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Te l e w iz y jn o - in fo r m a c y jn a  s t y l iz a c ja
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO DRAMATÓW
Pa v la  Ko h o u ta

Zm iany w kulturze, a co za tym  idzie także i św iadom ości, w yw ołane podporząd
kowaniem człow ieka systemom telekom unikacyjnym  i szerzej teleinform atycznym , 
spow odow ały rów nież odm ienne, od dotychczas utrw alonego, podejście do literatury 
pojmowanej jako  m edium . Dorobek literacki literatur narodow ych oraz przenikają
cych je  literatur obcojęzycznych uznaw any byl z pew nością za dobro św iadczące o 
kreatyw ności człow ieka jednocześnie uw ażany za pozbawiony lub pozbaw iany funk
cji spraw czych, decydujących o przyjm ow aniu określonych w zorów  zachow ania, 
postaw. L iteratura przestała bowiem w ychow yw ać, kształtow ać św iatopogląd. Jej 
m iejsce zajęła telew izja, radio, prasa czyli środki kom unikow ania masowego tw o
rzące spójny, ogólnośw iatow y system medialny. Ponieważ jed n ak  będąca w ytw orem  
ludzkiej myśli technologicznej przestrzeń teleinform acyjna nosi w szelkie znam iona 
środow iska, w którym  życie nie tylko może się toczyć, lecz zw yczajnie toczy się bez 
żadnych przeszkód oczyw iste jest. iż czlow iek-spraw ca owych przem ian, jako  bez
pośrednio zanurzony w  stw orzonym  przez siebie świecie, zaadaptow ać się musiał do 
zm ian, które jego działanie powodowało. A daptacja objęła nie tylko te przejaw y eg
zystencji dotyczące życia codziennego, stała się zauw ażalna rów nież na płaszczyźnie 
m entalnej: duchowej, umysłowej, czyli mającej zasadniczy w pływ  na pow stawanie 
ogółu zjawisk, które w spólnie przyjęło się nazyw ać kulturą. Skoro zaś podstawowe 
dla katalogow ania wiedzy, dokonań, zbierania dośw iadczeń ludzkości po dom inacji 
przekazu ustnego, m iało pow stanie pisma, które z kolei w arunkow ało istnienie lite
ratury, również literatura m usiała stać się polem dla działań technik  kom unikow ania 
m edialnego, masowego, znanego z powszechnej człowiekowi codzienności.

O pisany m echanizm  doskonale ilustruje cytowany fragm ent: „Przew aga narracyj
nego obrazu nad klasycznym  tekstem  literackim , uwolnienie od logiki, ułom ność dia- 
chronii. arbitralne kadrow anie obrazów, skróty charakterologiczne, konw encjonalność 
psychologiczna, to dom inant)', o jakich przekonują dowolne przykład)' [...], reklam ) 
pozycjonowane, czy opraw a graficzna kanałów  tem atycznych TV. Sekw encyjne łącze
nie zm ediatyzow anych struk tu r tekstow ych ze zideologizow anym i struk turam i stało
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się w łaściw ością w ielu gatunków  popkultury poza komiksem...”1. O kazuje się jednak, 
że uznaw ana coraz częściej jeśli nie za archaiczną, to nie p rzysta jącą do realiów, lite
ratura w ykształc iła strategie dopasowania, dzięki którym  w dalszym  ciągu pozostaje 
dla zinform atyzow anego czyteln ika m edium  atrakcyjnym : „w przypadku  tekstu lite
rackiego brak sytuacyjnej ramy oraz niem ożność dokonyw ania doraźnych interw en
cji ze strony uczestników  kom unikacji petryfiku ją raz przyw ołane prześw iadczenie 
i w łaściw ie blokują szansę na prow adzenie pertraktacji odnośnie przypisyw anej mu 
roli. N ie znaczy to jednak , że teksty artystyczne stanow ią zaledw ie okazy skam ielin 
poznaw czych. N ie rezygnując z gotowych stereotypów  funkcjonujących w kulturze, 
społecznych czy charakterologicznych, literatura w ykształc iła bowiem w łasny zestaw  
schem atów  rekom pensujących oderw anie dzieła od konkretnego podłoża, ułatw ia
jących czytelnikom  spraw niejsze odczytyw anie znaczeń i pojawiających się zw ykle 
w swoistej aurze skojarzeniowej. M owa oczyw iście o konwencjach literackich, które 
ew okują określone w yobrażenia...”2. D ochodzim y zatem do istoty niniejszego rysu, 
w którym  analizie podlega problem atyka stylizacji telew izyjno-inform acyjnej św iata 
przedstaw ionego dram atu  epickiego, w ykształconego w specyficznej rzeczyw istości 
państw a totalitarnego: kom unistycznej Czechosłowacji.

Sform ułow any powyżej temat, um ożliw ia spotkanie: historii, w ydarzeń, postaci. 
Jest to nie tylko spotkanie nowego ze starym , tradycyjnym , lecz, co w wydaw ać się bę
dzie uzasadnionym  stw ierdzeniem , ingerencją. Takie ujęcie pozw ala na bliższe przyj
rzenie się instrum entom  literackim  dzięki, którym  Pavel Kohout opisuje kształtow any 
przez siebie św iat przedstawiony. Czyni to w sposób odm ienny, nowatorski. W resz
cie owo spotkanie, ingerencja w ykazuje niezm iernie złożoną strukturę. Po pierwsze 
ma niew ątpliw ie charakter linearny tj. przeszłość-wspólczesność. N iem niej jednak  
dzięki ..m edialnem u form atow i” (wykorzystanej konwencji telew izyjnej) przejawia 
pew ne dodatkowe, skom plikowane właściwości. D otyka bowiem problem atyki indok
trynacji, m anipulacji inform acją, co charakterystyczne dla Kohouta -  sfery polityki, 
w reszcie również sfer) m edialnej, dokładniej rzecz ujmując inform acyjnej w aspekcie 
persw azyjnym .

Pavel Kohout. kom unista z przekonania, zrozum iaw szy perfidie stalinow skiej ideo
logii narzuconej Czechom silą. po zdław ieniu Praskiej W iosny zm uszony do w yjazdu 
do A ustrii, pisarz, który postanowił opisyw ać kraj z perspektyw y em igracji, zwlekał z 
opublikow aniem  sztuki. Pomysł jej napisania zrodził się kilkanaście lat wcześniej. Już 
w tedy autor w iedział, iż będzie ona pośw ięcona w ydarzeniom  soboru w Konstancji i 
w znacznej m ierze Husowi. Niem niej jednak  zarówno pierw otny pomysł oraz roboczv 
ty tu ł Sztuka o Husie m usiały poczekać na bardziej sprzyjające czasy. Bal się bowiem

' L. Pulka, Kultura mediów i jej spektakle. Na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popular
nej, Wrocław 2004, s. 12.

; Stereotypy ir literaturze i tuż obok, red. W. Bolecki i G. Gazda, Warszawa 2003, s. 57.
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dram aturg  zarzutów  i płytkich interpretacji tekstu  w duchu patrio tycznym 3.
W ażne dla dalszych rozw ażań jest stw ierdzenie, iż dla niniejszego tekstu  nie je st 

istotne kompleksowe interpretow anie Kohoutowskich dramatów. Z nacząca będzie na
tom iast analiza instrum entów  literackich, w ykorzystanych przez dram atu rga do uka
zania rzeczyw istości średniow iecznej, potem zaś teraźniejszej (z perspektyw y Koho- 
uta początek lat osiemdziesiątych). Ten aspekt w iąże się ju ż  bezpośrednio  ze znaną, 
będącą rów nież naszy m udziałem , w spółczesnością inform acyjną. M im o zdecydow a
nego przesunięcia zainteresow ań w k ierunku form y podawczej dram atów , konwencji 
autorskiej, konieczne jest odw ołanie się do w ydarzeń historycznych stanow iących 
podstaw ę tekstów  Ecce Constantia o raz Safari

O gnisko intrygi pierw szego z dram atów  usytuow ane zostało, tak  czasowo, ja k  i 
geograficznie, w Europie średniow iecznej. D okładniej w  czasie trw an ia  soboru w 
Konstancji w latach 1414-1418. Soboru kończącego okres schizm y zachodniej, który 
spowodował ustąpienie zwalczających się papieży, powołał O ddo Colonę na Stolicę 
Piotrową, ustalił zasadę w yższości soboru nad papieżem, a także potępił innowier- 
stwo w osobach W iklifa i Husa4. W ydarzenia soborowe koncentrują się wokół targów 
kościelno-politycznych przybyłych nacji oraz osobistej tragedii czeskiego reform ato
ra, podstępnie zw abionego na sobór, bezpraw nie osądzonego i spalonego na stosie.

D ziewiątego grudnia 1413 roku papież Jan X X III, znany w historii bardziej jako 
antypapież, będąc w rozpaczliw ym  położeniu w skutek swoich poprzednich działań5, 
w ydaje bullę zw ołującą sobór na listopad 1414 roku. „Ulegając naciskow i swych kar
dynałów  udaje się do Konstancji [...]. Na początku tego im ponującego liczbą zgrom a
dzenia silne stronnictw o włoskie, tow arzyszące Janowi, naciskało na zatw ierdzenie 
decyzji soboru pizańskiego, które by w yelim inow ały G rzegorza X II i Benedykta 
XIII. pozostaw iając w spokoju Jana, ale gdy postanow iono, że głosow anie na soborze 
będzie odbyw ać się nacjami Niemcy, Francja i A nglia opow iedziały się za w spólną 
abdykacją w szystkich trzech pretendentów ”6. O statecznie pow ołany do zakończenia 
schizm y kościelnej sobór odw ołuje z urzędu Jana X X III, B enedykta X III oraz przy j
muje abdykację G rzegorza XII. W reszcie dochodzi do pow ołania konklaw e liczącego 
dw udziestu dw u kardynałów  i przedstaw icieli trzydziestu  pięciu nacji, k tóre w ciągu 
trzech dni dokonało w yboru na papieża, pełniącego dotychczas funkcję kardynała.

5 P. Kohout. posłowie do dram atu Ecce Conslantia W: Tegoż, Hryvposieli, Praha- Litomyśl. 2001, s. 233, 
tłum fragmentu: M Babecki

4 Od redakcji W: A Prochaska, Sobór w Konstancji, Kraków 1996
5 Jan XXIII zawiera układ z W ładysławem, który w zamian za otrzym anie w lenno królestw a Neapolu

zgadza się odstąpić od Grzegorza XII. W lecie 1413 roku ten sam W ładysław ponownie występuje 
przeciwko Janowi, który pośpiesznie ucieka z Rzymu i szuka schronienia u bram Florencji Zwraca 
się o pomoc do Zygmunta Luksemburczyka, późniejszego cesarza, który za udzielenie pomocy żąda 
zwołania do Konstancji soboru mającego zakończyć okres schizmy w kościele. W: J. N. D. Kelly, Ency
klopedia papieży, tłum. i uzupełnił T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 331.

'■ J. N. D. Kelly, Encyklopedia papieży.., s. 332.
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O ddone Colonę7. W  ten oto sposób przedstaw iono jeden  z głów nych wątków dram atu  
Ecce Constantia. N a płaszczyźnie treści pozostaje jeszcze przybliżenie losów Jana 
Husa. kontynuatora poglądów  Johna W ycliffa. „O patrzony listem żelaznym  cesarza 
Z ygm unta L uksem burczyka, m ającym  mu gw arantow ać bezpieczeństw o osobiste, 
Hus przybył na sobór do Konstancji by oczyścić się z zarzutu herezji. Przekonany o 
swojej słuszności m istrz Jan nie odw ołał głoszonej nauki. Potępiony przez K ościół i 
opuszczony przez cesarza, poniósł m ęczeńską śmierć na stosie 6 lipca 1415 roku. Fakt 
ten w yw ołał w ielkie w zburzenie. W Czechach rozgorzały zażarte spory teologiczne, 
które w krótce zm ieniły się w d ługo trw ałą  wojnę dom ow ą i w alki z krucjatam i anty- 
husyckim i z zew nątrz’'8.

W tym  m om encie kończy się średniow ieczna przeszłość stanow iąca podstaw ę dra
m atu Pavla Kohouta. Jednocześnie dochodzi do spotkania z m edialną w spółczesnoś
cią  lub ściślej mówiąc, ingerencją technik  ułatw iających kom unikow anie w „ciem ne” 
w ieki średnie.

W yobraźm y sobie te lew izyjną relację z w ydarzeń soboru w K onstancji, w yw iady 
z uczestnikam i, obrazy skazanych i w ięzionych, jak  to miało miejsce w przypadku 
w spom nianego ju ż  reform atora, reporterskie doniesienia, porządkujące akcję i przy
w ołujące obrazy niedostępne w idzow i, czytelnikow i, in statu nascendi, doniesienia 
pełniące rolę antycznego chóru. Pozornie w ydaje się to trudne do w yobrażenia. Jest 
jed n ak  rzeczyw iste: Ecce Constantia -  televizni noviny (Ecce Constantia -  wiadomo
ści telewizyjne). Oto bowiem  mamy do czynienia z projekcją obrazów  przeszłości na 
kartach sztuk i w spółczesnego dram aturga. Pavla Kohouta.

N iezm iernie istotne są  w skazów ki reżyserskie potęgujące zastosow aną telewi- 
zyjno- serw isow ą konwencję, znaną m .in. z całodobow ych kanałów  inform acyjnych 
takich ja k  CN N  czy BBC. To one pozw alają zw rócić uwagę odbiorcy na fakt. iż „prze
m iana relacyjnych agencji prasowych w producentów  newsów w yw ołała tendencję 
do globalizacji i m ediatyzacji św iata polityki. C zytelniej' gazet pozostali w m niej
szości w obec telewidzów. Po wojnie w Zatoce Perskiej CN N  i jej klony ostatecznie 
ograniczyły  w pływ  prasy i tzw. paleotelewizji na jaźń  zbiorow ą odbiorców  mediów, 
doprow adzając w ciągu ostatniej dekady XX w ieku do pow stania społeczeństw , dla 
których połączenie telew izyjnego show z inform acją stało się w ażniejsze od osobi
stego poznania i identyfikacji ze społecznością lokalną”9. Z agadnienie identyfikacji 
ze w spólnotą narodow ą będzie szczególnie w ażne w przypadku kolejnego dram atu. 
W racając je d n ak  do pierw szego tekstu dram aturg  pisze: „pew ną część sztuki stanow ią 
w ideofilm j', w prow adzone do przedstaw ienia na ekranach um ieszczonych w głębi lub 
centrum  sceny, [...], is to tą je s t. nałożenie na siebie, ukazanie funkcjonow ania nowo

7 Tamże, s. 333.
s Z. Niedziela, Zarys literatury czeskiej, Kraków 1971, s. 18.
v L. Pulka, Kultura mediów i jej spektakle...',Wrocław 2004. s. 13.
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czesnego ośrodka inform acyjnego kom entującego w ydarzenia średniow ieczne z per
spektyw y czasu. [...]. Poniew aż cała sz tuka w ym aga jednej sceny, n iedostatki m iejsca 
i kostium ów  powodują, że niezbędne zaplecze techniczne może zostać w ykorzystane 
przez sponsorów  jako  reklam a’’10 11. D odatkow o w rażenie potęgują prezenterzy i pre
zenterki relacjonujący nie tylko obrady, lecz rów nież najw ażniejsze pozapolityczne 
w ydarzen ia dnia oraz pogodę. U brani zgodnie z w ym ogam i epoki oraz posługujący 
się je j językiem , funkcjonujący jednak  w w irtualnej przestrzeni telew izyjnej.

Skom plikow anie konstrukcyjne w iążące się z zastosow anąprzez dram atu rga form ą 
podaw czą to kolejne zagadnienie w ym agające om ówienia. W łaściw e bow iem  prze
kazow i m edialnem u, form atowi raczej, są m anipulacja, indoktrynacja i propaganda. 
Ponownie je st to m anipulacja podwójna. P ierw sza Kohoutowska, będąca w ynikiem  
stylizacji na program telew izyjny o charakterze inform acyjnym , druga ju ż  w ramach 
św iata przedstaw ionego rządzącego się w łasnym i prawam i. Przekazy „soborow e” to 
nic innego jak  „m anipulacja inform acją będąca swoistym w ykorzystaniem  posiada
nej w iedzy  dla potrzeb konkretnej sytuacji. Sytuacja opiera się na chęci realizow ania 
przez nadaw cę określonego interesu wobec odbiorcy, który nie w ie, że je s t przed
miotem takiego zabiegu. [...]. Cel poczynań m anipulacyjnych polega w ięc na tym  by 
przystosow ać do zam iarów  i potrzeb nadaw cy przew idyw aną reakcję odbiorcy” ". Z 
obrazem  odpow iadającym  opisowi stykam y się w m om encie pojm ania i osadzenia 
H usa w w ięzieniu. W ówczas to następują próby zdyskredytow ania go w oczach roda
ków, m.in. m anipulow anie rozm ow ą prezentera z W dową, która udzieliła reform atoro
wi schronienia. D ziałanie m anipulacyjne m a za zadanie dostarczenie korzyści stronie 
działającej św iadom ie, posiadającej w danym  zakresie lepsze niż inni rozeznanie i 
próbującej tę swoją przewagę inform acyjną zużytkow ać, w pływ ając w sposób przez 
siebie pożądany, na poczynania innych ludzi12. Jeśli idzie o w prow adzone pojęcie in
doktrynacji, w iąże się ona z w pajaniem  jak iejś doktryny, zw łaszcza politycznej, za
zw yczaj za pom ocą środków masowego przekazu. K onieczne jest jeszcze rozpatrzenie 
propagandowego aspektu „średniow iecznych w iadom ości telew izyjnych”. Podobnie 
jak  poprzednio chodzi o w ybiórcze przekazyw anie inform acji mających służyć okre
ślonym . z góry, założonym  celom. Jest to zatem  swoisty proces kontroli przepływ u, 
zastosow ana zaś przez Pavla K ohouta form a propagandy zostać może określona m ia
nem inform acyjno-interpretacyjnej13. Isto tą i celem pow yższych instrum entów  jest re
lacjonowanie. dzień po dniu. godzina po godzinie, soboru w K onstancji i promowanie 
osoby papieża/papieży oraz ilustrow anie rozgryw ek politycznych toczących się po
m iędzy poszczególnym i nacjam i biorącym i udział w obradach. Ponadto m anipulacja.

P Kohout, didaskalia,. W: tegoż, Ecce Constanlia, s 150-151, tłum. fragmentu, M Babecki.
11 A Wróbel. Manipulacja informacją. Ujęcie teoretyczne. W: Media i edukacja ir globahzującym się 

kwiecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie, red M Sokołowski, Olsztyn 2003, s. 299.
I! Tamże.
11 Tamże, s. 305.
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indoktrynacja i propaganda są elem entam i budującym i form at medialny, a z takim  
niew ątpliw ie próbuje nas dram aturg  oswoić.

„W socjologii, ju ż  od m om entu jej stw orzenia, toczy się nierozstrzygnięty  do dziś 
spór o istotę i charak ter społecznego tw orzenia rzeczyw istości, nieodłącznym  zaś ele
mentem w szelkich zjaw isk społecznych jest mniej lub bardziej św iadom e kom uniko
w anie m iędzyludzkie” 14. Czeski d ram aturg  posłużył się jednym  z jego  rodzajów. W y
korzystał, literacko przetw orzył schem at transm isji telew izyjnej, telew izję. M edium , 
dzięki którem u problem atyka średniow ieczna została niejako przetransportow ana, 
w ciągnięta w w ir now oczesności. K onieczne i w łaściw e w ydaje się w tym  m om encie 
odw alanie do ty tu łu  sztuki i jej charakteru: Ecce Constantia - televizni noviny- m e
dialny form at średniow iecza.

Telew izja funkcjonuje w naszej św iadom ości jak  swoiste okno na świat. W edług 
Alicji K isielewskiej podobne tw ierdzenie w sposób szczególny odnosi się do w iado
mości telew izyjnych, których form ula zak łada dostarczanie obrazu św iata15. De facto 
mówimy o sposobie kreow ania rzeczyw istości przedstaw ionej dram atu, będącego 
podstaw ą niniejszych rozw ażań. W iadom ości telew izyjne jako  gatunek stanow ią od
m ianę cyklu, form ę ciągłą, nazyw aną też form atem . Ów form at składa się dodatkow o 
z ciągu przekazów  pow iązanych tem atycznie i utrzym anych w tej samej konwencji, w 
których w ystępują te same postacie, często w tej samej scenerii16.

Mając w pam ięci pow yższe cytaty  konieczna jest, fragm entaryczna przynajm niej 
analiza budow y dram atu. Jest bowiem Ecce Constantia literackim  odw zorow aniem , 
pow ołaniem  się w ręcz na form ę ram ów ki telew izyjnej, w łaściwej stacjom  kom ercyj
nym. Św iadczy o tym  doskonale podtytuł: Dvanact osudovych hodin (Dwanaście de
cydujących godzin) i dalej Primy prenos z koncilu... (Transmisja bezpośrednia). D w a
naście godzin  bezpośredniej transm isji, podzielone na dwa bloki oddzielone p rzerw ą 
na zastanow ienie, ja k  pisze Kohout. Jest to w istocie form a klasycznie telew izyjna, 
zastępująca tradycyjny podział na akty  i sceny. Tutaj mamy do czynienia z ujęcia
mi. Format nie dotyczy ju ż  w yłącznie w ystąpień ,.osób telew izyjnych” (zam iast osób 
dram atu) lecz całego dw unastogodzinnego bloku tem atycznego, w którym  każda z 
godzin transm isji m a niejako swój tytuł. D la przykładu: Hodina Francouzu, Hodina 
Papeże, Hodina Sekretare itp. Podsum ow aniem  zaś każdej z godzin transm isji są  re
lacje te lew izyjne reporterów . N a rozpoczęcie dnia czyteln ika i postaci św iata p rzed
staw ionego w ita prezenterka: „D zień dobry szanow ni telew idzow ie m am y dziś piątek 
16 listopada 1414 roku. Ecce C onstantia życzy państw u m iłego dnia. Jak przedstaw ia

14 J. Sauś, J Przybysz, Socjologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej i społecznej W: Media i edu
kacja ir gtobalizującym się śn iecie , s. 307.

15 A. Kisielewska, Wiadomości telewizyjne. Medialny format globalizacji. W: Media i edukacja ir globa- 
hzującym się świecie... dz. cyt., s. 455.
M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa 2001, s. 63-64.
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się prognoza pogody na dziś?’' 17. D la porów nania kolejne wejście „antenow e” p rzyno
si obrazy z transm itow anej mszy: „D rodzy w idzow ie transm itow aliśm y w łaśnie dla 
państw a m szę św iętą, k tó rą osobiście odprawi! papież Jan X X III” '*.

Form at przekazu je s t jed n ak  obecny nie ty lko w tekście w łaściw ym . Funkcjonuje 
rów nież w  tekście pobocznym , decydującym  o technicznej stronie nadającej kształt 
sztuce. O soby te lew izy jne d ram atu  po jaw iają  się na jeg o  kartach  n iczym  m odera
to rzy  serw isów  in form acyjnych , obecn i w stud iach  nadaw czych lub te ren ie . P a trzą  
na ek rany  m onitorów , sw oje kw estie  w y pow iad a ją  n iczym  d z ien n ik a rze  cz y ta ją 
cy z te leprom pterów , lub są  obecn i ty lko na fo tografiach, do k tó rych  podłożono  
dźw ięk , kom entarz.

Pisarskie sztuczki d ram aturga dynam izu ją  akcję, w y ry w a ją ją  z zastygłego kanonu 
form y dram atycznej podporządkow anej aktom  i scenom. „D ziennikarze” p e ln ią jesz -  
cze jedną , bardzo w ażną funkcję. Inform ując w idza lub postać im w spółczesną, jaw ią  
się być m edialnym  odpow iednikiem  antycznego chóru, który komentował w ydarze
nia. nie uczestniczył bezpośrednio w  przebiegu akcji oraz donosił o tym , co w  danym  
m om encie rozgryw ało się w innym , odległym  geograficznie planie.

O pierając swój dram at na eksperym encie, o którym  mowa, dołącza Pavel Koho- 
ut do szeregu reform atorów  teatru. Nie buduje jednak  skomplikowanych konstrukcji 
scenicznych, nie odkryw a sceny d la w idza, nie w prow adza na n ią techników  „ope
rujących” w trakcie przedstaw ienia. Nie odziera tym  samym teatru  z jego scenicznej 
cielesności. Przenosi j ą  natom iast do innej rzeczyw istości. Jest n ią  m edialny świat 
przekazu telew izyjnego.

Jedną  z tez niniejszego tekstu było założenie m ówiące o spotkaniu dwóch światów, 
ingerencji w przeszłość. Tak sform ułow ane tw ierdzenie m ożna potraktow ać dwojako. 
Z jednej strony, oczyw iście m edialny form at przenosi soborow ą rzeczyw istość w ie
ków średnich i problem atykę politycznego i m oralnego rozbicia, schizm y do czasów 
obecnych, bliskich w spółczesnem u odbiorcy. Czy nie w arto  jednak  zastanow ić się nad 
zasadnością odw rócenia tezy. To nie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Nie 
ona zostaje w yrw ana z zastanego porządku chronologicznego dziejów. W łaściw sze 
je s t stw ierdzenie, iż to w łaśnie w spółczesny czyteln ik  tekstu, w idz przedstaw ienia 
zostaje porwany i w ysiany w odległe średniow iecze, gdzie je st obserw atorem  targów 
politycznych kardynałów  walczących o w pływ y. Ma w reszcie m ożliwość śledzenia 
osobistej tragedii człow ieka podstępnie zw abionego na sobór. Człowieka, ukaranego 
ekskom uniką, nakłanianego do w yrzeczenia się własnych poglądów, oskarżonego o 
sprzyjanie heretykom , głoszenie herezji, w rezultacie postawionych zarzutów , spalo
nego na stosie. 11

11 PI Kohout, Ecce Constantia W: Tegoż, Hry v posieli, Praha-Litomyśl 2001, s. 151, tłum fragmentu: 
M. Babecki.
Tamże, s. 170, tłum. fragmentu: M. Babecki.
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Nie bez racji jest podejrzenie, że przyjęta przez Pavla K ohouta optyka, zastosow a
ne środki, sty lizacja na blok tem atyczny program u telew izyjnego, telew izyjno-infor- 
m acyjny form at służyć miały zw róceniu uwagi na swój własny los. Los kom unisty z 
w yboru. Pisarza, członka K PCz (K om unistycznej Partii Czechosłowacji), który po 
stłum ieniu w ydarzeń Praskiej W iosny zdał sobie spraw ę z zagrożeń ideologii komu
nistycznej, za co zapłaci! pozbaw ieniem  obyw atelstw a czechosłow ackiego i koniecz
nością em igracji. O niej zaś opow iada dram aturg  w kolejnym tekście, Safari, którego 
stru k tu ra  opiera się na w ykorzystanej konwencji laik show.

W niewyjaśnionych do końca okolicznościach poza o jczyzną znajduje się nagle, 
sławny pisarz i dysydent z Pragi Ferdynand W aniek. „Inkarnacja”, na terytorium  ob
cego państw a, skupiła na jego osobie uwagę całego św iata. Po raz kolejny czeski in
telektualista znajdzie się w ogniu bezsensownych replik, podkreślających ostateczny 
rozkład ludzkiej tożsam ości: m oralnej, politycznej i społecznej przynależności. Tak 
najogólniej przedstaw ia się problem atyka kolejnej, tym  razem ostatniej, jednoaktów ki 
z życia pisarza Ferdy nanda W ańka. Postaci, która gości w telew izyjnym  talk show 
na żywo. Pozostali zaproszeni to rów nież grono intelektualistów : dziennikarzy, dra
maturgów. poetów, aktorów. Czyli, chciałoby się pow iedzieć, ludzi pełniących rolę 
opiniotw órczą. Jednak jak  pokazuje rzeczyw istość św iata dram atycznego, całkowicie 
niezdolnych do logicznych, mających znaczenie, konstatacji. W yjątkiem  jest w pew
nym stopniu D ziennikarz, oraz, zw łaszcza w końcowej scenie, Poeta.

Sztuka K ohouta sw'ą konstrukcją naw iązuje do mającego powstać kilka lat później, 
pełnow ym iarow ego spektaklu Largo desolato pióra Vaclava Havla. Skupieni wokół 
stołu goście bom bardują się złośliw ym i frazam i, zupełnie nie zw racając uwagi na 
ich ładunek i treść. M ów ią aby mówić. W ypluwają kolejne słowa tw orzące sw oistą 
m ieszaninę, z której nic nie wy nika. W gąszczu bezsensów, co jak iś  czas pojawiają 
się szczątki faktów istotnych, dotykające problem atyki wolności jednostki w państw ie 
to talitarnym , niepodległości kraju, wolności słowa i w szelkich zagrożeń z tym  zw ią
zanych. bo gdy każdy może wszystko, mamy do czynienia z w alącą się konstrukcją 
znaczeń i braku odczytań. Tak należałoby interpretow ać ów dram at, w duchu założeń 
dekonstruktyw izm u. W takiej oto atm osferze uw ięziony zostaje Ferdynand W aniek, 
obserw ujący polowanie jednych na drugich i sam, w finale, będący obiektem  ataków  
polujących, którzy lepiej od Czecha w iedzą, co w  istocie niesie ze sobą czeska tożsa
mość narodow a i kulturow a.

W aniek w przeciw ieństw ie do swoich inkarnacji z poprzednich dram atów  zdaje się 
być niczym  hybryda, zespalająca w jednym  ciele tw ór H avlovsko-K ohoutow ski19. W

FerdynacJ Waniek jest postacią stworzoną przez Vaclava Havla i zrodzoną z jego osobistych doświad
czeń, jeszcze z czasów, kiedy to dram aturg pracował fizycznie w browarze. Doszło wówczas do swo
istych narodzin postaci będącej, z racji opisywanych losów, ewenementem na skalę światową Kil
ku pisarzy, przyjaciół dopisywało kolejne losy intelektualisty, dysydenta. Żyjącego w Husakowskiei 
Czechosłowacji. Ferdynanda Wańka. Ten wyjątkowy bohater pojawił się na skutek wydarzenia, które
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niew yjaśniony sposób znalazł się najprawdopodobniej w Austrii. To pierw iastki Ko- 
houtowskie. Jest jednak  Havlovsko m ilczący i zakłopotany. Jako uczestn ik  i św iadek, 
niezm iernie w ażnych, z punktu  w idzenia historycznego i politycznego, w ydarzeń, 
bierze udział w program ie Tematy dnia. czyli formacie, którego konw encja zakłada 
zerowe zainteresow anie przedm iotem  rozmowy. O kazuje się bow iem , iż w ażniejszy 
od jego św iadectw a je s t przepis na knedle i to czy gdzieś na teren ie Czechosłow acji 
znajduje się jeszcze taki czy inny zakład krawiecki.

Szerm ierka na repliki stanowi odw ieczny front walki dobra ze złem , pojm ow anym  
również jako  kom pletne niezrozum ienie, ignorancja i przyzw olenie na mające m iej
sce. tuż  za granicam i, represje obyw ateli i przedstaw icieli św iata kultury . Z grom adze
ni usiłu ją w ciągnąć w swój taniec rów nież W ańka. U siłują pozbaw ić go jego szkieletu 
moralnego, zakazić sw oją nowomową.

Pointą Safari i jednocześnie zw ieńczeniem  całego cyklu jednoaktów ek je s t gorzka, 
lecz jakże  wówczas trafna, w ypow iedź Poety, który przez cały w ieczór odgryw ając 
rolę błazna, w scenie finałowej, form ułuje prawdę ostateczną: „[...], niech no pan się 
nam dobrze przyjrzy. Sześcioro sfrustrow anych ochotników  do napraw iania św iata, 
co to najpierw' sami się napraszają, żeby ich zgw ałcić, a  potem w rzeszczą nie, nie, bar
dzo dziękuję, tylko nie to! W szystko wiem y i w szystkiego nienaw idzim y, um iem y się 
do w szystkiego pilnie przystosow ać i w szystko to talnie olać, co? I taki sam je s t cały 
ten nasz świat. Zepsuty, zgniły, nachlany, nażarty, najebany, przeklęty, zgubiony”20.

N iestety Havlowska diagnoza z poprzednich dram atów  została przez K ohouta pod
trzym ana i jeszcze dobitniej w yartykułow ana w Safari. Ferdynand W aniek natom iast, 
jak  donosząm edia, zn ika ponow nie w tajem niczych okolicznościach. Kolejne agencje 
prasowa przynoszą inform acje o bliżej niezidentyfikow anym  m ężczyźnie próbującym  
przepłynąć zim ny Dunaj w kierunku  CSRS. Pow tórnie znajdujący się na terytorium  
Czechosłowacji pisarz-dysydent, jako  recydyw ista, zostaje osadzony w zakładzie kar
nym o zaostrzonym  rygorze.

W przypadku obydw u tekstów  dram atycznych zastosow ana telew izyjno-infor- 
m acyjna stylizacja niej je st tylko kaprysem  pisarza. W ykorzystanie tak dobranych 
instrum entów  miało swój jasno  określony cel i determ inow ane było specyficzną sy
tuac ją  polityczną, spo łeczną i kulturalną. W ydaje się, iż podstaw ow ym  założeniem

określić można mianem wysoce absurdalnego, mającego jednak miejsce w rzeczywistości. Absurd 
sytuacji i jej beznadziejność w ynikają z faktu, że Waniek, najwyraźniej wpisany na czarną listę, po
zbawiony prawa do pracy umysłowej i zmuszony do fizycznej harówki w prowincjonalnym browarze, 
socjalistycznym zakładzie pracy, jest również zmuszany, a raczej wymusza się na nim przyrzeczenie 
regularnego, cotygodniowego pisania donosów na siebie. Nagrodą ma być spokój i ciepło m agazynu, 
którym to donosiciel będzie w nagrodę kierować Sytuacja nie do pomyślenia. Często zdarza się jednak, 
że to życie podsuw'a najbardziej nieprawdopodobne pomysły. Tak było i tym razem Fragment sztuki 
oraz opisane wydarzenie byty udziałem Vaclava Havla pracującego przez jakiś czas w niewielkiej miej
scowości Trutnow. Postać Wańka została następnie „wypożyczona” m in. przez Pavla Kohouta, który 
napisał Safari i podobnie jak  jego bohater znalazł się na emigracji w Austrii.

211 P Kohout, Safari, tłum. M Lukasiewicz, „Dialog” 1990, nr 11, s. 68
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Pavla Kohouta. który przecież przez wiele lat był zagorzałym  ak tyw istą partyjnym , było 
zw rócenie uwagi na w arunki, w jakich toczy się dyskurs polityczny pom iędzy KPCz 
a społeczeństwem  czechosłowackim, a w znaczeniu szerszym  pom iędzy partiam i ko
m unistycznym i i społeczeństwam i Europy Środkowowschodniej. Walkę polityczną z 
w szelkim i przejawami wolności osobistej z naczelną w olnością słowa podkreśla zapro
jektow any przez dram aturga geograficzny kontrast. Stworzył bowiem Kohout sytuację, 
w której poczynania komunistów czechosłowackich zostały zderzone ze światopoglą
dem Czechosłowaków przebywających na emigracji austriackiej. Okazało się wówczas, 
że m edia publiczne, a za przykład takich z pew nością uchodzić miał kanał emitując}' 
Tematy dnia. nie służą uporządkowanej w ym ianie myśli i nie są  forum dyskursu poli
tycznego. Pluralizm polityczny, w ew nętrzny (opisywana Austria) miał być połączony, 
w odniesieniu do mediów publicznych, z ideą ich niezależności politycznej oraz zasadą 
obiektyw izm u dziennikarzy21. „Prezentowanie zróżnicowanych poglądów nie może iść 
w kierunku dominacji jednego z nich. Te dwie kategorie: niezależność polityczna i 
zasada obiektyw izm u dziennikarzy  są  w ieloznaczne i poddają się m anipulacji. Obiek
tyw izm ow i w dziennikarstw ie przypisuje się podstawowe znaczenie, rozum iany jest 
ona jak o  cecha decydująca o jakości dziennikarskiego produktu, a także jako  sposób 
zachow ania dziennikarzy: przekazyw anie relacji, w yraz ich stosunku do istniejących 
w danym  społeczeństw ie interesów ” 22. Tymczasem rzekomy pluralizm  polityczny, za
proszonych do program u gości, pełniących funkcje opiniotw órcze, okazał się fikcją.

W szystkie postaci poza W ańkiem skom prom itow ały się w oczach czytelnika: bra
kiem zainteresow ania spraw am i ojczyzny (chyba, że dotyczyło to ich kariery  zaw odo
wej), n ieznajom ością podstaw owych faktów  historycznych i politycznych, w spółpra
cą  ze s łu żb ą  bezpieczeństw a, w zam ian za korzyści majątkowe i w reszcie zupełnym  
brakiem  woli porozum ienia dla dobra Czechosłowacji, która, co w iedzieli doskonale, 
była nadal pod jarzm em  komunistów. D odatkowo pikanterii nadaje sposób kreacji 
środow iska dziennikarskiego tak w dram acie Ecce Constantia, jak  i w Safari. W 
pierw szym  tekście prezenterzy m anipulują op in ią publiczną odpow iednio montując 
w ypow iedź W dowy oczerniającej nieśw iadom ie (m anipulacja doskonała) Jana Husa, 
w  drugim  zaś przypadku, dobitnie o zakorzenionym , to talitarnym  sposobie myślenia 
o m ediach i kształtow aniu  tzw. publicity, św iadczą działania Redaktorki TV, która 
uniem ożliw ia W ańkowi zabranie głosu w spraw ie istotniej z punktu  w idzenia walki 
o sw obody obyw atelskie w CSRS, dalej uniem ożliw ia mu jakąkolw iek w ypow iedź 
-  nawet w kw estiach zupełnie nieistotnych, pozw alając aby program został zdom ino
wany przez „brudny” szum informacyjny, inw ektywy i wzajem ne oskarżenia o wszelkie 
możliwe przewiny.

21 B Ociepka. Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomumstvcznej Europie Środkowej, Wrocław 
2003, s. 174.

22 Tamże, s. 175.
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W św ietle tego, co napisano powyżej, zasadne je s t tw ierdzenie, że w św iecie przed
staw ionym , będących podstaw ą niniejszych rozw ażań, dram atów, m amy do czynienia 
ze specyficznym  m odelem kom unikow ania, opartym  na przyw iązaniu  do mediów 
m asow ych i uzależnieniu od nich. Jak podkreśla M arian Filipiak owo „uzależnienie 
nie bierze się znikąd. Zwykle w ym ienia się jako m otyw y szukanie tow arzystw a, sym 
patii, m iłości, nowej tożsam ości, ekscytujących przeżyć, akceptacji i dow artościow a
nia. pozbycia się uczucia alienacji, szansy odgryw ania w ym yślonych ról, zw iększania 
w łasnej atrakcyjności itp. W szystkie te m otyw y łączy jedno: tendencja do ucieczki 
od rzeczyw istości i codziennych problem ów ”23. Istotnie w iększość z w ym ienionych 
pow odów  znajduje swoje realizacje w śród bohaterów  Kohoutowskich, szczególnie w 
przypadku  Safari. Tam postaci skom prom itow ane rzeczyw iście stara ją się w ykreo
wać na nowo i um iejscow ić w dem okratycznej rzeczyw istości. P onoszą jednak  klęskę, 
bowiem naznaczeni są piętnem tota litaryzm u, który niczym  w irus rozprzestrzenia 
się rów nież poza organizm em  państw ow ym , uniem ożliw iając jednostkom  prawdziwe, 
niezafałszow ane porozum ienie. N iew ątpliw ie dopatrzyć się jeszcze m ożna jednego 
rodzaju uzależnienia. Jest to uzależnienie przebiegające na linii m edia m asow e-w la- 
dza. W ładza zw łaszcza w system ach niedem okratycznych posługuje się instrum enta
mi oddziaływ ania na społeczeństwo. Nie dzieje się to jednak  poprzez udostępnianie 
inform acji ważnych z punktu  w idzenia jednostk i, czy całego społeczeństw a, lecz 
poprzez kreow anie sytuacji mających w założeniu być dla społeczeństw a, które nie 
podporządkuje się nakazom  polityki państw owej, nauką, stąd obraz-m etafora H usa 
spalonego na stosie, m im o wcześniejszych obietnic zw rócenia wolności. Hus przecież 
nie podporządkow ał się polityce kościelnej i dla przykładu i odstraszenia potencjal
nych naśladowców został spalony na stosie. Jest to w istocie obnażenie m echanizm u 
propagandowego, który w system ie to ta litarnym  bazuje na uczuciach negatyw nych: 
strachu, przed u tratą wolności, bliskich, przed w ielogodzinnym i przesłuchaniam i i 
w ym uszaniem  określonych zeznań. Podobne do opisanych sytuacje ilustrow ać może 
cały życiorys H avla-dysydenta i Kohouta. który po okresie fascynacji kom unizm em , 
dostrzegł zagrożenia stalinizm u i zrewidował swoje poglądy, stając po tej samej, co 
Havel, stronie barykady.

Budowanie upolitycznionej instytucji m edialnej, mającej legitym izow ać poczyna
nia w ładzy opierać się musi na kompleksowo zaprojektow anej strategii, której dzia
łanie przewiduje następujące etapy: zdefiniow anie instrum entów  um ożliw iających 
w pływ anie na obyw ateli, w ym uszenie zaangażow ania w działalność proparty jną i 
obrazow anie konsekwencji działania „an typarty jnego”, stw orzenie z łudzen ia  popar
cia społecznego dla działań aparatu kontroli, posiłkujących się społecznym  dowodem 
słuszności, kreow anie autorytetów  i w reszcie etap końcowy, lecz posiadający duże 
znaczenie dla działalności propagandowej, w pisanej w model kom unikow ania m aso

23 M. Filipiak, Homo comunicans. Wprowadzenie do teorii komunikowania masowego, Lublin 2004, s. 195.
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wego w łaściw ego państw u to ta litarnem u, niedostępność24. Poczucie niedostępności, 
kontrolow anej bowiem powoduje, że społeczeństw o rusza w pogoń za w szystkim , co 
um ożliw ia przeżycie, traci natom iast zainteresow anie polityką i sw obodam i obyw a
telskim i, które ustępują p ry m arn y m  potrzebom  fizjo logicznym . C hodzi rów nież o 
n iedostępność organów  w ładzy , k tó re kontro lu jąc życie spo łeczeństw a, d e te rm i
nując je , zn an e  są  w yłączn ie  z p rzestrzen i m edialnej, ekranów , rad ioodb io rn ików  
lub zza szpa le ru  ochrony, k tó ra  pozw ala  na jednostkow e u śc iśn ięcia  d łoni przy 
okazji św ią t państw ow ych.

T elew izyjno-inform acyjna sty lizacja odnajduje sw oją realizację w św iecie przed
staw ionym  tekstów  dram atycznych obrazujących m echanizm y spraw ow ania w ładzy i 
panujących stosunków  społecznych. Środowisko intrygi raz zostaje im portow ane do 
odległych wieków  średnich, innym  razem zaś je s t nim  em igracyjna A ustria. M edialny 
form at nadany tekstom  nie je s t ty lko  i w yłącznie konw encją literacką, sty lizacją , 
pełni zdecydow anie pow ażniejsze funkcje. Z w raca bowiem  uw agę na funkcjono
w anie tych obyw ateli, k tórzy o d rzu ca ją  system  uniem ożliw iający im p e łn ą  kontro
lę nad sw oim  życiem , k tóry  kontroluje ich zarów no na p łaszczyźnie fizycznej, za 
spraw ą aparatu  bezpieczeństw a, inw igilacji, p rzesłuchań, lecz przede w szystk im  na 
p łaszczyźnie św iadom ości i kreow anego św iatopoglądu. Na tych polach bowiem  od
byw a się praw dziw a w alka o rząd dusz. Tu przecież sterujący to ta litarnym  aparatem  
kontroli s ta ra ją  się podporządkow ać sobie obyw ateli, tak  aby ci ostatn i w ykonyw ali 
w szelkie polecenia i nie sprzeciw ia li się odgórnie podejm ow anym  decyzjom . W a
runkiem  pow odzenia podobnego p rzedsięw zięcia je s t natom iast podporządkow anie 
w ładzy m ediów  m asow ych: prasy, rad ia  i telew izji. T elew izy jno-inform acyjna sty li
zacja św iata p rzedstaw ionego d ram atów  Pavla K ohouta s łuży  obnażeniu  podobnych 
m echanizm ów  i zw róceniu  uw agi na kryzys porozum ienia spo łeczeństw a pozba
w ionego w p ływ u  na w łasne życie.

24 Por. R. B Cialdini, Wywieranie wplvwu na ludzi. Teoria i praktyka, przel. B. Wojciszke, Gdańsk 
2003.


