukowych i analizę staty-
styczną, bezkrytycznie zawierzając intuicji i zasłyszanym informacjom.

W atmosferze nieufności wobec służby zdrowia i badań medycznych popu-
larność zyskują pseudonaukowe grupy, głoszące kontrowersyjne tezy na temat 
tajemniczych toksyn trawiących organizm41 lub istnienia urojonych schorzeń, 
między innymi – „przewlekłej”, „chronicznej” (i niepotwierdzonej naukowo) 
odmiany kandydozy („ogólnoukładowej” wariacji na temat faktycznego scho-
rzenia42), która nieleczona miałaby skutkować wystąpieniem szeregu dolegli-
wości, w tym: „zespołu nieszczelnego jelita”, chorób nowotworowych lub 
autyzmu. Wydaje się, że proporcjonalnie do liczby badań negujących skutecz-
ność wątpliwych jednostek chorobowych i kuracji rośnie liczba ich zwolenni-
ków, głoszących tezy o globalnym spisku firm farmaceutycznych. Warto przy 
tym podkreślić, że imaginowanie wątpliwych chorób wspomaga mechanizmy 
dokonywania mylnych, internetowych autodiagnoz i staje się elementem pod-
żegania chorobowego, a także generuje objawy fizjologiczne u osób umysłowo 
podatnych na akty zbiorowej histerii (jak w przypadku przywołanej kandydozy 
„ogólnoukładowej” lub – wiązanej częstokroć z teoriami spiskowymi – „mor-
gellonki”43).

Rzecznicy „antynauki”, którzy swoją kampanię wymierzoną w obiektywizm 
nauki opierają na osobistych przekonaniach, sprowadzają dyskusje na tema-
ty naukowe do wymiaru batalii ideologicznych. Właściwe debacie naukowej 

39 Zob. https://www.facebook.com/wybudzimykamila?ref=ts&fref=ts (26 stycznia 2016), 
zob. też: A. Kübler, Decydujący głos mają lekarze; http://www.mp.pl/oit/aktualnosci/
show.html?id=104307 (10 października 2015).

40 K. Simon, Antyszczepionkowe sekty; http://www.termedia.pl/Antyszczepionkowe-sek-
ty,7057.html (26 stycznia 2016).

41 Tropiący przejawy medycznej nierzetelności Ben Goldacre omawia medialną karierę 
środków do usuwania „toksyn” – „wanny odtruwającej”, „detoksykacyjnych świeczek” 
i „plastrów oczyszczających”, zob. B. Goldacre, Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od prze-
rażonego pacjenta do świadomego konsumenta, przeł. A. Romanek, Septem, Gliwice 
2011, s. 13–24.

42 O różnicach między kandydozą – realnym zakażeniem grzybiczym, a „kandydozą” – uro-
joną odmianą „przewlekłą”, zob. https://sporothrix.wordpress.com/2010/11/23/kandydo-
za-i (10 października 2015).

43 Ł. Skrzypczak, A. Słodkowicz-Kowalska, Choroba Morgellonów – epidemia z Internetu, 
„Nowiny Lekarskie” 80/2011, s. 477–478.
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umocowanie w faktach zastępują w toku (sztucznie wykreowanych) sporów 
emocjonalnymi stanowiskami, forsując tym samym tezę, jakoby opinia laika 
miała wartość merytoryczną porównywalną do wniosków wysnutych przez eks-
pertów na podstawie badań. W dyskusjach poświęconych tematom z obszarów 
nauk medycznych, biotechnologicznych (GMO) i fizycznych (globalne ocieple-
nie), a także humanistycznych i ekonomicznych, „antynaukowcy” przekonują, 
że niezależnie od posiadanej wiedzy, doświadczenia i przyjętego aparatu me-
todologicznego – zdanie każdego dyskutanta jest równie ważne. Szczególnym 
zagrożeniem okazuje się próba włączania w dyskusje naukowe pseudoautory-
tetów naukowych, którzy bazując na wykształceniu formalnym, potwierdzają 
swą „rozpoznawalnością” prawdziwość propagowanych koncepcji i roszczeń 
zgłaszanych przez przedstawicieli pseudonaukowych stronnictw44.

Współczesne przekazy medialne, bardziej przypominające amatorskie blogo-
wanie (które swego czasu zwolniło ludzi „od potrzeby cierpliwego i logicznego 
formułowania argumentów, obniżyło poziom intelektualnej debaty”45) niźli eks-
perckie analizy, uformowały postawę odbiorców błędnie przekonanych o sile 
własnych kompetencji naukowych. Elias Aboujaoude nazywa „złudzeniem 
wiedzy” sytuację, w której „internet obdarza wielu z nas fałszywym poczuciem 
opanowania wiedzy, przekonując nas, że jesteśmy bardziej wykwalifikowani, 
wykształceni lub dojrzali, niż naprawdę jesteśmy”46. W realiach wypaczonego 
systemu eksperckiego, w którym każdy może stać się rzecznikiem wybranego 
poglądu (zachowując pozory naukowości), powstaje więc zbiorowość narcy-
zów, zatracających się w swoich elektronicznych awatarach47. Nawet pomimo 
braku kompetencji internetowi egotycy zabierają głos z pozycji mentorskiej, 
będąc przekonanymi o własnej nieomylności. Dyktat narcyzów, skupionych 
wokół trendu nazywanego przez Andrew Keena „kultem amatora”, konstruuje 
wzór ponowoczesnego społeczeństwa, które w duchu „tabloidowego schle-
biania brnie w groteskowy kult «mnie»”48. Na naszych oczach utopijna wizja 
dotycząca skupienia jednostkowych kompetencji w skomplikowanej struktu-
rze zbiorowej inteligencji załamuje się pod naporem wypaczeń codzienności, 
w ramach której „władza i mądrość ludu nowej […] kultury jest w istocie rzą-
dem idiokracji”49.

W dobie marketingowej redystrybucji „widzialności” medialnej ważniejsza od 
posiadanych kompetencji jest wszakże liczba internetowych wyświetleń i po-

44 Za „naukowych” rzeczników uznaje się zatem osoby, które – nie przedstawiając dowo-
dów potwierdzających głoszone tezy – występują przeciwko naukowemu konsensowi.

45 E. Aboujaoude, dz. cyt., s. 185.
46 Tamże, s. 187.
47 Marshall McLuhan, relacjonując związki człowieka i elektronicznych ekstensji, zwrócił 

uwagę na narcystyczną orientację omawianej relacji. Zauważył, że „człowiek błyska-
wicznie poddaje się oczarowaniu wszystkimi przedłużeniami siebie w innej formie niż on 
sam”, zob. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 81.

48 B. Dziadzia, Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2/2012, 
s. 108.

49 Tamże, s. 103.
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lubień. Zwłaszcza w przypadku sieciowych celebrytów emocjonalna posta-
wa antynaukowa gwarantuje poklask sieciowych tłumów. To właśnie wahania 
wskaźników popularności wyznaczają podstawy zwrotu w instytucji autoryte-
tu, którą zastępuje figura pseudoautorytetu. Medialna akceptacja pseudoauto-
rytetów niszczy formułę debaty medialnej, która miast zrzeszać największe dla 
dziedziny autorytety naukowe (przyjmujące naukowe fakty za fundament de-
baty), konfrontuje zwykle dwie, niezgadzające się w meritum rozmowy oso-
by (częstokroć w formule: ekspert kontra samozwańczy autorytet bazujący na 
emocjonalności wywodu). Takie spotkania naukowego autorytetu z pseudoau-
torytetem dowodzą niezdolności mediów do „skonstruowania relacji z badań 
naukowych”50, które mogłyby zostać zrozumiale zaprezentowane. Pseudode-
mokratyzm sieci przyczynił się do zaistnienia sytuacji, w której wiedza oparta 
na badaniach naukowych nie jest decydująca w konfrontacjach nauki z pseu-
donauką. Nauka jest poddawana regułom wyznaczonym przez pseudoautory-
tety i przystępuje do ochlokratycznego konkursu, mającego – w oparciu o głos 
tłumu – wyznaczyć zwycięzcę sporu.

Popularne portale wiedzy, strony internetowe oferujące porady prawne i podej-
mujące tematy polityczne i ekonomiczne, a także witryny inicjujące dyskusje 
na temat mniejszości narodowych, etnicznych i seksualnych, częstokroć ska-
żone są brakiem kompetencji autorów. Znamienna w tym względzie jest histo-
ria jednego z edytorów internetowej encyklopedii Wikipedia – Ryana Jordana, 
dwudziestoczterolatka podającego się za profesora teologii. Choć w ramach 
edytorskiej działalności Jordanowi nie przyświecały szkodnicze aspiracje, to 
ostatecznie stał się on symbolem działalności niektórych internetowych wanda-
li, dokonujących mistyfikacji – związanych z wypaczaniem definicji, przefor-
mułowywaniem haseł czy wreszcie kreowaniem fikcyjnych wiadomości (wśród 
przykładów cyberwandalizmu w obrębie polskojęzycznej Wikipedii można 
m.in. wskazać na sfabrykowany życiorys nieistniejącej postaci historycznej – 
Henryka Batuty lub hasło dotyczące Lwa z Knossos bez łapy i ogona).

W odniesieniu do dezinformacyjnego ekshibicjonizmu pomysły stworze-
nia „nowego, lepszego” internetu i powoływanie się na konstrukty w rodzaju 
„internetu 2.0” mogą być odczytywane jako forma prowokacji. Po pierwsze, 
niemal niemożliwe jest bezdyskusyjne wyznaczenie nowego etapu rozwoju 
sieci. Po drugie, to właśnie wersja 2.0 technologii Web, wraz z definiujący-
mi ją zmianami w architekturze sieci: „długim ogonem”, standaryzacją, kon-
wergencją, wikinomią, folksonomią, cyfrowym postflâneuryzmem, kulturą typu 
KISS51, antyhierarchiczną strukturą kłącza czy prosumentyzmem52, stała się dla 
krytyków internetu synonimem negatywnego oddziaływania medium. Metafo-
ryczne wdrożenie nowej, funkcjonującej jako symbol radykalnego zerwania 
z opisanymi powyżej wypaczeniami, odsłony internetu polegałoby więc na po-

50 B. Goldacre, dz. cyt., s. 244.
51 Zob. T. Miczka, dz. cyt.
52 Zob. T. O’Reilly, What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Gen-

eration of Software; http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (10 październi-
ka 2015).
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łączeniu nieograniczonego dostępu do informacji i łatwości w wyszukiwaniu 
wartościowych i weryfikowalnych treści z sukcesywnymi zmianami w sferze 
mentalnej odbiorców – zwłaszcza wynikającymi z działalności edukacyjnej 
i szkoleniowej.

Dotychczasowa „demokratyzacja” sieci, błędnie rozumiana jako wolność bez 
kontroli (ochlokracja), bardziej przypomina szkodliwą Gassetowską władzę 
bezrefleksyjnych tłumów niźli podstawę obywatelskiej sprawiedliwości i rów-
nouprawnienia. Elias Aboujaoude zwraca uwagę, że „brak granic między róż-
nymi grupami w sieci doprowadził do sytuacji, które podważają utopijną wer-
sję demokracji, gdyż każdy czuje się tak samo zorientowany i kompetentny”53. 
Faktyczna demokratyzacja internetu powinna wiązać się zatem z wyróżnia-
niem konstruktywnych treści, nauką racjonalnego korzystania ze źródeł, nega-
cją bezmyślnych procederów cyfrowego wandalizmu, a także poszanowaniem 
własności i wzmożoną kontrolą w przestrzeniach, które powinny funkcjono-
wać jako merytorycznie pewne sfery wiedzy, wolne od opinii i domysłów. 
Choć pewnych mechanizmów nie sposób powstrzymać, to w opozycji do bez-
refleksyjnych procesów „kopiowania i wklejania” oraz zjawisk katalizujących 
intelektualny reakcjonizm należy uskuteczniać projekty edukacji medialnej 
i systemy moderacji treści przez specjalistów w wybranych sferach, które w re-
aliach sieciowego śmietniska odznaczałyby się intelektualną gwarancją.

Wersja druga, poprawiona

Pionierzy internetu, wywodzący się mentalnie z kręgów kontrkulturowych, ma-
nifestowali za pośrednictwem nowego medium swój sprzeciw wobec intelektu-
alnego skostnienia, ograniczania swobód i manipulowania jednokierunkowymi 
przekazami, uwikłanymi w dominujący dyskurs polityczny. W przeciwieństwie 
do mediów pozbawionych sprzężenia zwrotnego internet stał się uosobieniem 
wyczekiwanych od dekad utopijnych systemów, w których „każdy odbiorca 
byłby potencjalnym nadawcą i które pozwalałyby na interakcję użytkowni-
ków oraz ich zaangażowanie w wymianę informacji”54. W nowym narzędziu 
upatrywano nadziei na stworzenie uniwersalnej ponadnarodowej międzykul-
turowej wspólnoty naukowej – ułatwiającej pracę dzięki możliwościom nie-
ograniczonego kontaktu między akademikami. Idylliczny wzorzec w pełni de-
mokratycznego narzędzia inkarnował nienową koncepcję ewolucyjną, którą 
Pierre Teilhard de Chardin określił mianem noosfery, będącej „otaczającym 
Ziemię kolektywnym umysłem łączącym wszystkich ludzi”55.

W dobie lawinowego poszerzania objętości sieci zawodzą argumenty głoszą-
ce, że odnalezienie wartościowych opracowań zależy wyłącznie od osobistego 

53 E. Aboujaoude, dz. cyt., s. 188.
54 M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wy-

dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 35.
55 Tamże, s. 37.
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zaangażowania i umiejętności poruszania się po cyberprzestrzeni56. Takie sta-
nowisko odpowiadało sytuacji internautów w latach dziewięćdziesiątych, kie-
dy mierzono się z problemami niedoskonałości wyszukiwarek internetowych 
i niedoboru publikowanych treści57. Dziś niemożność odnalezienia cennych 
informacji wynika nie tylko z nadmiaru informacji, lecz jest także pokłosiem 
zaimplementowania w sieciowym eterze rozwiązań „usprawniających” wyszu-
kiwanie informacji i w nieskończoność multiplikujących treści. Funkcjonowanie 
mechanizmów śledzących, które służą ustalaniu profilu użytkownika, doprowa-
dziło między innymi do zaistnienia patologii związanej z dopasowywaniem do 
odbiorców treści odpowiadających „podświadomym” potrzebom (najczęściej 
rozrywkowym). Naiwna jest też wiara w przyrodzone internautom dobre inten-
cje, które miałyby sprawiać, że konsumtariat właściwy erze Web 2.0 charaktery-
zuje pozytywna „autentyczność wynikająca z braku profesjonalizmu”58.

Treści zawarte we współczesnym wariancie sieci wskazują na postępujący pro-
ces degradacji internetu. W globalnej wiosce, przestrzeni jałowego przetwarza-
nia i remiksu, zakwestionowano naukowe dziedzictwo, czego efektem stały się 
narodziny nie „społeczeństwa informacyjnego”, lecz przejawiającej niewiedzę 
i dyletanctwo zbiorowości dezinformacyjnej. Przy obecnej dynamice rozwoju 
sieci walkę z Platońską eikasią powinno inicjować się już na etapie wczesno- 
szkolnej edukacji. Oprócz przedmiotów informatycznych, objaśniających spo-
sób funkcjonowania wirtualnej przestrzeni59, powinny znaleźć się zajęcia uzu-
pełniające umiejętności techniczne o świadomość odpowiedzialnego korzysta-
nia z zasobów internetu60. Tę naukową niszę mogliby zapełnić odpowiednio 
wykwalifikowani humaniści, pośredniczący w procesach nauczania informaty-
ki i wydajnego poszukiwania informacji61. Aby skonstatować nadejście faktycz-
nej ery „społeczeństwa wiedzy”, a więc społeczeństwa „wiedzącego”, a nie 
społeczeństwa monitorowanego, o którym „się wie”, tę dyscyplinę należałoby 
powierzyć kompleksowo wykształconym elitom wirtualnego świata.

56 „Jeśli wiemy, jak się w internetowym gąszczu poruszać, szybko trafimy na treści warto-
ściowe a niedostępne w innych mediach”, zob. E. Bendyk, Internet – śmietnik czy sezam 
kultury?; http://csw.art.pl/konwersatorium/bendyk.html (10 października 2015).

57 W prasie komputerowej u schyłku lat dziewięćdziesiątych pojawiały się rady na temat 
efektywnego korzystania z wyszukiwarek. Artykuł Najlepsze serwisy wyszukiwawcze, po-
święcony sieciowym zbiorom, został opatrzony zestawem „Dziesięciu zasad poszukiwa-
cza”, brzmiącym: „1. Pomyśl gdzie, 2. Wybieraj specjalistów, 3. Precyzuj pytania, 4. Ucz 
się składni, 5. Uważaj na pisownię, 6. Otwieraj kilka okien, 7. Ciągle próbuj, 8. Zazna-
czaj, 9. Sprawdź URL, 10. Korzystaj z pomocy”, zob. H. McCracken, N. Kilen, Najlepsze 
serwisy wyszukiwawcze, PC World Komputer” 5/1998, s. 100.

58 P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 12.
59 Por. L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Czę-

ściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 
lat i ich rodziców, SWPS – EU Kids Online, Warszawa 2011, s. 12–14.

60 Aktualnie w ramach edukacji wczesnoszkolnej akcentuje się konieczność nabywania 
kompetencji informatycznych („głównym celem projektowanych zmian jest wprowa-
dzenie powszechnego nauczania programowania, które staje się kompetencją kluczową 
XXI wieku”), zob. http://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/edukacja-informatyczna/rada-do
-spraw-informatyzacji-edukacji (10 października 2015).

61 O roli humanistów w procesie nauczania, zob. W. Sitek, Horyzonty swarliwych mandary-
nów, „Opcje” 4/2014, s. 34–39.
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Przywołując nomenklaturę zaproponowaną przez Marca Prensky’ego62, pozo-
staje polegać nam nie na wychowanych w erze predigitalnej cyfrowych imi-
grantach (których umysły uformowane zostały w czasach „kiedy obowiązywał 
zupełnie inny model życia społecznego i uczenia się”63), lecz na neotubylcach 
odnajdujących wspólny język z przedstawicielami pokoleń cyfryzacji, a przy 
tym rozumiejących potrzebę przerzucenia „pomostu nad przepaścią między-
mózgową”64 dzielącą młodych ludzi i starsze pokolenia. Edukatorzy medialni 
powinni nauczać nie tylko ostrożnego wykorzystywania znalezionych mate-
riałów, ale także sceptycyzmu wobec objawów „zbiorowego nieuctwa”65, któ-
ry miałby zapobiec „rozpadowi hierarchicznych zależności związanych z do-
stępem do informacji, czy będą to zależności między dzieckiem a rodzicem, 
uczniem a nauczycielem, pacjentem a lekarzem, czy laikiem a ekspertem”66. 
W próbie uchronienia przedstawicieli przyszłych „technoelit” przed wpływem 
nieprofesjonalnych treści kluczowe stałoby się ukształtowanie odbiorcy odpor-
nego na wielość bezużytecznych informacji. Między innymi nacisk kładziony 
(w toku wychowywania) na wykonywanie konkretnych czynności (a nie wielo-
godzinne, hipertekstowe podróże) mógłby ukrócić tendencję do zrównywania 
wszystkich sieciowych danych i zaprzeczyć wrażeniu, jakoby z konstelacji róż-
nych jakościowo koncepcji można wybierać dowolny pogląd odpowiadający 
preferencjom użytkownika.

Problem ujednolicenia znaczenia wszystkich cyfrowych materiałów został do-
strzeżony przez – pochodzących z całego świata – intelektualistów najróżniej-
szych autoramentów. Wzorem dla naukowej awangardy internetu powinni być 
popularyzatorzy nauki, wywodzący się na przykład z fundacji założonej przez 
Richarda Dawkinsa. Nawiązując do misji Richard Dawkins Foundation należy 
promować dążenie do wspierania edukacji naukowej, myślenie krytyczne i – 
oparte na dowodach – rozumienie świata naturalnego67. Za manifest rodzimych 
edukatorów mógłby posłużyć zrealizowany przez fundację popularyzatorski 
film, w którym Michael Shermer68 omawia zasady funkcjonowania „detekto-
ra bzdur”69. Dostęp do cyfrowych treści powinien opierać się na świadomym  

62 Zob. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants; http://www.marcprensky.com/wri-
ting/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
(10 października 2015).

63 G. Small, G. Vorgan, dz. cyt., s. 69.
64 Tamże, s. 77.
65 A. Keen, dz. cyt., s. 11.
66 E. Aboujaoude, dz. cyt., s. 187.
67 Zob. http://old.richarddawkins.net/pages/mission (10 października 2015).
68 Założyciel Stowarzyszenia Sceptyków i wydawca czasopisma „Skeptic”.
69 Shermer postuluje zadanie sobie następujących pytań: „1. How reliable is the source of 

the claim? 2. Does the source make similar claims? 3. Have the claims been verified by 
somebody else? 4. Does this fit with the way the world works? 5. Has anyone tried to dis-
prove the claim? 6. Where does the preponderance of evidence point? 7. Is the claimant 
playing by the rules of science? 8. Is the claimant providing positive evidence? 9. Does the 
new theory account for as many phenomena as the old theory? 10. Are personal beliefs 
driving the claim?”. Zob. http://www.michaelshermer.com/2009/06/baloney-detection-kit 
(10 października 2015).
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powątpiewaniu, a nie bezmyślnym naśladownictwie. Ostatecznie, jak przeko-
nują naukowcy, historia człowieka to przede wszystkim historia postępu wyni-
kającego z inwencji twórczej i kreatywnego myślenia.

W zrewolucjonizowaniu struktury sieci ogromne znaczenie miałoby ukonsty-
tuowanie przestrzeni wolnej od ignorancji, w której dane podlegałyby ścisłym 
wymogom jakościowym i obostrzeniom proceduralnym. W tym względzie na-
leży ubolewać nad faktem utraty kontroli nad domeną drugiego rzędu – edu.
pl, która mogła stać się rozpoznawalnym źródłem naukowo potwierdzonych 
zbiorów. W domenach wciąż tkwi jednak potencjał drogocennego skarbca, 
zabezpieczonego dzięki starannej selekcji informacji. Być może, wzorem do-
meny .edu70, w najbliższych latach nimbem ekskluzywności na poziomie mię-
dzynarodowym zostanie otoczona nowa domena funkcjonalna (np. .sci), nad-
zorowana i kontrolowana przez specjalistów reprezentujących poszczególne 
dziedziny wiedzy. Rozwiązaniem (wyłącznie tymczasowym) mogłaby okazać 
się praktyka nadawania umocowanym merytorycznie stronom internetowym 
certyfikatów dowodzących poznawczych wartości źródła71.

Ze względu na niedostateczną świadomość użytkowników pewne jest, że pro-
ces wdrażania zmian nastręczyłby wielu problemów. Nieufności wobec elitar-
nych źródeł wiedzy dowodzi stosunkowo niewielka popularność (rzecz jasna 
– poza środowiskami naukowymi) internetowej platformy Edge. Genezę edge.
org wiąże się z funkcjonującym w przestrzeni realnej Klubem Rzeczywistości 
(ang. Reality Club), skupiającym członków Edge Fundation – „intelektualistów, 
których celem było przekraczanie granic dyscyplin poznawczych i naukowych, 
stawianie pytań, jakie sami sobie i innym chcieliby postawić”72. Edge jest tylko 
jedną z wielu inkarnacji pomysłu Jamesa Lee Byarsa, który w latach siedem-
dziesiątych postulował utworzenie „Światowego Centrum Pytań”, instytucji 
koncentrującej sto „najbardziej błyskotliwych umysłów swoich czasów”73.

Systemom moderacji treści w obrębie wybranych witryn74 powinien towarzy-
szyć pogląd, że selekcja sieciowych materiałów nie stanowi elementu zamachu 
na wolność słowa. Dobór treści winien wiązać się z kontrolą jakości argumen-
tacji (bazującej na obiektywnych przesłankach), a nie z pozamerytorycznym, 
autokratycznym nadzorem. W trosce o dobro przyszłych pokoleń priorytetem 
wychowawczym winna stać się właściwie przeprowadzona edukacja medial-
na. Warto dodać, że świadomość potrzeby zainicjowania zmian nieśmiało 
i ostrożnie wkracza w przestrzeń polskojęzycznej części internetu. Znaczą-
cym symptomem jest zainteresowanie projektem „Internet Society”, którego 
pomysłodawcy podkreślają w statucie rangę celów naukowych, edukacyjnych 

70 Kontrolowana przez organizację Educause domena .edu działa przede wszystkim w kra-
jach anglosaskich.

71 Przykładowo – w ramach konkursów organizowanych przez jednostki naukowe, które 
dokonywałoby przeglądu stron internetowych popularyzujących wiedzę.

72 P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext, Warszawa 2010, 
s. 21.

73 Tamże.
74 Wyłącznie w sferach funkcjonujących pod auspicjami instytucji naukowych.
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i oświatowych75. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że uwolniony z okowów wir-
tualnych zależności kolektyw bywalców elektronicznej jaskini jest zdolny do 
podjęcia działań adaptacyjnych.

FREE ACCESS OR WEB quARANTiNE? CONTENT SElECTiON ONliNE  
iN ThE FACE OF iNFORMATiON NOiSE AND ThE RulE  

OF PSEuDO–AuThORiTiES

Nearly every case of historic media democratization led to their commercialization 
and – in keeping with the level of a model recipient – averaging the content, resulting 
in an intellectual regress. The article discusses the problem of the prosumer web 2.0 
internet, which distanced itelf from its meritocratic foundations. The cyberspace, plagued 
by pathological democratization, has brought all online disputes to the same level, 
regardless of their credibility and constructiveness. The dawn of a culture of prosumers 
has initiated the process of the devaluation of the internet, where a substantive comment 
is less noticeable than a pointless scream of an ignoramus.

The article is about the specific nature of the current WWW, which does not conduct 
the necessary selection of information. The expansion of „antiscience” means that 
important knowledge is located on the peripheries of the internet iin invisible enclaves of 
professionalism and erudition, which are remote and difficult to access. The present work 
is a form of expressing concern for the positive influence of the internet in the coming 
decades. The process of constructing an „information society”, opposing the ignorant 
and amateurish disinformation community, should be initiated by qualified elites of the 
virtual world, who combine technical skills with an understanding of how to use internet 
content in a responsible manner. The determination to popularise the internet will make 
sense only when the fields which require specialist knowledge are reclaimed from the 
„ambassadors” of unreliable materials and instigators of ideological disputes.

75 Zob. http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission (26 stycznia 2016).
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zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w 2013 roku połowa Polaków uczest-
niczyła w życiu kulturalnym z małą intensywnością1. Powszechnie znany jest 
problem niskiego poziomu czytelnictwa2. Podobne prawidłowości obserwuje-
my w innych sferach kultury. Polacy znacznie rzadziej niż Niemcy i Francuzi 
chodzą do teatru, uczestniczą w koncertach, bywają w kinie3. Żeby rzetelnie 
zreferować wyniki badań, musimy dodać, że różnice takie nie są obserwo-
walne, gdy porównujemy wyłącznie kraje postkomunistyczne. W zestawieniu 
z Węgrami i Rumunią Polska wypada dobrze.

Kwestią dyskusyjną jest, czy niskie wskaźniki uczestnictwa w kulturze insty-
tucjonalnej należy oceniać negatywnie. Wielu badaczy kultury neguje sen-
sowność dyskusji o nieuczestniczeniu w kulturze. Marek Krajewski proponuje 
relacyjną definicję kultury4, która pociąga za sobą bardzo szerokie rozumie-
nie pojęcia partycypacji w kulturze. W konsekwencji Krajewski pisze: „poli-
tyka kulturalna państwa i samorządowych organizatorów życia kulturalnego, 
instytucji kultury nie powinna koncentrować się na uczestnictwie w kulturze 
i traktować jego pobudzania jako celu swojej działalności”5. Barbara Fatyga 
proponuje zastąpienie starego terminu „uczestnictwo” nowym – „praktyki kul-
turalne”6. Jej zdaniem pojęcie to powinno obejmować szeroki zakres aktyw-
ności, między innymi życie towarzyskie i działalność religijną7. W niedawno 
zakończonym projekcie zespół badaczy skupionych wokół Instytutu Kultury 
Miejskiej postawił sobie za cel „jakościowe pogłębienie obrazu uczestnictwa 
w kulturze: zarówno tego odnoszącego się do korzystania z ofert instytucji, 
jak i wszelkich innych form partycypacji”8. Na podstawie bogatego materiału 
empirycznego ustalono, że „badani potraktowani zbiorczo są wręcz hiperak-
tywni w sferze kultury artystycznej – pozainstytucjonalnej”9. W podsumowaniu 
raportu napisano: „Sytuacja społeczna w obszarze kultury opisana w raporcie 
nie może podlegać ocenie jednoznacznie ją wartościującej – bądź negatywnie, 
bądź pozytywnie”10.

Postulatom nowego podejścia do badania kultury towarzyszy krytyka „trady-
cyjnego” ujęcia, w którym „kulturowa partycypacja polega na robieniu czegoś 

1 European Commission, Cultural access and participation: report; http://ec.europa.eu/pu-
blic_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf (7 grudnia 2015).

2 I. Koryś, D. Michalak, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, s. 6; 
http://www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf (7 grudnia 2015).

3 European Commission, dz. cyt. , s. 12.
4 M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społe-

czeństwo” 1/2013, s. 29–67.
5 Tamże, s. 52.
6 R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Pola-

ków, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 9–12.
7 Tamże, s. 21–22. Co ciekawe, życie religijne jest formą zinstytucjonalizowanego uczest-

nictwa w kulturze, której skala w Polsce jest dużo większa niż w Niemczech i Francji. Włą-
czenie jej do statystyk uczestnictwa w kulturze zmniejszyłoby dystans między krajami.

8 Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Instytut Kultury Miejskiej, 
Gdańsk 2014, s. 38

9 Tamże, s. 57.
10 Tamże, s. 109.
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z zasobami kultury”11. Marek Krajewski nazywa je archaicznym, a także często 
zideologizowanym. Tomasz Rakowski we wprowadzeniu do książki Etnogra-
fia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznany wymiar rozwoju kulturalnego powtarza te 
zarzuty, a dodatkowo określa ten sposób myślenia jako postkolonialny:

Nie ma co ukrywać, że w naszym etnograficzno-animacyjnym przedsięwzięciu mie-
rzymy się z pewną dość powszechną wyobraźnią społeczną, w obrębie której życie 
społeczne i kulturalne mieszkańców polskich wsi rozpoznawane jest jako niepełne, za-
późnione, wymagające edukacji i programu naprawczego. [...] Ta interpretacja, mocą 
swych zaszłości historycznych, a szczególnie przejścia w drugiej połowie XX wieku mi-
lionów ludzi wsi do „życia po miejsku”, ma ogromną siłę rażenia. Pod jej wpływem 
nie tylko przedstawiciele kultury dominującej (interpretatorzy życia społecznego), ale 
właśnie sami mieszkańcy wsi czy migranci wiejscy zaczynają, niczym w przykładzie 
z podręcznika teorii postkolonialnej, postrzegać samych siebie jako ludzi wciąż tkwią-
cych w społecznej poczekalni, jako budzących wstyd. [...] Kolejną rzeczą niezwykle 
problematyczne i wzmacniające jeszcze kulturową kolonizację jest to, że sposób roz-
poznawania „uczestnictwa w kulturze”, „dostępu do kultury” – wszelkich aktywności 
kulturalnych – w środowiskach wiejskich i peryferyjnych może zostać sprowadzony do 
interpretacji bardzo tradycyjnych kryteriów, takich jak korzystanie z oferty instytucji kul-
tury (teatr, kino, biblioteka, mediateka, świetlica wiejska), i odbywa się za pomocą me-
tod ilościowych (zliczeniowych)12.

Powszechna krytyka ilościowych badań uczestnictwa w kulturze ma niestety na 
polskim gruncie uzasadnienie. Czysto faktograficzne raporty Głównego Urzędu 
Statytycznego (GUS)13 nie spełniają oczekiwań naukowców. Wątpliwości rodzi 
także wiarygodność pomiaru. Wielokrotnie powtarzane w Polsce w ostatnich 
latach badania czytelnictwa prowadzą do wniosku, że odpowiedzi na pytanie 
o liczbę książek przeczytanych w ciągu dwunastu miesięcy bardzo zależą od 
sposobu zadania pytania14. Mówiąc wprost: nie jest całkiem jasne, czym jest 
książka, i nie bardzo wiadomo, ilu ludzi książki czyta.

Z kolei krytyka wydaje się niesprawiedliwa, gdy zastanowimy się, czego do-
wiedzieliśmy się z ilościowych badań kultury. Klasyczna praca Pierre’a Bour-
dieu Dystynkcja oparta jest na połączeniu badań ilościowych i jakościowych15. 
Bourdieu na podstawie danych sondażowych, z pomocą wielowymiarowej 
analizy korespondencji, dowodzi silnej zależności między gustem estetycz-
nym a pozycją społeczną16. Analizy statystyczne w książce Bourdieu są rów-
nie istotne, jak jego książka w światowych badaniach uczestnictwa w kulturze. 

11 M. Krajewski, dz. cyt., s. 42.
12 T. Rakowski, Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznany wymiar rozwoju kulturalnego, 

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, s. 8–10.
13 Por. GUS, Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r.; http://stat.gov.pl/download/cps/

rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturze_w_2009.pdf (7 grudnia 2015).
14 Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, analiza i kontynuacja, 2015 r., Pol-

ska Izba Książki; http://www.pik.org.pl/upload/files/Kierunki%20i%20formy%20trans-
formacji%20czytelnictwa%20w%20Polsce%20-%20Analiza%20i%20kontynuacja%20
-%20Raport%20ko%C5%84cowy.pdf (1 marca 2016).

15 P. Bourdieu, Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnic-
two Scholar, Warszawa 2005.

16 Tamże, rozdział 5.
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W latach dziewięćdziesiątych XX wieku teoria dystynkcji została częściowo 
zakwestionowana przez Richarda A. Petersona i jego współpracowników, któ-
rzy w wyniku analizy ilościowej danych sondażowych ustalili, że w 1992 roku 
w Stanach Zjednoczonych istniała duża grupa ludzi o eklektycznych gustach 
muzycznych17. Artykuł wywołał gorącą dyskusję, a jego główna teza była wery-
fikowana w wielu projektach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych18. Warto 
zauważyć, że Bourdieu i Peterson wykorzystali metody ilościowe do pokazania 
zależności między zachowaniami/cechami respondentów, a nie do policzenia, 
ile osób coś robi. Do podobnych wniosków prowadzą polskie badania czytel-
nictwa. Choć nie do końca wiemy, ile osób czyta książki, to wszystkie dostępne 
badania wskazują na te same zależności19. Oprócz kwestii metodologicznych 
są też praktyczne. Niestety zasadne są zarzuty krytyków statystyki kultury na 
temat kwestii zideologizowania niskiego poziomu uczestnictwa w kulturze. Jest 
to jeden z głównych argumentów popierających politykę kulturalną zarówno 
w krajach zachodnich20, jak i w Polsce. W 2015 roku zagadnienie wykluczenia 
z uczestnictwa w kulturze znalazło się w centrum uwagi dzięki rządowemu 
programowi „Kultura dostępna”, którego celem było „intensyfikowanie i posze-
rzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury 
oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej”21. W praktyce program 
skupił się na obniżaniu kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. 
Utworzono między innymi serwis internetowy prezentujący wydarzenia, w któ-
rych udział jest bezpłatny lub niedrogi (kulturadostepna.pl), w kilkudziesięciu 
muzeach obniżono ceny biletów dla dzieci i młodzieży do złotówki i stworzo-
no cykl seansów kinowych, na które wstęp kosztował dziesięć złotych. Czy jed-
nak fakt, że z nieuczestniczenia tworzy się ideologiczną podbudowę polityki 
kulturalnej, jest dostatecznym powodem, żeby dowodzić koncepcji przeciwnej 
– powszechności uczestnictwa w kulturze wszystkich i wszędzie?

Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania analiz statystycznych do pogłę-
bienia rozumienia wpływu dostępności kultury na brak uczestnictwa. Przystę-
pujemy do analiz z przekonaniem, że w Polsce istnieje problem wykluczenia 
z instytucjonalnego życia kulturalnego, na co wskazują statystyki. Chcemy 

17 R.A. Peterson, R.M. Kern, Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore, „American 
Sociological Review” vol. 61, 5/1996, s. 900–907.

18 Przegląd badań: G. Rossman, R.A. Peterson, The instability of omnivorous cultural taste 
over time, „Poetics” 52/2015, s. 139–153. Zob. też: T. Bennett, M. Savage, E.B. Silva, 
A. Warde, M. Gayo-Cal, D. Wright, Culture, Class, Distinction, Routledge, London 2009; 
K. Łuczaj, S. Grodny, J. Gruszka, O zawężeniu wyższego gustu estetycznego. Analiza 
zjawiska wszystkożerności kulturowej w Polsce, „Studia Socjologiczne” 2(209)/2013, 
s. 127–148; N. Robette, O. Roueff, An eclectic eclecticism: Methodological and theoreti-
cal issues about the quantification of cultural omnivorism „Poetics” 47/2014, s. 23–40.

19 Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, dz. cyt., s. 123: „z większą często-
tliwością czytają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, pochodzące z większych 
miejscowości i będące w lepszej sytuacji materialnej”.

20 T. Feder, T. Katz-Gerro, Who benefits from public funding of the performing arts? Com-
paring the art provision and the hegemony–distinction approaches, „Poetics” 4(40)/2012, 
s. 359–381.

21 MKiDN, Kultura dostępna; http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dzie-
dzictwo/kultura-dostepna.php (7 grudnia 2015).
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sprawdzić, czy niezależnie od innych czynników niska dostępność kultury 
powoduje wykluczenie z życia kulturalnego, a wysoka – wzrost uczestnictwa 
w kulturze. Analizę prowadzimy za pomocą zaawansowanych metod staty-
stycznych, w oparciu o obszerny zbiór danych opisujących dostępność kultury 
oraz uczestnictwo w kulturze instytucjonalnej (metody analizy i dane szczegó-
łowo prezentujemy w części „Nota metodologiczna”).

W pierwszej części artykułu definiujemy dostępność kultury i opisujemy in-
deks geograficznej dostępności kultury. W drugiej części analizujemy, jak 
geograficzna dostępność kultury w połączeniu z innymi cechami (wiek, płeć, 
wykształcenie, zawód) wpływa na wykluczenie z uczestnictwa w kulturze. 
W tekście prezentujemy i omawiany najważniejsze wyniki. Szczegółowa, tech-
niczna prezentacja analiz znajduje się w załączniku.

Dostępność kultury

Dostępność kultury to łatwość, z jaką ludzie mogą uczestniczyć w życiu kul-
turalnym. Jest jednym z ważnych celów współczesnych polityk kulturalnych22. 
Przykładanie ogromnej wagi do uczestnictwa w kulturze i jej dostępności ma 
swoje korzenie w liczącej co najmniej dwieście lat koncepcji, zgodnie z którą 
wspólnota polityczna oparta jest na wspólnocie kulturowej. W mniej odległej 
przeszłości, w dokumencie Recommendation on Participation by the People at 
Large in Cultural Life and Their Contribution to It, UNESCO opisało dostęp do 
kultury (ang. access to culture) jako czynnik ułatwiający uczestnictwo w kultu-
rze i w konsekwencji ważny element polityki kulturalnej23. UNESCO postulu-
je zwiększanie dostępności kultury24. Podobnie jest w Polsce. Konstytucja RP 
z 1997 roku gwarantuje obywatelom między innymi równy dostęp do dóbr 
kultury (art. 6 ust. 1)25.

Pojęcie dostępności kultury zyskało nowe znaczenie za sprawą internetu. Do-
świadczenie korzystania z internetu staje się metaforą uczestnictwa w kulturze 
w ogóle26. Nasze intuicje dotyczące ewolucji znaczeń potwierdza fakt, że ofi-
cjalną definicję dostępności znajdujemy w rozporządzeniu wydanym do „Usta-
wy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”: 
„dostępność – właściwość określająca, że zasób systemu teleinformatycznego 

22 T. Feder, T. Katz-Gerro, dz. cyt., s. 359–381.
23 UNESCO, Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and 

Their Contribution to It, 1976; http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (7 grudnia 2015).

24 Tamże: „It is recommended to Member States, if they have not already done so, that they 
make the necessary technical, administrative and financial resources available to upgrade 
policies for cultural action from the insignificant position to which they may still be rele-
gated until they reach an operationally effective level enabling them to achieve the goals 
of life-long education and cultural development and to ensure to the maximum that the 
people at large have access to culture and participate freely in cultural life”.

25 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, 
poz. 483.

26 Por. M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi i media, 
SWPS, Warszawa 2010, s. 129–133.



104

TOMASZ KUKOŁOWICZ, TOMASZ ŻÓŁTAK

jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez pod-
miot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym”27. Przytoczona 
definicja zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów dostępności. Po pierwsze 
mówi o „zasobie możliwym do wykorzystania na żądanie”. Po drugie w od-
niesieniu do kultur można byłoby stwierdzić, że, o ile uczestnictwo w kulturze 
odnosi się do podejmowanych aktywności, o tyle dostępność oznacza możli-
wość uczestnictwa. W sieciach teleinformatycznych ta możliwość musi istnieć 
„w założonym czasie”. Zastrzeżenie to pasuje do kultury. Słynny jest casus mu-
zeów czynnych do godziny szesnastej, na przykład Muzeum Pomorza Środko-
wego w Słupsku, posiadającego największą w Polsce kolekcję prac Witkacego. 
Po trzecie warto dodać, że chodzi o możliwość uczestnictwa w kulturze w wy-
branym czasie i miejscu. Co z tego, że w Londynie muzea otwarte są dłużej. 
Nieadekwatne wydaje się ograniczanie dostępu do podmiotów uprawnionych, 
ponieważ Konstytucja RP gwarantuje wszystkim równy dostęp. Najbardziej 
kontrowersyjnym elementem definicji z ustawy jest określenie „na żądanie”. 
Jeżeli zastrzeżenie to utrzymamy w odniesieniu do kultury, to brak potrzeb kul-
turalnych będzie traktowany jako czynnik niezależny od dostępności.

Na potrzeby analizy wyróżniono trzy wymiary dostępności kultury: geograficz-
ny, społeczny i indywidualny28. Wymiar geograficzny obejmuje te elementy 
dostępności kultury, które wynikają z miejsca zamieszkania. W wymiarze geo-
graficznym osoby żyjące w tej samej okolicy mają taki sam dostęp do kultury. 
Wymiar społeczny odnosi się do cech wspólnych dla gospodarstwa domowe-
go, na przykład poziomu dochodów. Wymiar indywidualny są to cechy cha-
rakteryzujące konkretną osobę takie jak wiek czy szczególne kompetencje. Do 
wymiaru indywidualnego zaliczają się także niepełnosprawności, o ile stano-
wią barierę dla uczestnictwa w kulturze.

Zgodnie z obserwacjami Bourdieu wyróżnione przez nas wymiary dostępności 
kultury są ze sobą powiązane29. Osoby zajmujące wysokie pozycje społeczne 
mieszkają zazwyczaj w Paryżu blisko centrum i mają wysokie kompetencje 
kulturowe. Osoby mieszkające na przedmieściach Paryża, w tańszych mieszka-
niach, zarabiają mniej i mają mniejszą wiedzę na temat historii sztuki. Zastrze-
żenia te nie podważają sensu analizy dostępności w trzech zaproponowanych 
wymiarach. Metody statystyczne pozwalają na równoczesne porównywanie 
wpływu wielu czynników.

27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram In-
teroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U. 2012 poz. 526).

28 T. Kukołowicz, Dostępność kultury. Definicje i wskaźniki, [w:] Statystyka kultury w Polsce 
i Europie. Aktualne zagadnienia, red. T. Kukołowicz, s. 66–74; http://nck.pl/media/attach-
ments/313583/Statystyka%20kultury%20raport_oWV5leL.pdf (7 grudnia 2015).

29 P. Bourdieu, dz. cyt.
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Nota metodologiczna

Źródła danych

Do przeanalizowania związku między dostępnością kultury a uczestnictwem 
w kulturze wykorzystano wiele źródeł danych. Informacje o uczestnictwie 
w kulturze uzyskano z badań sondażowych zrealizowanych przez Centrum 
Badania Opinii Społecznych (CBOS) w styczniu 2013, 2014 i 2015 roku na 
reprezentatywnych próbach dorosłych Polaków. Zrealizowana wielkość pró-
by wyniosła 1227 respondentów w 2013 roku, 1067 respondentów w 2014 
roku i 1005 respondentów w 2015 roku. Łącznie w analizach uwzględniono 
3299 osób. Jako że pytania zadawane w kwestionariuszu dotyczyły uczestnic-
twa w kulturze w roku poprzedzającym badanie, przeprowadzone sondaże 
pozwalają oszacować uczestnictwo dorosłych Polaków w kulturze w latach 
2012–2014. Geograficzna dostępność kultury dla lat 2012–2014 została opi-
sana za pomocą wskaźników wyliczonych na poziomie powiatów. Szczegóły 
ich konstrukcji zostały przedstawione w raporcie Statystyka kultury w Polsce 
i Europie. Aktualne zagadnienia30 z nieznaczną modyfikacją omówioną poniżej 
(pominięcie wskaźników dostępności internetu).

Wskaźniki uczestnictwa w kulturze

W ramach przeprowadzonych sondaży uczestnictwo w kulturze zbadano 
w standardowy sposób przez zadanie respondentom pytań o to, czy w poprze-
dzającym badanie roku uczestniczyli oni w określonych typach aktywności 
kulturalnej: koncercie, wystawie, seansie filmowym lub przedstawieniu teatral-
nym. Pytania zadawano w formie: „Czy w minionym roku był Pan(i) w kinie/w 
teatrze/na koncercie/na wystawie, w galerii, w muzeum?”, przy czym odnośnie 
do każdego typu aktywności kulturalnej respondent musiał wybrać odpowiedź 
spośród czterech możliwości: 1) nie, 2) tylko raz, 3) tak, kilka razy, 4) tak, wiele 
razy.

Częstość odpowiedzi udzielonych na te pytania prezentuje Tabela 1. Ponieważ 
nie stwierdzono istotnego zróżnicowania odpowiedzi między latami, wyniki 
zostały tu zaprezentowane łącznie z uwzględnieniem wszystkich badanych. 
Przede wszystkim uwagę zwraca ogólnie bardzo niski poziom tak definiowa-
nego uczestnictwa w kulturze. Wśród analizowanych form aktywności kultu-
ralnej nie znalazła się ani jedna, w której w ciągu roku uczestniczyłaby choć 
raz więcej niż połowa respondentów. Najpopularniejsze okazało się chodzenie 
do kina, co zadeklarowało nieco ponad 44% badanych. Na koncercie choć 
raz w roku był w przybliżeniu co trzeci badany, a w teatrze co piąty. Między 
tymi dwoma typami plasuje się odwiedzanie wystaw, galerii lub muzeów, co 
zadeklarowało nieco ponad 28% respondentów. Warto podkreślić, że blisko 
40% badanych nie skorzystało w roku z żadnej spośród czterech analizowa-
nych form uczestnictwa w kulturze. Sytuację taką nazywamy wykluczeniem 
z uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej z tego powodu, że ma ona charakter 

30 Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, dz. cyt.
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globalny – dotyczy bowiem wszystkich rodzajów oferty instytucjonalnej ba-
danej przez CBOS. Należy też dodać, że badania panelowe („Diagnoza Spo-
łeczna”) dają podstawy do przypuszczeń, że wykluczenie z uczestnictwa ma 
charakter trwały31.

Tabela 1. Częstości deklaracji dotyczących częstości uczestnictwa w ciągu 
roku poprzedzającego badanie w czterech badanych formach uczestnictwa 
w kulturze

nie tylko 
raz

kilka 
razy

wiele 
razy

brak 
odpow. ogółem

kino 1824
55,3%

332
10,1%

835
25,3%

304
9,2%

4
0,1%

3299
100,0%

koncert 2086
63,2%

451
13,7%

647
19,6%

114
3,5%

1
0,0%

3299
100,0%

wystawa, 
muzeum

2351
71,3%

370
11,2%

486
14,7%

89
2,7%

3
0,1%

3299
100,0%

teatr 2665
80,8%

268
8,1%

296
9,0%

66
2,0%

4
0,1%

3299
100,0%

Wśród osób, które uczestniczyły w poszczególnych typach wydarzeń kultu-
ralnych, częstość uczestnictwa najczęściej określana była jako „kilka razy”. 
W przybliżeniu co trzeci badany zadeklarował uczestnictwo „kilka razy” w od-
niesieniu do chociaż jednego spośród wybranych typów wydarzeń kultural-
nych. Tylko nieliczni respondenci – około 9% ogółu badanych w przypadku 
kina i poniżej 4% ogółu badanych w przypadku pozostałych typów – wybrali 
odpowiedź „wiele razy”.

W dalszych analizach zmienne opisujące uczestnictwo w kulturze wykorzy-
stywane były w przekształconej formie. Do analiz wykluczenia z partycypacji 
w kulturze zastosowano zmienną dychotomiczną opisującą, czy badany w cią-
gu roku uczestniczył choć raz w co najmniej jednej z analizowanych form ak-
tywności kulturalnej, czy też w ogóle nie brał udziału.

Wskaźniki pozycji społecznej

Wiadomo, że bardzo istotnym determinantem uczestnictwa w kulturze jest sta-
tus społeczny jednostek (wymiar społeczny dostępności kultury)32. Osoby lepiej 
wykształcone oraz pracujące w lepiej płatnych i bardziej prestiżowych zawo-
dach zdecydowanie częściej uczestniczą w kulturze, a zwłaszcza w tak zwanej 

31 W „Diagnozie Społecznej” pytanie dotyczy uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
w ostatnim miesiącu. Wśród 17 150 osób, które wzięły udział w badaniu w 2011 i 2013, 
53% uczestniczących jakimś wydarzeniu w 2011 uczestniczyło też w jakimś wydarzeniu 
w 2013 r. Wśród nieuczestniczących w 2011 87% nie uczestniczyło także w 2015 r. Pro-
porcja uczestniczących do nieuczestniczących w 2011 wynosiła 25% do 75%. Oblicze-
nia własne na podstawie danych surowych z wykorzystaniem wag analitycznych.

32 Por. GUS, dz. cyt.; R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, 
dz. cyt.
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kulturze wysokiej. Należy przy tym zauważyć, że między statusem społeczno-
-ekonomicznym a partycypacją w kulturze zachodzą również inne, bardziej 
subtelne zależności, które mają charakter nie tyle ilościowy (częstość uczest-
nictwa), ile jakościowy (formy uczestnictwa, gusta w odniesieniu do różnych 
gatunków itp.). W niniejszym artykule skupiamy się wyłącznie na związkach 
o charakterze ilościowym.

Z racji znaczenia statusu społeczno-ekonomicznego dla udziału w kulturze we 
wszystkich analizach dotyczących uwarunkowań tego uczestnictwa bardzo 
wskazane jest kontrolowanie jego wpływu. W kontekście oceny siły związ-
ku między geograficzną dostępnością kultury a partycypacją w kulturze jest 
to szczególnie istotne, ponieważ dostępność kultury na danym terenie może 
być związana z przeciętnym statusem zamieszkującej tam ludności. Działa tu 
ekonomiczna zasada relacji między popytem i podażą. Szczególnie w miastach 
oferta instytucji kultury jest większa, ale też zamieszkują je osoby o przecięt-
nie wyższym statusie społeczno-ekonomicznym niż mieszkańcy terenów wiej-
skich. W takiej sytuacji nieuwzględnienie w analizach statusu badanych prowa-
dziłoby do przecenienia wpływu dostępności kultury na częstość uczestnictwa.

W przeprowadzonych analizach status społeczny badanych opisywany był 
przez ich wykształcenie i zawód. Wyróżniono sześć kategorii wykształcenia: 
1) podstawowe lub gimnazjalne (w tym nieukończone), 2) zasadnicze zawo-
dowe, 3) średnie bez zdanej matury, 4) średnie ze zdaną maturą, 5) stopień li-
cencjata, inżyniera lub ukończona szkoła pomaturalna, 6) stopień magistra lub 
wyżej. Wyróżniono też trzynaście grup zawodowych, z których niektóre objęły 
osoby niewykonujące pracy, szczególnie uczniów i studentów, emerytów i ren-
cistów, bezrobotnych oraz osoby zajmujące się domem33. Liczba responden-
tów w poszczególnych kategoriach wykształcenia i zawodu zestawiona została 
w aneksie A. Podano tam również średni wiek i odsetek kobiet dla poszczegól-
nych grup wykształcenia i poszczególnych grup zawodowych. W analizach nie 
posługiwaliśmy się informacjami na temat dochodów, ponieważ aż jedna trze-
cia respondentów nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Nie podważa to wia-
rygodności naszych analiz. Najlepszym wskaźnikiem pozycji społecznej jest 
zawód34, a silnie z nim skorelowany jest uzyskiwany dochód35.

Odsetek osób wykluczonych z uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej, zgod-
nie z przyjętą przez nas wcześniej definicją, jest bardzo różny w ramach po-
szczególnych grup zawodowych. Najniższy jest wśród uczniów i studentów, 
gdzie osoby nieuczestniczące stanowią niespełna 5%. Tylko nieco więcej, 
około 6%, jest ich wśród dyrektorów i specjalistów. W grupie pracowników 
biurowych i wśród drobnych właścicieli jest to już około 13%, a wśród perso-
nelu technicznego blisko 20%. Według naszych badań nie uczestniczy w kul-
turze instytucjonalnej blisko 30% pracowników usług, w przybliżeniu jeden na 
trzech robotników niewykwalifikowanych oraz co drugi robotnik niewykwali-

33 Kategorie wykształcenia i zawodów są zgodne ze standardami CBOS.
34 H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007, s. 128–149.
35 Tamże, s. 308.
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fikowany. Ta ostatnia kategoria zawodowa koreluje z poziomem wykluczenia 
wśród bezrobotnych i osób deklarujących, że zajmują się domem. W najwięk-
szym stopniu wykluczenie dotyka rolników, wśród których nieuczestniczący 
w kulturze instytucjonalnej stanowią blisko 60% badanych, oraz emerytów 
i rencistów, wśród których aż dwie trzecie respondentów stanowiły osoby wy-
kluczone.

Zmienne demograficzne – cechy indywidualne

Jako dodatkowe zmienne w przeprowadzonych analizach wykorzystano wiek 
i płeć badanych (wymiar indywidualny dostępności kultury). Wiek stanowi 
istotny czynnik warunkujący uczestnictwo osób w życiu społecznym i kultural-
nym – generalnie częstość uczestnictwa maleje z wiekiem. Wiadomo, że płeć 
warunkuje niektóre formy uczestnictwa w kulturze (np. czytanie książek)36. 
Poza tym jest cechą istotną w wielu zjawiskach społecznych37. Z tych powo-
dów włączamy ją do analizy.

Geograficzny wskaźnik dostępności kultury

Do przygotowania wskaźnika dostępności kultury na poziomie powiatów w la-
tach 2012–2014 wykorzystano wskaźniki dostępności stworzone na potrzeby 
przywoływanego już raportu Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne za-
gadnienia. Za najbardziej adekwatny w kontekście prowadzonych analiz uzna-
jemy ogólny wskaźnik dostępności kultury. W formie użytej w raporcie zawiera 
on jednak aspekt dostępności internetu, który nie ma bezpośredniego odnie-
sienia do analizowanych w artykule form uczestnictwa w kulturze. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się wyliczyć nowy indeks dostępności kultury w sposób 
analogiczny do skonstruowanego wcześniej wskaźnika ogólnego, ale z pomi-
nięciem dostępności internetu. Powstał on przez uśrednienie, dla każdego po-
wiatu, wartości wskaźników dziedzinowych opisujących dostępność (częstość 
występowania) instytucji kultury pierwszego kontaktu (bibliotek, kin, domów 
i centrów kultury), wyspecjalizowanych instytucji kultury (teatrów, filharmonii, 
obiektów działalności wystawienniczej), obiektów dziedzictwa (muzea, zabyt-
ki) i wydarzeń jednorazowych (koncertów, wystaw i in.). Indeks został wyli-
czony oddzielnie dla każdego roku z trzech analizowanych lat dla każdego 
z powiatów. Może on przyjmować wartości od 0 do 1, gdzie wyższe wartości 
wskazują na większą dostępność kultury. Wartości indeksu przypisano respon-
dentom z badań CBOS na podstawie informacji o powiecie, który zamieszki-
wali (wszystkie osoby z danego powiatu mają przypisaną taką samą wartość 
indeksu dostępności kultury) i roku, w którym przeprowadzono badanie. Roz-
kład wartości indeksu w badanej zbiorowości przedstawia Rysunek 1, a jego 
parametry Tabela 2.

36 I. Koryś, D. Michalak, R. Chymkowski, dz. cyt., s. 27–30; Z. Zasacka, Czytelnictwo dzieci 
i młodzieży, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 67; http://eduentuzjasci.pl/
images/stories/publikacje/ibe-raport-czytelnictwo-dzieci-i-mlodziezy.pdf (7 grudnia 2015).

37 Por. M.A. Górecki, P. Kukołowicz, Gender quotas, candidate background and the election 
of women: A paradox of gender quotas in open-list proportional representation systems, 
„Electoral Studies” 36/2014, s. 65–80.
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Rysunek 1. Rozkład indeksu dostępności kultury w badanej zbiorowości

Tabela 2. Parametry rozkładu indeksu dostępności kultury

minimum 1. kwartyl mediana 3. kwartyl maksimum średnia odch. std.

0,19 0,33 0,38 0,51 0,78 0,43 0,14

Metody analizy

W celu określenia siły związku między dostępnością kultury a wykluczeniem 
z uczestnictwa w kulturze, rozumianym jako niebranie w ogóle udziału w wy-
darzeniach kulturalnych analizowanych typów, wykorzystano statystyczny 
model regresji. Pomijano przy tym zróżnicowanie intensywności korzystania 
z kultury w grupie osób, które zadeklarowały jakiekolwiek uczestnictwo. Ze 
względu na to, że zmienna zależna w ramach tego podejścia jest zmienną ze-
ro-jedynkową (brak uczestnictwa vs uczestnictwo), wykorzystano model regre-
sji logistycznej, który estymowano metodą największej wiarygodności. Wśród 
zmiennych zależnych znalazły się zmienne opisujące wykształcenie, zawód, 
płeć i wiek badanych, zmienne opisujące rok badania oraz indeks dostępno-
ści kultury. Wszystkie obliczenia wykonano przy użyciu programu R w wersji 
3.2.2 (wykorzystano pakiety survey w wersji 3.30-3 i effects w wersji 3.0-4). 
Przy wszystkich obliczeniach stosowano wagi analityczne dostarczone wraz ze 
zbiorami danych z badań CBOS.

uwarunkowania wykluczenia z uczestnictwa w kulturze

Z analiz statystycznych wynika38, że największe znaczenie dla wykluczenia 
z uczestnictwa w kulturze ma wykształcenie – im wyższe, tym mniejsze szanse 
wykluczenia. Szczególnie wyraźnie zaznacza się przy tym granica między wy-

38 Pełne wyniki prezentujemy w aneksie C.
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kształceniem wyższym (od stopnia licencjata lub inżyniera wzwyż), dla którego 
ryzyko wykluczenia jest minimalne, a innymi rodzajami wykształcenia. Nieco 
mniejsze znaczenie ma przynależność do grupy zawodowej (należy mieć na 
uwadze, że oceniamy tu wpływ zawodu tylko w tym stopniu, w jakim nie łą-
czy się on z wykształceniem), przy czym głównie istotne jest wyróżnienie kilku 
grup w sposób szczególny zagrożonych wykluczeniem. Są to robotnicy niewy-
kwalifikowani, rolnicy, emeryci i renciści, bezrobotni oraz osoby deklarujące, 
że zajmują się domem. W istotny sposób bardziej zagrożone wykluczeniem 
z uczestnictwa w kulturze są też osoby starsze. Wreszcie geograficzna dostęp-
ność kultury okazała się ważnym czynnikiem, działającym oczywiście na rzecz 
zmniejszenia szans wykluczenia z udziału w kulturze. Płeć nie wpływa w spo-
sób istotny na ryzyko wykluczenia.

Istnienie silnych związków pomiędzy wykształceniem i pozycją społecz-
ną a „prawomocnymi” formami uczestnictwa w kulturze jest zgodne z teorią 
dystynkcji Bourdieu. Bardzo duże znaczenie poziomu wykształcenia pokazały 
w ostatnich latach w Polsce badania GUS i czołowych socjologów kultury39. 
Nasze analizy po raz kolejny potwierdzają te zależności. Na pogłębioną ana-
lizę zasługuje znaczenie dostępności kultury dla prawdopodobieństwa wyklu-
czenia z udziału w kulturze w porównaniu do znaczenia innych rozpatrywa-
nych tu czynników.

Spróbujmy teraz bardziej obrazowo opisać wpływ geograficznej dostępności 
kultury. Na potrzeby interpretacji wyników wykorzystano sześć przykładowych 
profilów osób, dla których można porównywać prawdopodobieństwo wyklu-
czenia w zależności od wartości indeksu dostępności kultury. Jako podstawę 
do zdefiniowania profilów posłużyły grupy zawodowe (pełne charakterystyki 
utworzonych profilów znajdują się w aneksie B). Rysunek 2 pokazuje praw-
dopodobieństwa wykluczenia z uczestnictwa w kulturze (wartości na osi pio-
nowej) dla tych profilów. Oś pozioma pokazuje dostępność kultury. Przy osi 
pionowej zaznaczono dostępność kultury dla poszczególnych respondentów, 
którzy wzięli udział w badaniu CBOS (każdej osobie odpowiada cienka piono-
wa kreska).

39 GUS, dz. cyt.; R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, dz. cyt. 
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Rysunek 2. Przewidywane prawdopodobieństwo wykluczenia z uczestnictwa 
w kulturze dla różnych profili zawodowych

                     specjaliści                                         pracownicy biurowi

robotnicy                                                   rolnicy

                         studenci                                          emeryci i renciści

Jak widać w przypadku osób, dla których prawdopodobieństwo wykluczenia 
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podobieństwo wykluczenia – niezmiennie pozostaje ono bardzo niskie. Nie 
powinno to jednak dziwić, gdyż w przypadku tych grup dużo bardziej ade-
kwatne byłoby rozważanie uwarunkowań intensywności uczestnictwa, a nie 
wykluczenia. Jednocześnie w przypadku osób, dla których ryzyko wykluczenia 
z udziału w kulturze, wynikające z ich statusu społeczno-ekonomicznego, jest 
dosyć wysokie, lokalna dostępność kultury w znacznym stopniu modyfikuje 
prawdopodobieństwo tego wykluczenia. Aby lepiej opisać ten wpływ, można 
posłużyć się informacjami z Tabel 3 i 4.

Tabela 3. Różnice prawdopodobieństwa wykluczenia z kultury instytucjonalnej 
między osobami zamieszkującymi powiaty o niskiej i wysokiej dostępności kul-
tury (dla wybranych profilów zawodowych) 

różnica geograficznej 
dostępności kultury 
grupa zawodowa

różnica 
w prawdopodobieństwie 

wykluczenia

wartość indeksu:

0,33 w porównaniu  
do 0,51

specjaliści 1,9 pkt. proc.
pracownicy biurowi 3,0 pkt. proc.

studenci 0,8 pkt. proc.
robotnicy 11,9 pkt. proc.

rolnicy 11,9 pkt. proc.
emeryci i renciści 10,6 pkt. proc.

Tabela 3 bezpośrednio odpowiada sposobowi prezentacji przyjętemu na przed-
stawionych wcześniej wykresach. Pokazano w niej, jak miejsce zamieszkania 
wpływa na ryzyko wykluczenia40. Wpływ ten wynosi około 10% w przypadku 
grup o niskim poziomie uczestnictwa w kulturze (robotnicy, rolnicy, emeryci 
i renciści). Wśród osób z grup w małym stopniu zagrożonych wykluczeniem 
(specjaliści, pracownicy biurowi) wpływ jest bardzo słaby, a wśród studentów 
bliski zera. Z kolei wpływ profilu zawodowego na sytuację dwóch osób miesz-
kających w tym samym powiecie prezentuje Tabela 4.

40 Precyzyjniej: o ile punktów procentowych różni się dla poszczególnych profilów przewi-
dywane prawdopodobieństwo wykluczenia z udziału w kulturze instytucjonalnej między 
osobami, z których jedna mieszka w powiecie o relatywnie niskiej dostępności kultury, 
a druga w powiecie o relatywnie wysokiej dostępności kultury. Posłużono się wartościami 
odpowiednio 1. i 3. kwartyla rozkładu indeksu dostępności kultury w badanej zbiorowo-
ści. Oznacza to, że pierwsza osoba mieszka w takim powiecie, że około 25% badanych 
ma bardziej ograniczoną od niej dostępność kultury, a w przybliżeniu 75% badanych ma 
większą dostępność. W przypadku drugiej osoby odwrotnie: tylko około 25% badanych 
ma większy dostęp do kultury, a w przybliżeniu 75% ma dostęp bardziej ograniczony. 
Taką różnicę w dostępności kultury możemy śmiało określić jako dużą.
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Tabela 4. Różnice przewidywanego prawdopodobieństwa wykluczenia z kul-
tury instytucjonalnej między różnymi profilami zawodowymiwartość indeksu 
dostępności kulturyporównywane grupy zawodowe

(przewaga pierwszej nad drugą) różnica w prawdopodobieństwie wyklucze-
nia
0,33 (1. kwartyl) studenci a specjaliści 3,1 pkt. proc.

specjaliści a pracownicy biurowi 3,2 pkt. proc.
pracownicy biurowi a robotnicy 42,6 pkt. proc.
robotnicy a rolnicy 10,4 pkt. proc.
rolnicy a emeryci i renciści 11,3 pkt. proc.
specjaliści a emeryci i renciści 67,5 pkt. proc.

0,51 (3. kwartyl) studenci a specjaliści 2,0 pkt. proc.
specjaliści a pracownicy biurowi 2,1 pkt. proc.
pracownicy biurowi a robotnicy 33,7 pkt. proc.
robotnicy a rolnicy 10,4 pkt. proc.
rolnicy a emeryci i renciści 12,6 pkt. proc.
specjaliści a emeryci i renciści 58,8 pkt. proc.

Jak widać, na ryzyko wykluczenia znacznie silniej wpływa przynależność do 
profilu zawodowego niż geograficzna dostępność kultury. Ryzyko wyklucze-
nia z kultury instytucjonalnej w powiecie o małej dostępności kultury jest aż 
o 67,5 punktów procentowych wyższe w przypadku emerytów i rencistów niż 
w przypadku specjalistów. W powiecie o dużej dostępności kultury różnica ta 
co prawda trochę się zmniejsza, ale wciąż pozostaje bardzo duża i wynosi 58,8 
punktów procentowych. Z drugiej strony, choć nie odgrywająca aż tak dużej 
roli, geograficzna dostępność kultury stanowi istotny czynnik niezależnie od 
wymiarów społecznego i indywidualnego.

Podsumowanie

Z danych CBOS wynika, że w latach 2012–2014 aż 40% osób w ciągu dwuna-
stu miesięcy nie była ani razu w kinie, teatrze, na koncercie, na wystawie ani 
w muzeum. W niniejszym artykule próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na py-
tanie, jak na taki stan rzeczy wpływa geograficzna dostępność kultury. Podsta-
wą analiz były dane sondażowe uwzględniające odpowiedzi 3299 osób oraz 
geograficzny indeks dostępności kultur oparty na osiemnastu zmiennych opi-
sujących liczbę i działalność instytucji kultury w Polsce. Zależności między 
wykluczeniem (nieuczęszczaniem do kina, teatru, na koncerty, na wystawy, 
do muzeum) a dostępnością przeanalizowano za pomocą wielozmiennowej 
regresji logistycznej. Analizy dotyczyły wyłącznie korzystania z oferty instytucji 
kultury.
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Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest wystę-
powanie istotnej statystycznie zależności między geograficzną dostępnością 
kultury a nieuczestniczeniem/wykluczeniem. Osoby mieszkające w powiatach 
o niższej dostępności kultury są bardziej narażone na wykluczenie niż osoby 
mieszkające w powiatach o wyższej dostępności. Zależność tę można zaobser-
wować przy kontroli innych cech (wykształcenie, zawód, wiek, płeć). Oznacza 
to, że choć z niektórych badań etnograficznych wynika, iż „stosunkowo dobra 
infrastruktura […] nie zawsze przekłada się na bogatą ofertę kulturalną”41 a „bo-
gata oferta przygotowana przez lokalne podmioty z dużym nakładem sił i środ-
ków nie oznacza jeszcze, że przeznaczona jest ona dla mieszkańców i trafia 
w ich upodobania”, to w skali całego kraju istnieje pozytywny związek między 
ofertą i uczestnictwem.

Ogólne stwierdzenie mówiące o tym, że większa dostępność oznacza mniej-
sze wykluczenie, należy obwarować pewnymi zastrzeżeniami. W przypadku 
grup zawodowych, dla których poziom wykluczenia jest najniższy (studenci, 
specjaliści i pracownicy biurowi) wpływ geograficznego zróżnicowania do-
stępności kultury jest niemal niezauważalny. Osoby te korzystają przynajmniej 
raz do roku z oferty instytucji kultury niezależnie od miejsca zamieszkania. 
W przypadku tych grup wpływ przejścia z powiatu o średnio niskiej do średnio 
wysokiej dostępności kultury szacujemy na 0,8% – 3% (różnica w prawdopo-
dobieństwie wykluczenia). Inaczej wygląda sytuacja grup zawodowych silnie 
narażonych na wykluczenie. Robotnicy, rolnicy, emeryci i renciści są mniej za-
grożeni nieuczestnictwem, jeśli mają łatwiejszy dostęp do kultury. W przypad-
ku tych grup wpływ przejścia z powiatu o średnio niskiej do średnio wysokiej 
dostępności kultury szacujemy na 10,6% do 11,9% (różnica w prawdopodo-
bieństwie wykluczenia).

Bardzo ważnym wnioskiem z analiz jest duża różnica między znaczeniem sta-
tusu społecznego a geograficznej dostępności kultury. Czynniki statusowe od-
działują dużo silniej. Równocześnie różnica jest tym większa im niższa jest 
dostępność kultury. Przykładowo różnicę w ryzyku wykluczenia między pra-
cownikiem biurowym a robotnikiem w powiecie o średnio wysokiej dostępno-
ści kultury szacujemy na 33,7%. W powiecie o niskiej dostępności kultury jest 
to aż 42,6%. Liczby te pokazują oddziaływanie dwóch czynników. Pierwszym, 
bardzo silnym, jest status. Drugim, słabszym, ale też istotnym, jest łatwość ko-
rzystania z oferty.

Uzyskane wyniki korespondują z badaniami prowadzonymi przez ekono-
mistów kultury. Na założeniu o wyższym koszcie uczestnictwa w wydarze-
niach wymagających dłuższego dojazdu oparta jest metoda kosztów podróży,  

41 I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta, W Polsce lokalnej. Między uczestnictwem w kulturze 
a praktykami kulturowymi, [w:]  Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Pol-
sce, red. I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, 
s. 20–21.
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jedna z metod wykorzystywanych do nierynkowej wyceny dóbr kultury42. 
W tym kontekście brak związku między bogactwem oferty kulturalnej „na miej-
scu” a wykluczeniem byłby zaskakujący. Należałoby go oczekiwać jedynie 
w przypadku braku wykluczenia. Potwierdzają to nasze analizy. Związek zani-
ka tylko w przypadku studentów, wśród których wykluczenie praktycznie nie 
występuje. Przedstawione analizy są interesujące także w kontekście nieroz-
strzygniętej debaty dotyczącej elastyczności popytu na dobra kultury. Na pod-
stawie naszych analiz do długiej listy znanych już zastrzeżeń43 można dodać 
pytanie o to, czy elastyczność popytowa nie jest różna dla różnych grup zawo-
dowych. Jeśli tak, to nie istnieje jedna odpowiedź na pytanie o jej charakter.

Przedstawione analizy mają bardzo istotne implikacje praktyczne. Zwiększanie 
dostępności kultury może doprowadzić do zmniejszenia grupy wykluczonych 
pod warunkiem kierowania działań do grup najbardziej zagrożonych wyklu-
czeniem. W przeciwnym razie efekty będą niezauważalne. Nawet jeśli zostaną 
podjęte działania adekwatne do istniejących problemów, to nie należy spo-
dziewać się spektakularnych efektów. Od bogactwa oferty kulturalnej dużo 
silniejszy wpływ na wykluczenie ma status społeczny (poziom wykształcenia 
i wykonywany zawód).

Na zakończenie chcielibyśmy zaznaczyć, że przeprowadzone analizy mają 
charakter badań korelacyjnych i nie stanowią wystarczającej podstawy do wy-
ciągania wniosków o charakterze przyczynowym. Nie możemy mieć pewno-
ści, że zmiana dostępności kultury na terenie danego powiatu pociągnie za 
sobą zmianę poziomu uczestnictwa w kulturze o wielkości takiej, jaka wyni-
kałaby z zaprezentowanych wyliczeń. Bardziej rzetelne określenie skutków ta-
kich ewentualnych interwencji wymagałoby odwołania się do badań w sche-
macie quasi-eksperymentalnym. W chwili obecnej nie dysponujemy takimi 
analizami.

42 Por. F. Martin, Determining the size of museum subsidies, „Journal of Cultural Economics” 
4(18)/1994, s. 255–270; R.T. Melstrom, Valuing historic battlefields: an application of the 
travel cost method to three American Civil War battlefields, „Journal of Cultural Econom-
ics” 38(3)/2014, s. 223–236; R.T. Melstrom, Valuing a historic site with multiple visitor 
types and missing survey data, „Journal of Cultural Heritage” 1(16)/2015, s. 102-105.

43 B.A. Seaman, Empirical studies of demand for the performing arts, [w:] V.A. Ginsburgh. 
D. Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture. Vol. 1, Elsevier, Amsterdam 
2006, s. 415–472. Por. R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum 
Kultury, Warszawa 2011, s. 168–181.
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Aneks A. Rozkłady analizowanych zmiennych

Liczba badanych w podziale na kategorie wykształcenia i zawodu oraz średni 
wiek i procent kobiet w poszczególnych kategoriach wykształcenia i zawodu

wykształcenie

zawód
podst.

lub
gimn.

za-
sadn.
zaw.

średnie
bez

matury

średnie
z

maturą

licencj.
lub

pomat.

mgr
i

wyżej
ogółem śr.

wiek
%

kobiet

dyrektorzy 0 4 4 7 13 52 80 41,1 48,1%

specjaliści 1 1 0 10 33 183 228 40,1 64,8%

personel 
techniczny 2 6 13 68 33 16 138 39,9 38,2%

pracownicy 
biurowi 0 9 14 61 49 87 220 38,4 81,1%

pracownicy 
usług 12 73 39 76 23 18 241 37,1 60,5%

robotnicy 
wykwalif. 40 172 42 98 13 7 372 39,5 18,8%

robotnicy 
niewykwalif. 38 59 12 26 8 1 144 41,5 49,6%

rolnicy indy-
widualni 28 68 12 27 8 4 147 47,1 37,5%

drobni wła-
ściciele 8 27 12 32 17 24 120 41,6 34,8%

uczniowie 
i studenci 93 5 8 78 16 3 203 19,7 49,9%

emeryci 
i renciści 364 212 56 167 43 58 900 66,4 56,0%

bezrobotni 98 129 23 63 26 22 361 40,0 46,9%

zajmujący 
się domem 26 48 13 27 20 11 145 40,1 97,1%

ogółem 710 813 248 740 302 486 3299 46,0 52,1%

śr. wiek 53,2 48,3 43,2 43,1 39,6 41,6 46,0

% kobiet 51,9% 39,8% 49,9% 51,8% 61,4% 68,5% 52,1%

Przy wyliczaniu liczby badanych wykorzystane zostały wagi analityczne
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Aneks B. Profile kategorii zawodowych na potrzeby prezentacji wielkości 
efektów w regresji logistycznej

profil zawodowy / zawód wykształcenie średni 
wiek

odsetek 
kobiet

specjaliści mgr lub wyższe 40,1 64,8%

pracownicy biurowi licencjat lub pomatur. 38,4 81,1%

robotnicy (niewykwalifikowani) zas. zawodowe 41,5 49,6%

rolnicy zas. zawodowe 47,1 37,5%

uczniowi i studenci średnie ze zdaną maturą 19,7 49,9%

emeryci i renciści zas. zawodowe 66,5 56,0%
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Aneks C. Parametry modelu regresji logistycznej

zmienna exp(b) bbł. std. t istotn.
stała 0,21 -1,55 0,56 -2,77 0,006
wykszt.: zasadnicze zawodowe 0,63 -0,46 0,13 -3,49 0,001
wykszt.: średnie bez matury 0,38 -0,96 0,18 -5,23 <0,001
wykszt.: średnie z maturą 0,26 -1,36 0,14 -9,62 <0,001
wykszt.: licencjat lub pomaturalne 0,13 -2,04 0,21 -9,54 <0,001
wykszt.: magisterium i wyżej 0,11 -2,22 0,23 -9,84 <0,001
zawód: specjaliści 1,18 0,17 0,58 0,29 0,770
zawód: personel techniczny 2,32 0,84 0,55 1,54 0,124
zawód: pracownicy biurowi 1,74 0,55 0,54 1,03 0,303
zawód: pracownicy usług 2,62 0,96 0,52 1,85 0,065
zawód: robotnicy wykwalifikowani 2,30 0,83 0,51 1,62 0,105

zawód: robotnicy niewykwalifi-
kowani 3,78 1,33 0,53 2,49 0,013

zawód: rolnicy indywidualni 4,77 1,56 0,53 2,94 0,003
zawód: drobni właściciele 0,90 -0,10 0,57 -0,18 0,860
zawód: uczniowie i studenci 0,43 -0,85 0,61 -1,40 0,162
zawód: emeryci i renciści 3,80 1,33 0,51 2,63 0,009
zawód: bezrobotni 4,13 1,42 0,51 2,77 0,006
zawód: zajmujący się domem 5,14 1,64 0,53 3,07 0,002
rok: 2012 1,11 0,10 0,11 0,94 0,345
rok: 2014 1,39 0,33 0,11 2,90 0,004
indeks dostępności kultury 0,07 -2,68 0,40 -6,74 <0,001
płeć: kobieta 1,14 0,13 0,10 1,37 0,171
wiek 1,04 0,04 0,00 9,34 <0,001

zmienna zależna: 0 – uczestniczył przynajmniej raz, choć w jednej z analizo-
wanych aktywności kulturalnych; 1 – nie uczestniczył w ostatnim roku w żad-
nej z analizowanych aktywności kulturalnych;

poziomy odniesienia: wykształcenie: podstawowe lub gimnazjalne (w tym nie-
ukończone); zawód: dyrektorzy; rok: 2013; płeć: mężczyzna;

Parametry dopasowania modelu regresji logistycznej

odchylenie zerowe (null deviance) 4409,2 przy 3282 stopniach swobody
odchylenie resztowe 

(residual deviance)
3159,8 przy 3260 stopniach swobody

Przy estymacji modelu wykorzystane zostały wagi analityczne (funkcja łącząca 
quasibinomial)
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GEOGRAPhiCAl ACCESSiBiliTY OF CulTuRE AND ExCluSiON  
FROM PARTiCiPATiON iN iNSTiTuTiONAl CulTuRE

The article discusses the relationship between the lack of participation in culture and the 
accessibility of culture in Poland. Firstly, the authors justify the need to study the lack 
of participation in institutional culture using quantitative methods. Next, they present 
the origins of the concept of accessibility of culture in cultural policies in various places 
in the world. They define three dimensions of accessibility: a geographic, social and 
individual one. Further the article features an analysis of the relationship between the 
lack of participation in culture and the accessibility of culture based on surveys from the 
period 2012–2014. A rigorous analysis leads to the conclusion that geographic diversity 
in accessibility of cultures is highly relevant only for groups at the risk of exclusion. 
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ROZSUWANIE 
METAFIZYKI

Poruszając się w paradygmacie obec-
ności, napisałbym, że książka Andrzeja 
Marca, Widmontologia. Teoria filozo-
ficzna i praktyka artystyczna ponowo-
czesności, wypełnia istotną lukę w pol-
skiej recepcji myśli Jacques’a Derridy. 
O ile bowiem w ostatnim czasie poja-
wia się coraz więcej omówień późnej 
twórczości autora Widm Marksa1, o tyle 
trudno nie odnieść wrażenia, że stereoty-
powy obraz dekonstrukcji ustaliły i spe-
tryfikowały interpretacje jego wczesnych 
prac. Przy czym celowo posługuję się 

1 Niemałą zasługę w tym procesie od-
grywa także środowisko „Czasu Kultu-
ry”, do którego należy Marzec. Ostat-
nio ukazały się dwa ważne numery 
czasopisma inspirowane dekonstruk-
cją: „Widma” (2/2013) i „Czas Derri-
dy” (5/2014).

Patryk Szaj – doktorant na Wy-
dziale Filologii Polskiej i Kla-
sycznej Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Jego zainteresowania badawcze 
oscylują wokół teorii literatury, 
związków literatury z filozo-
fią, ponowoczesności, herme-
neutyki radykalnej. Publikował 
m.in. w „Kulturze Współcze-
snej”, „Literaturoznawstwie”, 
„Internetowym Magazynie Filo-
zoficznym Hybris”, „artPAPIE-
RZE”. 
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określeniami „wczesna/późna twórczość”, a nie „wczesny/późny etap twór-
czości”, gdyż w narracji Marca w filozofii Derridy nigdy nie nastąpił żaden 
zwrot (etyczny, polityczny czy religijny), natomiast widmontologia wcale nie 
jest zwieńczeniem dekonstrukcji, ale po prostu jednym z jej imion, nawiedza-
jącym ją od zawsze. Celowo także używam terminu „narracja”, gdyż książka 
Marca jest narracyjna par excellence, nie tylko przekonując nas, że prawdziwy 
świat stał się baśnią i że nie sposób już budować mocnych, opartych na praw-
dzie absolutnej projektów metafizycznych, ale również czyniąc to w zajmują-
cy, atrakcyjny retorycznie sposób.

Ponieważ jednak pośród wielu lekcji, jakie daje nam widmontologia, znajduje 
się też i ta, że „apokalipsa jest rozczarowująca”, a wszelkie przyszłościowe te-
leologiczne projekty są skazane na niezrealizowanie obietnicy, jaką niosą, na 
odroczenie swego uobecnienia, określenie „wypełniać lukę” wydaje się tutaj 
co najmniej wątpliwe. Co więcej, byłoby ono krzywdzące dla autora, który 
element sprawozdawczy równoważy pasjonującymi oryginalnymi rozważania-
mi własnymi. Napiszę więc inaczej: Widmontologia Andrzeja Marca dokonuje 
istotnego rozsunięcia, otwierającego pole/robiącego miejsce dla inspirujących 
odczytań myśli Jacques’a Derridy i jej twórczego wykorzystania.

S jest P

Czym jest projekt widmontologii (fr. hantologie)? Ściśle rzecz ujmując, został 
on zapowiedziany we wstępie, którym Derrida opatrzył psychoanalityczną 
książkę Nicolasa Abrahama i Marii Torok, Cryptonymie: le verbier de l’Hom-
me aux loups, odnajdując we wprowadzonym przez autorów pojęciu krypty 
przestrzeń zakłócającą dychotomiczny podział na wnętrze i zewnętrze. Krypta 
jest bowiem miejscem, które zostaje wytworzone, gdy podmiot nie zgadza się 
na śmierć bliskiej osoby i dokonuje jej inkorporacji – wchłonięcia do własnego 
ciała, wytwarzającego fantazmat żywej obecności umarłego2. O ile jednak we-
dług psychoanalityków istnienie krypty jest stanem patologicznym, a proces ża-
łoby ma doprowadzić do jej usunięcia, o tyle Derrida podkreśla nieuleczalność 
melancholii, czyli niemożliwość pełnego przepracowania straty, sprawiającą, 
że to, co odeszło, wiedzie osobliwy żywot bytu „nieumarłego” – widma, które-
go nie sposób się pozbyć. Explicite koncepcja widmontologii została zaś wyra-
żona w książce Widma Marksa, opublikowanej w 1993 roku, gdzie funkcjonu-
je jako projekt ontologiczny, albo raczej quasi-ontologiczny, podszywający się 
pod ontologię, stawiający sobie za cel „skażenie, nieodwracalne zakłócenie, 
zwichnięcie i odchylenie” (s. 13) myślenia w kategoriach obecności, bytu, idei.

W ujęciu Marca – co od razu warto zauważyć – widmontologia jest jednak 
zjawiskiem bardzo pojemnym, wyprowadzającym ze swych quasi-ontologicz-

2 Koncepcje Abrahama i Torok zostały też omówione w książce Polityka wrażliwości. 
Wprowadzenie do humanistyki, szczególnie w rozdziałach Z okazji śmierci, Wewnątrz, 
Żałoba i kanibalizm, „A teraz Cię zjem!”, Opowieści z krypty: remake, Opłakuję, więc 
jestem. Zob. M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Wy-
dawnictwo Universitas, Kraków 2013.
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nych diagnoz daleko posunięte implikacje. Żeby unaocznić jej działanie, au-
tor proponuje niezwykle interesującą interpretację twórczości „ojca” wszelkiej 
metafizyki, Platona. Zgodnie z nią dialogi Platońskie są, ni mniej, ni więcej, 
zapisem niezgody na śmierć Sokratesa, świadectwem niepogodzenia się Plato-
na z odejściem mistrza. Kluczowy dla tej interpretacji jest Fedon – dialog opi-
sujący ostatnie chwile życia Sokratesa, w którym jednak, jak zauważa Marzec, 
nie odnajdziemy jakiegokolwiek opisu rytuałów pogrzebowych po śmierci fi-
lozofa: „Sokrates pozostaje niepogrzebany, tym samym nie dokonuje się jego 
symboliczne przejście do innego świata i odtąd zjawia się niczym duch […] 
w każdym platońskim dialogu” (s. 86). Mamy więc do czynienia z radykalną 
niezgodą na rozstanie i odbycie żałoby po utraconym obiekcie. Platon dokonu-
je inkorporacji Sokratesa, wytwarzając kryptę, w której mistrz zostaje ocalony 
od zapomnienia, ale w której jednocześnie skrywa się trauma jego odejścia. Na 
domiar tego, encystencja, czyli osobliwy żywot Sokratesa we wnętrzu Platona, 
sprawia, że staje się on jego zakładnikiem:

więźniem i mieszkańcem jego fantazmatycznego ciała (corpus platonicum), czyli dialo-
gów, jedynie im zawdzięczając swoje istnienie. Co więcej, nieumarły (undead) mistrz 
jest w tym wypadku całkowicie zdany na łaskę swego ucznia, toteż może w nich po-
wiedzieć wyłącznie to, na co pozwoli mu autor, gospodarz i utrzymujący go przy życiu 
żywiciel/wskrzesiciel (s. 94).

Można więc na poły żartobliwie powiedzieć, że w dialogach „S jest P”, gdzie 
„S” oznacza „Sokratesa”, a „P” – „Platona”: Sokrates jest Platonem, Platoń-
skim fantazmatem albo też widmem przemawiającym z wnętrza Platona-brzu-
chomówcy i wskazującym na nieodłączny aspekt filozofii Platona i każdego 
systemu metafizycznego posługującego się pojęciem źródła, czyli na nieule-
czalną melancholię. Traumatyczne doświadczenie utraty jawi się w tej per-
spektywie jako „bezpośrednia przyczyna, warunek sine qua non” (s. 100) po-
wstania metafizyki, której działanie polega na petryfikowaniu, konserwowaniu 
rzeczywistości poprzez idealizację i ontologizację: to, co upływa, staje się, 
zmienia i przemija, zostaje ujęte za pośrednictwem pojęć, idei, eidosu gwaran-
tujących przetrwanie w „uświęconej, sterylnej, izolowanej i nietykalnej prze-
strzeni, która powstaje poprzez wygnanie wszystkiego, co bezpośrednio mo-
głoby się wiązać ze śmiertelnością, rozkładem oraz przemijaniem” (s. 167), 
słowem – w krypcie. Problem jednak w tym, że krypta na zawsze pozostanie 
próżnią, powstaje bowiem za późno, już po utracie rzeczy, z którą nie potrafi 
się pogodzić. Pojęcia metafizyczne nigdy więc nie spełnią wygórowanej obiet-
nicy sensu. I bardzo dobrze! Lekarstwo na przemijanie, jakie oferuje nam meta-
fizyka, jest bowiem – jak przekonuje Marzec – zbyt kosztowne:

Dokonując platońskiej anamnezy i przypominając sobie rzeczywistość idealną, dość 
wyraźnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie pozbycia się samej możliwości 
utraty równocześnie tracimy wszystko, co kiedykolwiek było do stracenia. Co więcej, 
w tej chwili sami umieramy, rezygnujemy, wyłączamy siebie z życia, gdyż tymczaso-
wość i przemijanie są niezbędnym, nieodłącznym warunkiem istnienia; tylko za ich 
sprawą cokolwiek może się pojawić (s. 102).
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Apokalipsa, równoznaczna w tym kontekście z odkryciem prawdy absolutnej, 
„jest rozczarowująca”, nigdy się nie uobecni. Metafizyka nigdy nie zrealizu-
je swego powołania, to bowiem oznaczałoby koniec jakiegokolwiek życia, 
a wielkie idee zawsze nawiedzane będą przez widma utraconych obiektów, 
których kryptami się stały.

Pstryk!

Zdaniem Marca pragnienie metafizyczne dobrze oddaje metafora światła. Od 
Platona aż do – co najmniej – fenomenologów filozofowie podzielali wzroko-
centryczną wykładnię istnienia, zgodnie z którą świat jest tym, co się pojawia, 
istnieje więc jedynie to, co widzialne. Właśnie światło – przezroczyste, obiek-
tywne, umożliwiające wszelką naoczność – odgrywa kluczową rolę w uprzy-
wilejowaniu obecności. Okazuje się jednak, że podobnie jak inne pojęcia me-
tafizyczne, nie jest tym, za co się podaje – odkrycie widma światła białego 
dokonane przez Isaaka Newtona udowodniło, że „światło monochromatyczne 
jest tak naprawdę mieszaniną barw, bałaganem złożonym z fal o różnej dłu-
gości” (s. 125). Podane w wątpliwość zostało więc jego odsłaniające i obiek-
tywizujące działanie. Co więcej, wyszedł – nomen omen – na jaw także jego 
wykluczający charakter: „W białym świetle, uprzywilejowującym wyłącznie 
mocną i jednoznaczną obecność, nie jesteśmy w stanie dostrzec zjawisk sła-
bych, znajdujących się zawsze na krawędzi istnienia, a przez to zazwyczaj 
spychanych na metafizyczny margines” (s. 125). To właśnie dlatego, mogliby-
śmy dopowiedzieć, Johann Wolfgang Goethe twierdził, że „barwa jest cierpie-
niem światła”. Wszystko to spowodowało zaś, że wiek XX upłynął pod znakiem 
dominacji filozofów pragnących wygasić owo metafizyczne światło, których 
Marzec nazywa „myślicielami funeralnymi” – poststrukturalistów i postmoder-
nistów.

Ich nadejście zapowiada, oczywiście, Friedrich Nietzsche i jego diagnoza po-
padnięcia wielkich wartości metafizycznych w stan nihilizmu. Po „śmierci 
Boga” nastąpiły, jak dobrze pamiętamy, kolejne „końce” – i o ile myśliciele 
tacy jak Edmund Husserl czy przedstawiciele szkoły frankfurckiej swoje wysiłki 
kierowali jeszcze ku przezwyciężeniu wielkiego kryzysu sensu/logosu, o tyle 
kolejni badacze już wprost mówili o śmierci człowieka (Michel Foucault), koń-
cu filozofii (Jean-François Lyotard), śmierci rzeczywistości (Jean Baudrillard), 
katastrofalnym wymiarze postępu (Paul Virilio), czasie światoobrazu (Martin 
Heidegger), śmierci autora (Roland Barthes) lub – wreszcie – końcu historii 
(Francis Fukuyama).

Marzec, w ślad za Derridą (oraz, rzecz jasna, Baudrillardem), zapytuje jednak, 
jak to się stało, że wszystko jeszcze nie zniknęło. Okazuje się bowiem, że idee, 
których kres został obwieszczony, nie chcą dać się uśmiercić, wiodąc osobliwy 
żywot „pojęć zombie” – nieumarłych, niepogrzebanych widm nawiedzających 
wciąż nasze myślenie. Z perspektywy widmontologii można by więc powie-
dzieć, że wszystkie diagnozy funeralne zostały postawione za wcześnie, żadna 
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z nich jeszcze się nie ziściła, ich uobecnienie wciąż się odracza. Światło zo-
stało przygaszone, ale nie – zgaszone. Zdaniem autora właśnie widmontologia 
pozwala nam zrozumieć, dlaczego „to, co nadchodzi (kres), jednocześnie się 
spóźnia, przez co nie może się skutecznie wydarzyć i uobecnić, stanowi obiet-
nicę bez pokrycia” (s. 33). Otóż, można powiedzieć, że jedną z konsekwen-
cji „śmierci Boga” (pojmowanego jako hipostazowany zwornik sensu świata) 
jest – paradoksalnie – niemożność jego całkowitego odejścia. Jeśli porzuciliśmy 
mocną ontologiczną wykładnię bytu, godząc się na „myślenie słabe”3 – przy-
godne, świadome swego nieostatecznego, jedynie interpretacyjnego charakte-
ru – to brak nam też mocy, by „definitywnie pochować martwe idee” (s. 34). 
Apokalipsa – pojmowana zarówno jako pełne uobecnienie absolutnej prawdy, 
jak i jej całkowite wygaszenie – jest po prostu niemożliwa, okazuje się ideą par 
excellence literacką: opowieścią o końcu, która ma na celu właśnie odroczenie 
samego końca (jak w przypadku mocarstw nuklearnych i retoryki zimnowojen-
nej służącej dokładnie temu samemu: powstrzymywaniu wroga przed użyciem 
broni atomowej poprzez straszenie własnym, silniejszym potencjałem nuklear-
nym)4.

Widmontologia byłaby więc nie tyle wygaszeniem metafizycznego światła 
(jego próby podejmują właśnie myśliciele funeralni, jedynie odwracający me-
tafizyczne pragnienie uzyskania absolutnej pewności), ile pryzmatem rozpra-
szającym „jednobarwne światło rozumu (logosu), ujawniając jego heteroge-
niczną, zróżnicowaną, wieloskładnikową budowę” (s. 126). Wskazywałaby na 
podwójną niemożliwość: zarówno uwolnienia się od traumy utraty, jak i zisz-
czenia się utopijnej przyszłości, całkowicie zrywającej z własnym dziedzic-
twem (a więc także z wielkimi ideami: Bogiem, człowiekiem, rzeczywistością, 
historią…). Bowiem zdaniem Derridy „być” oznacza właśnie „dziedziczyć”:

Spuścizna nie jest nigdy czymś danym, jest zawsze zadaniem. Pozostaje przed nami 
w sposób tak niekwestionowany, że zanim jeszcze zechcemy ją przyjąć lub odrzucić, 
już jesteśmy spadkobiercami i to, jak wszyscy spadkobiercy, w stanie żałoby. […] bycie 
tego, czym jesteśmy, jest w pierwszym rzędzie dziedzictwem, czy chcemy tego czy nie, 
czy wiemy o tym czy nie5.

Cytat ten, przytaczany przez Marca w kontekście rozważań nad apokalipsą, 
jest ciekawy także z innych względów. Po pierwsze, wskazuje, że oskarżanie 
Derridy o „destrukcję” tradycji – formułowane nadal przez niektórych bada-
czy – jest całkowicie nieuprawnione. Po drugie, ujawnia specyficzny „herme-
neutyczny” charakter dekonstrukcji – jawiłaby się ona tu jako hermeneutyka 

3 Zob. G. Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty 
Drugie” 5/2003; tenże, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Wydawnic-
two Universitas, Kraków 2006; Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, 
przeł. K. Kasia, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.

4 Zob. J. Derrida, No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Mis-
sives), przeł. C. Porter, P. Lewis, „Diacritics”, vol. 14, 2/1984.

5 J. Derrida, Zaklinanie – marksizm, przeł. M. Księżniak, [w:] Aktualność Marksa, red. 
M. Pancewicz-Puchalska, R. Włodarczyk, Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, Wrocław 
2010, s. 192.
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„zradykalizowana”, posunięta do swych granic6. Owo „posunięcie do granic” 
polegałoby również na unaocznieniu, że „teraźniejszość nie jest tak solidnym, 
jednorodnym, samowystarczalnym, spójnym i zwartym tworem” (s. 193). Jej 
widmowy charakter polega na tym, że „teraz” nigdy się nie aktualizuje, jest 
raczej fantazmatycznym efektem ontologizacji, że – słowem – widmowa te-
raźniejszość składa się z „jeszcze nie” przyszłości i „już nie” przeszłości, „jest 
jedynie wyrwą, czymś zawieszonym, utrzymującym się pomiędzy obecnością 
i nieobecnością” (s. 228). I właśnie to paradoksalne jednoczesne ukierunkowa-
nie w (nieobecny) przód i (nieumarły) tył jest charakterystyczną cechą widm.

Out of joint

Efektami, jakie wywołuje widmontologia, są więc między innymi przewlekłe 
zwi(ch)nięcie metafizyki, wprawienie teraźniejszości w drżenie, sproblematy-
zowanie przeszłości i przyszłości, podanie w wątpliwość autonomicznego sta-
tusu podmiotu. Marzec mnoży przykłady kolejnych „zastosowań” widmontolo-
gii w praktyce, a ich zreferowanie przekraczałoby możliwości tego omówienia. 
Z pewnością napisać można jednak, że wspólnym mianownikiem widm jest 
ich nieobecność (już nie, jeszcze nie): jeśli Derrida krytykuje nasze pragnienia 
odkrycia prawdy absolutnej, to dlatego, że warunkiem możliwości (i niemoż-
liwości) jakiegokolwiek poznania jest strukturalna, niezbywalna, niedekodo-
walna tajemnica. Kiedy pisze o „gościnności bezwarunkowej”, to jednocześnie 
wskazuje, że to-co-ma-nadejść i naruszyć autonomiczną strukturę podmiotu-
-domu, wciąż odracza swoje przyjście. Jeśli apeluje o sprawiedliwość, to rozu-
mianą nie po Heideggerowsku7 jako wypełnienie luki/braku, ale właśnie jako 
rozsunięcie, zwichnięcie dominującego porządku, gest otwarcia na to, co wy-
kluczone, niemieszczące się w schemacie, słowem – na inność jako inność. 
Ujawnia się tu wyraźny emancypacyjny potencjał widm, wskazujący na prak-
tyczne implikacje projektu Derridy: choć akcentuje on ciągłe odroczenie na-
dejścia przyszłości, równości, sprawiedliwości, to jednocześnie inicjuje bez-
warunkowe otwarcie na nie.

Właśnie z powodu umożliwianego przez widma rozsunięcia/otwarcia dobrym 
określeniem ich działania, czyli nawiedzania/odwiedzania przez nie naszych 
(pozornie) stabilnych struktur poznawczych8, jest zwichnięcie – metafora za-

6 Projekt „hermeneutyki radykalnej” jako mariażu hermeneutyki i dekonstrukcji rozwija od 
lat amerykański filozof, John D. Caputo. Zob. np. J.D. Caputo, Radical Hermeneutics. Rep-
etition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project, Indiana University Press, Blooming-
ton–Indianapolis 1987).

7 Zob. M. Heidegger, Powiedzenie Anaksymandra, przeł. M. Sidorek, [w:] tenże, Drogi 
lasu, Fundacja „Aletheia”,Warszawa 1997.

8 Na marginesie warto zwrócić uwagę na dokonane przez Marca tłumaczenie neologizmu 
hantologie, który w języku francuskim wskazuje na dynamiczny charakter widmontologii, 
a więc na sam proces nawiedzania. Choć autorowi udaje się zachować kontaminacyj-
ny charakter określenia Derridy, jednak – jak sam zauważa – przekład na język polski 
może pozostawać nieco mylący, sugerując, że mamy do czynienia z jakąś nową, lepszą, 
dokładniejszą ontologią. Tymczasem, jeśli widmontologia w ogóle odpowiada na jakieś 
pytanie, to nie brzmi ono „czym jest widmo?”, ale raczej „co czyni widmo?”.
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czerpnięta bezpośrednio z Hamleta Williama Shakespeare’a. Marzec dokonuje 
wyczerpującego przeglądu polskich tłumaczeń słynnej frazy „The time is out 
of ioynt: Oh cursed spight / that euer I was borne to set it right”, powtarzając 
gest Derridy, który to samo uczynił z tłumaczeniami francuskimi, i w ślad za 
nim odwracając jej tradycyjną interpretację9. W ujęciu Derridy/Marca Ham-
let nie chce podjąć się powierzonego mu zadania przywrócenia sprawiedliwo-
ści pojmowanej jako nastawienie zwichnięcia, ponowne skierowanie czasu na 
właściwe tory, wypełnienie braku/luki, nie tyle ubolewając nad „zwichnięciem 
czasu”, ile nad swoją rolą tego, kto ma go nastawić. Zwichnięcie bowiem, jak 
przekonuje na każdej stronie Widmontologii autor, jest właśnie tym, na czym 
najbardziej powinno nam zależeć.

Przykład Hamleta odsyła nas jednocześnie do rozważań Marca dotyczących 
„praktyki artystycznej ponowoczesności”. To właśnie w nich formułuje on naj-
więcej oryginalnych myśli, tropiąc ślady widmontologii we współczesnej litera-
turze, muzyce, kinematografii czy sztukach wizualnych, z niezwykłą swobodą 
poruszając się po mapie najaktualniejszych dokonań artystycznych. Przy czym 
nie jest tak, że przytaczane przez Marca przykłady stanowią prostą ilustrację 
projektu widmontologii. Wskazuje na to już sama struktura książki poznańskie-
go filozofa: „praktyka artystyczna ponowoczesności” nie jest po prostu jej kolej-
ną częścią, następującą po „teoretycznym” wprowadzeniu. Raczej nieustannie 
nawiedza ona rozważania teoretyczne, wplatając się w nie, rozsuwając je i za-
nieczyszczając ich autonomię. I choć niektóre z analizowanych przez Marca 
tendencji (np. nurt hauntology w muzyce, skupiony wokół brytyjskiej wytwórni 
Ghost Box) inspirowane są bezpośrednio myślą Derridy, jednak w znakomi-
tej większości stanowią „oryginalne”, dokonywane przez artystów na własną 
rękę eksploracje przestrzeni zwichniętych, otwartych czy nawiedzonych przez 
widma (tu, jak się zdaje, najwięcej do powiedzenia ma literatura, szczegól-
nie ta podejmująca kwestie pamięci kulturowej czy postpamięci – Marzec in-
terpretuje pod tym kątem np. twórczość W.G. Sebalda), a czasem stanowią 
wręcz świetny przykład jeszcze jednego imienia widmontologii. Z tym ostat-
nim mamy do czynienia w przypadku Obsoletek Justyny Bargielskiej. Autor – 
w geście iście Derridiańskim – zaczerpuje od poetki tytułowe określenie, by 
z ciąży obumarłej uczynić metaforę nigdy niezrealizowanych, nieurodzonych, 
nieuobecnionych utopijnych projektów nowoczesności, wiodących dziś żywot 
nieumarły – nie do końca porzucone (już nie), ale też nigdy niezrealizowane 
(jeszcze nie), okazują się „obsoletami nowoczesności”, wciąż nas nawiedzają-
cymi, niedającymi nam spokoju, wciąż wołającymi o sprawiedliwość, równość 
lub radykalną demokrację.

Marzec przekonująco pokazuje, że widmontologia jest nie tylko ponowocze-
sną teorią filozoficzną, ale także niezwykle żywotną działalnością artystyczną 
jako taką. Że widma są tym, co najbardziej w sztuce pociągające, i że właśnie 
sztuka poruszająca się w przestrzeni widm (a jaka sztuka się w niej nie poru-

9 Zob. J. Derrida, Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the 
New International, przeł. P. Kamuf, Routledge, New York–London 1994, s. 22.
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sza?) najsilniej na nas oddziałuje, wywołując efekt „przejęcia”, rozumianego 
co najmniej w dwójnasób: jako niezwykle silne zainteresowanie oraz jako wy-
właszczenie podmiotu, pozbawienie go stabilnych granic, wdarcie się weń in-
ności warunkującej rearanżację egzystencjalną. Można w tym kontekście przy-
wołać choćby prace Jessiki Sue Layton czy Shikuzy Yokomizo. Obie artystki 
w swoisty sposób tematyzują Derridiański postulat gościnności bezwarunkowej 
poprzez gwałtowną interwencję w stabilną przestrzeń domu. Pierwsza z nich 
w projekcie „Look what I snitched” dokonywała rozmaitych zmian w strukturze 
domów zamieszkiwanych przez nią pod nieobecność właścicieli, pozbawia-
jąc je statusu swojskości i „swojości”. Druga z kolei zrealizowała cykl fotogra-
fii „Strangers”, przedstawiający nieznajomych fotografowanych przez artystkę 
w oknach ich domów, tym samym wystawiających siebie i swoją przestrzeń 
na działanie cudzego oka. Do problemu „obsolet nowoczesności” zbliża się 
z kolei Sięgając gwiazd Huberta Czerepoka – krótki film przypominający o pro-
jekcie budowy polskiej rakiety meteorologicznej, zapoczątkowanym w latach 
sześćdziesiątych XX wieku i entuzjastycznie rozwijanym, zarzuconym jednak 
nagle z niewiadomych przyczyn.

Tych kilka przykładów omawianej przez Marca sztuki widmowej wskazuje na 
wspólną cechę wszystkich realizacji artystycznych spod jej znaku, mianowicie 
na odrzucenie przez nie awangardowego złudzenia oryginalności i absolutnej 
nowości. Sztuka widmowa ukazuje problematyczny status dziedzictwa, w jaki 
jest uwikłana, zdając sobie sprawę z niemożliwości całkowitego wyjścia poza 
nie. Dlatego, w ślad za Simonem Reynoldsem, można ją określić mianem sztu-
ki „przetwórczej”10 – zbierającej ślady, resztki, pozostałości dotychczasowej 
działalności i przetwarzającej je na własną modłę, dokonującej twórczego po-
wtórzenia, rekontekstualizacji.

Praktyka artystyczna jest tak wdzięcznym obszarem widmontologicznej ana-
lizy również dlatego, że to przede wszystkim sztuka stanowi pole otwarcia, 
rozsunięcia, zwichnięcia, transgresji. To właśnie w sztuce (nie)obecność widm 
jest najwyraźniejsza, co jednak nie znaczy, że występują one tylko w niej. Na-
wiedzają nas już zawsze, ilekroć przedsiębierzemy jakiekolwiek projekty teo-
retyczne, ilekroć w ogóle wkraczamy w język (który, jak wiadomo, nie tylko 
przychodzi zawsze spóźniony na spotkanie z Realnym, ale także jest naznaczo-
ny strukturalną afirmacją Innego), ilekroć pragniemy coś rozpocząć lub dopro-
wadzić do końca. Słowem, widma są wszędzie – każdy dom jest nawiedzony.

Andrzej Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna 
ponowoczesności, Fundacja Nowej Kultury „Bęc Zmiana”, Warszawa 2015, 
297 s.

10 Zob. S. Reynolds, Retromania – Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, Faber & Faber, 
New York 2011.
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Z DZIEJÓW 
ARCHEOLOGII 
MEDIÓW  
Czyli dlaczego warto równać do góry

Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne 
teksty autorstwa Mirosława Filiciaka 
i Alka Tarkowskiego to dosyć typowa 
silva rerum skupiona na antropologii no-
wych mediów. Podzielona jest na trzy 
rozdziały: Alfabet nowej kultury, Arche-
ologia przyszłości i Inne teksty. Każdy 
z nich ma odmienny charakter, każdemu 
przyświecają inne idee i każdy związa-
ny jest z innymi czasami. Sformułowa-
nie „inne czasy” jest adekwatne z dosyć 
oczywistego powodu – wszystkie notki 
pochodzą z nieco zamierzchłych (jakże 
to brzmi) czasów: pierwsze datowane są 
na kwiecień 2009 roku, a ostatnie opu-

Bartosz Raducha – polonista, 
sekretarz redakcji kwartalnika 
„Kultura Współczesna”, miło-
śnik literatury współczesnej, 
praktyk nowych mediów. 
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blikowano we wrześniu 2013 roku. Zbioru nie należy zatem rozważać jako 
raportu z wydarzeń bieżących, lecz jako dokument świadczący o rozwoju no-
wych mediów.

Abecadło rozpoczynające książkę prezentuje najstarszą chronologicznie część 
zapisków; traktuje ono głównie o zjawiskach wymagających uregulowania opi-
su na polskim gruncie. Autorzy przedstawiają takie kwestie, jak cenzura w in-
ternecie (rozpatrywana pod postacią instancji gatekeepera), edukacja medialna 
czy Creative Commons. Nie da się ukryć, że zebrane w tym „słowniku” no-
wych mediów terminy rozpalały umysły praktyków i teoretyków nowych me-
diów w tamtym czasie – dziś są tylko i aż znakami czasu, raportami obrazujący-
mi stan polskiego dojrzewania medialnego na przełomie dekad oraz dziwnymi 
„miejscami (nie)pamięci”. W tych krótkich i błyskotliwych notatkach (trudno 
określić je inaczej, gdyż mało które przekraczają trzy tysiące znaków) autorzy 
przybliżają ważkie tematy, jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że są one już 
nieaktualne. Artefakty przeszłości, między innymi joystick lub idea dot-comów, 
należą raczej do grupy, która wzbudza nostalgię rówieśników tych rozwiązań 
(są nimi niewątpliwie obaj autorzy) i kieruje sporą cześć przedstawionych prze-
kładów do, również opisanego, hasła „nostalgia”. Zbiór tych notek ma jednak 
poważną wadę – został wydrukowany w formie niezmienionej wobec tej, w ja-
kiej się ukazał (o czym świadczy chociażby ostatnie hasło, w którym autorzy 
przyznają, że brakuje w tym zbiorze terminu na „a” – anonimowości). Jest to 
zarazem zaleta i, zdaje się, główny powód odrzucenia pokusy uzupełnienia 
i aktualizacji – twórcy chcieli bowiem przedstawić uchwyconą wizję teraźniej-
szości sprzed lat i podsunąć zainteresowanym gotowy dokument rodem z cza-
sów minionych. Zebranie wszystkich istotnych zagadnień i ich historycznych 
(jakże to brzmi…) konotacji w jednej publikacji znacznie ułatwia pracę przy-
szłych i współczesnych archeologów nowych mediów. Takie umieszczenie 
punktu na osi czasu pozwala na stworzenie chronologii, pomagającej bada-
czom z przyszłości prześledzenie wydarzeń z archeologii (nam współcześnie) 
nowych mediów.

Dynamiki tej zdają się być świadomi autorzy, których głosy pobrzmiewają wy-
raźnie w dwóch dalszych, ale i późniejszych chronologicznie, rozdziałach. 
Pierwszy z nich nie na darmo nosi tytuł Archeologia przeszłości. Teksty te są 
zauważalnie dłuższe, a ich charakter bardzo dobrze opisuje zbiorczy termin 
„archeologia” – autorzy, wspólnie, czy też osobno, przywołują przyszłość, by 
lepiej opisać teraźniejszość zjawisk. Są to minieseje, w których nie brakuje no-
stalgii, ale i naukowej ciekawości. Okraszone ogromną wiedzą obu autorów 
pozwalają stworzyć błyskotliwe obrazki z przeszłości, które odświeżają prze-
szłość i pokazują też istotną cechę nowoczesności – jej dynamikę, w którą wpi-
suje się coraz szybsze przemijanie. Dowodem tego jest chociażby zestawienie 
wpisów z abecadła traktujący blogi jako aktualne i artykułu sygnalizującego ich 
zmierzch o znamiennym tytule Zmierzch blogów?. Pytajnik kończący zdanie 
jest znakomitym przykładem wspomnianej dynamiki, która ma jeszcze jedną 
cechę – jest uzależniona od użytkowników i to oni funkcjonują jako swoiści 
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gatekeeperzy; od ich wyborów zależą w dużej mierze drogi rozwoju nowo-
czesnych mediów. Peanem na cześć „elementu ludzkiego” w rozwoju mediów 
jest esej Błędne teorie?, pokazujący niemożność uchwycenia zmienności ludzi 
w ścisłych (i na wskroś strukturalistycznych) analizach lat sześćdziesiątych, któ-
re miały na celu stworzenie narzędzi „przepowiadających przyszłość” na pod-
stawie analizy danych wejściowych.

Najobszerniejsza część, czyli Inne teksty, przedstawia zróżnicowane tema-
tycznie artykuły krążące wokół elektronicznych obiegów kultury i związanych 
z nimi kwestii prawnych. Najbardziej ważkie są dwa pierwsze w tym rozdziale: 
Kultura w czasach kontrutopii. Nowa agenda instytucji kultury i Czekając na 
wiosnę. Poświęcone są nieprzystawalności idei kultury papierowej jako zam- 
kniętej w innym systemie myślenia, który Alek Tarkowski w pierwszym arty-
kule określa mianem „zimy”. Przeciwstawia go „latu”, czyli okresowi ogólnej 
dostępności wszystkiego, tu w domyśle – dóbr kultury, który charakteryzuje 
ład kultury cyfrowej, ogólnodostępnej. Koncepcja ta rozwija poprzedzający 
artykuł, czyli Kulturę w czasach kontrutopii…, który śmiało można określić 
mianem manifestu skierowanego do instytucji kultury, które wciąż funkcjonu-
ją niemal wyłącznie w sferze analogowej. Albo raczej funkcjonowały, gdyż 
tekst powstał w październiku 2009 roku, gdy większość państwowych insty-
tucji kultury prezentowała swoje zbiory niemal wyłącznie w formie klasycz-
nej, rzec by można nawet – „zimowej”, i dosyć niechętnie podchodziła do 
promocji i udostępniania ich za pomocą internetu. Od tamtej pory wiele się 
zmieniło – większość dużych (i dotowanych z budżetu państwowego) muzeów 
udostępnia reprodukcje swoich zbiorów w wysokiej rozdzielczości, a niektóre 
z nich – jak chociażby warszawskie Muzeum Literatury – przedstawia odbior-
com wystawy internetowe. Ponadto duża część książek i raportów jest udostęp-
niania nie tylko w formie papierowej (najczęściej odpłatnej, chociaż zdarzają 
się godne uwagi wyjątki), ale też w wersji elektronicznej, do nieodpłatnego 
pobrania. Sytuację tę można określić jako „okres przejściowy” między ładami 
„zimy” i „lata” – wciąż bowiem dominują analogowe obiegi kultury, wyma-
gające od zainteresowanych odbiorców wykonania pracy w postaci wyjścia 
z domu i udania się do „piwnicy” (biblioteki, muzeum) w celu sięgnięcia po 
przetwory, czyli po dobra kultury, i dokonania aktu pożywnej intelektualnie 
i estetycznie konsumpcji. Mimo to w ciągu sześciu lat od powstania tekstu do-
konał się znaczący skok w kierunku „lata” (nie ukrywam, że plastyczność tego 
porównania bardzo mi się podoba).

W Czekając na wiosnę Tarkowski stawia ważką tezę: „Sukces projektu kultury 
2.0 zależy od tego, czy tradycyjne instytucje kultury zrozumieją nową kultu-
rę, oswoją się z nią”. Za punkt wyjścia dla tej zmiany uważa przejście z ładu 
„zimowego” do „letniego” – docenienie przez publiczne instytucje kultury po-
tencjału nowych mediów i towarzyszącym im nowym formom prawnym, ta-
kim jak Creative Commons (od wielu lat promowanych przez fundację No-
woczesna Polska). Ostatnio zauważalne są zmiany dokonujące się chociażby 
z inicjatywy Narodowego Instytutu Audiowizualnego i wytwórni filmowych (ta-
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kich jak Studio Kadr, które udostępniło swoje archiwalne produkcje na serwi-
sie YouTube, czy stacje telewizyjne, również komercyjne, które zamieszczają 
swoje programy na platformach typu video on demand). Nadzieje pokładane 
w instytucjach państwowych i dotowanych przez państwo nie są płonne – cha-
rakter ich funkcjonowania zakłada działalność nienastawioną na zysk, dzię-
ki czemu mogą udostępniać swoje zasoby bez zakładania wymiernego zysku 
(finansowego). I to ich, jako koryfeuszy kultury 2.0, widzą autorzy artykułów 
zebranych w książce. Wymieniają sporą liczbę instytucji funkcjonujących lub 
podejmujących starania, by tak się stało, w obrębie nowego obiegu, jednak 
wciąż reszta organizacji jest określona przez Tarkowskiego jako „zamknięta na 
cztery spusty”.

Sama kwestia praw Creative Commons jest tu niezwykle ciekawa, bowiem mają 
one ułatwiać kontakt twórcy z odbiorcą, ale i aktywizować obie strony. Za skró-
towo określanymi obszarami eksploatacji utworu (poza uznaniem autorstwa, 
określanym jako „BY”, wskazują użytek niekomercyjny, brak możliwości prze-
twarzania, brak możliwości udostępniania na innych prawach – odpowiadają 
im licencje, odpowiednio, CC-BY: -NC, -ND, - SA) stoją konkretne dokumenty 
prawne, żywo przypominające klasyczne umowy licencyjne, co pozwala na 
uwolnienie się od uciążliwej i niezrozumiałej dla wielu twórców i odbiorców 
biurokracji oraz skrócenie drogi między twórcą i odbiorcą. Sama koncepcja no-
wych praw zrodziła się z (i na potrzeby) internetu, jednak funkcjonuje też poza 
nim. Regulacje te są odpowiedzą na przyspieszenie procesu obiegu informa-
cji i ich przetwarzania, przy czym stanowią one dobry zamiennik klasycznych 
dokumentów. W Polsce, mimo ciepłego przyjęcia, wciąż spotykają się z kry-
tyką ze strony środowisk prawnych; dzieje się tak głównie z powodu przyjętej 
w polskim prawie (a co za tym idzie – obiegu administracyjnym) konieczno-
ści zachowania pisemnej formy potwierdzenia zgody. Za taką nie zawsze jest 
uznawany zapis „CC-BY” pod utworem. Autorzy Alfabetu sytuację tę mogliby 
swobodnie nazwać „ładem zimy”. I nietrudno im nie przyznać racji (sytuacja 
ta dowodzi, że legislacja nie nadąża za zmianami, które winna porządkować). 
Jednak jest jeszcze jedna rzecz istotna w samych prawach Creative Commons 
– nieodpłatność treści, które są nimi objęte. Nie chodzi oczywiście o „nieod-
płatność’ w internecie, czyli płacenie swoimi danymi za możliwość darmo-
wego korzystania z różnorakich serwisów, chociażby prasowych czy znanego 
wszystkim Facebooka. Są to treści, które autor (autorzy) udostępniają nieodpłat-
nie, ale chcą zarazem ułatwić odbiorcom dotarcie do nich i z nich korzystanie. 
Ponadto – regulacja ta umożliwia dalsze wykorzystywanie utworów opatrzo-
nych dopiskiem „CC-BY” (oraz dalszymi określeniami), co sprawia, że w za-
mian za darmowe udostępnienie treści ich twórca zyskuje darmową reklamę 
(każda wzmianka jest takową). Najważniejsze w obrębie Creative Commons 
pozostaje jednak co innego; idea ta przeciwstawia znanej frazie all rights re-
served (wszelkie prawa zastrzeżone) inną – some rights reserved (niektóre pra-
wa zastrzeżone). Ta właśnie przemiana sprawiła, że koncepcja została ciepło 
przyjęta przez użytkowników na całym świecie. Do tego sama idea tych praw 
leży u podstaw popularyzowanego przez autorów zbioru ładu „lata”.
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Wspomniana przemiana może być (i, w gruncie rzeczy, jest) stymulowana 
przez samych użytkowników, którzy działają oddolnie i próbują zaradzić za-
mkniętemu dostępowi do kultury. Inicjatywy te wchodzą w obręb piractwa, 
w dużej mierze powodowanego przez pragnienie udostępnienia innym użyt-
kownikom dóbr kultury, które winny być w ogólnym obiegu, jednak z powodu 
regulacji prawnych (na które autorzy zwracają uwagę w haśle słownika po-
święconego Creative Commons) lub niemożności ustalenia prawnego statusu 
utworu (brak kontaktu z autorem lub jego spadkobiercami) pozostają, ponow-
nie – zgodnie z literą prawa, poza domeną publiczną. Takie „obywatelskie nie-
posłuszeństwo” zdaje się być uniwersalnym działaniem podejmowanych przez 
chcących obcować z kulturą Polaków – najlepszym przykładem jest chociaż-
by statystyka nielegalnych pobrań serialu House of Cards, do którego dostęp 
w Polsce jest ograniczony, mimo że Netflix udostępnił tu już swoją usługę (pra-
wa do dystrybucji serialu ma w naszym kraju inny nadawca). Z kolei można 
dojść do wniosku, że przegapiono w Polsce szansę nauczenia odbiorców, że 
to, co w internecie, nie jest za darmo. Jest to niestety fakt, czego dowodzi na 
przykład liczba wyświetleń filmów na portalach typu CDA.pl czy Kinoman.
tv. Warto przy tym wspomnieć o stopniowym wzroście statystyk prenumerat 
cyfrowych gazet codziennych („Gazeta Wyborcza” niedawno chwaliła się spo-
rym skokiem na tym polu) – wobec spadku nakładów papierowych zdaje się 
to być dobrą wiadomością. Mimo to piractwo wciąż pozostaje ważkim pro-
blemem, bo jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie. Ten paradoks 
najwyraźniej został wyartykułowany w tekście Jak przeżyć atak zombie…, któ-
rym Filiciak i Tarkowski stwierdzają, że „Świat po ataku zombie jest więc świa-
tem, w którym dominuje moda retro. […] Odpowiedzią na zombie jest więc 
kulturowe bikiniarstwo”. Autorzy z jednej strony poddają krytyce zamknięcie 
wrót domeny publicznej przez siedemdziesiąt lat po śmierci autora; z drugiej 
– nobilitują obszary, które prezentują „otwarte” utwory i zachęcają odbiorców 
do korzystania z nich. Ponadto argumentują, że błędne jest założenie, jakoby 
obserwacja przeszłości jest bezproduktywna (niejako za McLuchanem), gdyż 
„starocia” mogą być bardziej nowoczesne, niż by się to mogło wydawać. Sta-
wiają też ciekawą tezę, że przenoszenie utworów do domeny publicznej może 
ukrócić „piractwo”. Nie na darmo termin „piractwo” jest zapisany w cudzy-
słowie: autorzy przedstawiają je raczej jako formę wspomnianego obywatel-
skiego nieposłuszeństwa, ukierunkowanego przeciw skostniałej literze prawa, 
a wychodzącego do odbiorców pragnących korzystać z dóbr kultury, nawet 
za cenę łamania prawa (co jest pojęciem dosyć względnym, a nieprecyzyjne 
określenie piractwa w polskiej legislacji otwiera pole do interpretacji „dozwo-
lonego użytku”). Jest to stwierdzenie przewrotne, ale w gruncie rzeczy mające 
odzwierciedlenie w rzeczywistości odbiorców i konsumentów kultury. Poru-
sza zarazem nie mniej ważną kwestię edukacji medialnej, która pozwoliłaby 
odbiorcom kultury na świadome korzystanie z nowych źródeł internetowych. 
Dopiero wytworzenie w użytkownikach sieci takich zdolności może pozwolić 
na pełne wykorzystanie potencjału sieci – twórczego, komunikacyjnego czy 
informacyjnego.
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Ciekawie koresponduje to z wielokrotnie podnoszonym postulatem rozwija-
nia kompetencji elektronicznych w szkołach. Kwestia programów szkolnych 
zawsze była dosyć drażliwa, jednak na potrzebę poprawienia jakości zajęć in-
formatyki zwracają uwagę nie tylko autorzy książki. Najciekawsze jest jednak 
to, że wzrost poziomu edukacji w zakresie wiedzy o mediach może stać się – 
według autorów – zaczątkiem lepszego społeczeństwa (obywatelskiego). Trud-
no nazwać takie podejście inaczej niż utopijnym, jednak zbiór tych tekstów 
traktuje o zjawiskach w pewien sposób utopijnych. Towarzyszy im pragnienie 
autorów by „równać ku górze”. Jest to mocny argument i wyraźnie pojawia się 
niemal we wszystkich tekstach.

Wobec samego piractwa autorzy ustosunkowują się w odpowiednim haśle 
słownika. Przedstawiają znaną kulturę jako pozytywny (sic!) efekt… piractwa. 
Trudno nazwać inaczej kopiowanie materiałów, których autorzy lub właścicie-
le nie wyrażają na to zgody. Na początku wpisu przedstawiają świętego Ko-
lumbę, który w VI wieku prowadził kopiarnię ksiąg i między innymi skopiował 
pewien kodeks wbrew woli właściciela. Kopię wykonał po wykradnięciu eg-
zemplarza, a swój czyn uzasadniał chęcią rozpowszechnienia treści zawartych 
w książce, do której dostępu bronił właściciel. Następnie prezentują kolejne sy-
tuacje, z których wynika, że gdyby w kulturze nie pojawiło się pęknięcie w po-
staci niezgodnego z prawem przetwarzania i użytkowania treści, nie poszłaby 
ona do przodu. Ta przewrotna i stymulująca rola piractwa, które charaktery-
zowała raczej chęć obcowania z kulturą niż okradanie jej twórców, zdaje się 
współgrać z tezą, którą przedstawili autorzy raportu Obiegi kultury. Społeczna 
cyrkulacja treści. Na stronie projektu zastrzegają: „Wolimy mówić o społecznej 
wymianie treści cyfrowych i ich nieformalnym obiegu. […] W badaniu pokazu-
jemy jednak, że ci sami ludzie, których w debacie publicznej nazywa się «pira-
tami» są też miłośnikami książek, muzyki i kina. A także najlepszymi klientami 
przemysłów kultury”; i, jako żywo, dowodzą, że tak jest.

Tę stymulację autorzy postrzegają jako niebywale ważną dla rozwoju kultury, 
nie mniej istotną (ani, w gruncie rzecz różną) od czynu świętego Kolumby. 
Nie można zaprzeczyć, że taka postawa użytkowników kultury nie jest niczym 
nowym, a gdyby porównać statystycznych odbiorców kultury deklarujących 
korzystanie z nielegalnych (w świetle prawa) źródeł i obiegów kultury z od-
setkiem czytelników w 2012 (według raportu Biblioteki Narodowej; szacunek 
ten wynosi 20%:39,5%), można założyć, że przynajmniej część czytelników 
korzystała z nielegalnych źródeł, by móc skorzystać z książek, które ich inte-
resują. Gdyby spojrzeć w ten sposób na bezprecedensowe wydarzenia zwią-
zane z serwisem odsiebie.com (zamkniętym na przełomie 2008 i 2009 roku) 
czy niedawne – dotyczące serwisu Chomikuj.pl – można dojść do wniosku, że 
stanowią one oś sporu między osobami zainteresowanymi korzystaniem z re-
pozytoriów treści kultury (niekoniecznie legalnych), a posiadaczami praw do 
tych tekstów. Autorzy omawianego zbioru za najlepszą metodę walki z pirac-
twem uznają ułatwienie dostępu, który pozwoliłby zarówno odbiorcom, jak 
i posiadaczom praw majątkowych na czerpanie zysków (wymiernych i niewy-
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miernych) z wymiany treści; idealnym rozwiązaniem byłoby według Tarkow-
skiego i Filiciaka umieszczenie ich w domenie publicznej – albo przez zmianę 
legislacji regulującej karencję praw autorskich, albo przez wykupywanie przez 
organy państwowe praw do utworów. Najciekawsze jest jednak to, że za ideą 
Creative Commons stoi dostępność i możliwość tworzenia nowych treści na 
podstawie tych udostępnionych na nowych prawach. Zdaje się, że takie prze-
twarzanie utworów, nierzadko balansujące na granicy piractwa, autorzy zbioru 
uznają za stymulujące dla rozwoju kultury. W tym świetle ciekawe są pojawia-
jące się co jakiś czas w mediach głosy, według których utwory powstałe dzięki 
wsparciu finansowym państwa winny być udostępniane nieodpłatnie odbior-
com w możliwie krótkim czasie. Logika, którą prezentują owe „głosy”, jest nie-
zaprzeczalna – stypendia lub dotacje przekazywane na rzecz autorów i innych 
podmiotów fundowane pochodzą ze środków państwa, czyli w dużej mierze 
z podatków, które obowiązują wszystkich, w tym odbiorców kultury. Gdyby te 
działania doszły do skutku, odbiorcy mogliby się cieszyć darmowym lub nie-
drogim dostępem do różnorakich treści kultury.

Wspomniany, nieco archeologiczny wymiar książki, uniemożliwia odniesienie 
się do nowych zjawisk, które ostatnio dzieją się w Polsce. Należy do nich cho-
ciażby popularyzacja różnorakich serwisów oferujących strumieniowe odtwa-
rzanie muzyki (Spotify, Deezer i inne) czy materiałów wideo (YouTube, vod.pl,  
HBOGo, Netflix) oraz związane z nimi wątpliwości (by przypomnieć tylko kon-
trowersje wokół stawek przekazywanych przez Spotify wykonawcom). 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt samego zbioru – składają się na niego opubli-
kowane w ciągu kilku lat teksty, dla których wspólnym mianownikiem są łamy 
internetowego „dwutygodnika” działającego pod opieką Narodowego Instytu-
ty Audiowizualnego. Nie są one zmienione (ich wersje elektroniczne można 
wciąż znaleźć w sieci), co przywodzi na myśl chociażby Młodszego księgo-
wego Jacka Dehnela i wzbudza nieco mieszane uczucia. Wprawdzie autorzy 
tłumaczą się z tego we wstępnie, jednak powołanie się na sławną bohaterkę 
serialu Girls w celu uzasadnienia potrzeby wydania książki (angielski przycho-
dzi tu z odsieczą – rozróżnienie między book a the book) nie jest do końca 
przekonujące. Nie ukrywam, że poza wspomnianą kilka akapitów wcześniej 
potrzebą stworzenia „narzędzia” przydatnego dla przyszłych archeologów 
mediów można w Dwa zero dostrzec wyraźną potrzebę zebrania wszystkich 
tekstów w jednym miejscu, by wyraźniej zaznaczyć sam program, który po-
jawia się w tej książce – począwszy od przedstawienia głównych argumen-
tów przemawiających za budowaniem świadomego medialnie społeczeństwa, 
a na idei otwartości dostępu do wiedzy i kultury skończywszy. Przy tym widać, 
że koncepcja ta jest w gruncie rzeczy systemem naczyń połączonych – społe-
czeństwo medialne wciąż będzie dysfunkcyjne, jeśli nie będzie miało ułatwio-
nego dostępu do dobrej jakości treści, bowiem pojawi się problem piractwa. 
Podobnie – nawet najlepiej funkcjonujący system licencji opartych na Creative 
Commons nie będzie nazbyt przydatny, jeśli zabraknie osób, które będą mo-
gły wykorzystać ten potencjał. Pod tym względem można ten zbiór określić 
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mianem programowego i choć niejakie wątpliwości może budzić sposób ich 
przedstawienia, to poszczególne idee klarujące się w obrębie tekstów nie tracą 
na aktualności. I mimo pewnej fetyszyzacji przedmiotu, jakim jest książka, oraz 
zamknięcia „skończonego” tworu, nawiązującego do ładu „zimy” na półce, 
publikacja ta pozostaje w jakiś sposób „wolna” w sieci. Jest to z pewnością cie-
kawa realizacja tej koncepcji w książce.

Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne tek-
sty, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2015, 160 s.
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Recenzenci tekstów opublikowanych w kwartalniku w 2015 roku 
w kolejności alfabetycznej:

Krzysztof Abriszewski, Marek Adamiec, Stefan Bednarek, Mariusz Bryl, Rafał 
Drozdowski, Mirosław Filiciak, Maria Flis, Magdalena Gołaczyńska, Jan Grad, 
Piotr Juskowiak, Elżbieta Kałuszyńska, Barbara Kita, Marek Krajewski, Katarzy-
na Kuczyńska-Koschany, Waldemar Kuligowski, Krzysztof Moraczewski, Sa-
muel Nowak, Krzysztof Olechnicki, Maria Popczyk, Małgorzata Radkiewicz, 
Jan Sowa, Rafał Syska, Monika Talarczyk-Gubała, Jacek Wasilewski, Andrzej 
Waśkiewicz, Andrzej Zaporowski, Piotr Zawojski.
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Przed Państwem pierwszy numer Nowości Badawczych Obserwatorium Kultury 
w tym roku – w odświeżonej szacie graficznej, uzupełniony o dodatkowy dział 
„Dziedzictwo i historia”. W nowym słowniku polityki kulturalnej przyjrzeliśmy 
się dokładniej czym jest mikroblog. Zastanawiamy się nad ich charakterem, sy-
tuacjami, w których są one przydatne oraz osoby najczęściej z nich korzystają-
ce. Temat ten rozwija raport Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej 
a przemiany kultury uczestnictwa. Z publikacji wyłania się przekrój przez pol-
skie blogi – od bardzo zamkniętych, skierowanych do niewielkiej grupy odbior-
ców, poprzez te, które dążą do jak największej komercjalizacji treści. W minio-
nym kwartale spore zainteresowanie budziło uczestnictwo w kulturze. Świadczy 
o tym chociażby ukazanie się polskich raportów mieszczących się w tej tematy-
ce: Aktywność i doświadczenia w 2015 r. (CBOS) oraz Uczestnictwo ludności 
w kulturze w 2014 r. (GUS). Z obu z nich płynie optymistyczny wniosek – po-
ziom uczestnictwa w kulturze wśród Polaków systematycznie wzrasta. Do re-
fleksji skłania również lektura Podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, 
centrach i ośrodkach kultury. W sektorze kultury wielu ludzi stale zwiesza swoje 
kwalifikacje, co niestety rzadko idzie w parze z wynagrodzeniem. Zazwyczaj 
jedyną korzyścią wynikającą z takich szkoleń jest poczucie samozadowolenia. 

W części poświęconej dziedzictwu kulturowemu i historii warto szczególnie za-
poznać się z raportem powstałym na zlecenie NID-u – Działania organizacji 
pozarządowych oraz samorządów w obszarze dziedzictwa kulturowego: współ-
praca, potrzeby, zaangażowanie wolontariuszy. Jako ciekawostkę proponujemy 
Selfie z muzeum. Na czym polega nowa moda wśród młodych i jak reagują na 
nią światowe muzea. Z raportu wynika, że muzea podchodzą do zjawiska selfie 
w różny sposób – od całkowitego zakazu robienia zdjęć po otwartość na nie. 

Wśród zagranicznych raportów zachęcamy do przyjrzenia się Creative Econo-
my Employment in the EU and UK”, w którym szczegółowo przedstawiono po-
ziom zatrudnienia w branży kreatywnej w Europie. Z kolei publikacja Quality 
of Life in European Cities 2015 przedstawia przekrojowo kilkadziesiąt europej-
skich miast z perspektywy jakości oferty kulturalnej i ogólnej satysfakcji z życia 
w mieście. Dość zaskakująco wypada w tym zestawieniu Białystok – jego miesz-
kańcy są bardziej zadowoleni z życia niż londyńczycy lub mieszkańcy Paryża. 

Treści artykułów naukowych dotyczą przede wszystkim ekonomii muzyki. 
Ukazał się również pierwszy polski artykuł w prestiżowym czasopiśmie „In-
ternational Journal of Cultural Policy” – Using Isaiah Berlin’s two concepts of 
liberty to rethink cultural policy: a case of Poland, autorstwa Kamili Lewan-
dowskiej. Autorka analizuje w nim politykę kulturalną w Polsce, począwszy od 
1989 roku, z perspektywy wolności pozytywnej i negatywnej. 

Życzymy owocnej lektury!

Zespół ds. Statystyki Kultury

Narodowe Centrum Kultury
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POLSKIE TOWARZYSTWO KULTUROZNAWCZE

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK) powstało w 2002 roku.
Celem towarzystwa jest:
• projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad kulturą,
• upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze,
• promocja kultury polskiej i wiedzy o niej,
• prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Towarzystwo jest powołane i gotowe do:
• wypowiadania się na temat stanu, potrzeb i perspektyw wiedzy o kulturze,
• opracowywania ekspertyz i opinii na temat stanu kultury,
• podejmowania zadań w zakresie doradztwa w sprawach życia kulturalnego.

Celem PTK jest także umocnienie kulturoznawstwa jako dyscypliny badawczej i wykony-
wanego zawodu oraz aktywna współpraca z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi
w zakresie wszelkich programów dotyczących kultury.
Towarzystwo ma jedenaście oddziałów regionalnych (Białystok, Gdańsk, Katowice,
Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław), w których zrzesza
humanistów prowadzących działalność naukową lub popularyzatorską w dziedzinie
nauk o kulturze.
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NARODOWE CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem
działania jest:
•   edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką,
•   rozwój i profesjonalizacja sektora kultury,
•   promocja polskiego dziedzictwa kulturowego jako elementu europejskiego

dziedzictwa kulturowego,
•   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
•   inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa

narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
•   informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa

narodowego,
•   podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Programy i projekty prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury:
Projekty internetowe
•   Mapa Kultury (www.mapakultury.pl)
•   Platforma Kultury (www.platformakultury.pl)
•   Blog Kultura się liczy! (www.kulturasieliczy.pl)

Edukacja kulturalna
•   Dom Kultury + (www.domkulturyplus.pl)
•   EDUK (www.eduk.nck.pl)
•   Wschód Kultury (http://wschodkultury.eu/)
•   Kampania „Ojczysty-Dodaj do ulubionych” (www.jezykojczysty.pl)

NARODOWE CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem 
działania jest:
• edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką,
• rozwój i profesjonalizacja sektora kultury,
• promocja polskiego dziedzictwa kulturowego jako elementu europejskiego  

dziedzictwa kulturowego,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
• inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa  

narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
• informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa 

narodowego,
• podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Programy i projekty prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury:
Projekty internetowe
• Mapa Kultury (www.mapakultury.pl)
• Platforma Kultury (www.platformakultury.pl)
• Blog Kultura się liczy! (www.kulturasieliczy.pl)

Edukacja kulturalna
• Dom Kultury + (www.domkulturyplus.pl)
• EDUK (www.eduk.nck.pl)
• Wschód Kultury (http://wschodkultury.eu/)
• Kampania „Ojczysty – Dodaj do ulubionych” (www.jezykojczysty.pl)
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Księgarnia i wydawnictwa
•   „Kultura Współczesna” (www.kulturawspolczesna.pl)
•   Sieć Księgarń Partnerskich NCK (http://www.nck.pl/kategorie/siec-ksiegarn-partners-   

kich. html)

Profesjonalizacja sektora i badania
•   Kadra Kultury (www.kadrakultury.pl)
•   Kurs na kulturę (www.kursnakulture.pl)
•   Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.pl)

Edukacja Historyczna
•   Europejska Sieć Pamięci i Solidarności (www.enrs.eu)
•   Nagroda Historyczna im. K. Moczarskiego
•   Pamiętam Katyń 1940 (www.pamietamkatyn1940.pl)

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•   Program stypendialny „Gaude Polonia”
•   Program stypendialny „Młoda Polska”
•   Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury

Inne
•   Polsko-ukraińska wymiana młodzieży
•   Galeria Kordegarda (www.kordegarda.org)
•   Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
e-mail: ncka@nck.pl
tel. 22 21 00 100
Fax. 22 21 00 101
www.nck.pl
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PUBLIKACJE 
NARODOWEGO 
CENTRUM KULTURY
SERiA „BiBliOTEKA KATYŃSKA”
Andrzej Rieger, Zapiski z Kozielska, oprac. Janusz A. Rieger, Warszawa 2015
Stanisław M. Jankowski, Dzień rozpoczął się szczególnie, Warszawa 2015
Tymon Kretschmer, Izabella Sariusz-Skąpska, Bykownia. Cień Katynia, Warsza-
wa 2015

SERiA „KONKuRS O NAGRODĘ iM. BARBARY SKARGi”
Bartosz Działoszyński, Życie i śmierć trzech koncepcji sztuki, Warszawa 2016
Krzysztof Okopień, Totalitaryzm i trzy pytania Kantowskie, Warszawa 2015
Piotr Graczyk, Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do historii sztuki, 
Warszawa 2015

SERiA „BiBliOTEKA STAROPOlSKiEJ MYŚli POliTYCZNEJ”
Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum. Fragmenty pism czyli uwag o wojnie 
i pokoju, wyd. II, Warszawa 2015 
Andrzej Maksymilian Fredro, Militarium, Warszawa 2015

SERiA „KulTuRA SiĘ liCZY!”
Katarzyna Wojnar, Polska klasa kreatywna, Warszawa 2016
Lidia Varbanova, Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015
Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury, Grzegorz Kasdepke, Warszawa 2013
Ruth Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011

SERiA „BiBliOTEKA «KulTuRY WSPÓŁCZESNEJ»”
Aby Warburg, Atlas Obrazów Mnemosyne, Warszawa 2015
Karl Sierek, Fotografia, kino, komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów, 
Warszawa 2015 
(Kon)teksty pamięci, red. Kornelia Kończal, Warszawa 2014
Kulturowe studia miejskie, red. Ewa Rewers, Warszawa 2014
W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy, wyd. II, Warszawa 2015
David Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, Warszawa 
2011

SERiA „RAPORTY O KulTuRZE”
Stadion – Miasto – Kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, red. zbiorowa, 
Obserwatorium Kultury, Warszawa 2012
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SERiA „ZWROTNiCE CZASu”
Zbigniew Wojnarowski, Pióra, Warszawa 2015
Wojciech Szyda, Sicco. Opowieść o świętokradztwie i szaleństwie, Warszawa 
2014
Wojciech Bogaczyk, Adam Pietrasiewicz, Powroty, Warszawa 2013
Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, II wydanie, Warszawa 
2013
Wojciech Szyda, Fausteria, Warszawa 2012
Łukasz Orbitowski, Ogień, Warszawa 2012 
Zbigniew Wojnarowski, Miraż, Warszawa 2011

EDuKACJA + ANiMACJA
Marta Kukowska, Przepis na wolontariat, Warszawa 2015
Sławomir Czarnecki, Nowa widownia, Warszawa 2015
Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, 
praca zbiorowa, Warszawa 2015 (II wydanie)

SERiA „OJCZYSTY – DODAJ DO uluBiONYCh”
Andrzej Bart, Sztuki i sztuczki, Warszawa 2015
Katarzyna Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 
1989 roku, Warszawa 2012

SERiA „KuRS NA KulTuRĘ”
Julia Sałacińska-Rewiakin, Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazach-
stańskich Polaków wobec problemu tożsamości, Warszawa 2014
Kalina Kukiełko-Rogozińska, Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka arty-
styczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Warszawa 2014
Janusz Bohdziewicz, Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu, War-
szawa 2014
Rafał Janowicz, Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012
Ewa Schreiber, Muzyka i metafora, Warszawa 2012
Piotr Bogalecki, Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny 
Miłobędzkiej, Warszawa 2011
Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 
z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010
Marcin S. Przybyła, Intercultural contacts in the western Carpathian Area at the 
turn of the 2nd and 1st millennium BC, Warszawa 2009

WSPÓŁCZESNA KulTuRA i SZTuKA
Hanna Faryna-Paszkiewicz, Polemira. Niesłusznie zapomniana, Warszawa 
2016 
Waldemar Świerzy, Szkicownik osobisty, Warszawa 2015
Ewa Toniak, Prace rentowne. Polscy artyści między ekonomią a sztuką w okre-
sie Odwilży, Warszawa 2015
Paweł Konjo Konnak, Księgowy tańczy, Warszawa 2014
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Tomasz Kukołowicz, Raperzy kontra Filomaci, Warszawa 2014
Justyna Mrowiec, W altanie Aleksandra Gierymskiego, ilustracje Izabela Kacz-
marek-Szurek, Warszawa 2014
Jerzy Giedroyć, Zdzisław Najder. Listy, red. R. Habielski, Warszawa 2015 
(II wydanie) 
Maciej Parowski, Małpy Pana Boga. Słowa, Warszawa 2013
Mirosław Pęczak, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Warszawa 2013
Waldemar Fydrych, Major, Warszawa 2013

hiSTORiA i TRADYCJA
Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita osobista, Warszawa 2015
Juan Carols Vidal, Geremek/Vidal. Rozmowy, Warszawa 2015
Paweł Kowal, Koniec systemu władzy, Warszawa 2015
Andrzej Horubała, Droga do Poznania i inne zapiski, Warszawa 2015
Nowy Tajny Detektyw, tekst: Jacek Dehnel, wybór: Barbara Klicka, Jacek Deh-
nel, Warszawa 2015
ks. Józef Maj, Polska zwycięży – rzecz o Łukaszu Cieplińskim, Warszawa 2015
Małgorzata Szejnert, Tomasz Zalewski, Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień, 
Warszawa 2015
Jacek Pałkiewicz, Krzysztof Petek, Benedykt Polak. Pierwszy polski podróżnik, 
Warszawa 2015
Historie wzajemnych oddziaływań, red. Robert Traba, współpraca Bartosz 
Dziewanowski-Stefańczyk, Warszawa 2014
Agnieszka Bąbel, Skandal, gafa, prowokacja, Warszawa 2014
Jarosław Warzecha, Nie kracz, Słowik, nie kracz, Warszawa 2014
Piotr Wójcik, Justyna Pobiedzińska, Polskie Wolności, Warszawa 2014
Łódzki strajk studencki, red. K. Lesiakowski, Warszawa 2014
Mirosław Stępniak, Narodziny S, Warszawa 2014
Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korze-
niewski, Warszawa 2014
Weronika Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2014,
Paweł Dunin-Wąsowicz, Fantastyczny Kraków, Warszawa 2013
Stefan Arczyński, Wrocław lat pięćdziesiątych XX wieku na fotografiach Stefana 
Arczyńskiego, Warszawa 2013
Wiedeń 1683, praca zbiorowa, Warszawa 2013 
Zdzisław Szczepaniak, Człowiek z epoki więzień, Warszawa 2013
Kryzys bydgoski 1981 w relacjach świadków, oprac. Agnieszka Dębska i Ma-
ciej Kowalczyk, Warszawa 2013
Bogusław Chrabota, Koenigsberg. Historia rodzinna, Warszawa 2013
Wojna o Polskę 1920, wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt, Warszawa 2010
11 polskich zwycięstw, praca zbiorowa, Warszawa 2010
Grunwald. Walka 600-lecia, Liliana Sonik, Sławomir Patlewicz, Radosław Zen-
derowski, Henryk Samsonowicz, Jacek Kowalski, Antoni Dudek, Janusz Trupin-
da, Jan Wróbel, Warszawa 2010
Krzysztof Hejke, Andrzej Przewoźnik, Cmentarze katyńskie, Warszawa 2009
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Bogdan Gadomski, Biografia agenta. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947), 
Warszawa 2009

liTERATuROZNAWSTWO
Bolesław Prus, W Warszawie. Wybór z Kronik, t. I, t. II, t. III, Warszawa 2013
Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. Urszula Kowalczuk, Andrzej Men-
cwel, Ewa Paczoska, Paweł Rodak, Warszawa 2012
Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi, War-
szawa 2012
Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. Rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 
red. Jerzy Ruszar, Warszawa 2011
Grażyna Sztukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja 
Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Mar-
ka Rymkiewicza, Warszawa 2011

CZASOPiSMA
Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka”
„Rocznik Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Pol-
ski” Tom LX, LXI, LXII, LXIII, LXIVr
„Konteksty”, nr 2-3/2011

E-BOOKi
Dominika Węcławek, Marcin Flint, Tomek „CNE” Kleyff, Andrzej Cała, Kamil 
Jaczyński, Antologia polskiego rapu, Warszawa 2015
Marcin Sitko, Wolność kocham i rozumiem. Historia życia Bogdana Łyszkiewi-
cza, Warszawa 2015
Historie+Animacja, praca zbiorowa, Warszawa 2015
W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy, Warszawa 2015
Agnieszka Bąbel, Skandal, gafa, prowokacja, Warszawa 2015
Tomasz Kukołowicz, Raperzy kontra filomaci, Warszawa 2015
Mirosław Stępniak, Narodziny „S”, Warszawa 2015
Kalina Kukiełko, Między nauką a sztuką, Warszawa 2015
Polskie miejsca pamięci – dzieje toposu wolności, Warszawa 2015
Ks. Andrzej Luter, Kino wiecznie młode, Warszawa 2015
Karl Sierek, Fotografia, kino, komputer, Warszawa 2015
Realiści, realizm, realność, pr. zbior., Warszawa 2015
Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. Ewa Rewers, Warszawa 2014
Witek Bereś, Krzysztof Burnetko, Nasza historia. Opowieść o wolnej Polsce, 
Warszawa 2014
Piotr Wójcik, Justyna Pobiedzińska, Polskie wolności, Warszawa 2014
NieKongres Animatorów Kultury, red. Joanna Orlik, Warszawa 2014
Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Warsza-
wa 2014
Weronika Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2014
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Danuta Sadowska, Roman Zwiercan, Andrzej Kołodziej, Michał Guć, Ludzie 
Sierpnia 80 w Gdyni, tom II, Warszawa 2014
Charles Landry, Kreatywne miasto, Warszawa 2014
W Warszawie. Wybór z „Kronik” Bolesława Prusa, t. I, II, III, Warszawa 2014
Łukasz Biskupski, Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie 
XIX i XX wieku, Warszawa 2013
Etnografia, animacja, sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, 
red. Tomasz Rakowski, Warszawa 2013
Bauman/Bałka – publikacja interaktywna, red. Katarzyna Bojarska, Warszawa 
2013
Nowe media+animacja kultury, praca zbiorowa, Warszawa 2013
Edukacja+Animacja, praca zbiorowa, Warszawa 2013
Adam Przechrzta, Gambit Wielopolskiego, II wydanie, Warszawa 2013
Konrad T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż gołębica, II wydanie, Warszawa 
2013
Stanisław Karnacewicz, Glemp. Pod okiem opatrzności, Warszawa 2013
Mirosław Pęczak, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Warszawa 2013
Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, II wydanie, Warszawa 
2013
Maciej Parowski, Małpy Pana Boga – Słowa. Szkice i rozmowy o wyobraźni 
i rzeczywistości, Warszawa 2013
Maciej Parowski, Małpy Pana Boga – Obrazy, Warszawa 2013
Katarzyna Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 
1989 roku, Warszawa 2013
Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz, Haiku cz. I i II, Warszawa 2013
Polski z urzędu, O poprawności języka urzędowego, red. Eliza Czerwińska, Ra-
dosław Pawelec, Warszawa 2013
Elżbieta Wysocka, Wirtualne ciało sztuki, Warszawa 2013
Tomasz Łysiak, Cytadela. Nieśmiertelni, Warszawa 2013
Anna Karwińska, Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty. Liczby kultury, Warsza-
wa 2013
Tomasz Nowara, Kopalnia Wujek. W hołdzie tym, którzy odeszli za wcześnie, 
Warszawa 2013
Przyjaciele – publikacja interaktywna, Warszawa 2013
Stanisława Wiatr-Partyka, Ballada o utraconym domu, Warszawa – Tarnów 
2013
Tadeusz Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, Warszawa 2013
Paweł Dunin-Wąsowicz, Fantastyczny Kraków, Warszawa 2013
Anna Czerwińska-Rydel, Po drugiej stronie lustra – Opowieść o Januszu Kor-
czaku, Warszawa 2012
Grzegorz Kasdepke, Pestka, drops, cukierek. Liczby Kultury, Warszawa 2012
Rafał Janowicz, Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012
Wojciech Szyda, Fausteria, Warszawa 2012
Szczepan Twardoch, Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów, Warsza-
wa 2012
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Maciej Parowski, Burza. Ucieczka z Warszawy `40, Warszawa 2012
Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, 
marketing, Warszawa 2012

„CZAS FANTASTYKi” (E-BOOKi)
„Czas Fantastyki” nr 1/2013 „Czas Fantastyki” nr 2/2013 „Czas Fantastyki” 
nr 3/2013 „Czas Fantastyki” nr 4/2013, „Czas Fantastyki”, nr 1/2014

hiSTORiA MuZYKi POlSKiEJ (E-BOOKi)
Jerzy Morawski, Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 1: Średniowiecze do roku 
1320, Warszawa 2014
Katarzyna Morawska, Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 2: Średniowiecze 
1320-1500, Warszawa 2014
Katarzyna Morawska, Historia Muzyki Polskiej. Tom II: Renesans 1500-1600, 
Warszawa 2014
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Historia Muzyki Polskiej. Tom III, cz. 1: Ba-
rok 1595-1696, Warszawa 2014
Alina Nowak-Romanowicz, Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750-
-1830, Warszawa 2014
Irena Poniatowska, Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2a: Romantyzm. Twór-
czość muzyczna 1850-1900, Warszawa 2013
Elżbieta Szczepańska-Lange, Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2b: Roman-
tyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850-1900, Warszawa 2013
Zofia Helman, Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między Romantyzmem 
a Nową Muzyką 1900-1939, Warszawa 2013
Krzysztof Baculewski, Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, cz. 1: Współczesność 
1939-1974, Warszawa 2014
Krzysztof Baculewski, Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, cz. 2: Współczesność 
1975-2000, Warszawa 2014
Alina Mądry, Historia Muzyki Polskiej. Tom III, cz. 2: Barok 1697-1795. Muzy-
ka religijna i jej barokowy modus operandi , Warszawa 2014
Zofia Chechlińska, Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 1: Romantyzm 1790- 
-1850 , Warszawa 2014


