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PRL a nowe media? Osobliwe na pierwszy rzut oka zestawienie tworzy w istocie doæ zgrany maria¿, a fenomen ten doczeka³ siê ju¿ pierwszych naukowych studiów1. Mo¿na wyró¿niæ kilka odmian dyskursu o PRL
pojawiaj¹cego siê w sieci: historyczny, polityczny, kulturowy, ludyczny,
naukowy, ideologiczny, ekonomiczny, spo³eczny. Znajdziemy wiele serwisów internetowych przepe³nionych komunistycznymi dewocjonaliami2, w których tematyka PRL-owska dwiga ciê¿kie galerie reklam i wspomaga komercyjne pozycjonowanie stron. Okres rz¹dów PZPR stanowi
inspiracjê do tworzenia rozbudowanych serwisów, zawieraj¹cych materia³y nierzadko cenne z punktu widzenia naukowego, a czasem i artystycznego. W wirtualnym PRL znajdziemy sklepy, puby, wykwintne restauracje, galerie zdjêæ, serwisy wideo, blogi, portale spo³ecznociowe, grupy
rekonstrukcyjne, a nawet dom weselny w stylu PRL. Napotkamy naszpikowane in¿yniersk¹ terminologi¹ serwisy tematyczne i hobbystyczne.
Zdarzaj¹ siê przypadki instytucjonalizacji projektów amatorskich: Muzeum Dobranocek Wojciecha Jamy uzyska³o status muzeum miejskiego.
W sieci natrafiæ mo¿na na profesjonalne serwisy muzeów i organizacji
finansowane ze rodków pañstwowych oraz na wizytówki mniejszych lub
wiêkszych instytucji, w swych dzia³aniach spo³ecznych, kulturotwórczych
lub biznesowych do czasów PRL nawi¹zuj¹cych.
1 Próbê opisania tego zjawiska poprzez optykê socrealizmu podejmuje Monika Brzóstowicz-Klajn, Socrealizm w sieci, w: Tekst (w) sieci. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.
2 M. Kula, Krótki raport o u¿ytkowaniu historii, Warszawa 2004.
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Jednym z zjawisk, które w najwiêkszym stopniu zawa¿y³y na kszta³cie dzisiejszego internetu, jest pojawienie siê tzw. Web 2.0. Druga wersja
Pajêczyny mia³aby siê od pierwszej ró¿niæ pog³êbieniem interaktywnoci,
które prowadzi do zatarcia ró¿nic miêdzy producentem i konsumentem,
a wiêc do zwyciêstwa wieszczonego przez McLuhana (i ochrzczonego
przez Tofflera3) prosumenta. W istocie zmiana jest jeszcze g³êbsza, gdy¿
u¿ytkownik de facto staje siê czêsto jedynym producentem treci. Rola
twórców serwisów Web. 2.0 sprowadza siê bowiem do przygotowania
elektronicznej platformy umo¿liwiaj¹cej ow¹ produkcjê. Doprowadzi³o
to do sytuacji, ¿e treci tworzone przez u¿ytkowników (user-generated
content) stanowi¹ podstawê dzia³ania wspó³czesnej Sieci, a iloæ informacji w ten sposób wytworzonej z ca³¹ pewnoci¹ przewy¿sza iloæ informacji udostêpnianej przez twórców serwisów, a wiêc w starym stylu
Web 1.04. Typowe serwisy Web 2.0 to  oprócz ró¿nego typu stron wiki
 sieci spo³ecznociowe, serwisy Question&Answers5, serwisy oferuj¹ce hosting obrazki, pliki audio i wideo.
Osobn¹ kwestiê stanowi wiarygodnoæ i poznawcza wartoæ informacji
oferowanej przez Web 2.0. Zjawisko to zosta³o ju¿ jednak dostrze¿one przez
historyków, którzy mówi¹ o user-generated history oraz zastanawiaj¹ siê
nad mo¿liwoci¹ stosowania crowdsourcingu6 w badaniach nad histori¹7.
3 A.

Toffler, Trzecia fala, prze³. E. Woydy³³o, Warszawa 1997, s. 406.
spojrzeæ na pogl¹dowy schemat, zamieszczony na stronach wikipedii. Obrazuje on wielkoæ angielskojêzycznej wikipedii wyra¿on¹ w iloci tomów drukowanych
(o objêtoci jednego tomu Encyklopedii Britanniki ka¿dy). Obecnie liczba ta wynosi
1729, co jest wartoci¹ doæ znacznie zani¿on¹, gdy¿ treæ wikipedii zosta³a ograniczona do samego tekstu (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_in_volumes [dostêp:
03.12.2012]), podczas gdy znajduje siê tam jeszcze ponad 700 tys. plików audiowizualnych (http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics [dostêp: 07.12.2012]).
5 Na takim serwisie ka¿dy mo¿e zamieciæ swoje pytanie oraz odpowiedzieæ na
pytanie zadane przez kogo innego, jest to praktyczna realizacja idei inteligencji otwartej de Kerckhovea (D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny spo³eczeñstwa
sieciowego, prze³. A. Hildebrandt, R. Glego³a, Warszawa 2001).
6 Crowdsourcing (pojêcie ukute w 2006 przez Jeffa Howea) to sposób rozwi¹zywania problemów poprzez publiczne udostêpnienie sformu³owania problemu i wszelkich zasobów do jego rozwi¹zania potrzebnych (http://www.wired.com/wired/archive/
14.06/crowds.html [dostêp: 03.12.2012]).
7 M. Wilkowski, Internet jako archiwum  obrazy historii w cyfrowym wiecie, w:
Tekst (w) sieci , dz. cyt.
4 Doæ
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Poni¿sze rozwa¿ania na temat modusów reprezentacji ¿ycia w czasach PRL w nowych mediach polegaj¹ g³ównie na analizie bloga pogadajmy o peerelu w czterech porach roku.
Kultura uczestnictwa
Blog ów, rozpatrywany jako tekst kultury8, stanowi przyk³ad zjawiska z zakresu kultury uczestnictwa (participatory culture), w takim znaczeniu, jakie nadaje temu pojêciu Henry Jenkins:
Kultura uczestnictwa pojawia siê wówczas, gdy kultura przyswaja gwa³townie rozwijaj¹ce siê technologie nowych mediów oraz odpowiada na nie, dziêki czemu przeciêtny odbiorca jest w stanie efektywnie gromadziæ, opisywaæ, przejmowaæ oraz ponownie publikowaæ treci na wiele sposobów. ( )
Uczestnictwo, jak je tutaj pojmujemy, jest terminem, który obejmuje swoim zasiêgiem praktyki edukacyjne, procesy twórcze, ¿ycie wspólnotowe oraz wzory demokratyczne i obywatelskie.9

Jenkins podaje nastêpuj¹c¹, piêciopunktow¹ charakterystykê kultury
uczestnictwa:
1. wzglêdnie niskie bariery dla ekspresji artystycznej oraz obywatelskiego zaanga¿owania,
2. silne wsparcie dla tworzenia oraz dzielenia siê z innymi efektami swych dzia³añ
twórczych,
3. pewien rodzaj nieformalnego przep³ywu wiedzy od najbardziej dowiadczonych
do pocz¹tkuj¹cych,
4. przekonanie ka¿dego cz³onka grupy o wa¿noci jego wk³adu,
5. poczucie wiêzi z innymi cz³onkami grupy lub przynajmniej przywi¹zywanie wagi
do opinii innych na temat w³asnego twórczego wk³adu.10

Wszystkie te elementy, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, pojawiaj¹ siê w przypadku bloga pogadajmy o peerelu w czterech porach
roku. Narodzi³ siê on jako owoc wspó³pracy grupy osób, które uczestniczy³y w dyskusji na forum dyskusyjnym portalu interia.pl. Dyskusja
8 S.

Zó³kiewski, Teksty kultury, Warszawa 1988.
http://henryjenkins.org/2006/10/confronting_the_challenges_of.html [dostêp:
06.12.2012], o ile nie jest zaznaczone inaczej, cytowane fragmenty tekstów obcojêzycznych podajê we w³asnym przek³adzie.
10 Tam¿e.
9

196

Krzysztof Gajewski

rozpoczê³a siê 1 maja 2007 wpisem umieszczonym przez u¿ytkownika
pos³uguj¹cego siê nickiem Straszny Dziadunio. Blog, prowadzony od
lutego 2008 nieprzerwanie do dzi (grudzieñ 2012) na portalu onet.pl
przez blogerkê o nicku Bet, powstawa³ pocz¹tkowo jako kola¿ cytatów
z tej dyskusji. Mo¿na go wiêc uznaæ za przyk³ad remediacji11: umieszczane w nim treci by³y cytatami z wypowiedzi uczestników dyskusji,
które Bet i inni uczestnicy dyskusji uznali za warte utrwalenia w formie
bardziej usystematyzowanej ni¿ w¹tek na forum12. Oprócz tego, pocz¹wszy od roku 2010, kolejne wpisy bloga publikowane s¹ równoczenie,
czasem po dalszej obróbce redakcyjnej, na drugim blogu Bet, zatytu³owanym Pogadajmy o peerelu. Mrówka wêdrowna na turystycznych i ¿yciowych cie¿kach.
Blogerka w tekcie pobocznym bloga, w miejscu gdzie zwykle umieszczane s¹ informacje na temat autora danego bloga, podkrela charakterystyczn¹ dla kultury uczestnictwa wagê kooperacji autorsko-czytelniczej:
Tu ka¿dy goæ wnosi co do wspólnego maj¹tku, czêsto wynosi jeszcze wiêcej 
nikt na tym nie traci 13

W pocz¹tkach bloga kolejne wpisy stanowi¹ w zasadzie pozbawiony komentarza patchwork cytatów. Z czasem blogerka kontekstualizuje przytaczane treci przy pomocy odautorskich dopisków. Komentarz stopniowo siê rozrasta, nastêpnie zaczyna dominowaæ nad
ca³oci¹ bloga, a cytaty z forum w koñcu znikaj¹ (po oko³o roku funkcjonowania bloga)14.
Owa opozycja cytat/komentarz zostaje w czêci dalszych wpisów
zachowana. Przeradza siê jednak w binarn¹ relacjê pomiêdzy cytatem
z rzeczywistoci wspó³czesnej (wydarzeniem, miejscem, przedmiotem),
który przywo³uje analogiczne wydarzenie lub przedmiot z epoki PRL
11 J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge 2000.
12

Informacje uzyskane w wywiadzie z Bet.
http://polska-peerelu.blog.onet.pl/ [dostêp: 03.12.2012].
14 Co by³o spowodowane zamarciem dyskusji na forum interia.pl (informacja uzyskana w wywiadzie z Bet). Tym niemniej, materia³u by³o sporo; mimo, ¿e w¹tek od
ponad roku jest upiony (ostatni wpis z padziernika 2011), to pozostaje on na trzecim
miejscu pod wzglêdem iloci postów (2763) w dziale Polityka, zawieraj¹cym ponad
2000 ró¿nych dyskusji.
13
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albo te¿ ówczesny wygl¹d danego miejsca15. Czasem punktem wyjcia
jest dokument lub rekwizyt z czasów PRL-u, a jego historyczno-semiotyczna analiza prowadzi do refleksji nad warunkami wspó³czesnego
¿ycia16. Bywa, ¿e obie te konstrukcje tekstualne zostaj¹ po³¹czone w figurê podwójn¹, gdy element teraniejszoci prowadzi do siêgniêcia po
dokument czasów dawnych, który z kolei owietla w interesuj¹cy sposób teraniejszoæ17. wiêto Zmar³ych, wiosenne roztopy ujawniaj¹ce
zwa³y mieci, wizyta w urzêdzie czy fili¿anka kawy stanowi¹ przes³ankê
do imaginacyjnej podró¿y do wiata PRL i pokusê do przeprowadzenia
paraleli miêdzy chwil¹ obecn¹ a wspomnieniami. Komentarze umieszczane pod wpisami awansuj¹ nieraz do ich integralnej czêci, gdy¿ zawieraj¹ nie tylko oceny i refleksje czytelnicze, ale równie¿ dopowiedzenia, uzupe³niania i korekty, czasem treci bardziej rozbudowane ni¿ sam
wpis. Dlatego te¿, jakkolwiek blog posiada daj¹c¹ siê zidentyfikowaæ
z nicka autorkê, Bet, nieraz bêdê u¿ywaæ okrelenia autorzy bloga,
maj¹c na myli mikrospo³ecznoæ wokó³ niego skupion¹, do której nale¿¹: alElla, El¿bietka53, SuperBiber, Bonynka, EwaGreg, Hinczyk i inne
osoby, mniej regularnie uczestnicz¹ce w ¿yciu bloga18. Byæ blogerem to
znaczy czuæ siê cz³onkiem blogerskiej spo³ecznoci19.

15 Wpis z dat¹ 1 listopada opisuje, jak wygl¹da³o wiêto Zmar³ych w czasach PRL
(http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/11/01/dylemat-prawie-etyczny/ [dostêp:
06.12.2012]).
16 W jednym z wpisów Bet dokonuje przegl¹du wydanych w czasach PRL broszurek nt. domowych przetworów. Choæ w samym tekcie, utrzymanym w tonie nostalgicznym, w³aciwie nie ma odniesieñ do wspó³czesnej kuchni polskiej, to pojawiaj¹ siê
one w komentarzach (http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2010/03/27/otwieramy-spizarnie/ [dostêp: 06.12.2012]).
17 Np. z okazji imienin Barbary i Andrzeja Bet czyta broszurê z roku 1960 nt. sposobów organizacji przyjêæ domowych, co z kolei wiedzie do refleksji o wspó³czesnej
modzie w tej materii (http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/11/30/imieniny-rodacy/
[dostêp: 06.12.2012]).
18 Wg informacji uzyskanej od Bet w grudniu 2012.
19 A. Gumkowska, M. Maryl, P. Toczyski, Blog to
blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakociowego zrealizowanego przez Instytut Badañ Literakich
PAN i Gazeta.pl, w: Tekst (w) sieci. Tekst, jêzyk, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa
2009.
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wiadomoæ metateoretyczna

Na wstêpie spróbujemy zastanowiæ siê nad metatekstualnym wymiarem bloga. Jak siê przekonamy, jego autorzy nie stroni¹ od refleksji autotematycznej, owszem, staraj¹ siê zrekonstruowaæ motywacjê przywiecaj¹c¹ im podczas pisania, a tak¿e zamieszczaj¹ uwagi na temat kszta³tu
bloga i jego ewolucji.
Z okazji czwartych urodzin bloga Bet spogl¹da wstecz na przebyt¹
przez siebie drogê od pocz¹tków swej blogerskiej dzia³alnoci:
Powsta³o ponad 150 notek ( ) Kto by pomyla³, ¿e tyle mo¿na napisaæ o tych
nieodleg³ych przecie¿ czasach. Patrzê na pierwsze teksty i miech mnie ogarnia. Jak¿e nieporadne, brzydko napisane, bez spójnej myli i pointy. Ot, dziecinne pierwsze
kroczki w nieznanej sztuce blogowania. Z biegiem lat, Peerelek zmienia siê, ³adnieje
i m¹drzeje. Zaczyna dbaæ o styl i grafikê. Poznaje techniki wklejania, kopiowania i zdobienia zdjêciami. Wyrabia nawyk oceny zdarzeñ pod k¹tem przydatnoci do opisania
i potrzebê ich dokumentowania na zdjêciach.20

Obok refleksji metapisarskiej podejmowane s¹ próby zrozumienia
w³asnej motywacji do siêgniêcia w³anie po tematykê PRL. Pojawia siê
co na kszta³t wyrzutów sumienia po zbyt mo¿e beztroskim raczeniu
siê s³odkim trunkiem wspomnieñ:
Po latach mo¿na weso³o powspominaæ, ale wierzcie mi, stoj¹c w kolejce po ostatnie
500g miêsa na kartce, nie by³o nam do miechu 21

Zwraca siê wiêc uwagê na subiektywizm i niewielk¹ wiarygodnoæ
wspomnieniowej introspekcji. Krytyczna samowiadomoæ autorów siêga nawet do kwestii eksplanacji takiej w³anie charakterystyki funkcjonowania aparatu pamiêciowego. Zniekszta³caj¹ce dzia³anie pamiêci mia³oby
wi¹zaæ siê ze skomplikowanymi zale¿nociami ³¹cz¹cymi czas historyczny i spo³eczny z jednej strony, a czas biograficzny i biologiczny  z drugiej:
A tak w ogóle, te nasze rzewne wspomnienia smakowe bior¹ siê po czêci z tego, ¿e
to smaki naszych m³odziutkich, beztroskich lat! ( ) Têskni¹c za smakami têsknimy
g³ównie za m³odoci¹.22

20

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/02/24/urodziny/ [dostêp: 06.12.2012].

21 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/03/25/po-swietach/ [dostêp: 06.12.2012].
22

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/03/14/kogel-mogel-czyli-pogadajmy-ojedzeniu/ [dostêp: 06.12.2012].
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Osobne miejsce nale¿y siê refleksjom nad sensem i celowoci¹ spêdzania czasu na na wymienianiu siê wspomnieniami m³odoci spêdzonej w demoludzie. Na postawie wypowiedzi samych autorów mo¿na
wyró¿niæ kilka typów motywacji.
Motywacja spo³eczna
Tutaj pozna³am wspania³ych ludzi, tutaj na pogadajmy jestemy do dzisiaj. Jestemy razem, grupa przyjació³ mo¿emy na siebie liczyæ w ka¿dym momencie to MY
m³odzie¿ peerelowska, pokazujemy innym tamten okres, który dla nas by³ przynajmniej dla mnie bardzo ciekawy 23

Bet podkrela wspólnotow¹ wartoæ kultury uczestnictwa przejawiaj¹cej siê tutaj we wspólnym pisaniu bloga. Czuje siê ona cz³onkiem generacji, która desygnowana zosta³a okreleniem m³odzie¿ peerelowska.
Mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, ¿e wiêkszoæ cz³onków spo³ecznoci skupionej wokó³ nale¿y do pokolenia, którego wczesna m³odoæ przypada³a
na lata 60. i 70., a wiêc okres ma³ej stabilizacji PRL-owskiej prosperity.
Motywacja pedagogiczna
Innego typu wymieniane czasem uzasadnienie mo¿na by okreliæ jako
pedagogiczne, gdy¿ wychodzi ono od krytyki szkolnej historii. Twórcom programów szkolnych zarzuca siê b¹d pomijanie tego tematu:
Szkoda, ¿e w szkole o tym nie ucz¹!24

lub niew³aciwe jego potraktowanie:
W szkole tak nie omawiaj¹ historii PRL, od strony cz³owieka nie polityka.25

Historia od strony cz³owieka to nic innego ni¿ jak¿e przecie¿ dzi
¿ywy nurt historii ¿ycia codziennego, osnuty na postulatach historii
23 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/03/01/spelniaja-sie-marzenia/ [dostêp:
06.12.2012].
24 http://forum.interia.pl/post,pId,3071,dId,376,dNa,pogadajmy-o-peerelu [dostêp:
06.12.2012].
25 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/5833985,300248081,1,200,200,68047059,
300494246,7211364,0,forum.html [dostêp: 06.12.2012].
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d³ugiego trwania wysuniêtych niegdy przez mistrzów szko³y Annales.
I tymi postulatami zdaje siê karmiæ autor modelowy omawianego bloga,
którego tematyka ogranicza siê do ¿ycia prywatnego, a jeli pojawiaj¹
siê elementy ¿ycia publicznego, to tylko te widzialne z perspektywy codziennoci, takie jak wizyta w urzêdzie czy szkolna akademia.
Autoterapia
Obok motywacji spo³ecznej oraz uzasadnienia pedagogicznego pojawia siê równie¿ g³os wskazuj¹cy na katarktyczn¹ wartoæ wspominania
PRL-owskiej m³odoci:
¯eby ciebie szanowali, musisz najpierw innych obdarzyæ szacunkiem. Nie szanuj¹c
w³asnej przesz³oci skazujesz siê na bycie NIKIM!!! Powiedzcie, czy ta myl nie pasuje
idealnie do naszych wspomnieñ? Trudne to by³y czasy, ale szanujemy w³asn¹ przesz³oæ. Dlatego o niej mówimy innym.26

 g³osi wpis zatytu³owany nadal o straconym pokoleniu. Amerykañska
Lost Generation zosta³a scalona pokoleniowym prze¿yciem pierwszej
wojny wiatowej, wiêc trauma ¿ycia w demoludzie zostaje porównana,
z pewnoci¹ cokolwiek na wyrost, z bezporednim dowiadczeniem
wojny, które sta³o siê udzia³em Hemingwaya. Autorzy bloga rozwa¿aj¹
mo¿liwoæ ujêcia swej grupy w ramy pojêciowe straconego pokolenia,
ale konkluzja ich (stale trwaj¹cych) rozwa¿añ zdaje siê grawitowaæ na
przeciwleg³y kraniec logicznego spektrum i dokonywaæ aksjologicznej
wolty, ustawiaj¹c swe znaki wartociowania przeciwnie do oczekiwañ.
Termin stracone pokolenie stanowi wa¿ny pojêciowy punkt odniesienia dla ca³oci bloga. Bet wspomina, ¿e pocz¹tki dyskusji na forum
interia.pl zbieg³y siê z opublikowaniem w Polityce artyku³u, który ow¹
nazwê odniós³ do pokolenia PRL-owskiej m³odzie¿y, do którego autorzy bloga siê zaliczaj¹27.
W powy¿szym cytacie pojawia siê wiele w¹tków. Jego punktem wyjcia jest zacytowana bez podania ród³a zasada wzajemnoci obdarzania
siê szacunkiem przez ludzi. We frazie nastêpnej relacja obdarzania siê
26 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/nadal-o-straconym-pokoleniu,2,ID298475531,
DA2008-03-01,n [dostêp: 06.12.2012].
27 Informacja uzyskana w wywiadzie.
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szacunkiem zostaje odniesiona nie do pary osób, ale do jednostki i przesz³oci tej jednostki, a wiêc mowa jest to o tym, ¿e jaka osoba obdarza
szacunkiem w³asn¹ przesz³oæ i to ocala j¹ od bycia NIKIM, a wiêc
pozwala jej zyskaæ egzystencjaln¹ podmiotowoæ. W cytowanej zasadzie wzajemnoci mo¿na siê te¿ doszukiwaæ ech jednej z potocznych
m¹droci, która g³osi mniej wiêcej tyle: ¿eby ciebie szanowali, musisz
sam siê szanowaæ.
Có¿ mo¿e oznaczaæ pojêcie szacunku do w³asnej przesz³oci? Przede
wszystkim nale¿y podkreliæ, ¿e pobrzmiewaj¹ca tu syntagma szacunek do przesz³oci niewiele mo¿e mieæ wspólnego pod wzglêdem znaczenia z pojêciem szacunku do w³asnej przesz³oci. Nie chodzi tu bynajmniej o czeæ nale¿n¹ przodkom. Straszny Dziadunio pisze wprost:
odczuwam rodzaj dumy z faktu, ¿e ¿ylimy w trudnych czasach, a jednak nie poddawalimy siê indoktrynacji, czerwonej, czarnej, w sierpy i gwiazdki z paskami.28

Do etosu peerelowskiej m³odzie¿y mo¿na by wiêc zaliczyæ zdolnoæ do ¿ycia pod presj¹ propagandy bez ulegania jej. Przy czym indoktrynacja rozumiana jest tu bardzo szeroko, równie¿ amerykañskiej wolnorynkowej demokracji siê dostaje (Stars & Stripes). Owo PRL-owskie
piêtno stanowi wiê ³¹cz¹c¹ uczestników forum i bloga, a zarazem jest
tym, co odró¿nia od innych, a nawet ustawia w opozycji do nich. Jeden
z autorów bloga okrela spo³ecznoæ skupion¹ wokó³ pogadajmy o peerelu s³owami grupa ludzi podobnie jak ja zbuntowanych29.
Stan badañ
Jak maj¹ siê uzyskane do tej pory rezultaty do stanu badañ w tej dziedzinie? W literaturze przedmiotu znajdziemy szereg systematyzacji motywacji przywiecaj¹cych blogerom30.
Maria Cywiñska-Milonas, pionierka polskich i wiatowych badañ nad
28 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/1-maja-StraszyDziadunia,2,ID297477222,
DA2008-02-27,n [dostêp: 06.12.2012].
29 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/stracone-pokolenie,2,ID298350651,DA2008-0301,n [dostêp: 06.12.2012].
30 J.M. Zaj¹c, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choæ osobiste. Blogi i blogowanie
a komunikacja z otoczeniem, w: Tekst (w) sieci. Tekst, jêzyk, gatunki, dz. cyt., s. 225.
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blogosfer¹, proponuje nastêpuj¹c¹ systematykê: ekshibicjonizm, ekstrawertyzm, autoterapia, autoprezentacja, autopromocja, twórczoæ31.
Klasyfikacja Nardiego i wspó³pracowników, oparta na jakociowym
badaniu 33 blogów i wywiadach z ich autorami32, przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. intencja informowanie innych o swoich dzia³aniach i miejscu przebywania,
2. pragnienie wywierania wp³ywu na innych,
3. ciekawoæ opinii i ocen innych,
4. mylenie przez pisanie,
5. chêæ uwolnienia siê od napiêcia emocjonalnego.
Z kolei systematyzacja funkcji spe³nianych przez blog oraz korzyci
przezeñ przynoszonych dla samych blogerów zastosowana przez Trammell i wspó³pracowników33, a oparta na klasyfikacji domowych stron
www zaproponowanej przez Zizi Papacharissi w roku 200234, wygl¹da
tak oto (w kolejnoci czêstoci pojawiania siê): autoekspresja, rozrywka, interakcja spo³eczna, sposób spêdzenia czasu, informacja, rozwój
zawodowy. Przeprowadzone w roku 2006 badania czworga badaczy oparte zosta³y na imponuj¹cym korpusie 358 losowo wybranych blogów z serwisu blog.pl, przy czym mia³y one charakter jakociowy, choæ w stopniu
ograniczonym, np. klasyfikacja tematyczna blogów dokonywana by³a
na podstawie lektury tylko g³ównej strony bloga. Niemniej z punktu
widzenia badacza dyskursu to chyba najciekawszy rezultat przeprowadzonych badañ. Zastosowano nastêpuj¹c¹ systematykê: uczucia/myli,
rodzina/przyjaciele, zapis dnia, zainteresowania/hobby, komunikacja
z czytelnikami, sprawy intymne, obecne plany, wspomnienia, sprawy
31 M. Cywiñska-Milonas, Blogi. Ujêcie psychologiczne, w: Liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003.
32 B.A. Nardi, D.J. Schiano, M. Gumbrecht, Blogging as social activity, or, Would
you let 900 million people read your diary?, Computer-Supported Cooperative Work.
Conference Proceedings, New York 2004, s. 225.
33 K.D. Trammell, A. Tarkowski, J. Hofmokl, A.M. Sapp, Rzeczpospolita blogów
[Republic of Blog]: Examining Polish Bloggers Through Content Analysis, Journal of
Computer-Mediated Communication 2006, nr 3.
34 Z. Papacharissi, The self online: The utility of personal home pages, Journal of
Broadcasting & Electronic Media 2002 nr 3.
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techniczne, podziêkowania czytelnikom za wsparcie, ostatnie wydarzenia, opinie polityczne.
Przedstawione powy¿ej refleksje inspirowane wpisami uczestników bloga pogadajmy o peerelu, maj¹ce na celu okrelenie motywacji kieruj¹cej dzia³aniami autorów bloga, zdaj¹ siê tylko czêciowo
wpisywaæ w rezultaty uzyskane przez przywo³ywanych badaczy problemu. Ze wzglêdu na istnienie motywacji spo³ecznej oraz autoterapeutycznej analizowany blog potwierdza przytaczane ustalenia,
wprowadza jednak istotn¹ innowacjê polegaj¹c¹ na motywacji, któr¹
okrelilimy mianem pedagogicznej: pragnieniem uzupe³nienia szkolnego programu historii i przedstawienia dziejów od strony cz³owieka nie polityka35.
Historia od strony cz³owieka
W zakresie tematyki omawiany blog przynale¿a³by do dwu kategorii
z powy¿ej przytoczonej klasyfikacji tematycznej: wspomnieñ oraz zapisu dnia, gdy¿ zwykle to wydarzenia z dnia codziennego rozpoczynaj¹
wpis i staj¹ siê pretekstem do wêdrówki w PRL-owsk¹ przesz³oæ.
Jak ju¿ wspomnia³em, na treæ bloga sk³ada siê tekstowy kola¿ zestawiony z wypowiedzi wielu osób, przede wszystkim wymienionych powy¿ej cz³onków ma³ej grupy wokó³ bloga skupionej (jej sk³ad ewoluuje
w czasie). Rola redaktorki i g³ównej autorki przypada w³acicielce bloga, Bet. To ona kieruje tematem dyskusji, gdy¿ ta inicjowana jest jej
wpisami, nawet jeli wpis bywa krótszy ni¿ niektóre zamieszczone pod
nim komentarze.
Mo¿na wydzieliæ szereg rejestrów dyskursu na temat PRL. Przede
wszystkim zwraca uwagê obecnoæ mowy stylistycznie nienacechowanej oraz stylistycznie nacechowanej. W pierwszym przypadku by³aby to
apologia PRL wzmocniona czasem krytycznym spojrzeniem na kapitalizm, dawny czy wspó³czesny. Znacznie rzadziej zdarzaj¹ siê krytyczne
spojrzenia na PRL, którym jeszcze rzadziej towarzyszy apoteoza czasów

35

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/5833985,300248081,1,200,200,68047059,
300494246,7211364,0,forum.html [dostêp: 06.12.2012].
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obecnych. Ton emocjonalny, oceniaj¹cy zdaje siê dominowaæ, niemniej
zdarzaj¹ siê wpisy w postaci neutralnych obserwacji spo³eczno-obyczajowych (¿ycie spo³eczne magla36) czy niepozbawionych wartoci literackich sielskich obrazków dzieciñstwa37.
Apologia PRL-u, prowadz¹ca czasem do jego apoteozy, zdaje siê byæ
elementem szerszego zjawiska idealizacji epoki PRL, synekdochicznie
ograniczonej do czasów gierkowskiej prosperity, o której wspomina
Marcin Kula, przytaczaj¹c rezultaty ankiety OBOP-u z roku 2002, gdzie
40% respondentów oceni³o pozytywnie rz¹dy PRL, wobec jedynie 35%
ocen negatywnych38. Te proporcje w wyostrzonej postaci obecne s¹
w blogu pogadajmy o peerelu.
wiêto pracy
Przedstawion¹ w mniej lub bardziej zawoalowany sposób w blogu argumentacjê pozytywn¹ na temat czasów PRL mo¿na uszeregowaæ wedle
si³y perswazyjnej: pocz¹wszy od strategii retorycznej typu nie by³o tak
le, jak wam siê wydaje, a skoñczywszy na próbach ukazania demoludu
jako systemu, który pozwala na spe³nienie duchowych i cielesnych potrzeb jednostki ludzkiej ignorowanych przez wolnorynkow¹ demokracjê.
Do pierwszej grupy mo¿na zaklasyfikowaæ argument zawarty w poni¿szym fragmencie:
Pochody 1 Majowe wprost uwielbia³am! ( ) by³a to wietna okazja do spotkania
w gronie rówieników. My nie mielimy dyskotek, klubów i takich mo¿liwoci przebywania razem jak dzi. Gdzie dziewczyny mia³y poznawaæ swoich ch³opaków? Spotkanie 1 majowe temu tak¿e s³u¿y³o! Nikomu w g³owie nie by³a ¿adna ideologia ale
weso³a okazja do zabawy!39

36

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/10/19/jak-to-w-maglu-bywalo/ [dostêp:
06.12.2012].
37 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/PO-SWIETACH,2,ID305547669,DA2008-0325,n [dostêp: 06.12.2012].
38 M. Kula, Krótki raport o u¿ytkowaniu historii, dz. cyt., s. 88. Pytania brzmia³o:
Jak oceniasz rz¹dy PZPR w Polsce?. Jak zaznacza autor rozprawy, rok 2002 by³ pierwszym, kiedy ocena pozytywna przewa¿y³a nad negatywn¹.
39 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/5833985,310579125,1,200,200,69541967,
310647352,7211364,0,forum.html [dostêp: 06.12.2012].
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Symbol komunistycznej propagandy, jakim by³ pierwszomajowy pochód, staje siê przedmiotem adoracji. Zastosowana tu metoda renegocjacji znaczeñ wi¹zanych z tym symbolem opiera siê na rekontekstualizacji
wskazanego zdarzenia: jego sens prymarny, jakim jest jego funkcja polityczna (ideologia), zostaje zawieszony, a punkt ciê¿koci zostaje przeniesiony na funkcjê spo³eczn¹ i ludyczn¹ (okazja do zabawy, poznawanie ch³opaków). Skutkiem rekontekstualizacji jest odczarowanie
pierwszomajowego pochodu, pozbawienie go z³owrogiej aury, przedstawienie go jako elementu codziennoci nie tak znowu odleg³ej od codziennoci czytelnika bloga.
¯ycie spo³eczne
Jednym z toposów bloga jest twierdzenie, ¿e gospodarka socjalistyczna
sprzyja kultywowaniu wartoci rodzinnych, przynajmniej w stopniu wiêkszym ni¿ dzisiejsze czasy wolnego rynku.
Rodzice po 8 godzinach pracy byli w domu. Nikomu nie przysz³o do g³owy by gnaæ
do jakiej dodatkowej roboty. ( ) Dzi trendy siê odwróci³y ( ) szczêliwie jest jak
rodzice oboje pracuj¹, jedno doje¿d¿a do pracy szmat drogi drugie nie wie, kiedy wróci
do domu, bo czêsto 8 godzin zamienia siê w 12, tyle, ¿e p³aca nie ronie.40

Tego typu linia obrony PRL prowadzi do krytyki wolnorynkowej
wspó³czesnoci z w³aciwym jej stylem ¿ycia, która utrudnia funkcjonowanie instytucji rodziny. Praca w kapitalizmie zajmuje tyle czasu, ¿e nie
starcza go na prowadzenie ¿ycia rodzinnego. Pojawia siê tu figura paradoksalnego odwrócenia, obecna równie¿ w prozie opisuj¹cej czasy PRL41.
Opozycja PRL vs. III RP, ewokuj¹ca w potocznym przewiadczeniu parê
pojêæ zniewolenie vs. wolnoæ, w przytoczonym fragmencie zostaje postawiona na opak: PRL staje siê królestwem wolnoci, w którym na pracê
powiêcamy 8 godzin dziennie, a resztê czasu mo¿emy spêdziæ z rodzin¹

40

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/5833985,359596056,1,200,200,76996602,
360966473,7211364,0,forum.html [dostêp: 06.12.2012].
41 Zob. K. Gajewski, Ostatnie szczêliwe pokolenie. PRL w twórczoci Andrzeja Stasiuka, w: Opowiedzieæ PRL, red. K. Chmielewska, G. Wo³owiec, Warszawa
2011, s. 133 i nast.
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i przyjació³mi, za ustrój III RP staje siê koszmarem nowego, wspania³ego wiata, obywatele którego dobrowolnie zrzekaj¹ siê swych praw
do samostanowienia o sobie i zmieniaj¹ siê w co w rodzaju niewolników-wolontariuszy.
Zjawisko to jawi siê jako jeden z elementów diagnozy ogólnego kryzysu wiêzi miêdzyludzkich i zamierania zaufania spo³ecznego. Te ostatnie
fenomeny spowodowane byæ maj¹ rozbudowaniem hierarchii spo³ecznej
przy jednoczesnym jej sprowadzeniu do kryteriów konsumpcyjnych.
Dzisiaj ludzie pozamykali siê w swoich pa³acach, w swoich extra samochodach,
dzia³kach i patrz¹ na siebie wilkiem, zawistnie. Ta Polska dzisiejsza to nie mój kraj,
tamta by³a lepsza i to nie mówiê z tego wzglêdu, ¿e mia³am mniej lat. Za du¿e rozwarstwienie spo³eczne, pogoñ za pieniêdzmi i ich posiadanie zniszczy³o bardzo wielu ludzi. W nich samych nie ma radoci nawet z posiadania tych pieniêdzy. A gdzie jak
dawniej by³o  bezinteresowna przyjañ, spotkania towarzyskie, ciekawe rozmowy?
Nie ma czasu, bo trzeba goniæ za mamon¹!42

Przypieszenie tempa ¿ycia oraz zamo¿noæ, jakie zaczê³y cechowaæ
polskie spo³eczeñstwo w efekcie zmiany systemu ekonomicznego, doprowadzi³o, zdaniem autorki, do pogorszenia jakoci ¿ycia, zarówno
z punktu widzenia spo³ecznego (bezinteresowna przyjañ, spotkania towarzyskie, ciekawe rozmowy), jak i psychologii indywidualnej (W nich
samych nie ma radoci). Jako na przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje
ona na izolacjê spo³eczn¹ (ludzie pozamykali siê) i brak spo³ecznego
zaufania, który bierze siê z promowania wartoci kompetytywnych, w tym
wypadku dotycz¹cych ekonomicznej sfery ¿ycia (patrz¹ na siebie wilkiem, zawistnie).
Problem spo³ecznego rozwarstwienia pojawia siê we wpisie siêgaj¹cym po kolejny symbol PRL, Now¹ Hutê. Architektoniczny relikt czasów stalinizmu poddany zastaje odczarowaniu i okazuje siê przyk³adem
wy¿szoci PRL na III RP pod wzglêdem organizacji ¿ycia spo³ecznego,
przez to w³anie, ¿e przestrzeñ publiczna Nowej Huty lepiej sprzyja realizowaniu wartoci wspólnotowych.
W tych domach, zamieszkali razem, drzwi w drzwi, zwyczajni robotnicy, kadra in¿ynierska oraz Dyrekcja Fabryki. To dopiero by³a Demokracja! ¯adnych podwy¿szonych
42

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/5833985,301026213,1,200,200,68157401,
414671269,7211364,0,forum.html [dostêp: 06.12.2012].
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standardów, ¿adnych przywilejów! Pe³na integracja, wspólnie bawi¹ce siê dzieci, wspólnie plotkuj¹ce ¿ony /w maglu /43

Nowa Huta okazuje siê byæ przyk³adem wcielania w ¿ycie idei demokracji i spo³ecznej solidarnoci. Rozwi¹zania urbanistyczne z czasów stalinizmu góruj¹ nad wspó³czesnymi sposobami organizacji przestrzeni
publicznej, które materializuj¹ hierarchie spo³eczne oraz izolacjê grup
spo³ecznych.
Kolejnym elementem PRL-owskiego wiata, jaki pojawia siê w blogu, jest czyn spo³eczny.
Po latach, wymiewano siê, ¿e gospodarka PRL opiera³a siê na cynie spo³ecnym . A na czym mia³a siê opieraæ? Jak inaczej mo¿na by³o odbudowaæ kraj po
wojnie? Najmuj¹c firmy specjalistyczne w USA? Wykorzystuj¹c darmow¹ si³ê robotników z zamorskich kolonii??? Czy tworzyæ obozy pracy na wzór syberyjskich
³agrów?44

Zostaje tu przypuszczony bezpardonowy atak na zachodnie demokracje, które  jeszcze w czasach wczesnego PRL  ci¹gnê³y zyski z zamorskich kolonii. Co nawet ciekawsze, PRL sytuowany jest tutaj w opozycji
nie tylko do kapitalistycznego Zachodu, ale równie¿ do komunistycznego
ZSRR. Autorka przyjmuje postawê antropologa kulturowego, zgodnie
z metodologi¹ funkcjonalistyczn¹ badany fenomen kulturowy czynów spo³ecznych umieszczaj¹c w rodzimym kontekcie i staraj¹c siê wskazaæ jego
funkcjê w obrêbie w³aciwego mu uniwersum kulturowego.
Refleksja na temat czynu spo³ecznego wywo³ana jest widokiem zaniedbanego osiedlowego ¿ywop³otu, który zosta³ niegdy posadzony
w czynie spo³ecznym, oraz niszczej¹cego basenu, który równie¿ w czynie spo³ecznym wybudowano. Okazuje siê, ¿e konserwacja ¿ywop³otu
jest organizacyjnie trudna do przeprowadzenia ze wzglêdu na podzia³
dzia³añ w zarz¹dzaniu przestrzeni¹ osiedla na ró¿ne firmy, a renowacja
basenu  ze wzglêdu na brak rodków i reprywatyzacjê dzia³ki, gdy¿
basen zosta³ zbudowany

43 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/11/04/dla-ludu-pracujacego/ [dostêp:
06.12.2012].
44 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2011/04/03/stara-wiara-nie-rdzewieje-2/ [dostêp:
06.12.2012].
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na terenie prywatnym, o zwrot którego, staraj¹ siê teraz spadkobiercy zamieszkali
gdzie w Ameryce 45

PRL góruje nad wspó³czesnoci¹ pod wzglêdem efektywnoci
w dzia³aniu, a przestrzeñ publiczna kurczy siê wskutek oddawania dziejowej sprawiedliwoci poszczególnych jednostkom.
Osobno podkrelony zostaje socjalizuj¹cy aspekt czynów spo³ecznych:
Czyn spo³eczny to tak¿e ówczesna impreza integracyjna. Praca koñczy³a siê
czêsto wspólnym ogniskiem, piewami i tañcami. Praca ³¹czy³a ludzi, budowa³a
wspólnoty. Dzi integracja zespo³u to wydatki na hotel, catering, transport, leczenie
kaców, plotki, zdrady i intrygi. ¯aden nowy basen tak nie powsta³, ¿aden ¿ywop³ot.
Tylko gabinety psychologów zdobywaj¹ popularnoæ 46

Ponownie punktem odniesienia dla opisu PRL staje siê krytyka ¿ycia
w wolnorynkowej demokracji. Instytucja czynu spo³ecznego przyrównana zostaje do firmowych imprez integracyjnych. S¹ to na pozór dzia³ania z ró¿nych cokolwiek porz¹dków: czyn spo³eczny to nieodp³atna, grupowa praca na rzecz dobra wspólnego, natomiast impreza integracyjna to
wyjazd o charakterze rozrywkowym, organizowany przez pracodawcê.
Porównuje siê tutaj dwie metody spo³ecznej integracji, przy czym integracji przez pracê, i to bez wynagrodzenia, przeciwstawia siê integracjê
przez darmow¹ zabawê. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e tak zarysowana opozycja stawiaæ musi PRL na pozycji z góry przegranej. A jednak udaje siê
blogerce wybroniæ PRL. Czyn spo³eczny jawi siê tu raczej jako prototyp wspó³czesnego wolontariatu, podczas gdy impreza firmowa stanowi
przede wszystkim przedsiêwziêcie ekonomiczno-organizacyjne o znamionach potlaczu, prowadz¹ce przede wszystkim do unicestwienia pewnej
iloci rodków finansowych, a jednoczenie wywieraj¹ce destrukcyjny
wp³yw na kondycjê zarówno psychiczn¹, jak i fizyczn¹ zaanga¿owanych
w nie osób.

45 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2011/04/03/stara-wiara-nie-rdzewieje-2/ [dostêp:
06.12.2012].
46 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2011/04/03/stara-wiara-nie-rdzewieje-2/ [dostêp:
06.12.2012].
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Warunki ekonomiczne
W powy¿szych cytatach wartoci ekonomiczne i spo³eczne zostaj¹
przedstawione jako kontradyktoryczne, przy czym PRL uto¿samiony
zostaje z lepsz¹ realizacj¹ tych ostatnich, a III RP  tamtych pierwszych.
Dlatego pewn¹ konsternacjê mo¿e budziæ fakt, ¿e na obronê PRL przytaczane s¹ równie¿ argumenty ekonomiczne.
By³am samotn¹ matk¹ i otrzymywa³am wszelk¹ pomoc od pracodawcy. Pañstwo
udzieli³o mi kredytu dla samotnych matek i przy pensji 2.500 z³ rata wynosi³a 73 z³
miesiêcznie. Czynsz za mieszkanie ( ) wynosi³ 53 z³!!! Nie by³o problemu z pójciem
na chorobowe. Co roku jedzi³am z córk¹ na wczasy refundowane przez firmê. Staæ
mnie by³o na cotygodniowe wyjcie z dzieckiem czy to do kina, czy do kawiarni.47

W powy¿szych s³owach blogerka (EwaGreg) ocenia swoj¹ p³ynnoæ
finansow¹ w czasach PRL jako dobr¹. Przede wszystkim podkrela
dobitnie (samotn¹ matk¹, samotnych matek), ¿e nale¿a³a do grupy
spo³ecznej szczególnie zagro¿onej trudnociami ekonomicznymi. Jednoczenie dowodzi, ¿e wszystkie jej potrzeby ¿yciowe (mieszkanie, wypoczynek, kultura) by³y spe³niane w stopniu dostatecznym. Argument ten
nabiera ostroci przez porównanie do identycznej sytuacji ¿yciowej, ale
dziej¹cej siê w czasach III RP i bêd¹cej udzia³em córki blogerki:
Patrzê na zmagania mojej córki i wielu jej podobnych. Czasu dla dziecka ma tyle,
co nic. Ja w pogoni za groszem te¿ niewiele mogê jej pomóc.48

Opowieæ pojawiaj¹ca siê tutaj wskutek efektownego kontrapunktu
dwóch w lekko fabularyzowany sposób zarysowanych, izomorficznych
sytuacji: Matka PRL i Matka III RP, ma³a stabilizacja vs. pogoñ za groszem. Matka PRL jest samotna, co do Matki III RP nie jest to explicite
powiedziane, w tekcie jednak nie ma najmniejszych poszlak sugeruj¹cych
przeciwn¹ mo¿liwoæ. Pójdmy tym tropem  przeprowadmy pewien eksperyment mylowy. Podmiot modelowy49 cytowanego powy¿ej fragmentu

47 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/03/01/nadal-o-straconym-pokoleniu/ [do-

stêp: 06.12.2012].
48 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2008/03/01/nadal-o-straconym-pokoleniu/ [dostêp: 06.12.2012].
49 Pojêcie nawi¹zuj¹ce do terminu autor modelowy wedle Umberto Eco.
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definiowa³by siê wiêc jako cz³onkini grupy dziedzicz¹cej dysfunkcjonalnoæ spo³eczn¹. Zatem zawartoæ mylow¹ tego argumentu nale¿a³oby odczytywaæ jako s¹d g³osz¹cy tezê, i¿ grupie spo³ecznej reprezentowanej przez mówi¹c¹ lepiej siê dzia³o za PRL, nili dzieje siê teraz.
Przestawiony argument zaliczyæ mo¿na do jednego z toposów mylenia
o transformacji, na której szczególnie straci³y pewne grupy spo³eczne,
czêsto w³anie grupy ekonomicznie zagro¿one.
Rzecz jasna mo¿na sobie równie dobrze wyobraziæ ow¹ córkê jako
bizneswoman zmagaj¹c¹ siê z wysok¹ pozycj¹ zawodow¹ i powiêcaj¹c¹ wiêkszoæ swej ¿yciowej energii na wzmocnienie owej pozycji.
W ka¿dym wiêc razie i tutaj apologia PRL p³ynnie przechodzi w krytykê czasów wspó³czesnych.
¯ycie duchowe
Strategiê retoryczn¹ Bet cechuje dekonstruktywistyczne z ducha upodobanie do marginesu. Inicjuje sw¹ interpretacjê na szczególe zdawa³oby siê
pobocznym i nieistotnym. Jak z okazji wiêta Zmar³ych, we wpisie z 1 listopada, gdzie Bet zwraca uwagê na frazeologizm d³ugi weekend, przy
pomocy którego do tego wiêta siê odnosimy  w³aciwie czêciej ni¿
w inny sposób. ¯yczenia przyjemnego weekendu nabieraj¹ w tym kontekcie nieoczekiwanego i, w przekonaniu Bet, niestosownego wydwiêku.
Jestem przyzwyczajona do tego, ¿e Dzieñ Wszystkich wiêtych by³ traktowany jako
wiêto powa¿ne, sk³aniaj¹ce do zadumy i wspominania zmar³ych. Groby, cmentarz, p³omieñ pal¹cych siê zniczy nijak nie kojarzy siê z przyjemnoci¹. Bardziej pasuje tu
smutek, têsknota za nieobecnymi bliskimi, czêsto ¿al
Od nas, dzieci, wymagano zachowania powagi szczególnie gdy stawalimy do honorowej warty przy wa¿nych cmentarnych pomnikach. Nie by³o zlitowania, ¿e zimno,
czasem deszcz lub nieg. Dzielnie prê¿y³y siê w pozycji bacznoæ dziewczynki w p³óciennych szarych mundurkach. Sine z zimna, ale skupione, dzieciêce buzie owietlone
pochodniami. ( ) dzieciom Peerelu nie by³o mieszno i mi³o w tym dniu.50

Bet przypomina tutaj zapomniany, wedle jej wiadectwa, zwyczaj
wystawiania wart harcerskich na cmentarzach. Z naszej perspektywy
50

http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/11/01/dylemat-prawie-etyczny/ [dostêp:
06.12.2012].
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cokolwiek karko³omne wydaje siê owo po³¹czenie wiêta religijnego
z ateistyczn¹, socjalistyczn¹ organizacj¹ m³odzie¿ow¹. A jednak to w³anie socjalistyczne dzieciê z ZHP stoi tu na stra¿y pamiêci o duchach
przodków i ich pozagrobowym ¿yciu, a raczej sta³o, bo obecnie byæ mo¿e
wybiera siê ono na marsz zombie.
A mo¿e po prostu niektórzy myl¹ o tych dniach tylko w kontekcie wypoczynkowego weekendu? Czy biura podró¿y ju¿ dostrzeg³y now¹ szansê? Prawd¹ jest, ¿e bardziej ni¿ chryzantemy, popularne s¹ dynie?51

Wspó³czesnoæ wypiera obraz mierci i stara siê go zneutralizowaæ
poprzez rekontekstualizacjê i zmianê rejestru: zamiast tragizmu, stosuje
modus komiczny. Mylowa struktura powy¿ej cytowanego wpisu rozpina siê na szeregu opozycji: sacrum/profanum, religijnoæ/ateizm, smutek/radoæ, refleksja/zabawa, chryzantemy/dynie. W tym kontekcie PRL
okazuje siê ostoj¹ wartoci wymienionych jako pierwsze cz³ony opozycji, a wiêc duchowych, a wrêcz religijnych. Ateistyczny PRL, w granicach dostêpnych mu i dozwolonych narzêdzi symbolicznych (harcerze,
pochodnie), okazuje siê znaczenie lepiej radziæ sobie z semiotycznym
zagospodarowaniem wiêta Zmar³ych ni¿ kapitalistyczna III RP. Wiara
i potrzeby refleksji eschatologicznej s¹ marginalizowane przez chêæ wypoczynku (d³ugi weekend), zabawy i konsumpcji (dynie, biura podró¿y). Uznawany za narzêdzie komunistycznej propagandy ZHP stoi
na stra¿y wartoci duchowych, podczas gdy wspó³czesny Koció³ w tej
roli zawodzi:
z ambon s³ychaæ g³os nowej interpretacji wiêta Zmar³ych. Objania siê wiernym to
wiêto jako radosny dzieñ imienin nas wszystkich. Mo¿e dlatego dzisiejsze po¿egnanie
brzmia³o mi³ego weekendu?52

Co dalej?
Zakrawa na paradoks, ¿e to w³anie Internet pozwoli³ peerelowskiej
m³odzie¿y na wypowied w³asnym g³osem, mimo i¿ generacyjne nie
51 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/11/01/dylemat-prawie-etyczny/ [dostêp:
06.12.2012].
52 http://polska-peerelu.blog.onet.pl/2012/11/01/dylemat-prawie-etyczny/ [dostêp:
06.12.2012].
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przynale¿y ona do grupy najliczniej wród internautów reprezentowanej. W powy¿szym tekcie uda³o siê poddaæ refleksji jedynie kilka fragmentów rozbudowanego, od lat czterech regularnie prowadzonego bloga,
który sam jest tylko jednym z semiotycznych obiektów wspó³tworz¹cych wirtualny obraz PRL w nowych mediach. Ten fascynuj¹cy temat
pozostaje terra incognita.
Zaprezentowany blog stanowi przyk³ad praktyki kultury uczestnictwa i przynosi próbkê rezultatów, do których mo¿e doprowadziæ to podejcie w spontanicznej, oddolnej refleksji nad niedawn¹ przesz³oci¹.
Odnalelimy tu perspektywê oryginaln¹, pisan¹ z wnêtrza przedstawianej rzeczywistoci, polemiczn¹ wobec czasów wspó³czesnych, prowadz¹c¹ do bezlitosnej ich diagnozy. Rozpoczêty jako misz-masz cytatów
blog pogadajmy o peerelu wyewoluowa³ w regularnie rozbudowywany cykl mini-felietonów, aktywnie i merytorycznie komentowanych przez
wierne grono czytelników. Sta³ siê wirtualnym peerelowskim salonem.
Summary
The goal of the dissertation is to show how participatory culture, assisted by the new media, supports historical sciences in researching the
past. The author begins with depicting an overview of the presence of
the Peoples Republic of Poland related themes in the new media. Subsequently, readers are introduced to the notion of the participatory culture.
Then, a blog lets talk about peerel [PRP] in the four seasons is subjected to the content analysis. The analysis consists of two parts: reconstruction of meta-theoretical consciousness of the blogs authors, co-authors and commentators and presentation of the real socialism era. The
meta-theoretical consciousness is discussed from the perspective of social motivation, educational motivation and autotherapy. The image of
the communist regime is outlined in three dimensions: social life, economic conditions and spiritual values. In the picture emerging from the
collective reflection online, PRP appears as a socio-political system which
is much more advanced with respect to efficient authorization of humanistic, cultural and human values than the Third Republic of Poland.

