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ANNA WO NIAK 
P A N  

Co media zmieniaj  w naszym yciu?  
O adaptacjach kulturowych  
w spo eczno ciach lokalnych 

Media s  wpisane w rodowisko wspó czesnego cz owieka. Przez ostatnie 
dziesi ciolecia, wraz ze zmianami technologicznymi, ich wp yw na ycie 
z dnia na dzie  stawa  si  coraz bardziej widoczny i znacz cy. Modeluj  
kszta t rzeczywisto ci, bowiem wspó cze nie wype niaj  j  w du ej mierze 
tre ci pochodz ce z telewizji, internetu, radia, prasy i ksi ek. 

Od lat zajmuj  si  badaniami spo eczno ci lokalnych (polskie wsie) i jak 
wynika z moich do wiadcze  (etnograficznych bada  terenowych potwier-
dzonych danymi statystycznymi), to telewizja i internet s  obecnie w pro-
wincjonalnej Polsce najsilniej oddzia ywaj cymi mediami. Dla antropologa 
kultury poszukuj cego mi dzy innymi odpowiedzi na pytanie, co na co 
dzie , w dobie kultury informacyjnej, ycia w ci g ym strumieniu newsów 
uznajemy za obce, nieznane, konieczne jest uwzgl dnienie w badaniach, 
analizie i wnioskach ustale  z innych dziedzin naukowych (medioznawstwo, 
kulturoznawstwo, socjologia), aby móc zrozumie  to, z czym ma si  do czy-
nienia w terenie. Konfrontacja moich ustale  i do wiadcze  z rozwa aniami 
czynionymi przez przedstawicieli wspomnianych dziedzin jest cech  charak-
terystyczn  mojej analizy. 

W tym artykule chc  ukaza  problemy, z jakimi borykali si  w codziennym 
yciu mieszka cy wybranych przeze mnie miejscowo ci1. Dotyczy y one 

mi dzy innymi adaptacji kulturowej. Zak ada am, e media, w ród wielu 

                                                           

1 W latach 2005–2008 oraz 2010–2011 prowadzi am w województwach lubelskim i mazo-

wieckim (Czerni cin G ówny, Kowala, Czosnów) etnograficzne badania terenowe zmierzaj -

ce do opisania roli i znaczenia telewizji w krajobrazie spo eczno-kulturowym wsi polskiej. 
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funkcji, jakie pe ni  w yciu spo ecznym i kulturowym2, przynosz  tak e 
konieczno  konfrontacji z warto ciami i obyczajami odmiennymi od zna-
nych, lokalnych (poprzez prezentowanie tre ci powsta ych w odmiennych 
kulturach). Rodz  si  zatem pytania: czy ten fakt burzy ustalony porz dek 
spo eczny i kulturowy? Jak ró ne tradycje wp ywaj  na nasz  codzienno ? 
Czy prowadz  do dramatycznych zmian, czy te  ukazuj , jak istotne jest 
w asne dziedzictwo kulturowe i konieczno  zachowania pami ci o naszych 
zwyczajach? W prezentowanym artykule udziel  na nie odpowiedzi3. W pierw-
szej jednak kolejno ci wyja ni , jak rozumiem poj cia (adaptacja kulturowa, 
spo eczno  lokalna), które s  ró nie definiowane w naukach humanistycznych 
i spo ecznych, w zwi zku z tym wymagaj  doprecyzowania na potrzeby 
mojej analizy. Potem, odwo uj c si  do konkretnych przyk adów, poka , 
czym charakteryzuje si  i z czym wi e si  adaptacja kulturowa w warunkach 
wiejskich. 

Michael Herzfeld, powo uj c si  na badania Emilio Morana, wskazuje, e 
„spo ecze stwa lokalne oraz ich rodowiska bior  udzia  w bezustannym 
procesie wzajemnej adaptacji”4. Oznacza to ni mniej, ni wi cej, tylko przyj -
cie za o enia, e ycie spo eczne jest w nieustannym procesie „stawania si ”, 
zmiany. Jednak e jest ona wyznaczona przez pewne ramy. Mo na je okre li  
mianem „lokalno ci” rozumianej jako „ograniczony terytorialnie zasób war-
to ci, symboli, ale cz sto jedynie co , co mo na uj  jako koloryt”5.Warto 
przyj  za o enie, e „kultura lokalna stanowi rzeczywisto  symboliczn , 
[i – przyp. A.W.] nie mo na pomin  kontekstu dzia a  spo ecznych i zbio-
rowo ci, w jakim konstytuuj  si  dane systemy symboli kulturowych”6. 
„Spo eczno  lokalna to »spo eczne pod o e« owych symboli”7. 

                                                           

2 Wymieni  tu nale y mi dzy innymi: a) wymian  informacji, b) zapewnienie rozrywki, 

c) kreowanie obrazu spo ecze stwa wraz z odwo ywaniem si  do okre lonych norm i warto-

ci, d) udzia  w budowaniu to samo ci kulturowej. 
3 Niektóre zagadnienia prezentowane w artykule zostan  przedstawione z konieczno ci 

w uj ciu skrótowym.  
4 M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i spo ecze stwie, Wyd. UJ, Kraków 

2004, s. 254. 
5 W. ukowski, Lokalny i uniwersalny wymiar konstruowania ojczyzny. Przypadek Stowarzyszenia 

„Wspólnota Mazurska”, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalno ci. Ró norodno  miejsc i czasu, 

Warszawa 2006, s. 48. 
6 D. Wojakowski, Kultura lokalna, czyli w ze  symboliczny. Z do wiadcze  badacza wspó czesnych 

spo eczno ci pogranicza wschodniego Polski, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalno ci. Ró norodno  

miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 129. 
7 Tam e. 
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Czym zatem jest adaptacja kulturowa? Józef Ni nik pisa , e zdolno  
cz owieka do „wej cia w now  kultur , odmienn  od tej, w której rozpoczy-
na  swoje ycie” nazywamy adaptacj  kulturow 8. Gdzie indziej znajdujemy 
rozszerzenie definicji polskiego badacza – „adaptacja kulturowa [to – A.W.] 
proces dostosowania si  jednostki do nowego rodowiska spo ecznego 
i otoczenia kulturowego; w pe ni zachodzi wówczas, gdy jednostka w kon-
takcie z przedstawicielami innej kultury potrafi – bez uczucia dysonansu 
poznawczego i dyskomfortu – przyj  normy i warto ci funkcjonuj ce 
w nowym rodowisku. Autorzy teorii adaptacji mi dzykulturowej (W. Gu-
dykunst, Y. Kim i M.R. Hammer) twierdz , e zdolno  cz owieka do zre-
dukowania niepewno ci i niepokoju (co jest warunkiem adaptacji kulturo-
wej) czy si  bezpo rednio ze zdolno ciami do efektywnej komunikacji 
mi dzy przedstawicielami ró nych kultur9. 

Przenikanie si  tre ci kultury globalnej – a wi c popularnej z lokalnymi 
tradycjami konstytuuje obecnie rzeczywisto  wsi polskiej. „Jest rzecz  bez-
dyskusyjn , i  »kulturowe przep ywy«, nieograniczaj ce si  wy cznie [do] 
symbolicznych tre ci, dostarczaj  obecnie niedost pnych wcze niej alterna-
tywnych modeli ycia spo ecznego. W zetkni ciu z kultur  popularn  lokal-
ne tradycje mog  wzbudza  kontestacj  zw aszcza ze strony tych, którzy sw  
orientacj  yciow  niekoniecznie wi  z miejscem zamieszkania. Zarazem 
takie swoiste »wymazywanie« lokalno ci przynosi w reakcji o ywianie inicja-
tyw lokalnych liderów, cho  wyp ywaj cych cz sto z w skiego grona »osia-
d ych«, to posiadaj cych znaczenie dla to samo ci zbiorowej ca ych spo-
eczno ci”10. Lokalno  zatem, cho  – wydawa oby si  –stoj ca na „prze-

granej pozycji” w konfrontacji z silnie oddzia uj c  poprzez media kultur  
popularn , mo e stanowi  i stanowi punkt odniesienia oraz ród o warto ci. 
Tradycja lokalna jest niejako „filtrem”, przez który tre ci popularne s  
„oswajane”, a nast pnie odrzucane b d  asymilowane. 

Cz owiek musi zna  swoje miejsce i czas, musi wiedzie , gdzie yje, kim s  
ludzie, którzy go otaczaj . Dzisiaj oprócz „realnych” ludzi codziennie obcuje 
z lud mi ze szklanego ekranu. Przewijaj  si  tam t umy, przewa nie bezi-
mienne, mówi ce o tysi cu spraw nie zawsze zrozumia ych, nie zawsze 
istotnych. Ludzie ci i ich sprawy wkradaj  si  do „realnych” domów i pozo-
stawiaj  ich mieszka ców w niepewno ci – jest ich bowiem za du o, by móc 

                                                           

8 Por. J. Ni nik, Symbole a adaptacja kulturowa, Centralny O rodek Metodyki Upowszechniania 

Kultury, Warszawa 1985, s. 7.  
9 W. Pisarek, red., S ownik terminologii medialnej, Wyd. Universitas, Kraków 2006, s. 1. 
10 M. Kempny, Tradycje lokalne jako podstawa…, s. 151–152. 
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bez po piechu przeanalizowa  to, kim naprawd  s , o czym mówi , co po-
kazuj . A liczymy si  z ich zdaniem tak samo jak z poradami „realnych” 
przyjació , poniewa  przyjmujemy ich u siebie jednakowo, na równych pra-
wach, postacie ze srebrnego ekranu „s  pe nymi uczestnikami naszego wia-
ta spo ecznego i rzeczywistego”11. Wydaje si , e ka dy go  z ekranu ma 
gotow  i w dodatku najlepsz  z mo liwych recept  na udane ycie. Ale sk d 
mo emy mie  pewno , e dana recepta jest t  w a ciw , skoro za chwil  
pojawia si  nast pna, a po niej jeszcze jedna itd., itd.? I tak dzie  po dniu, 
staraj c si  zbudowa  w asny wiatopogl d, ch oniemy t  kulturow  „mik-
stur ” i szukamy punktu oparcia. Do czasu, gdy wreszcie kiedy  odkryjemy 
(wiedzeni „intuicj ” kulturow ?) w asne ród o pewno ci. A zdaje si , e 
takiego ród a wielu spo ród nas szuka w mediach, gdy  ich wiat, jak to 
uj  Zygmunt Bauman, jest „wystarczaj co szeroki i barwny”12, by mo e nie 
tyle zatraci  si  w nim bez reszty, co wybra  sobie odpowiadaj cy nam ro-
dzaj „kulturowego scenariusza”13. 

Wydaje si  bowiem, e równowaga (homeostaza) to naturalna potrzeba 
cz owieka14, a „adaptacja, czyli nieustanne odzyskiwanie […] równowagi”15, 
jest jej nieod cznym elementem. Zdolno  cz owieka do „wej cia w now  
kultur , odmienn  od tej, w której rozpoczyna  swoje ycie”, nazywamy 
adaptacj  kulturow 16. 

To, z czym mamy do czynienia na wsi polskiej, mo na uj  w s owie „nie-
pewno ”. Dotyczy ona zaburzenia równowagi „uniwersum symbolicznego”17. 
To, co dotychczas stanowi o fundamenty (wzory kultury), ulega  zacz o 
dekonstrukcji. Rozmowy z konkretnymi osobami z o y y si  na obraz spo-
eczno ci, które poszukuj  kulturowych pewników. Dawniej atwiej by o, jak 

mi mówiono, je odnale . Zachowania, obyczaje, warto ci, a nawet rytua y 
dnia codziennego (np. wspólne jedzenie posi ków, plotki z s siadami, uma-
wianie si  na kaw  lub niezapowiedziane wizyty towarzyskie) wyznacza y 
rytm ycia i chocia  ulega y ewolucjom, to raczej nieliczni uwa ali, e nie 
przystawa y do zmieniaj cej si  rzeczywisto ci. By y osadzone w tradycji. Jej 

                                                           

11 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, PIW, Warszawa 2000, s. 294. 
12 Z. Bauman, Wieloznaczno  nowoczesna, nowoczesno  wieloznaczna, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1995. 
13 W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego ko ciotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejza e kultury, 

Wyd. Sic!, Warszawa 1999, s. 54. 
14 Por. J. Ni nik, Symbole a adaptacja kulturowa…, s. 7. 
15 Tam e. 
16 Por. tam e. 
17 Por. tam e. 
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postrzeganie, rola i znaczenie by y, rzecz jasna, zdywersyfikowane. Jedni 
uwa ali, e tradycja odgrywa  powinna podstawow  rol  na co dzie , w edu-
kacji dzieci i m odzie y, inni wskazywali, e pomimo powinno ci okazywania 
szacunku wypracowanym przez przodków systemom moralnym i warto-
ciom, brania pod uwag  tego, co nazywano „m dro ci  pokole ”, jednak 

istotne jest, aby umie  oceni , co jest przydatne i w a ciwe wspó cze nie. 
Charakterystyczne dot d by o raczej bezrefleksyjne podchodzenie do tradycji, 

obowi zuj cych zwyczajów i niekwestionowanie warto ci. By  mo e wynika o 
ono z obawy przed utrat  spoiw cz cych tak kruche, w warunkach polskich, 
wspólnoty. Wydawa  si  mog o, e piel gnowane by o poczucie inno ci zbu-
dowane na podkre laniu wy szo ci moralnej, bo nieskalanej brudami cywilizacji 
uto samianej z miastem. Na przeciwnym biegunie, ale znacz ce dla to samo ci 
mieszka ców wsi, by o g boko zakorzenione przekonanie o ni szo ci wobec 
reszty spo ecze stwa, wynikaj ce z utrzymuj cego si  od stuleci niskiego statusu 
ekonomicznego tej ludno ci. Ch tnie powtarzane przez moich rozmówców 
stwierdzenie, e „tradycj  trzeba szanowa ”, mo na jednak e potraktowa  jako 
deklaracj  lub wyraz potrzeby spo ecznej, która wyra a ow  ch , a mo e przy-
mus podporz dkowania si  jasnym, niepodlegaj cym dyskusji normom. 

Wymagania, jakie stawia w chwili obecnej wiat, polega y mi dzy innymi, 
wed ug moich rozmówców, na konieczno ci poddawania wszystkiego na-
mys owi. Krytyczny stosunek nie omin  wobec tego i tradycji. Nawet ci 
wskazuj cy, e nie mo na budowa  ycia bez fundamentów, jakie ona daje, 
rozumieli, e nie jest ona niezmienna. Pomimo e szczególnie tam, gdzie 
oddzia ywa  Ko ció  katolicki, czynione by y starania ocalenia zr bów kultu-
ry ch opskiej, stanowi cej przez dziesi ciolecia o to samo ci wsi, to jednak 
i dla wyra aj cych potrzeb  ochrony dziedzictwa moich interlokutorów i ich 
rodzin niezaprzeczalna sta a si  potrzeba adaptacji. Codzienno  bowiem, 
a w tym kontakty mi dzyludzkie (rodzinne, s siedzkie, zapo redniczone przez 
media, s u bowe itp.), konieczno  dostosowywania si  do nowych warunków 
prawno-spo eczno-ekonomicznych, ale i nieustanna obecno  mediów sta-
nowi y, mo na rzec, wyzwanie b d ce ród em zmian na wsi polskiej. 

Media, a w szczególno ci telewizja, nie tylko wype niaj  czas18, ale dostar-
czaj  te  ogromne ilo ci tre ci kulturowych. Ujmowane s  one w ró norodne 
ramy: mamy bowiem i publicystyk , i rozrywk , ale tak e produkcje fabular-

                                                           

18 Wed ug raportu przygotowanego przez KRRiT „w I kwartale 2014 roku statystyczny Po-

lak ogl da  telewizj  przez 4 godziny 45 minut dziennie (o 5 minut d u ej ni  w analogicznym 

okresie roku 2013)”, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/ 

kontrola-nadawcow-wyniki-badan/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2014.pdf [dost p: 08.01.2015]. 



204 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

ne (filmy i seriale). Z biegiem lat, od momentu, gdy telewizja rozpocz a 
nadawanie, pojawi o si  wiele gatunków, które sta y si  charakterystyczne 
dla tego medium. Poczesne miejsce w ród nich zaj y wspomniane seriale. 
Pisz  o nich nie bez przyczyny. Ich popularno , wyra ona ogl dalno ci  
id c  niekiedy w miliony ledz cych losy ulubionych bohaterów, daje wyob-
ra enie o skali ich oddzia ywania19. Na wsiach tak e maj  swych sta ych, 
wiernych widzów. Pe ni  wa ne spo ecznie i kulturowo role20. Pomagaj  
odpowiedzie  na wa ne pytania: jak budowa  to samo , gdy brak jedno-
znacznych autorytetów i odpowiedzi na pytania egzystencjalne?, jak eduko-
wa  siebie i dzieci, eby by y przygotowane do wyzwa  wspó czesnego 
wiata?, gdzie szuka  wskazówek, drogowskazów moralnych, autorytetów? 

jakie s  istotne dzisiaj potrzeby, czyli tak e – do czego warto d y ? 
Polskie seriale obyczajowe, takie jak M jak mi o , Klan, Barwy szcz cia, Na 

dobre i na z e, maj  wiernych widzów. Chocia  bezwzgl dnie oceniane przez 
krytyków jako produkcje o niskiej warto ci artystycznej, od lat ciesz  si  
niezmienn  popularno ci . Niektóre z nich znikaj  z anteny (np. Plebania), 
inne, chocia  wydawa oby si , e wyczerpa  si  ich potencja  (np. Ranczo), s  
nadal emitowane. Dopisywane s  dalsze losy bohaterów, chocia  niejedno-
krotnie ich prawdopodobie stwo bywa dyskusyjne. To jednak nie zniech ca 
widowni. Czerpie ona z tych produkcji, oprócz niew tpliwej przyjemno ci 
zag biania si  w sam  fabu , prze ywania rado ci, smutków, czyli wspó -
dzielenia emocji wraz z ich bohaterami, poczucie odrywania si  od rutyny 
dnia codziennego. I pomimo e codzienne ogl danie tak e jest ju  rutyn , to 
tak si  tego nie postrzega. wiat serialowy jest barwniejszy, ciekawszy, jak 
twierdzili moi rozmówcy. Nie mo e by  zatem zbyt bliski rzeczywisto ci. 

                                                           

19 Opieram si  na badaniach Nielsen Audience Measurement (http://www.agbnielsen.pl/ 

[dost p: 10.11.2014]) oraz raportach KRRiT (por. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/ 

_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/najpopularniejsze-audyc 

je-w-i-kw-2014--dobowa-ogladalnosci-programow.pdf). Seriale plasuj  si  na szczycie naj-

ch tniej ogl danych programów telewizyjnych. Prym wiod  wiadomo ci, chyba e nadawane 

s  relacje z wydarze  sportowych (igrzyska, turnieje, mecze itp.). Wyniki bada  mówi  ponad-

to, e najbardziej licz ce si  pod wzgl dem ogl dalno ci stacje to: TVP 1, TVP 2, TVN, 

Polsat. Widzowie na wsiach polskich najch tniej ogl daj  TVP 1, TVP 2 oraz Polsat (por. 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kobiety-i-seniorzy-to-widzowie-glownych-stacji-tvp-

-najmocniejsza-na-wsi-a-tvn-w-miescie# [dost p: 08.01.2015]). W ród kobiet (ogólnie 

w Polsce w 2014 roku) najpopularniejszy by  serial nadawany przez TVP 2 pt. M jak Mi o  

(por. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/co-ogladaly-kobiety-a-co-mezczyzni-w-2014-

-oto-ranking-najpopularniejszych-programow [dost p: 08.01.2015]). 
20 Por. A. Wo niak, Skazani na telewizj . Krajobraz spo eczno-kulturowy wspó czesnej wsi polskiej, 

nieopublikowana praca doktorska, IAE PAN, Warszawa 2010. 
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Nawet je li prezentowane tam zdarzenia s  ma o prawdopodobne, to takie 
powinny pozosta . Lustrzane odbicie rzeczywisto ci nie zyska oby popular-
no ci. Widzowie z odwiedzanych przeze mnie wsi z przyjemno ci  oddawali 
si  dyskusjom nad „nie yciowo ci ” prezentowanych zdarze , ale jednocze-
nie sytuacje, które by y bliskie realiom, uznawali za nudne. Oczekiwali nie 

dokumentowania ich czy te  podobnych im ludzi, ycia, tylko obrazów 
„upi kszaj cych” w pewnym stopniu rzeczywisto . Jednak e rzadko kiedy 
wskazywali, e urzeka ich wiat prezentowany w serialu produkcji USA pt. 
Moda na sukces. Uznawali go za „bzdurny”, „wymy lony”. Nie podzielali 
pogl dów bohaterów tego „tasiemca” dotycz cych moralno ci: do  swobod-
ne zachowania, a w szczególno ci relacje damsko-m skie (jedna z najwa niej-
szych postaci by a w zwi zku z pewnym m czyzn , potem z jego ojcem 
oraz z ch opakiem w asnej córki) budzi y z jednej strony zdziwienie i dezapro-
bat , z drugiej niedowierzanie. W katalogu warto ci podzielanych przez od-
wiedzanych przeze mnie interlokutorów nie by o rzecz jasna miejsca na nie-
wierno . Co ciekawe, gdy w innych, tym razem polskich serialach (np. M jak 

mi o ) mia y miejsce zdarzenia, w których bohaterowie zdradzali b d  byli 
zdradzani, oceny widzów nie by y ju  tak kategoryczne. Ukazanie kontekstu 
i motywów tych zdarze  sk ania o widzów do refleksji i, szczególnie kobie-
tom, trudno by o ferowa  jednoznacznie pot piaj ce (zw aszcza bohaterki – 
kobiety) s dy. 

Polskie seriale obyczajowe, pomimo e wyrastaj  z konkretnej, naszej rze-
czywisto ci, niejednokrotnie wnosz  „pod strzechy” elementy sfery obycza-
jowo ci, moralno ci obce wielu wiejskim spo eczno ciom. Chocia  scena-
rzy ci staraj  si  uprawdopodobni  opowiadane historie – dialogi maj  
brzmie  naturalnie, wn trza maj  przypomina  te, w których publiczno  
czuje si  dobrze, bo je zna z w asnego podwórka, to jednak fakt, e musz  
tak e sprosta  zadaniu uatrakcyjnienia fabu y, si gaj  po sceny, tematy, ob-
razy, które okre li  mo na mianem „kontrowersyjnych”. Czerpane s  zatem 
motywy z ycia ca ego spo ecze stwa. Bywa, e rozszerzane s  o sytuacje, 
w których odnajdujemy odniesienia do, w chwili obecnej, problemów o mi -
dzynarodowym zasi gu, takich jak na przyk ad: akceptacja osób homoseksu-
alnych, o innym wyznaniu, kolorze skóry itp. Wydaje si , e na co dzie  
przeci tny widz nie ma w swej miejscowo ci (a przynajmniej bardzo rzadko) 
do czynienia z podobnymi dylematami. Jednak poniek d jest utwierdzany 
przez media w przekonaniu, e s  one istotne z punktu widzenia wspó cze-
snego cz owieka – skoro szeroko si  je komentuje w telewizyjnych progra-
mach informacyjnych, w internecie. Powstaje wobec tego pytanie, jak te 
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problemy i dylematy odnie  do „zastanej” w danej spo eczno ci lokalnej 
sytuacji – do pewnych tradycji i wynikaj cych z nich warto ci, zachowa . 
Równowaga, któr  próbuj  wypracowa , jest potencjalnie zagro ona, je li 
nie wypracuj  swego stanowiska wobec problemów, które mo e wielokrot-
nie nie dotycz  ich bezpo rednio, ale wymagaj  opowiedzenia si  po której  
ze stron sporu. Trzeba bowiem zaznaczy , e nawet w telewizyjnych serialach 
stosowana jest praktyka podnoszenia ogl dalno ci poprzez uwydatnienie ele-
mentów lub uczynienie z pewnych zjawisk sensacji. Podsycanie tych w tków 
wp ywa pozytywnie na ogl dalno , co jest, jak wiadomo, podstawowym 
kryterium w ocenie ka dego wyprodukowanego przez media programu. To 
rozgrzewanie spo ecznych emocji wzmaga potrzeb  „kulturowego” uaktyw-
nienia, nadania tempa procesom adaptacji nowych wzorów kultury. 

W konfrontacji ze wiatem mediów codzienno  polskiej wsi wydaje si  
szara, nieciekawa. Na pocz tku szczególnie m odsi u ytkownicy mediów 
(nastoletnia m odzie , ale te  widzowie w przedziale wiekowym od dwu-
dziestego do czterdziestego roku ycia) widz  potrzeb  jej zmiany poprzez 
dokonywanie zapo ycze  estetycznych z popkultury. Zmieniaj  si  zatem 
wystroje wn trz, ubiory, samochody, elektroniczne gad ety itp. Jest to nie-
w tpliwie zwi zane z podkre laniem swojego statusu. Adaptowane s  nie 
zawsze konkretne rozwi zania, ale raczej pojawiaj  si  nowe „emblematy” 
spo ecznego presti u i sposoby ich manifestowania. Sam mechanizm by  
obecny w kulturze wsi od dawna, jednak, jak mawiali moi rozmówcy: „dzi  
to nie wystarczy mie  murowany dom czy samochód. Bogaty jest ten, kto 
ma wybajerzony dom z jak  elektronik  i samochód najlepiej terenowy”21. 
Wa ny jest te  styl ycia – doceniane s  zagraniczne podró e, aktywne sp -
dzanie weekendów, ferii zimowych, letnich. Warto podkre li , e czas wolny 
sta  si  cenny nie jako „czas wolny od pracy”, ale jako daj cy mo liwo  
zrealizowania uznawanych za podkre laj ce status aktywno ci. Wyj tkow  
w tym rol  odgrywaj  portale spo eczno ciowe22, które szybko sta y si  are-
n  „walki na presti ”. Zamieszczane tam zdj cia, maj ce zbudowa  i pod-
kre la  wizerunek ich w a cicieli, s  znakomitym przyk adem tego, jak szyb-
ko spora grupa mieszka ców wsi oswoi a nowe media. Grono m odszych 
u ytkowników zaakceptowa o sposoby oraz konieczno  prezentowania 
siebie (budowania wizerunku) oraz wymuszon  przez te witryny koniecz-
no  ci g ego bycia online. Niektórzy, je li nawet nie zamieszczaj  tam zdj  

                                                           

21 M czyzna, 31 l., woj. mazowieckie. 
22 Takie jak Facebook lub rzadziej ju  obecnie Nasza Klasa. 
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(cz sto nie maj  si  czym pochwali ), to i tak istniej  sieci, cz sto imponuj c 
liczb  znajomych lub te  graj c w gry oferowane przez twórców tych stron. 

Starsi mieszka cy wsi, jak wspomnia am wy ej, zazwyczaj koncentrowali 

si  na korzystaniu z jednego medium – telewizji. Dzi ki niej do miejscowo-

ci, w których dawno zapomniano o rado ci czerpanej z piewu i ta ca lub 

gry na instrumencie, dotar a kilka lat temu moda na ten rodzaj aktywno ci23. 

O ile jednak w przesz o ci nikomu nie przeszkadza  brak profesjonalnego 

przygotowania twórców ludowych, piewaków itd., to zgodnie ze wspó cze-

snymi wzorcami telewizyjnymi wykonywanie tych czynno ci nie mo e by  

nieprofesjonalne. Pojawi y si  zatem kursy ta ca, lekcje piewu i gry na gita-

rach, keyboardach. Wszystko to realizowane jest jednak nie przez rodziców, 

ale przez ich dzieci. Sama rado  z obcowania ze sztuk  nie wystarczy. 

Wkrad y si  tu obecne w globalnej kulturze medialnej komercjalizacja oraz 

potrzeba weryfikacji swych umiej tno ci i talentu. Uzyskanie pozytywnego 

odzewu publiczno ci (oceny) to cel dla wielu odbiorców tre ci medialnych. 

Ta adaptacja kulturowa, jak przypuszczam, nie pozostanie bez wp ywu na 

relacje spo eczno-kulturowe na wsi polskiej. 

Wszystkie te nowo ci, które obejmuj  sfer  zachowa , obyczajów, po-

woduj , e zmienia si  tak e sfera warto ci. Konsumpcjonizm, który sta-

wia dobra materialne ponad innymi, jest zapewne tego najlepszym przy-

k adem. Niektórzy chc  szuka  wsparcia w walce z nowymi modami 

w lokalnej tradycji. Odwo ywanie do pewnych warto ci, za którymi stoj  

zachowania, rytua y, ma s u y  niczym antidotum na zalew obcych kultu-

rowo wzorów. Jednak e jest to problematyczne, poniewa  sama tradycja 

równie  ulega stopniowym zmianom. Ma miejsce jej „mediatyzacja”: nego-

cjowane s  znaczenia, poddawane w w tpliwo  zasady i autorytety. Pozy-

tywne jest to, e dostrzegana jest konieczno  ochrony w asnego dziedzic-

twa kulturowego. 

My l , e w dzisiejszych czasach, jak nigdy w dziejach ludzko ci, wa na 

jest umiej tno  wypracowania na gruncie spo ecznym i indywidualnym 

umiej tno ci trwa ej „adaptacji innowacji”. Rozumiem to jako „trwa e zako-

rzenienie si  innowacji w systemie normatywnym, przerodzenie si  tego, co 

kiedy  by o zerwaniem z konwencj , w now  konwencj , tego, co by o od-

rzuceniem tradycji, w now  tradycj , tego, co by o aktem nonkonformizmu, 

w obowi zuj c  regu  post powania24. Konieczny jest jednak namys  nad 
                                                           

23 Wraz z popularno ci  Ta ca z gwiazdami, Mam talent i podobnych programów telewizyjnych. 
24 P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 431. 
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tre ciami medialnymi, które zalewaj  nasze domy ka dego dnia. Jakkolwiek 

procesy adaptacji kulturowej nie omijaj  tak e tradycji, to jednak szukanie 

w niej oparcia mo e przynie  i przynosi wymierne korzy ci w yciu spo-
ecznym na wsiach polskich. Tradycja ta, cho  ró nie definiowana, jest naj-

pro ciej ujmowana jako szacunek dla przesz o ci – dokona  przodków, 

m dro ci pokole . Spo eczno ciom, które tak j  postrzegaj , by  mo e a-

twiej, swobodniej, elastyczniej, ale jednocze nie bez utraty poczucia w asnej 

to samo ci, mierzy  si  z wyzwaniami, jakie niesie ze sob  ycie w zglobali-

zowanym wiecie. 
Wspó czesn  wie  polsk  charakteryzuje ró norodno . Te po o one bli ej 

du ych miast maj  inn  struktur  spo eczn  od tych oddalonych od du ych 
o rodków miejskich – z prowincji (tej dalszej) wydaje si  ucieka  m ode 
pokolenie, natomiast gdzie indziej mamy do czynienia ze zjawiskiem subur-
banizacji. Wpisane w egzystencj  s  zatem obecnie migracje – w drówki 
przewa nie m odych ludzi do miast lub za granic , ale tak e osiedlanie si  
nowych ludzi (to przewa nie w miejscowo ciach podmiejskich). Od czasu 
transformacji ustrojowej (1989 rok), ale w szczególno ci od czasu wdro enia 
nowej polityki rolnej powi zanej z dotacjami do posiadanego area u i pro-
dukcji25, status ekonomiczny wielu wiejskich rodzin zmieni  si . Zacz a te  
ulega  zmianie kultura wsi, czego emanacj  by y nowe style ycia, zachowa-
nia, a tak e warto ci. 

Z moich obserwacji wynika jednak, e pomimo odmiennych do wiadcze  
czy ró nic kulturowych26 mieszka cy tak wsi satelitarnych, jak i tych typowo 
rolniczych wykazywali potrzeb  „ustabilizowania” zmieniaj cej si  rzeczywi-
sto ci. Spójne „uniwersum symboliczne” jest niezb dne dla zachowania 
spójno ci to samo ci. Jedn  z najistotniejszych w tym kontek cie potrzeb 
jest „t sknota za wiatem uporz dkowanym, takim, gdzie jeste my w a nie 
»my« i gdzie nieuchronnie i zawsze s  «oni»”27. Jest to o tyle wa ne, e yje-
my w „globalnych i p ynnych czasach, w których zmian , nie za  trwa o , 
przyjmuje si  za norm ”28. Rzecz jasna ta konstatacja dotyczy nie tylko 
mieszka ców wsi – obejmuje ona tak e innych cz onków spo ecze stwa 
(nie tylko polskiego). 
                                                           

25 Po 1 maja 2004 roku. 
26 Wynikaj cych mi dzy innymi z: wieku, wykszta cenia, pochodzenia, rodzaju zatrudnie-

nia, jak równie  cz stotliwo ci i jako ci kontaktów towarzyskich oraz historii rodziny i wsi. 
27 W.J. Burszta, Kotwice pewno ci. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wyd. Iskry, War-

szawa 2013, s. 121. 
28 Tam e. 
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What does media change in our lives?  
Cultural adaptations in local societies 

Media are an integral part of our lives. If you use television or the internet you face other 

realities and cultures, with its all differences. We are dealing with values and customs which 
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are unlike to our local. Do they destroy established social and cultural order? How different 

traditions affect our daily lives? Can they lead to dramatic changes, or show how important is 

to have own cultural heritage and to preserve the memory of our habits? 

I would like to answer these and other questions in this article. I refer to my observations and 

conversations with residents of selected Polish villages which were conducted in the years 

2005–2013. They focused on the impact of television on social and cultural realities of village. 

During ethnographic fieldwork I gained knowledge of the approval or rejection of foreign 

cultural patterns that appeared in media (especially television). Particular attention is devoted 

to television series being the most watched programs in that time. Assuming the paradigm of 

active audience, I was able to trace how the processes of adaptation of new, unfamiliar cus-

toms, lifestyles among local users of global pop culture looked like. 

Keywords: television, Polish contemporary villages, cultural adaptation, TV series, pop 

culture 


