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Abstrakt
Teza. Tez w niniejszym artykule jest twierdzenie, iČ narz¿dzia komunikacji i treïci znaczeniowe popkultury odgrywaj bardzo istotn rol¿ w procesach socjalizacji:
poprzez znaki i symbole kultura popularna uczy praw Ùadu spoÙecznego i sposobów
funkcjonowania w nim.
Omówione koncepcje. PowoÙuj¿ si¿ na reßeksje Johna Fiske dotyczce sposobu
rozumienia popkultury jako wielowymiarowej pÙaszczyzny obrazowania i tworzenia wzorów Čycia spoÙecznego, a takČe ĊródÙo przyjemnoïci dla odbiorców. W artykule wspominam takČe o Rolandzie Barthesie oraz Umberto Eco jako tych, którzy
dostrzegaj i opisuj procesy poznawania rzeczywistoïci przez znaki, symbole oraz
mity, ukazujc je jako dominujce w kreowaniu ideologii i dyskursów w ïwiadomoïci
spoÙecznej odbiorców.
Wyniki i wnioski. Priorytetem moich rozwaČaÚ jest przede wszystkim zwrócenie
uwagi na specyÞczne, skoncentrowane na sferze wizualnej i j¿zykowej narz¿dzia semiologii i ponowne spojrzenie na ich potencjaÙ, który kryje si¿ poza odczytaniem i interpretacj warstwy treïciowej. Reßeksje na temat zwizków podstawowych semiologicznych narz¿dzi poszukiwania i interpretacji, czyli znaków i symboli, z treïciami
socjalizacji przedstawiaj t¿ metodologiczn koncepcj¿ w nowym ïwietle. W tekïcie
ukazuj¿, w jaki sposób rozwaČanie popkultury w uj¿ciu semiologii moČe przysÙuČy°
si¿ zrozumieniu procesów internalizacji, utrwalania i reprodukcji wzorców symbolicznych. Wynikiem moich rozwaČaÚ ma by° potwierdzenie istotnoïci i koniecznoïci
wykorzystywania j¿zyka semiologii w szerszej perspektywie rozwaČaÚ socjologicznych dotyczcych socjalizacji i procesów uczenia si¿ funkcjonowania w spoÙeczeÚstwie.
Oryginalnoï°/wartoï° poznawcza podejïcia. Wartoï° poznawcza ukazanego
przeze mnie podejïcia opiera si¿ przede wszystkim na poÙczeniu koncepcji socjalizacji z metodologicznie niezr¿czn, obudowan hermetycznym j¿zykiem interpretacji
i opart na procesach interpretacyjnych semiologi, pozornie skupion tylko na treïci.
ArtykuÙ eksponuje i potwierdza rol¿, jak peÙni popkultura w procesie uczenia si¿
i budowania toČsamoïci. Ponadto proponuje, aby poszukiwa° w symbolice kultury
popularnej treïci socjalizacyjnych oraz aby uČywa° j¿zyka semiologii do opisu rzeczy-
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wistoïci konstruowanej w ïwiadomoïci spoÙecznej odbiorów popkultury w poszczególnych etapach socjalizacji.
SÙowa kluczowe: popkultura, socjalizacja, znaki, symbole, semiologia.
What and how the pop culture teaches us? The role of popular culture in the
processes of socialization and learning meanings
Abstract
Argument. The thesis in this article is the assertion that the tools of communication
and semantic content of pop culture play a very important role in socialization processes: by popular signs and symbols culture can teach the laws of social order and the
ways of functioning in it.
Discussed concepts. I am referring to John Fiske’s reßections on how to understand pop culture as a multidimensional plane of imaging and modeling of social life,
as well as a source of pleasure for the public. In this article I also mention R. Barthes
and Umberto Eco. They perceive and describe processes of cognition of reality by signs, symbols and myths, showing them as dominant aspects in the creation of ideologies and discourses in the consciousness of the audience.
Results and conclusions. The priority of my reßections is to draw aĴention to the
speciÞc visual and linguistic tools of semiology and revisit their potential beyond the
interpretation and interpretation of the content layer. Reßections on the basic relationships of interpretation tools, signs and socialization, can show this methodological
concept in the new light. In the text, I show how the consideration of pop culture in
semiology can help to understand the processes of internalisation, Þxation, and reproduction of symbolic paĴerns. The result of my reßections is to conÞrm the relevance
and necessity of using the semiology language in a broader perspective of the sociological considerations of socialization and social learning processes.
Originality / cognitive value of the approach. The cognitive value of my approach
is based primarily on the combination of the concept of socialization with semiology –
methodologically awkward, hermetic, based on interpretative processes and apparently focused only on content. This article exposes and conÞrms the role that pop culture
plays in the process of learning and building social identity. In addition, it proposes to
search for the socialization tools in popular culture and to use the semiology language
to describe the reality in social consciousness constructed by reception of pop culture
in the various stages of socialization.
Key words: pop culture, socialization, signs, symbols, semiology.

Wst҄p
Tematyka, jak podejm¿ w niniejszym artykule, dotyczy powizaÚ mi¿dzy popkultur a procesami uczenia si¿ i internalizacji znaczeÚ w trakcie socjalizacji. Zamierzam skupi° si¿ na jednym z aspektów tej funkcjonalnej zaleČnoïci, a mianowicie na
systematyzacji zjawiska uspoÙeczniania w zakresie nauki znaczeÚ i symboli obrazujcych porzdek spoÙeczny przenoszonych przez takie produkty popkultury jak Þlm
i serial. Wychodzc od metodologii semiologicznej wykorzystanej do analizy treïci fa316
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bularnych, postaram si¿ pokaza°, w jaki sposób ta perspektywa badawcza eksponuje
aspekt edukacji poprzez popkulturowe znaczenia. Jako badaczka znaczeÚ zawartych
w treïciach kultury popularnej spróbuj¿ naïwietli° to, jakie czynniki sprzyjaj przejmowaniu przez wspóÙczesne teksty popkultury jednej z gÙównych ról w socjalizacji,
czyli przyswajania wzorców ról spoÙecznych. PokaČ¿ równieČ proces, w trakcie którego tworzone s struktury znaczeniowe budujce dyskursy utrwalane w ïwiadomoïci
spoÙecznej. Przedstawi¿ wybrane narz¿dzia, jakimi kultura popularna posÙuguje si¿,
by kreowa° i utrwala° wzorce symboliczne, a takČe zwróc¿ uwag¿ na jej szczególn
rol¿ w kwestii wyznaczania ram toČsamoïci spoÙecznej i reprodukcji struktury wiedzy i wÙadzy.
Pierwsz cz¿ï° rozwaČaÚ poïwi¿c¿ na uzasadnienie wybranego przeze mnie tematu oraz krótkie przedstawienie moich zainteresowaÚ w ramach pracy badawczej.
Oprócz popkultury, której poïwi¿ciÙam wi¿kszoï° moich dotychczasowych publikacji, tematami, którym poïwi¿cam szczególn uwag¿, s pÙe°, seksualnoï° oraz toČsamoï° w uj¿ciu spoÙeczno-kulturowym. Moja praca badawcza rozpocz¿Ùa si¿ od
projektu pracy licencjackiej, w którym zdecydowaÙam si¿ na analiz¿ semiologiczn
wizerunków homoseksualnych m¿Čczyzn w studium przypadku przeÙomowego
w swoim gatunku serialu amerykaÚskiego Queer as Folk. W pracy magisterskiej zaj¿Ùam si¿ zbieČn metodologicznie analiz wizerunków zwizków homoseksualnych
m¿Čczyzn z antologii kinematograÞi amerykaÚskiej na przestrzeni lat 1980-2015.
W publikowanych tekstach prowadziÙam takČe mikroanalizy semiologiczne oraz
analizy dyskursu dotyczce narracji na temat kobiecej seksualnoïci przedstawianych
w popularnych Þlmach i serialach. Przy okazji prowadzenia tych badaÚ wyÙoniÙ si¿
szereg pytaÚ i nowych pól badawczych, zwÙaszcza w aspektach metodologicznych
dotyczcych nie tylko kwestii rozwaČaÚ wokóÙ pÙci i seksualnoïci.
Roland Barthes (2000, s. 242) stwierdza, Če „semiologia jest nauk o formach, bo
bada znaczenia niezaleČnie od ich treïci”. WedÙug Gilian Rose (2010, s. 101) zaï semiologia „obnaČa przesdy pod gÙadk powierzchni pi¿kna”. Tej frazy autorka uČywa do zatytuÙowania rozdziaÙu swojej ksiČki opisujcego t¿ metod¿. G. Rose (2010),
twierdzi, iČ mocnymi stronami tej perspektywy badawczej s precyzja i bogactwo
stosowanego j¿zyka analizy i opisu, które pozwalaj na wnikliwe zrozumienie procesu wytwarzania znaczeÚ kulturowych w obrazach. WedÙug niej ta metoda sprzyja
reßeksyjnoïci, a jednoczeïnie jej nie wymaga. Jako wady semiologii G. Rose (2010)
wskazuje hermetyczny j¿zyk i jego zÙoČon terminologi¿ oraz brak uwzgl¿dnienia
moČliwoïci rozmaitych interpretacji obrazów. Semiologia, z racji nacisku kÙadzionego
wÙaïnie na interpretacj¿ samego materiaÙu, czyli treïci i kompozycji utworów, oraz
poszukiwanie w nich ukrytych i jawnych znaczeÚ, nieco zaniedbuje aspekt odbioru i odbiorców przekazów, tak istotny dla socjologa jako badacza spoÙeczeÚstwa. Semiologia ma jednak swoj odpowiedĊ na te wytykane jej mankamenty. Jest bowiem
bardzo silnie ukierunkowana na eksponowanie, kreowanie, powielanie i utrwalanie
pewnych wzorców, które zakorzeniaj si¿ w ïwiadomoïci podczas procesu uspoÙeczniania. Podstawowym poj¿ciem i narz¿dziem w semiologii jest „znak”, który stanowi
odpowiednik kaČdego elementu, który posiada jakï treï° znaczeniow, zakorzenion np. w konwencji spoÙecznej, tak jak symbol. Znaczenia zawarte w kulturze popularnej odgrywaj zasadnicz rol¿ w edukacji oraz w procesie uczenia si¿ tego, jak
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wyglda porzdek spoÙeczny i jak naleČy w nim funkcjonowa°. Semiologia nie daje
narz¿dzi do badania skutków oddziaÙywania popkultury na odbiorców, ale niewtpliwie wykazuje, Če znaczenia s noïnikiem wartoïci i stylu Čycia oraz instrumentem
ich symbolicznej legitymizacji.

Zwiѱzki popkultury z procesem uczenia si҄
Dominujce ideologie (czyli systemy wiedzy o ïwiecie spoÙecznym legitymizujce
róČnice spoÙeczne) oraz kody (skonwencjonalizowane strategie wyjaïniania porzdku spoÙecznego typowe dla okreïlonych grup spoÙecznych), za pomoc których zbudowana jest otaczajca nas rzeczywistoï°, maj wiele ĊródeÙ w treïciach popkultury
i docieraj do odbiorców w kaČdym wieku. Obcowanie z popkultur stanowi cz¿ï°
Čycia codziennego kaČdego czÙowieka. Jak stwierdza Witold Jakubowski (2014), kultura popularna daje „instrukcje” co do tego, jak porusza° si¿ po nowoczesnym ïwiecie, który wielokrotnie stawia jednostki przed trudnymi wyborami. W dodatku media
i popkultura dostarczaj przecieČ nie tylko rozrywki, ale przede wszystkim s noïnikami wartoïci, wzorców post¿powania, rytuaÙów i symboli nieodÙcznych w procesie ksztaÙtowania toČsamoïci (DobroÙowicz, 2014). Dlatego popkultura staje si¿ dziï
kluczowym czynnikiem socjalizacji, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Bierze udziaÙ
w procesach uczenia si¿ bycia czÙonkiem spoÙeczeÚstwa na obu poziomach: w stadium
naïladownictwa i dostosowania dziecka do funkcjonowania w warunkach Čycia spoÙecznego oraz w stadium budowania i utwierdzania toČsamoïci i legitymizacji wybieranego przez jednostk¿ sposobu i stylu Čycia. Wtpliwoïci metodologiczne, na jakie
natkn¿Ùam si¿ w trakcie mojej pracy badawczej, oraz wgÙ¿bianie si¿ w problematyk¿
toČsamoïci spoÙeczno-kulturowej skÙoniÙy mnie do ponownego przemyïlenia funkcjonalnoïci semiologii jako metody. Chcc takČe podkreïli° wartoï°, jaka tkwi w tej metodzie badawczej, postaram si¿ udowodni°, Če ten sposób uj¿cia popkultury ukazuje j
jako potencjalnie istotn w identyÞkacji i interpretacji treïci socjalizacyjnych.
Popkultura aktywnie wspóÙuczestniczy w procesie nauczania znaczeÚ przede
wszystkim poprzez budowanie obrazów na podobieÚstwo otaczajcej nas rzeczywistoïci spoÙecznej. Niewtpliwie w zÙoČonych, wielowtkowych przekazach audiowizualnych, takich jak Þlm czy serial, odnajdziemy szereg kontekstów i kodów, za pomoc których treï° odnosi si¿ do realnego ïwiata rzeczywistoïci spoÙecznej. Poprzez
konwencj¿ realizmu teksty kultury ukierunkowuj interpretacj¿ na poszukiwanie odniesieÚ do wÙasnego otoczenia i wÙasnych doïwiadczeÚ. Zabieg upodabniania peÙni
przede wszystkim funkcj¿ poznawcz i fatyczn, ale jest takČe ĊródÙem przyjemnoïci,
które utrzymuje zainteresowanie odbiorców przekazem (Melosik, 2004). John Fiske
(2010) nazywa to zjawisko adekwatnoïci i wskazuje na nie jako jeden z decydujcych
czynników w procesie wyboru treïci popkultury. Treïci utworów o sporej dozie adekwatnoïci, czyli odniesieÚ do kontekstu rzeczywistoïci spoÙecznej, w prosty sposób
obrazuj role spoÙeczne i struktur¿ pozycji i wÙadzy. Co ciekawe, jako odbiorcy odnajdujemy ogromn przyjemnoï° w obserwacji tego, co jest nam dobrze znane – gry,
w której kaČdy z góry wie, kto jest czarnym charakterem i jak skoÚczy si¿ kolejne
love story, o czym wprost pisze Umberto Eco (1996). Przyjemnoï° tylko pot¿guje ch¿°
obcowania z treïciami popkultury i umacnia legitymizacj¿ wzorców, które w Þlmach
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i serialach cz¿sto maj posta° struktury dominacji i podporzdkowania (Fiske, 2010).
Zrozumienie oraz internalizacj¿ wzorów i ram toČsamoïci, jakie pojawiaj si¿ w prezentacjach wizualnych, uÙatwia stosowanie utrwalonych struktur narracyjnych, czyli
powtarzajcych si¿ cigów podobnych wtków, postaci i zdarzeÚ charakterystycznych dla cech gatunkowych utworu, o czym wielokrotnie pisaÙ U. Eco. Popkultura
w bardzo ustrukturyzowany sposób, dzi¿ki sprawdzonym metodom konwencjonalizacji przekazu, przenosi okreïlone wartoïci, schematy stylu Čycia oraz wizerunku, które bardzo dyskretnie wspóÙuczestnicz w procesie socjalizacji . WÙaïnie owa
dyskrecja w oddziaÙywaniu na odbiorc¿ powoduje, Če popkultura pozostaje w cieniu
instytucji. W ïwiadomoïci spoÙecznej bywa cz¿sto postrzegana jako kreujca „niewÙaïciwe” treïci dla obserwujcych i naïladujcych je dzieci.

Rola popkultury w socjalizacji pierwotnej
Socjalizacja pierwotna, której fundamentem jest internalizacja, to prymarny proces
uczenia si¿ rozumienia innych ludzi oraz nadawania znaczenia rzeczywistoïci spoÙecznej. Jednostka przechodzi j w dzieciÚstwie i za jej pomoc nabywa kompetencji
czÙonka spoÙeczeÚstwa. Jest to pierwsze wprowadzenie jej w otaczajcy ïwiat (Berger, Luckmann, 2010) za poïrednictwem najbliČszych dziecku instytucji, takich jak
rodzina i grupa rówieïnicza. Popkultura dČy do ksztaÙtowania wzorców osobowych
i strategii budowania toČsamoïci u ludzi mÙodych – w sposób inwazyjny przejmujc
zadania tradycyjnych instytucji socjalizacji (rodziny, szkoÙy i KoïcioÙa). Sama staje si¿
jedn z najwaČniejszych wspóÙczesnych instytucji, tuČ obok grupy rówieïniczej i mass
mediów (Melosik, 2004). Zbyszko Melosik (2004) za Zbigniewem KwieciÚskim nazywa to zjawisko „przesuni¿ciem socjalizacyjnym”. W rzeczywistoïci, w której triumfuj konsumpcja i pogoÚ za przyjemnoïci, dzieci i mÙodzieČ trac poczucie stabilnoïci
i musz dopasowa° si¿ do jej dynamiki. CigÙe obcowanie z popkultur i komunikacj stanowi nieodÙczny element codziennego rytmu dnia, jest swoistym rytuaÙem.
W tym permanentnym napÙywie bardzo wielu informacji mÙodzi musz naby° szereg
kompetencji, by móc szybko i sprawnie identyÞkowa°, interpretowa° i selekcjonowa° przekaz. Okazuje si¿, Če juČ kilkuletnie dzieci w pierwszych etapach socjalizacji nabywaj mi¿dzy innymi wiedz¿ o gatunkach popkultury, ale takČe ïwiadomoï°
abstrakcyjn pozwalajc odczytywa° konwencje i odwoÙania do rzeczywistoïci np.
w kreskówkach (Fiske, 2010). Zatem juČ we wczesnych latach dzieciÚstwa jednostka
ma peÙne predyspozycje do interpretacji znaczeÚ i symboli na podstawowym poziomie, a co najwaČniejsze, przyswaja je jako swoje, stosujc na co dzieÚ. Jest to widoczne
chociaČby zabawach, w których dzieci odtwarzaj porzdek spoÙeczny poprzez przejmowanie ról bajkowych postaci (np. maÙe dziewczynki naïladujce ksi¿Čniczki, panny mÙode), oraz w j¿zyku, jakim posÙuguj si¿ dzieci, a który peÙen jest sformuÙowaÚ
zapoČyczonych z popularnych kreskówek czy reklam, stosowanych do nazywania
i opisu otaczajcej rzeczywistoïci. Dziecko czerpie znaczenia z seriali i Þlmów, uczc
si¿ m.in., jak wygldaj role w rodzinie, role pÙciowe czy role zawodowe, i internalizuje je, dostrzegajc ich odpowiedniki w Čyciu spoÙecznym i dodatkowo utwierdzajc
ich symbolik¿ w zabawie. Dzi¿ki uczestnictwie mÙodych pokoleÚ w odbiorze wielu
treïci, nie tylko tych przeznaczonych dla ich grupy wiekowej, dzieci doïwiadczaj
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cz¿sto „obnaČenia tajemnic dorosÙoïci”, np. poprzez ogldanie prime time’owych seriali
telewizyjnych, w których doroïli s niedoskonali, popeÙniaj bÙ¿dy, co moČe symbolicznie kwestionowa° ich autorytet (Fiske, 2010). Treïci, jakie buduj struktur¿ konotacyjn dzieci (pierwszy poziom poznawania rzeczywistoïci poprzez skojarzenia), tworzy w duČej mierze wÙaïnie towarzyszca rytuaÙowi Čycia rodzinnego popkultura, np.
w postaci codziennego seansu ulubionego serialu rodziców.

Rola popkultury w socjalizacji wtÓrnej
Socjalizacja wtórna, przez któr socjologowie rozumiej cigÙy, nieustajcy i trwajcy caÙe Čycie proces nabywania wiedzy zwizanej z przyjmowanymi rolami oraz nauki
interpretacji znaczeniowej zÙoČonoïci ïwiata (Berger, Luckmann, 2010) wspóÙczeïnie
niewtpliwie odzwierciedla dynamik¿ nowoczesnoïci. Samuel Nowak (2012) stwierdza, Če bycie uczestnikiem kultury popularnej to ci¿Čka praca wymagajca nieustannej
podzielnoïci uwagi. W ïwiecie, w którym rola konsumenta staje si¿ jedn z podstawowych ról spoÙecznych, natychmiastowa i przesycona treïciami komunikacja stawia
wysokie wymagania jednostkom, które, dzi¿ki konsumpcji towarów i przekazów, po
prostu istniej, a przede wszystkim uzewn¿trzniaj w ten sposób swoj identyÞkacj¿
grupow. Dlatego najch¿tniej wybierane teksty popkultury to te, które najbardziej
symbolicznie przypominaj nasze wÙasne rozumienie ïwiata i utwierdzaj nasz toČsamoï° oraz waloryzuj aspiracje i wyobraČenia na wÙasny temat (Fiske, 2010). Utrwalany wciČ i wielokrotnie potwierdzany w socjalizacji pierwotnej porzdek wÙadzy
i ról spoÙecznych na tym etapie odkrywa przed jednostkami zÙoČone znaczeniowo ideologie i dyskursy. Ponadto pojawia si¿ takČe umiej¿tnoï° krytycznego myïlenia i ch¿°
stawiania oporu, w zakresie którego jednak najcz¿ïciej odbiorcy pozostaj przewidywalni, nie wychodzc poza utrwalone strategie oporu. Warto tu znów wspomnie° o J.
Fiske (2010), który pisze, Če istnienie i wyraČanie oporu wobec siÙ dominujcych jest
niezb¿dnym elementem adekwatnoïci popkulturowych treïci, która zapewnia odbiorcy zrozumienie przekazu i przyjemnoï° z obcowania z nim. Istnienie w popkulturze
prezentacji znaczeÚ opozycyjnych wobec dominujcego porzdku pozwala odnieï°
si¿ bezpoïrednio do doïwiadczenia jednostki oraz pojmowania zajmowanej przez ni
pozycji spoÙecznej. Utwierdza jej podporzdkowanie i podlegÙoï° wobec struktury.
Oczywiïcie im wi¿cej symbolicznych odniesieÚ do wÙasnego doïwiadczenia odbiorca odnajdzie w treïci popkultury i im bardziej ta treï° potwierdzi jego przekonania
o sobie i otaczajcym go ïwiecie, tym wi¿ksz przyjemnoï° odczuje on z obcowania
z takim przekazem (Fiske, 2010). Natomiast strategiami oporu s wspominane przez
S. Nowaka (2012) dziaÙania takie jak: omħanie, unikanie i kÙusownictwo podczas np.
„skakania’’ po kanaÙach w telewizji czy odwiedzin w galerii handlowej. Co ciekawe,
okazuje si¿, Če dodatkow form oporu w ramach popkultury i jednoczeïnie dominujcego porzdku spoÙecznego oraz dodatkow przyjemnoïci dla odbiorców moČe by°
ich twórcza aktywnoï°. Jak wspomina S. Nowak (2012), ludzie coraz cz¿ïciej staraj si¿
sprawi°, Čeby wybrany, ulubiony produkt popkultury zyskaÙ dla nich osobisty wymiar. Daje si¿ to zaobserwowa° chociaČby w twórczej aktywnoïci szczególnie zaangaČowanych, gorliwych odbiorców, czyli fanów, których teksty popkultury pobudzaj do
tworzenia wÙasnych treïci. T¿ aktywnoï° tworz np. rozmowy fanek seriali na temat
320
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dalszego cigu utworu (Fiske, 2010), ale przede wszystkim s to nowe, amatorskie treïci tworzone przez fanów, które ponownie odtwarzaj, reinterpretuj lub wypeÙniaj luki w utworze. SpoÙecznoïci fanów dziï istniej i dziaÙaj na wielu przestrzeniach
komunikacji, przede wszystkim w internecie. PrzestrzeÚ wirtualna peÙna jest amatorskich form literackich, graÞcznych i audiowizualnych, które w twórczy, cz¿sto nowatorski sposób przetwarzaj kultowe utwory popkultury. MoČna w nich dostrzec nie
tylko ch¿° spoÙecznej identyÞkacji z grup zaangaČowanych odbiorców czy artystycznego, twórczego podejïcia do gotowego produktu kultury popularnej. Widoczna jest
tu zwÙaszcza spoÙeczna przyjemnoï° intymnego, bliskiego obcowania ze znaczeniami
oraz uczestniczenia w ich odkrywaniu, odtwarzaniu i wreszcie tworzeniu (Fiske, 2010).
Jednoczeïnie aktywnoï° twórcza wobec utworu jest form symbolicznego oporu i wyznacznikiem reßeksyjnego, krytycznego odbioru.

ZrozumieѴ edukacyjnѱ rol҄ fabuҝy
Warto wyjaïni°, jak narz¿dzia analizy semiologicznej mog posÙuČy° opisowi pewnych aspektów socjalizacji w odniesieniu do interpretacji znaczeÚ i symboli. Zaczn¿
od tego, czym wedÙug semiologii posÙuguje si¿ popkultura, a przede wszystkim Þlm
i serial, w komunikacji symbolicznej z odbiorc. Przede wszystkim w fabule najwi¿cej
treïci znaczeniowych odnajdziemy w prezentacji miejsc, bohaterów, przedmiotów,
kontekstów i sytuacji, które tworz ïwiat przestawiony. Wi¿kszoï° treïci zawierajcych wzorce osobowe, toČsamoïciowe, znajduje si¿ w wizerunkach prezentowanych
postaci. G. Rose (2010), która proponuje i przedstawia krytyczne sposoby interpretacji
materiaÙów wizualnych, zwraca uwag¿ na rozróČnienie modalnoïci kompozycyjnej
i spoÙecznej oraz technologicznej obrazu. Pierwsz z nich tworz elementy zewn¿trzne, dostrzegalne przede wszystkim wizualnie, natomiast drug – praktyki spoÙeczne w obr¿bie utworu. Na kompozycj¿ skÙadaj si¿ obserwowalne i ulegajce opisowi
analitycznemu pod wzgl¿dem interpretacji znaczeÚ i symboli: warstwa werbalna (np.
sposób mówienia, typ j¿zyka, styl komunikacji) oraz warstwa wizualna (np. kolory, perspektywa kamery, elementy stroju i wystroju wn¿trz, charakteryzacja) (Rose,
2010). Niezwykle w semiologicznym opisie obrazów fabularnych struktura wydarzeÚ
wkracza juČ zdecydowanie w sfer¿ praktyk spoÙecznych, do których naleČy zaliczy°
takČe uwarunkowania produkcji utworu (kraj produkcji, warunki spoÙeczno-kulturowe jej powstania, kontekst historyczny itp.). Dodatkowymi elementami budujcymi
treï° znaczeniow byÙyby warstwa ïcieČki dĊwi¿kowej oraz cechy gatunkowe, które
stanowi ramy struktury narracyjnej, jak naleČy odtworzy° w analizie. Wymienione elementy stanowiÙy ramy analiz w moich projektach badawczych i, jak próbuj¿
udowodni° w niniejszym artykule, s takČe noïnikami znaków i symboli, za pomoc
których jednostka w procesie socjalizacji przyswaja symboliczny porzdek spoÙeczny.
Dzi¿ki nim uczy si¿ nie tylko, jak wyglda ïwiat, oraz potwierdza jego obraz i zdobyt o nim wiedz¿, ale takČe przekonuje si¿ o tym, jakie normy i wartoïci tworz porzdek spoÙeczny. W formie znaków i symboli dostaje informacje i wskazówki dotyczce
cenionych spoÙecznie wartoïci i norm np. estetycznych czy etycznych.
Semiologia zajmuje si¿ nie tylko interpretacj pojedynczych znaków i symboli
w odniesieniu do kontekstów spoÙeczno-kulturowych, ale takČe form, jakie konstru-
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uj spoÙeczne wyobraČenia i sposoby Ùczenia znaczeÚ w logiczne caÙoïci. Socjalizacja
do posÙugiwania si¿ j¿zykiem i obrazami, jaka nast¿puje w podstawowym zakresie
na etapie pierwotnym, ale w zasadzie trwa caÙe Čycie (Berger, Luckmann, 2010), jest
zÙoČonym, dynamicznym procesem. Mnogoï° komunikacyjnych, technologicznych
metamorfoz, jakie wciČ zachodz w popkulturze, oraz wieloï° kontekstów i kodów
czyni ten proces jeszcze bardziej skomplikowanym. Istnieje potrzeba uporzdkowania i Ùczenia symbolicznych wyobraČeÚ. Schematy porzdkowania wychodz
od samego znaku i jego budowy oraz wyróČniaj zasadniczo trzy poziomy znaczenia (Mrozowski, 2001). Pierwszy to denotacja znaku, czyli odpowiednik w ïwiecie
Þzycznym, który stanowi jego materialn form¿. Kolejny poziom tworz konotacje,
zawierajce treï° znaczeniow, czyli skojarzenia, wartoïci i ogólne wyobraČenie na
temat znaku, które maj ĊródÙo w konwencjach spoÙecznych. Ostatni, trzeci poziom
znaczenia to mit. Mity skÙadaj si¿ z wielu znaczeÚ i symboli istniejcych na wielu
poziomach dyskursu. S to logiczne caÙoïci uporzdkowanych wyobraČeÚ na dany
temat, utwierdzane w socjalizacji wtórnej (Mrozowski, 2001). Jak pisze R. Barthes
(2000, s. 246), mity przeksztaÙcaj „sens w form¿”, a takČe histori¿ w natur¿, naturalizujc opisywane przez znaki zjawiska i czynic z nich cz¿ï° spoÙecznego porzdku. Mity i mitologie zawarte w popkulturze posÙuguj si¿ stereotypem, archetypem,
upraszczaj rzeczywistoï° (np. w komedii romantycznej daj proste wskazówki co do
przebiegu relacji mi¿dzy kobiet a m¿Čczyzn). Socjalizacja, zarówno pierwotna, jak
i wtórna, przesycona jest procesami budowania mitów, legitymizacji prezentowanych
w nich wartoïci oraz po prostu obcowaniem z mitami, których treïci doïwiadczamy
tak intymnie jak oddziaÙywania popkultury w naszym Čyciu codziennym. Ogldanie
ulubionego serialu, nowego Þlmu w kinie, dyskusje na forach internetowych i portalach spoÙecznoïciowych, przegldane strony, czytane ksiČki – przekazy, które towarzysz nam kaČdego dnia – s przesikni¿te mitami. Dominic Strinati (1998) w swoim
podr¿czniku wprowadzajcym do tematyki kultury popularnej, piszc o micie i powoÙujc si¿ na R. Barthesa, wspomina o tym, Če mity s konsumowane nieïwiadomie
i s odczytywane jako naturalne i oczywiste systemy poÙczonych ze sob faktów.
Semiologia moČe odsÙoni° sprzyjajce ideologie i warunki powstania mitycznego
systemu skÙadajcego si¿ ze znaczeÚ, które w wyobraĊni tworz caÙoïciowe konwencje. Proces uczenia si¿ form mitycznych jest procesem poznawania „topograÞi” porzdku spoÙecznego za pomoc fragmentów rzeczywistoïci obrazowanych w sposób
szczególnie kompleksowy i efektowny w popkulturze, co jest Ùatwo przyswajalne,
atrakcyjne i przyjemne dla jej odbiorców. Dzi¿ki temu jednostka socjalizowana zachowuje poczucie sensu obserwowanej dookoÙa siebie rzeczywistoïci, w której poszukuje odpowiedników znanych sobie mitów, a nawet czyni je cz¿ïci swojej biograÞi (Siuda, 2010). Trafnym tego przykÙadem b¿dzie popkulturowy mit zwizany
z miÙoïci, który subtelnie przenika do narracji biograÞcznych jednostek w poszczególnych etapach socjalizacji. Piotr Siuda (2010) charakteryzuje ten mit, opisujc niektóre z jego wyznaczników oraz technik oddziaÙywania na odbiorców. W skÙad tych
drugich wchodz: uproszczenie i skrócenie, stereotypizacja postaci, przykucie uwagi,
specyÞczna struktura oraz stosowanie efektów specjalnych. Te zabiegi, nakÙadane na
podstawowe narz¿dzia komunikacji popkultury, o których wczeïniej wspominaÙam,
gwarantuj treïciom nie tylko rzeczon popularnoï°, ale przede wszystkim zapew322
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niaj staÙe zainteresowanie i przyjemnoï° obcowania z nimi. NajwaČniejsze, by fabuÙa
zachowywaÙa dychotomicznoï° oraz konßikt, który buduje napi¿cie. Wtedy, niezaleČnie od gatunku fabuÙy, ukazywane problemy, nawet skomplikowane, zachowuj staÙy
kod komunikacyjny, tak „przyjemnie” zrozumiaÙy i oczywisty dla odbiorców (Fiske,
2010). Utwory, które przekazuj „mit o miÙoïci”, w ïwiadomoïci spoÙecznej zapisuj
kanony sposobów myïlenia o relacjach romantycznych, jakie w socjalizacji wtórnej
zostaj bardzo dyskretnie wcielane w ïwiadomoï° i biograÞe jednostek. P. Siuda nazywa je i opisuje jako kilka mitów istniejcych w ramach „mitologii miÙoïci”. S to:
mit drugiej poÙówki – mówicy o tym, Če strony w relacji s przeznaczone tylko sobie,
stworzone jako wzajemne uzupeÙnienie; mit ekscytujcego i nami¿tnego seksu, który
jest zawsze udany; mit cech, jakie trzeba speÙnia°, Čeby odnaleĊ° partnera – najlepiej,
aby by° jednoczeïnie empatycznym i róČnym od niego, wszakČe przeciwieÚstwa si¿
przycigaj (Siuda, 2010). SiÙ¿ ich oddziaÙywania moČna ilustrowa° na wielu przykÙadach, z których jednym z najbardziej wymownych jest popkulturowy i kultowy evergreen, czyli historia o Kopciuszku. Co ciekawe, schematy symboliczne obserwowane
w tej opowieïci powtarzaj si¿ we wspóÙczesnych fabularnych love story zarówno dla
mÙodzieČy, jak i dla dorosÙych. Do wymienionych przez P. Siud¿ mitów moČna doda° chociaČby mit idealnej randki czy teČ idealnego ïlubu, jakie sprzyjaj pomnaČaniu zysku komercyjnego biznesu miÙosnego, który produkuje i sprzedaje wszystko,
co kojarzy si¿ z popkulturowym ideaÙem romansu. Warto spojrze° na wspóÙczesny
przemysÙ ïlubny i serwisy randkowe, aby przekona° si¿, ile tkwi w nich elementów
utwierdzajcych treïci popularnej miÙosnej mitologii. To wÙaïnie praktyki spoÙeczne,
obserwowalne empirycznie i ujawniajce si¿ w ludzkim doïwiadczeniu, stanowi
ĊródÙo reprodukowanych znaczeÚ obrazowanych w popkulturze.

ZakoҞczenie
W konkluzji chciaÙabym usystematyzowa° zaprezentowane przeze mnie propozycje kierunków reßeksji na temat zwizków teoretyczno-metodologicznych mi¿dzy
semiologicznym badaniem popkultury i procesów socjalizacji. WspóÙczeïnie kultura
popularna odgrywa jedn z najistotniejszych ról w procesach uspoÙeczniania jednostek. W procesie uczenia si¿, naïladownictwa i zdobywania kulturowych i spoÙecznych kompetencji, wïród najbardziej znaczcych ĊródeÙ zdobywania wiedzy tuČ,
obok rodziny, grup rówieïniczych, wychowawców i instytucji, pojawiaj si¿ media
i popkultura. SpecyÞczny i trwajcy caÙe Čycie proces ksztaÙtowania identyÞkacji,
toČsamoïci i osobowoïci czÙowieka wyposaČa jednostk¿-odbiorc¿ w zestaw norm,
wartoïci i dyspozycji do dziaÙania, których internalizacja dokonuje si¿ dziï na wielu
pÙaszczyznach, ale przede wszystkim w ïwiecie kultury. WpÙyw popkultury na efekty i przebieg socjalizacji jest dostrzegalny na obu jej poziomach – zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Wzorce, jakie kultura popularna powiela i eksploruje, daj si¿
odczyta° przede wszystkim w j¿zyku wizualnoïci, który skÙada si¿ przecieČ z obrazów. Ów j¿zyk przemawia za pomoc symboli, przenoszc ukryte i jawne znaczenia
m.in. w wykreowanych postaciach, ïwiatach przedstawionych, uj¿tych kontekstach
i ich powizaniach. S to nasycone znaczeniami elementy, które bezpoïrednio maj
wpÙyw na procesy wewntrz socjalizacji i wiČ si¿ z ich przebiegiem. Bior udziaÙ
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w pierwotnych obserwacjach i naïladowaniu, a potem maj za zadanie utrwali° i legitymizowa° porzdek ïwiata, w jakim jednostka odnajduje swoje miejsce. Zrozumienie j¿zyka popkultury oraz jego oddziaÙywania na procesy socjalizacji wymaga
szukania i interpretowania symbolicznych treïci zawartych w utworach, a takČe
dostrzegania w ich znaczeniach fragmentów opisu Čycia spoÙecznego, który ksztaÙtuje si¿ i istnieje w ïwiadomoïci jednostek poddanych uspoÙecznieniu. Tego wÙaïnie
chciaÙam dowieï° w moim artykule. ByÙ on takČe prób odnalezienia argumentów
potwierdzajcych doniosÙoï° roli kultury popularnej w socjalizacji i edukacji, a przede
wszystkim prób ukazania sposobów odczytywania symboli i narz¿dzi, jakie w tych
procesach stosuje popkultura do ksztaÙtowania i utrwalania eksponowanych w niej
wzorców. Niniejszy tekst ma by° przede wszystkim zaproszeniem do reßeksji nad
wspóÙczesnym rozumieniem kulturowego i spoÙecznego przystosowania jako zÙoČonego procesu trwajcego caÙe Čycie, w którym gÙówne rol¿ graj symbole i ich wzajemne powizania oraz negocjacje znaczeÚ i dyskursów. Podj¿ta w tym artykule próba ukazania zwizku mi¿dzy oddziaÙywaniem treïci popkultury a procesem uczenia
si¿ porzdku symbolicznego miaÙa na celu takČe zwrócenie uwagi na to, Če semiologia
moČe oferowa° badaczowi nie tylko moČliwoï° odczytania znaczeÚ, ale takČe reßeksj¿ nad ich funkcj w ksztaÙtowaniu ïwiadomoïci spoÙecznej oraz biograÞcznego doïwiadczenia jednostek.
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