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Wprowadzenie 
 

Znany, opublikowany wiosną 1995 roku, artykuł Richarda Rorty’ego Movements and 

campaigns rozpoczyna krótka analiza fascynacji kwartalnikiem „Partisan Review”. Autor 

pisze, że periodyk gromadził wokół siebie intelektualną nowojorską elitę lat trzydziestych XX 

wieku, przekonaną, że ówczesna literatura i sztuka podziela polityczne aspiracje swojego 

czasu i wpisuje się w szeroko − filozoficznie – pojmowany modernizm. Rorty przytacza 

fragment artykułu Irvinga Howe’a, jednego z założycieli „Dissent”, pisma poświęconego 

awangardowemu mariażowi sztuki i polityki umożliwianemu przez „Partisan Review”, i 

opisuje jego odbiór: 

Ledwo pamiętam czytanie tego eseju, kiedy byłem egzaltowanym dwudziestodwulatkiem [...]. 

Czterdzieści lat temu wierzyłem w każde [jego] słowo. Oddając się lekturze obecnie, odkryłem, że 

niewiele z tej wiary zostało. Nie sądzę, że sztuka i literatura początków XX wieku była poważnym 

zwrotem w historii kultury Zachodu. Kulturalna aktywność w latach 1900–1920 nie wydaje mi się 

bardziej wyróżniająca, ważna czy przełomowa niż w późniejszych dekadach tego wieku [...]. Co więcej, 

nie wierzę, że problemy pierwszych dekad [XX] wieku są wystarczającym uzasadnieniem dla „kryzysu 

współczesnego społeczeństwa”. 

Rorty, patrząc z ukosa na swoje niegdysiejsze przekonania, dostrzega ich niedoskonałość. 

Wyśmiewa to, że za młodu uważał czas, w którym żyje, za „szczególny moment dziejowy”, 

moment, w którym współczesne społeczeństwo przechodzi kryzys. Krytykuje podejście, 

zakładające historię w liczbie pojedynczej: jedną i uproszczoną, wyrzucającą poza narracje 

całą złożoność rzeczywistości. Kanadyjski filozof wątpi w zasadność terminów, takich jak 

modernizm czy postmodernizm – całościowych koncepcji łączących sztukę i politykę, 

zorientowanych na przyszłość, z założenia utopijnych, a zatem „nieskończonych”. Relację 

pomiędzy sztuką a polityką charakteryzuje jako: „krótkotrwałą, nieuporządkowaną, 

gorączkową”1

                                                             
1 R. Rorty, Campaigns and movements, „Dissent” 1995 nr 51, s. 47. 

. Za jego zwątpieniem w trwały i stabilny mariaż tych dwóch porządków nie 

stoi jednak odzucenie związków sztuki i polityki, lecz rozczarowanie polityką ruchu, a więc 

nietrwałością i niestabilnością programów o ambicjach uniwersalistycznych. „Ruchy” nie 

mają szans na odniesienie sukcesu lub na porażkę − są zbyt duże i amorficzne. Ich wspólną 

cechą jest to, co Kierkegaard nazwał: „pasją nieskończonego” − zorientowanie na odległe 
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(nieosiągalne) cele, które przekłada się na nieskuteczność i totalitarny kształt polityki ruchu. 

Zamiast ruchu filozof proponuje zatem kampanię: skończony i mierzalny projekt, o 

konkretnych założeniach. Ostrzegając przed polityką ruchu, Rorty ostrzega zarazem przed 

stałą strukturą i, za francuskim postrukturalistą Jean-François Lyotardem, wzywa do 

porzucenia „wielkich narracji”, których uniwersalistyczne postulaty stoją w sprzeczności z 

tendencją do wielokierunkowości i pluralizmu. Zamiast tego proponuje wizję rzeczywistości 

jako niekończącej się sieci zmieniających się relacji, a polityki jako nachodzących na siebie 

kampanii, które stanowią szansę na doraźną zmianę.  

Artykuł Rorty’ego i zawarte w nim refleksje uzasadniają wybór kampanii 

„Powstrzymać przemoc domową” jako materiału badawczego do analizy przemian 

obyczajowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Ta największa po 1989 roku ogólnopolska 

kampania społeczna poświęcona problemowi przemocy domowej była silnie osadzoną w 

czasie i przestrzeni inicjatywą, z dokładnie określonymi celami i (przynajmniej do pewnego 

stopnia) mierzalnymi wynikami. Posługując się terminologią Rorty’ego, można powiedzieć, 

że stanowiła punkt przecięcia się wielkich narracji, a zarazem przykład działania skończonego 

i zamkniętego, które pozwala na wyciąganie wniosków i stawianie diagnoz. W mojej pracy 

dokładnie opiszę założenia i rozpoznania towarzyszące przygotowaniom kampanii, jej 

przebieg i podsumowanie, przede wszystkim zaś przeprowadzę analizę materiałów 

reklamowych i reakcji, z którymi się spotkały. Społeczny komentarz do kampanii – jej 

szeroko pojęty wizerunek – bez wątpienia jest nieodłączną częścią całego przedsięwzięcia. 

Tak rozumiany obraz kampanii „Powstrzymać przemoc domową” to przykład 

wielopoziomowego związku estetyki i polityki opisywanego przez francuskiego filozofa 

Jacques’a Rancière’a w książce Estetyka jako polityka2

 Sztuka i polityka nie są dwoma rzeczywistościami, niezmiennymi i oddzielonymi, co do których 

należy zadać pytanie, czy p o w i n n y  być ze sobą łączone. Są to dwie formy podziału zmysłowości, 

powiązane (tak jedna, jak i druga) z określonym porządkiem identyfikacji

. Dla Rancière’a polityka jest nie tylko 

walką o władzę, ale przede wszystkim arbitralnym ustanowieniem widzialności (włączenia) 

albo niewidzialności (wykluczenia) grup społecznych, jednostek i problemów: 

3

                                                             
2 J. Rancière, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 
2007. 

.  

3 Tamże, s. 26. 
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„Powstrzymać przemoc domową” uczyniło problem przemocy domowej „dosłownie” 

widocznym, pozostaje jednak pytanie o konsekwencje tego aktu: w jakim stopniu przełożyło 

się to na zrozumienie problemu, jak został on skomentowany w debacie publicznej, na ile stał 

się rzeczywiście „widzialny”.  

Kampania „Powstrzymać przemoc domową” to działanie polityczne, zarówno na 

poziomie podziałów na politykę ruchu i kampanii, jak i na tym odoszącym się do polityki 

przedstawień. Moją ambicją jest analiza kulturowych mechanizmów stojących za powstaniem 

i późniejszą recepcją kampanii. Za cel stawiam też sobie zbadanie społeczno-obyczajowego 

kontekstu całości przedsięwzięcia; samowiedzy obyczajowej4

                                                             
4 „Skoro za Znanieckim przyjmujemy, że wszelkie fakty w badaniu społeczeństwa są czyjeś, że są doświadczane 
przez jakichś ludzi i że, co więcej, właśnie ci ludzie są na ogół naszymi informatorami – to w analizie badań 
zachowań tak czy inaczej nie uda nam się pominąć udziału samowiedzy, sławetnego współczynnika 
humanistycznego” – M. Szpakowska, Słowo wstępne, Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. 
Szpakowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008, s. 5−6. 

 wiążącej się nie tylko z tym, 

jak ludzie faktycznie postępują, ale także z tym, co sądzą o swoich zachowaniach i w jaki 

sposób mówią o nich publicznie.  
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Rozdział I 

Reklama społeczna 

Sprzedaż idei. Czym jest reklama społeczna?  
 

Reklama społeczna nastręcza wielu definicyjnych problemów. Najczęstszym i jak się 

wydaje najistotniejszym kontekstem, w którym się pojawia, jest handel  

 i działalność komercyjna. Większość autorów zajmujących się reklamą społeczną, a także – 

szerzej − marketingiem społecznym, narodziny dyscypliny łączy z artykułem amerykańskiego 

psychologa G.D. Wiebego Merchandising Commodities and Citizenship on Television 

opublikowanym w „Public Opinion Quarterly”5. Prowokacyjne pytanie, którym nowojorski 

profesor rozpoczyna swój tekst, zręcznie ujmuje wątpliwość, kryjącą się za ideą zastosowania 

marketingu do sprzedaży wartości społecznych: „Dlaczego braterstwa nie można sprzedawać 

jak mydła?”. Wiebe − powołując się na cztery różne społeczne kampanie − dowodzi, że ich 

skuteczność zwiększa się w miarę odpowiedniego zastosowania marketingowych rozwiązań. 

Już samo określenie „marketing społeczny” (social marketing) zwraca uwagę na bliskie 

związki reklamy komercyjnej i społecznej. Według definicji badaczy związanych z Fundacją 

Komunikacji Społecznej podstawowym rozpoznaniem dotyczącym reklamy społecznej jest 

to, że rządzi się ona tymi samymi prawami, co każda promocja6

 

, różnica polega na jej 

zaangażowaniu w wywołanie zmian „społecznie pożądanych”. W reklamę komercyjną 

wpisuje się wartości, które według intencji sprzedawcy powinny być kojarzone ze 

sprzedawanym produktem, w przypadku reklamy społecznej produktem są wartości. 

Dominika Maison, psycholożka i specjalistka w dziedzinie reklamy społecznej, ujmuje ją jako 

zjawisko, które  

jest komunikatem perswazyjnym, gdyż − podobnie jak reklama komerycjna − służy nie tylko 

informowaniu, ale również zmianie postawy i zachowania. Natomiast tym, co odróżnia ją od reklamy 

                                                             
5 G.D. Wiebe, Merchandising Commodities and Citizenship on Television, „Public Opinion Quarterly” 1951 nr 
15, s. 679−686. 
6 J. Bobka, Po co komu reklama społeczna?, Medialine.pl, 
http://www.medialine.pl/artykul.php?getpage_id=9&getsubpage_id=2&artykul_id=667, ostatnia aktualizacja: 
5.07.2007, data dostępu: 6.04.2011. 
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komercyjnej, jest specyficzny cel, który polega na wywołaniu nie tyle jakichkolwiek postaw i zachowań, 

co postaw i zachowań społecznie pożądanych7

 
. 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), inicjator 

akcji „Powstrzymać przemoc domową”, Jerzy Mellibruda podziela opinię Maison i podkreśla, 

ambicje reklamy społęcznej działającej w imię wspólnego dobra:  

 
kampanie społeczne różnią się od komercyjnych przede wszystkim celem. Kampanie 

reklamowe zmierzają w kierunku wywierania wpływu na bardzo proste rodzaje ludzkiego zachowania, 

którymi łatwo jest manipulować (...). Nie mamy tu do czynienia ze zmianą postaw i sposobów 

rozumienia pewnych zachowań bardziej złożonych (...), czyli tym, co jest najważniejsze w kampaniach 

społecznych8

 
.  

Postawy i zachowania prezentowane w reklamach komercyjnych z pewnością nie są − jak 

mogłoby wynikać z wypowiedzi Maison – przypadkowe, lub − jak twierdzi Mellibruda – 

wyjątkowo podatne na manipulacje. Nie domagają się natomiast natychmiastowej reakcji, ich 

akceptacja lub odrzucenie odbywają się pośrednio poprzez decyzję o słuszności zakupu 

reklamowanego produktu. Mimo pozorów, kupno określonego produktu nie jest tożsame 

 z określeniem swoich poglądów, choć (niebezpiecznie) się do tego zbliża. Postawy 

 i zachowania, teoretycznie, są w reklamie komercyjnej środkiem, nie celem; nikt ich 

 nie nazywa i nie narzuca, mamy tu do czynienia jedynie z „sugestią”. Reklama społeczna 

wprost definiuje określone postawy i zachowania w kategoriach dobra i zła, dlatego też prosta 

reakcja sprzeciwu: „nie kupuję” w przypadku reklamy społecznej znaczy co innego niż 

 w przypadku komercyjnej i bezpośrednio odnosi się do kwestii etycznych.  

Oprócz bliskich związków z reklamą komercyjną kontrowersje może budzić 

przypisana reklamie społecznej funkcja wychowawcza. Mellibruda uważa, że właśnie 

 z powodu aspiracji wychowawczych „pojęcie reklamy w ogóle nie powinno być używane w 

odniesieniu do różnych form kampanii społecznych, dlatego że jest ono zbyt mocno 

ugruntowane w zupełnie innym obszarze rzeczywistości, jakim jest handel i zarabianie 

pieniędzy”. Z przeciwnego założenia wychodzi specjalista do spraw komunikacji społecznej 

                                                             
7 D. Maison, Wstęp [w:] Propaganda dobrych serc. Rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, 
Agencja Wasilewski, Kraków 2008, s. 15. 
8 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą [w:] Propaganda dobrych serc, dz. cyt., s. 101. 
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Leszek Safiej, dla którego zastosowanie słowa „reklama” w kontekście reklamy społecznej 

nie budzi żadnych wątpliwości, definicyjne zastrzeżenia zgłasza natomiast wobec epitetu 

„społeczna”:  
Reklama społeczna w naszym nazewnictwie jest takim dziwolągiem, bo brzmi dwuznacznie, 

albo że bierze się w niej udział za darmo, albo że jest produkowana za darmo. Myślę, że w wyjaśnianiu 

znaczenia reklamy społecznej powinno się iść w kierunku terminu public advertising, czyli reklama dla 

dobra publicznego – to określa jej cel i charakter9

 
.  

Reklama komercyjna jest istotnym punktem odniesienia dla reklamy społecznej; 

różnice są, ale w dużej mierze pozostają intuicyjne. Marketing społeczny wykracza poza 

definicje związane z działalnością komercyjną, ma z nią jednak wiele wspólnego. W bogatej 

literaturze dotyczącej teorii reklamy funkcjonuje wiele jej definicji: od nawiązujących do 

łacińskiego źródłosłowu reclamo (czyli krzyczę, protestuję), do tych najszerszych, 

ujmujących ją jako wszelką płatną formę przedstawiania i polecania towarów, usług lub 

idei10

Wykorzystując argment Mellibrudy, zgodnie z którym walor edukacyjny reklamy 

społecznej oddala ją od reklamy komercyjnej, można uznać, że im dalej reklama społeczna 

sytuuje się od komercyjnej, tym bliżej z kolei jej do propagandy. I tu wiele zależy od 

definicji. Przykładowo, w wydanej w 2003 roku książce Wiek propagady

. W tej ostatniej definicji reklama społeczna z pewnością się mieści.  

11 Anthony Pratkanis 

i Eliot Arsons skupiają się na szerokim repertuarze działań, których wspólny mianownik 

można by określić jako wpływ społeczny: perswazja, reklama, edukacja, manipulacja etc. 

Wpływ społeczny rozumiany jest przez autorów jako proces, w wyniku którego dochodzi do 

zmian w zachowaniach, postawach, doświadczanych emocjach czy motywacjach. Ów proces 

jest rezultatem rzeczywistych lub wyobrażonych zachowań i/lub opinii wyrażanych przez 

inną osobę lub grupę12

                                                             
9 M. Izdebski, Kreacja. Wywiad z Leszkiem Stafiejem [w:] M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja 
a skuteczność, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008, s. 11. 

. Pratkanis i Aronson wyróżniają dwie kategorie strategii wpływu: 

perswazję i propagandę. Perswazja jest rozumiana jako forma wywodu lub debaty i dyskusji, 

od propagandy odróżnia ją wpisana weń dialogowość. Propaganda to natomiast 

10 A. Pomieciński, Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2005, s. 7. 
11 A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywaie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, 
M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
12 B. Latane, The psychology of social impact, „American Psychologist” 1981 nr 36, s. 343–356. 
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komunikowanie jednego punktu widzenia − sugestie płyną od źródła  wpływu 

(przedstawianego jako autorytet) w stronę mas. Takie definiowanie propagandy – bez nacisku 

na negatywne konotacje terminu − jako komunikatu , w który wpisane są określone wartości  

i którego celem jest wpływ na postawy i działania, potwierdza jej bliskie pokrewieństwo (jeśli 

nie tożsamość) z reklamą społeczną. 

W słowniku terminów związanych z marketingiem społecznym funkcjonuje też inne, 

bliskie reklamie określenie: kampania społeczna. Także ono jest przedmiotem definicyjnych 

problemów: „W tym momencie definiowanie kampanii społecznej w Polsce jest trudne.  

Nie wydaje mi się, aby była jedna definicja, która w sposób bardzo wyraźny i całościowy 

obejmuje to pojęcie”13 − mówi Ireneusz Stankiewicz, prezes Fundacji Komunikacji 

Społecznej. Kampania społeczna to zjawisko z pogranicza polityki, edukacji i marketingu, 

określa szereg działań, których medialny wizerunek (reklama społeczna i dotyczące jej 

komentarze, dyskusje) jest jedynie częścią, „wiśnią na torcie, za którą stoi duże zaplecze 

merytoryczne”14

  

. „Duże zaplecze merytoryczne” bywa związane jedynie z bardziej lub mniej 

dokładnie przeprowadzonymi badaniami rynku poprzedzającymi działania marketingowe, 

czasem jednak – tak jak w przypadku „Powstrzymać przemoc domową” – kampanii 

towarzyszą szkolenia i wykłady.  

Kampania społeczna jak każda inna kampania powinna być efektem planu, strategii 

marketingowej, strategii komunikacyjnej. I tak, jak wszędzie indziej, jest tylko wierzchołkiem góry 

lodowej. Powinno się do niej przygotowywać metodycznie. To powinien być program, dla którego 

kampania jest tylko zewnętrzną częścią dotyczącą porozumienia, komunikacji z odbiorcą. Natomiast 

przedtem, za tym, i wokół tego, są działania, które mają umożliwić postępowanie wynikające ze zmiany 

postaw15

 

 

 − mówi cytowany już Leszek Stafiej. Reklama powinna być zatem zaledwie częścią 

kampanii społecznej, jednak w praktyce (w przypadku tego tekstu jest to uzasadnione: 

„Powstrzymać przemoc domową” to przykład zarówno reklamy, jak i kampanii społecznej) 

oba terminy stosowane są zamiennie. 
                                                             
13 M. Dobranowska, Kampania społeczna. Trzeba wiedzieć jak mówić, wywiad z Ireneuszem Stankiewiczem, 
NGO.pl, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/41000.html, ostatnia aktualizacja: 10.04.2003, data dostępu: 
5.03.2011. 
14 Tamże. 
15 M. Izdebski, Kreacja. Wywiad z Leszkiem Stafiejem, dz. cyt., s. 13. 
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Kolejnym poziomem podstawowych rozpoznań dotyczących reklamy społecznej (i jej 

pokrewieństwa zarówno z reklamą, jak i propagandą) w Polsce jest tło historyczno-społeczne. 

Artykuł Wiebego ukazał się w amerykańskiej prasie w połowie XX wieku; w Polsce trudno 

jest wskazać datę narodzin reklamy społecznej. Reklama i konsumpcja miały swoje miejsce w 

peerelowskiej rzeczywistości. Stosunek do dóbr konsumpcyjnych w okresie PRL ulegał 

zmianom, jednak zawsze stanowił istotny punkt odniesienia i dla polityki, i dla obyczajów. 

Złagodzenie negatywnego nastawienia do konsumpcji w całym bloku było skutkiem słynnej 

„debaty kuchennej” między Richardem Nixonem a Nikitą Chruszczowem w 1959 roku16. 

Rozkwit polskiej konsumpcji à la PRL przypada na lata sześćdziesiąte. Ówczesny 

konsumeryzm zmuszony był przenieść środek ciężkości  

 z masowej konsumpcji na masowe aspiracje, wzmacniając tym samym związek pomiędzy 

„(chcieć) mieć i być”. Mimo „wzrastającego spożycia dóbr materialnych” pozostawały one 

 w większości elitarne: to nie towary walczyły o klienta, lecz odwrotnie. Z kolei treści 

edukacyjne zamykano w komunikacie propagandowym, chociażby „Pij mleko!” (skądinąd 

wykorzystanym przez reklamę społeczną w 2002 roku17), który − jako jedyny słuszny −  

nie napotykał konkurencji. Reklamowe współzawodnictwo o przyciągnięcie uwagi 

obywatela-konsumenta zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych. Jedną z pierwszych akcji, 

które posłużyły się reklamą w celu promowania akcji społecznej była polska wersja 

australijskiej kampanii „Clean up the world”, która pod hasłem „Sprzątamy Świat” odbyła się 

we wrześniu 1994 roku. Za pierwszą polską kampanię społeczną uważa się natomiast właśnie 

„Powstrzymać przemoc domową” z 1997 roku18. Po roku 1989 reklama stała się ważnym 

komunikacyjnym medium. Jak pisze w książce Poetyka reklamy Ewa Szczęsna: „[Reklama] 

związana ściśle z mechanizmami rynkowymi przenika do innych wymiarów społęcznego 

życia i zawłaszcza wartości z założenia nierynkowe”19

                                                             
16 I. Kurz, Konsumpcja: „coca cola to jest to!”, [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, dz. cyt., s. 
149. 

. Zdaje się przejmować rozmaite 

funkcje pełnione uprzednio przez propagandę i ideologię. Staje się szeroko dostępnym, 

bardzo popularnym fragmentem społecznej komunikacji, w którym rolę odgrywają cechy 

17 Nową wersję reklamy uświetnił udział w niej polskich celebrytów i celebrytek m.in. aktora Bogusława Lindy, 
wokalistki Kayah oraz rysunkowej gwiazdy: Shreka. 
18 D. Maison, Propaganda dobrych serc, dz. cyt., s. 91. 
19 E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 51. 
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estetyczne i wielopoziomowa organizacja wypowiedzi. Reklama pozstaje dźwignią handlu, a 

jednocześnie niezwykle intensyfikuje obieg informacji. 

Z koncepcją społecznego marketingu wiążą się obiecujące perspektywy, ale też 

poważne ograniczenia. Problemem jest to, że reklamowy przekaz – na wzór „wyjętych 

 z wielkiej narracji” Rorty’owskich kampanii politycznych – skupia się jedynie na wycinku 

rzeczywistości. Tworzenie reklamowego „wizerunku” wybranego pojęcia lub zjawiska siłą 

rzeczy wymaga uproszczeń, wyklucza bezstronność, nie przedstawia „pełnego obrazu”. 

„Sprzedaż idei” poprzedzona jest starannym rozpoznaniem problemu jako produktu 

 i zamknięciem go w określonym przekazie (wpisaniem w określoną perspektywę). Reklama 

społeczna reprezentuje i popiera pewną wizję świata, co oznacza, że jest wypowiedzią w 

dużej mierze polityczną. Nie stanowi przekazu neutralnego, jej zadaniem jest wychowywanie 

społeczeństwa, narzucanie określonych postaw, a to wiąże się z ryzykiem manipulacji. 

Tendencyjność reklamy społeczej − przedstawiani e „jedynie słusznych” rozwiązań razi nie 

tylko ze względu na odbijające się w takiej koncepcji, przywoływane już „echa PRL-owskiej 

propagandy”. Reklamowy przekaz z tych samych powodów, dla których skutecznie przyciąga 

uwagę, traci na autentyczności. Trudności z zaakceptowaniem komunikatu wynikają nie tylko 

z jego aspiracji wychowawczych, ale i z problemów z identyfikacją tego, kto komunikat 

wysyła, i dlaczego pragnie przekonać nas do takich, a nie innych zachowań. Nadawcy 

reklamy społecznej to organizacje pozarządowe lub rządowe, ale także firmy, które angażują 

się w działania filantropijne w ramach polityki CSR (corporate social responsability, 

tłumaczone jako społeczna odpowiedzialność biznesu). Do tworzenia komunikatu 

reklamowego najczęściej zaprasza się także agencje reklamowe, na co dzień zajmujące się 

przedsięwzięciami komercyjnymi. Nieprecyzyjne zdefiniowanie nadawcy komunikatu 

(państwo/korporacja/organizacja pozarządowa) bywa mylące i potrafi wywołać sceptyczną 

reakcję. Ireneusz Stankiewicz podkreśla, że Polacy podchodzą do tego typu społecznych 

przekazów bardzo nieufnie: 

 
 Przeprowadzaliśmy szczegółowe badania łączenia logotypów na przekazie społecznym. 

Polskie społeczeństwo przez to, że żyło w takim, a nie innym systemie, ma fenomenalną zdolność do 

rozmontowywania różnych systemów informacyjnych. Nasz odbiorca nie przyjmuje przekazu 
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społecznego bezkrytycznie, ale stara się dociec, kto za tym stoi, dlaczego do nas mówi, i jakie ma prawo 

do nas mówić w taki sposób20

 

. 

Leszek Stafiej dodaje: 

 
 Wykorzystywanie wątku społecznego do celów komercyjnych, wszelka grubymi nićmi szyta 

mistyfikacja oznacza, że kampania nie przyniesie rezultatu, ponieważ traci wiarygodność. Podobnie, 

jeżeli coś jest organizowane w sposób doraźny, szybki, zaledwie akcyjny, to też efekty są żadne. Na 

przykład, jeżeli kampania jest zredagowana w sposób mentorski, to nie nawiązuje się dialogu, efekty są 

nikłe albo żadne. Mnóstwo jest takich kampanii, które co gorsza czynią więcej szkody niż przynoszą 

pożytku21

 
. 

Do problemów związanych ze społecznym komunikatem reklamowym należą 

reklamowe aspiracje „kreatywnych” (pracowników agencji reklamowych zajmujących się 

tworzeniem projektów reklamowych), którzy przedkładają innowacyjne pomysły nad 

wierność określonym ideom. Zaangażowane społecznie komunikaty są zazwyczaj kierowane 

do ogółu społeczeństwa, w którym, jak się zakłada, wrażliwość jednostek i podejście do 

określonego tematu różnią się dużo bardziej niż ich stosunek do użytego przez Wiebego 

przykładu mydła albo jakiegokolwiek produktu pojawiającego się w reklamach 

komercyjnych. Jak pisze Dominika Maison, „postawy, które zmienia reklama społeczna są na 

ogół mocno zakorzenione w społecznej tradycji i wartościach, mają źródło w zwyczajach, 

upodobaniach, religii, wychowaniu”22

 

. Zaangażowana społecznie reklama bywa przedmiotem 

żartów ze względu na to, że proponuje coś radykalnie innego, co nie zgadza się ze 

zinternalizowanymi społecznymi praktykami − dowcip działa w tej sytuacji jak mechanizm 

obronny. Niekomfortowa sytuacja, w jakiej reklama społeczna stawia odbiorcę, który 

 nie umie i nie chce zrozumieć, dlaczego określone obrazy i komunikaty budzą w nim odrazę 

bądź strach, jest często przyczyną krytyki i odrzucenia przekazu:  

                                                             
20 M. Dobranowska, Kampania społeczna. Trzeba wiedzieć jak mówić, wywiad z Ireneuszem Stankiewiczem, dz. 
cyt. 
21 M. Izdebski, Kreacja. Wywiad z Leszkiem Stafiejem, dz. cyt., s. 16. 
22 D. Maison, Propaganda dobrych serc. Rzecz o reklamie społecznej, dz. cyt., s. 14. 
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Szokowanie czy prowokacja, bez przekazania pozytywnego sposobu zaradzenia problemom, są 

nadużyciem i robią większą krzywdę, niż gdybyśmy o sprawie w ogóle nie mówili23

 
. 

Także z tego powodu marketing społeczny to kwestia tak ciekawa i niejednoznaczna. 

Sprzedaż idei – mówienie o społecznych problemach według zasad reklamowej retoryki – 

wymaga taktu i dużej precyzji związanej z określeniem strategii komunikacyjnych (w jaki 

sposób ująć temat, jak zaprezentować go odbiorcom, jak skutecznie wejść w dialog z ich 

dotychczasowymi przekonaniami). Z jednej strony szokowanie i prowokacja nieodłącznie 

kojarzone z estetyką reklamy potrafią decydować o jej skuteczności, z drugiej przesądzają 

 o klęsce.  

Zdefiniowanie reklamy społecznej jest trudne, bowiem głównym definicyjnym 

punktem odniesienia jest dla niej reklama – zjawisko dynamiczne, rozwijające się, 

uwarunkowane technologiczne i transcendetne. Transcendencja, o której mowa, przejawia się 

w ekspansywności gatunku, jego przenikaniu w coraz to inne obszary życia społecznego. Ta 

właściwość reklamy polega na zdolności do kształtowania zachowań, relacji 

interpersonalnych i obowiązującej skali wartości. Bezpośrednio z transcendencją wiąże się też 

inna cecha reklamy – jej intertekstualność, a co za tym idzie hybrydyczność. Tożsamość 

hybrydyczna pozwala z zewnętrznego punktu widzenia określić odmienność reklamy jako 

tekstu-dyskursu-zjawiska współczesnej kultury w stosunku do innych tekstowych i 

kulturowych tożsamości. Wskazuje również na swoistą pograniczność reklamy, na jej bycie 

pomiędzy jednością i wielością form, na gotowość do nieustannego autodemontażu (rozpadu 

jednych from i tworzenia nowych) przy jednoczesnej skłonności do stereotypizacji24. 

Polisemiczny charakter reklamy – postmodernistycznego gatunku zmąconego25

                                                             
23 M. Izdebski, Kreacja. Wywiad z Leszkiem Stafiejem, dz. cyt., s. 16. 

 – tym 

bardziej uzasadnia wybór jej jako materiału do badania rzeczywistości lat 

dziewięćdziesiątych.  

24 E. Szczęsna, Poetyka mediów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 
204−205. 
25 C. Geertz, O gatunkach zmąconych, przeł. Z. Łapiński [w:] Postmodernizm, red. R. Nycz, Wydawnictwo, 
Kraków 1997, s. 215 i następne. 
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Rozdział II 

Kampania społeczna „Powstrzymać przemoc domową” 
 

1. Przebieg kampanii i dystrybucja materiałów reklamowych 
 

Pierwszą ogólnopolską kampanią społeczną była zainicjowana przez Ogólnopolskie 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych akcja „Powstrzymać przemoc domową” 

przeprowadzona w listopadzie i grudniu 1997 roku (3.11–7.12.1997). W organizacji 

 i promocji kampanii brała udział nieistniejąca już agencja reklamowa Ammirati Puris Lintas, 

Program I TVP, Program I Polskiego Radia, „Super Express”, „Gazeta Wyborcza”, a także 

telewizyjne stacje prywatne TVN i RTL7.  

Preludium do kampanii była trzecia ogólnopolska konferencja „Przeciw przemocy 

domowej”, przygotowana przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do 

spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która odbyła się w grudniu 1996 roku. 

Uczestnicy konferencji utworzyli Ogólnopolskie Porozumienie „Niebieska Linia”, którego 

celem było skupienie jak największej liczby osób, organizacji i instytucji wokół idei 

pomagania ofiarom przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy.  

Sam pomysł stworzenia tej kampanii pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych. Kiedy 

zaczęliśmy modernizować system leczenia odwykowego, postanowiliśmy, że będzie on skierowany do 

dwóch grup osób: alkoholików i ich rodzin. Zaczęto budować systemy psychoterapii głównie dla żon 

osób uzależnionych. Okazało się, że te osoby, które biorą udział w psychoterapii, po powrocie do domu 

są bite. Wynikało z tego, że psychoterapia w placówce odwykowej nie załatwi problemu przemocy, że 

trzeba uruchomić cały system interewencyjny26

− mówił Jerzy Mellibruda, cytowany już dyrektor PARPA. Pod hasłem „Niebieska 

Linia” kryją się trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy domowej: 

ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy, telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 

                                                             
26 E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 92. 
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programy interwencyjne i profilaktyczne. Jedną z pierwszych inicjatyw porozumienia była 

kampania społeczna „Powstrzymać przemoc domową”. Działania przebiegały na dwóch 

płaszczyznach, obejmowały zarówno akcje medialne (reklama społeczna), jak i edukacyjne na 

terenie całego kraju. Była to pierwsza kampania promująca instytucję, która miała przyczynić 

się do walki z istotnym problemem społecznym27

Kampania kosztowała około trzysta tysięcy złotych. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych pochodziło z budżetu PARPA, a pięćdziesiąt tysięcy od 

samorządów lokalnych

. 

28. Maciej Lipski, koordynator kampanii „Powstrzymać przemoc 

domową” z ramienia agencji reklamowej Ammirati Puris Lintas dodaje, że w rzeczywistości 

budżet był o wiele wyższy: „Przyjmując orientacyjną kalkulację, mogę powiedzieć, że 

produkcja kampanii kosztowała ok. 500 tys. złotych, a koszty medialne wyniosłyby około 1,5 

mln (...). [Jednak] cała praca została wykonana całkowicie społecznie”29. Do oficjalnych 

materiałów promocyjnych należą cztery spoty radiowe i telewizyjne, trzy plakaty reklamujące 

akcję (nazwy pochodzą od poszczególnych sloganów: „Bo zupa była za słona”, „Bo była zbyt 

atrakcyjna”, „Bo musiał jakoś odreagować”), oraz ulotki i broszury30

                                                             
27 Tamże, s.92. 

. Plakaty powstały we 

współpracy z agencją reklamową Ammirati Puris Lintas, agencja pomogła też w nieodpłatnej 

realizacji przez Stowarzyszenie Producentów Filmów Reklamowych spotu reklamowego 

Ślub. Film wywołał spór pomiędzy agencją a PARPA, która nie chciała dopuścić do jego 

emisji w telewizji. Wbrew woli inicjatorów kampanii, został on jednak kilkakrotnie 

wyemitowany przez prywatne stacje telewizyjne TVN i RTL7. W obliczu konfliktu PARPA 

we współpracy z TVP przygotowała − niezależnie od Ammirati Puris Lintas − cztery inne 

spoty telewizyjne na temat przemocy w rodzinie, emitowane poza blokami reklamowymi 

przez program pierwszy TVP. Ich reżyserem była Iwona Ciszewska, która w tym samym 

czasie prowadziła też cykl audycji pod tytułem To nie jest sprawiedliwe, poświęcony 

przemocy wobec dzieci. W programie pierwszym Polskiego Radia emitowane były cztery 

czterdziestosekundowe spoty radiowe. 

28 [monty] Zadzwoń i poproś o pomoc. Akcja „Powstrzymać przemoc domową”, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 
295, s. 6. 
29 E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 104. 
30 Wszystkie przywoływane w tym rozdziale informacje dotyczące nakładu materiałów promocyjnych, ich 
dystrybucji, przygotowania i przeprowadzenia kampanii pochodzą z archiwów Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 
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Na potrzeby kampanii wydrukowano trzydzieści tysięcy plakatów w formacie A1, po 

dziesięć tysięcy każdego rodzaju. Gminy otrzymały dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

pakietów z informacjami na temat kampanii (definicja zjawiska przemocy, wskazanie 

sposobów jej przeciwdziałania oraz wykaz miejsc, w których ofiary mogą uzyskać pomoc). 

W pakiecie znajdowały się również ulotki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia” oraz czarno-białe i kolorowe plakaty dotyczące zjawiska 

przemocy domowej. Pakiety edukacyjne zostały wręczone członkom sejmowych komisji: 

zdrowia, polityki społecznej i rodziny oraz radzie programowej do badań nad problemami 

związanymi z alkoholem. Takie same pakiety przesłano wszystkim uczestnikom V Forum 

Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Na konferencji prasowej 3 listopada 1997 roku zaproszonym dziennikarzom 

wręczono sześćdziesiąt cztery pakiety dziennikarskie, natomiast 18 grudnia − czterdzieści 

pakietów z materiałami podsumowującymi kampanię. Pełnomocnicy lokalnych i regionalnych 

mediów otrzymali kasety video z klipami telewizyjnymi oraz płyty CD ze spotami 

radiowymi, które zostały przekazane do stacji telewizyjnych i radiowych.  

Materiały reklamowe zostały umieszczone między innymi w gminnych komisjach 

rozwiązywania problemów alkoholowych, komendach i komisariatach policji, w placówkach 

służby zdrowia, w ośrodkach pomocy społecznej, w punktach interwencji kryzysowej dla 

ofiar przemocy domowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w schroniskach  

i hostelach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Jednak kwestią 

najistotniejszą i najczęściej przywoływaną w mediach i w debacie na temat kampanii była jej 

obecność na billboardach największych polskich miast31

 

.  

2. Rozpoznanie sytuacji społecznej 
 

 Przygotowując się do kampanii, wykorzystano szereg dostępnych danych, w tym 

wyniki badań dotyczących przemocy w rodzinie przeprowadzonych w styczniu 1997 roku 

                                                             
31 Były to: Warszawa (117 billboardów), Kraków (68), Trójmiasto (Gdańsk – 26; Gdynia – 12), Szczecin (28), 
Łódź (68), Poznań (48), Wrocław (46), Elbląg (13), Słupsk (2), Bydgoszcz (4), Opole (3), Lublin (6), Leszno 
(2), Suwałki (12), Białystok (10), Łomża (4), Olsztyn (8), Tarnów (7), Rzeszów (4), Zielona Góra (2), Kalisz (1), 
Katowice (47). 
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przez Centrum Badania Opinii Publicznej32

  Główną przeszkodę w skutecznym przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej upatrywałbym 

(...) w wadliwym funkcjonowaniu istniejącego systemu walki z taką przemocą, w praktyce, w klimacie, 

jaki towarzyszy tego rodzaju zjawiskom. Brakuje działań profilaktycznych, w tym także informacji o 

prawach przysługujących ofierze przemocy. Ciągle jeszcze przemoc domowa nie jest traktowana jako 

czyn moralnie hańbiący. Funkcjonują idiotyczne powiedzenia, np. „jak się kobiety nie bije, to jej 

wątroba gnije”. Nie ma zdecydowanej reakcji społecznej, kiedy ktoś bije dziecko, bo to przecież „jego” 

dziecko itp

, w których co dziesiąta kobieta stwierdziła, że 

została uderzona przez męża co najmniej kilka lub więcej razy. Rozpoznanie sytuacji 

społecznej przez PARPA dotyczyło także dzieci, które również są ofiarami przemocy 

domowej, nawet jeśli nie dotyka ich ona bezpośrednio. Kampania zwracała uwagę na to, że 

dorastanie w domu, w którym napięcie, agresja i konflikty są częstymi zjawiskami, przekłada 

się na zaburzenia emocjonalne, a także na większe prawdopodobieństwo problemów w 

przyszłej rodzinie pokrzywdzonego dziecka. Przemoc domowa występuje zarówno w 

środowiskach patologicznych, jak i w tak zwanych „dobrych domach”. Często trwa latami, 

ignorowana przez sąsiadów i rodzinę. Bicie i znęcanie się nie musi być bezpośrednio 

związane ze spożyciem alkoholu: jedna trzecia zgłaszanych przypadków dotyczy sytuacji, w 

których akty przemocy nie były poprzedzone spożyciem napojów wysokoprocentowych czy 

innych środków chemicznych. Jednym z największych wyzwań kampanii było nazwanie 

obszarów społecznej niewiedzy dotyczącej zjawiska. Ówczesny Rzecznik Praw 

Obywatelskich, prof. Adam Zieliński podkreślał, że najistotniejszy problem w walce z 

przemocą domową stanowi niezrozumienie zjawiska i wiążąca się z tym jego społeczna 

akceptacja: 

33

Kampania definiowała przemoc jednoznacznie negatywnie jako „zamierzone 

 i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi własnej rodziny, 

które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody”

. 

34

                                                             
32 A. Cybulska, Kobiety o konfliktach i przemocy w rodzinie, Komunikat CBOS nr 1706, 
http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1706, ostatnia aktualizacja: 10.01.1997, data dostępu: 5.03.2011.  

; podkreślano także, że 

jest to przestępstwo, którego nic nie usprawiedliwia. Państwowa Agencja Rozwiązywania 

33 A. Dowjat, Tworzyć klimat potępienia. Wypowiedzi polityków na temat przemocy domowej, „Niebieska Linia” 
1996 nr 1, s. 3. 
34 Materiały promocyjne dystrybuowane podczas promujących kampanię spotkań z dziennikarzami, Archiwum 
PARPA. 
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Problemów Alkoholowych, patronka i pomysłodawczyni kampanii, rekomendowała 

następujące (przeciw)działania:  

zmianę świadomości i postaw społecznych wobec zjawiska przemocy domowej, zmobilizowanie 

różnych ludzi i instytucji do bardziej aktywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie 

zasobów instytucjonalnych, materialnych i personalnych niezbędnych do pomagania ofiarom przemocy, 

podniesienie kwalifikacji różnych grup specjalistów kontaktujących się z ofiarami i sprawcami 

przemocy, poprawienie skuteczności interwencji podejmowanych przez odpowiednie służby wobec 

sprawców przemocy oraz promowanie ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska 

Linia”. 

Kampania medialna skupiła się na pierwszym, drugim i ostatnim z wymienionych 

celów – na zmianie postaw wobec zjawiska przemocy, a tym samym motywowaniu ludzi 

 i instytucji do skuteczniejszej z nim walki, oraz na promowaniu Ogólnopolskiego 

Porozumienia „Niebieska Linia”. Przekaz reklamy społecznej adresowany był przede 

wszystkim do świadków, ofiar i sprawców przemocy domowej, ale także do (pracowników) 

policji, sądów, ośrodków pomocy społecznej, samorządów lokalnych i szkół, czyli instytucji 

które powinny rozumieć problem i na wielu płaszczyznach aktywnie mu przeciwdziałać. 

 

3. Rezultaty kampanii 
 

Wraz z rozpoczęciem kampanii uruchomiona została druga, dodatkowa linia 

telefoniczna bezpłatnego numeru „Niebieskiej Linii” działająca do 7 grudnia 1997. 

 W związku z tym liczba osób, które dodzwoniły się do pogotowia w listopadzie 1997 

wzrosła o sto czterdzieści procent w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami, począwszy od 

lipca 1995. W listopadzie 1997 przeprowadzono osiemset pięćdziesiąt trzy rozmowy. 

Prawdopodobnie liczba osób, które usiłowały dodzwonić się do „Niebieskiej Linii” była 

znacznie większa. Rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że udało im się połączyć dopiero po 

kilku dniach. Przez cały miesiąc w godzinach działania linii (w dni powszednie 

 w godzinach 10−22; w soboty, ni edziele i święta w godzinach 10−16) telefon dzwonił bez 

przerwy. Znaczna część dzwoniących osób dowiedziała się o jego istnieniu dzięki kampanii – 
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z artykułów w prasie lub z programów w TVP35

Po zakończeniu kampanii, w grudniu 1997 roku PARPA zleciła przeprowadzenie 

badań dotyczących skali problemu przemocy domowej, widoczności kampanii i jej oceny po 

zakończeniu przedsięwzięcia. Z informacji Agencji wynika, że dzięki kampanii uruchomiono 

sto trzynaście nowych punktów interwencyjno-konsultacyjnych dla ofiar przemocy 

 w rodzinie, utworzono cztery nowe grupy wsparcia dla ofiar przemocy, przeszkolono dwa 

tysiące dwieście dziewiętnaście osób: pedagogów, psychologów, pracowników ośrodków 

pomocy społecznej i służby zdrowia, policjantów i prokuratorów, odbyło się dziewięć 

ogólnopolskich konferencji, w których ogółem wzięło udział tysiąc czterysta sześćdziesiąt 

osiem osób. W kampanię włączyły się aktywnie media: sześćdziesiąt dwie rozgłośnie 

radiowe, pięćdziesiąt sześć regionalnych i lokalnych stacji telewizyjnych i pięćdziesiąt pięć 

lokalnych gazet. W czasie trwania kampanii Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 

 w Rodzinie zgromadziło około dwustu pięćdziesięciu artykułów poświęconych akcji 

„Powstrzymać przemoc domową” oraz samemu zjawisku przemocy w rodzinie. Przy 

artykułach pojawiało się logo Porozumienia „Niebieska Linia”, a także reprodukcje plakatów 

bądź zdjęcia billboardów i podtytuł odwołujący się do akcji: „Powstrzymać przemoc 

domową”. W kilku gazetach (np. „Gazeta Wyborcza”, „Ekspress Wieczorny”) pojawiły się 

bloki tematyczne poświęcone szczególnym aspektom przemocy domowej, rady dla ofiar 

przemocy oraz „testy na przemoc”.  

. Do punktów pomocy najczęściej zgłaszały 

się kobiety w wieku od dwudziestu do pięćdziesięciu lat, będące  

w większości przypadków ofiarami fizycznej przemocy ze strony męża lub konkubenta. 

Zdarzały się również zgłoszenia od kobiet doznających wyłącznie psychicznej przemocy oraz 

starszych kobiet doświadczających głównie przemocy fizycznej od swoich dorosłych dzieci. 

Zaobserwowano także pojawianie się zgłoszeń od mężczyzn będących ofiarami przemocy, 

głównie psychicznej (doświadczanej ze strony żon) lub fizycznej (kiedy byli słabsi od swoich 

partnerek z powodu chronicznej choroby bądź inwalidztwa). Mężczyźni dzwonili też, by 

szukać pomocy, gdy ofiarami przemocy fizycznej były ich dzieci. Wzrosła też liczba zgłoszeń 

od świadków przemocy domowej, którzy częściej niż dotychczas zawiadamiali policję o 

awanturach sąsiedzkich. 

                                                             
35 I. Anczarska, Podsumowanie rozmów Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” przeprowadzonych w dniach 1–30.11.1997, „Niebieska Linia 1998 nr 1, s. 7. 
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Według Ośrodka Badań Opinii Publicznej ponad połowa respondentów (pięćdziesiąt 

sześć procent) słyszała o kampanii36

Kampania „Powstrzymać przemoc domową” była pierwszą i jedyną ogólnopolską 

kampanią dotykającą tematu przemocy w rodzinie (dotyczącą przemocy wobec kobiet 

 i wobec dzieci). Z badań TNS OBOP przeprowadzonych w 2003 roku

. Odsetek tych, którzy słyszeli o kampanii i których 

zaciekawiła, zależał w dużym stopniu od wieku respondentów. Najwięcej uwagi wzbudziła 

wśród emerytów i rencistów, uczniów i studentów deklarujących zainteresowanie tematem 

było znacznie mniej. Zasięg kampanii zależał od miejsca zamieszkania i poziomu 

wykształcenia respondentów. Mieszkańcy największych miast (powyżej pięciuset tysięcy 

mieszkańców) oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej potwierdzały, że słyszały 

 o kampanii. Większość respondentów (sześćdziesiąt procent) odczuwała niedosyt programów 

telewizyjnych przedstawiających możliwości pomocy ofiarom. Skarżono się, że niektóre 

programy dotyczące zjawiska przemocy domowej nadawano o zbyt późnych porach i dlatego 

nie dotarły do wielu odbiorców. Podczas kampanii zgłaszano potrzebę kontynuowania 

działalności edukacyjno-informacyjnej w mediach, głównie w formie programów 

nadawanych cyklicznie. Postulowano też konieczność stworzenia procedur prawnych 

zdecydowanie lepiej chroniących interesy ofiar, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo 

 i ułatwić postępowanie w trakcie interwencji.  

37 wynika, że najwięcej 

przeprowadzonych w Polsce kampanii społecznych dotyczy dzieci, podczas gdy jako 

najbardziej palące problemy społeczne wymienia się alkoholizm, przemoc domową, 

profilaktykę zdrowotną i narkomanię. Badania OBOP z 1999 roku38

                                                             
36 O kampanii powstrzymać przemoc domową. Warszawa grudzień 1997, Komunikat OBOP 

 (dwa lata po 

przeprowadzeniu kampanii) wykazały, że ponad połowa (pięćdziesiąt pięć procent) Polaków 

wciąż była przeciwna wszystkim ingerencjom z zewnątrz w „sprawy rodzinne” − przed e 

wszystkim ze względu na obawy przed kłopotami, jakie mogą ich spotkać w wyniku 

interwencji, oraz trudności z rozsądzeniem po czyjej stronie jest wina. Większość 

respondentów uznała, że w przypadkach bicia i poniżania kogoś z dorosłych lub okrutnego 

traktowania dzieci przez rodziców niezbędna jest interwencja policji (siedemdziesiąt sześć 

procent) lub innych członków rodziny (pięćdziesiąt dziewięć procent); przemoc domowa 

http://www.tns-
global.pl, ostatnia aktualizacja: 11.11.1997, data dostępu: 5.03.2011.  
37 Dane za: M. Dobranowska, Kampania społeczna. Trzeba wiedzieć jak mówić, dz. cyt.  
38 Dane za: E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 99. 

http://www.tns-global.pl/�
http://www.tns-global.pl/�
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wciąż nie zaczęła być zatem postrzegana jednoznacznie jako przestępstwo, z którym walczyć 

powinna wyznaczona do tego celu instytucja publiczna. Pytania dotyczyły też znajomości 

form przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prawie dwie trzecie badanych Polaków 

(sześćdziesiąt trzy procent) twierdzi, że nie słyszało o żadnych formach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie ich miejsca zamieszkania. Spośród trzydziestu procent, które 

potrafiły wskazać instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie, działające na terenie ich 

miasta lub gminy, najczęściej wymieniany był telefon zaufania (dwadzieścia siedem procent), 

natomiast system pomocy „Niebieska Linia” wymieniało sześć procent badanych. 

 

 Jak pisze we wstępie do komunikatu CBOS z ostatnich badań dotyczących problemu 

przemocy domowej w Polsce (z marca 2009) socjolog Michał Wenzel, przemoc domowa to 

wciąż temat bardzo trudny:  

 
Badać przemoc w rodzinie to wciąż wyzwanie, a wyniki badania mogą nie do końca 

odpowiadać rzeczywistości. Agresja ze strony osób najbliższych jest doświadczeniem trudnym. Istnieją 

mechanizmy psychologiczne sprawiające, że ofiary racjonalizują sobie takie przeżycia, 

usprawiedliwiają sprawców, obwiniają siebie. Jednocześnie presja społeczna może stanowić barierę 

przed ujawnieniem przemocy osobom obcym. Szczególne znaczenie, jakie w polskiej kulturze przypisuje 

się rodzinie, może utrudniać rozpoznanie problemów w niej występujących39

 
. 

Pod koniec jednak dodaje:  

 
Wyniki naszego badania dają powody do ostrożnego optymizmu. Uzyskane odpowiedzi 

pozwalają przypuszczać, że w ostatnich latach nieco zmniejszyła się skala przemocy w rodzinie. 

Zjawisko to może wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wpływ mogą mieć czynniki ekonomiczne (...). 

Po drugie, mogła wzrosnąć świadomość zjawiska. Media regularnie opisują drastyczne przypadki 

brutalnych przestępstw, w których członkowie rodziny są sprawcami i ofiarami. W kontekście takich 

przykładów trudno akceptować agresję jako normalny przejaw stosunków międzyludzkich40

 
. 

                                                             
39M. Wenzel, Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań, CBOS 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF, ostatnia aktualizacja: 03.2009, data dostępu: 
6.04.2011.  
40 Tamże. 



 

 

20 

 

 Do „ostrożnego optymizmu” skłania również Sprawozdanie z realizacji procedury 

„Niebieskie karty” przez jednostki organizacyjne policji w 2009 roku41, tym ważniejsze 

 w kontekście „Powstrzymać przemoc domową”, że procedurę „niebieskich kart” 

wprowadzono przy pomocy „Niebieskiej Linii”, kontynuując działania zainicjowane przez 

kampanię. Dokument „Niebieska karta” jest notatką urzędową sporządzoną przez 

funkcjonariuszy policji w przypadku interewencji domowej wobec przemocy w rodzinie. 

Według raportu w 2009 roku ponad sto trzydzieści osób padło ofiarą przemocy w rodzinie. 

Wśród nich najwięcej było kobiet – prawie osiemdziesiąt tysięcy oraz dzieci i młodzieży – 

ponad czterdzieści jeden tysięcy. Na policję zgłosiło się więcej mężczyzn, którzy byli bici 

przez swoje partnerki niż w latach wcześniejszych – prawie dwanaście tysięcy. W sumie 

policja interweniowała ponad osiemdziesiąt jeden tysięcy razy. „Liczba interwencji 

związanych z przemocą domową spadła w porównaniu z latami wcześniejszymi. Było ich o 

ponad pięć tysięcy mniej niż w 2008 roku, mniej było również ofiar – o blisko siedem 

tysięcy” – ocenia Agnieszka Hamelusz z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji. Jak 

dodaje, „może to być efekt między innymi wzrostu świadomości społecznej i różnego rodzaju 

kampanii skierowanych do ofiar tego przestępstwa”42

                                                             
41 Sprawozdanie z realizacji procedury „Niebieskie karty" przez jednostki organizacyjne policji w 2009 
roku,http://www.policja.pl/portal/pol/719/53365/Sprawozdanie_z_realizacji_procedury_quotNiebieskie_kartyqu
ot_przez_jednostki_org.html, data dostępu: 21.11.2010. 

. Cytowane wypowiedzi zwracają 

uwagę na znaczenie społecznej komunikacji w zwalczaniu „społecznego przyzwolenia” na 

akty przemocy w rodzinie. To, że analizowana kampania była jedną z niewielu poświęconych 

temu zagadnieniu (jedyną skupiającą się na problemie przemocy w rodzinie, nie tylko wobec 

dzieci bądź kobiet), może sugerować, że udało jej się osiągnąć zamierzony cel: zmianę 

postaw wobec przemocy. 

42 [Nieznany] Wzrasta świadomość Polaków wobec przemocy domowej, „Newsweek.pl” 
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/wzrasta-swiadomosc-polakow-wobec-przemocy-
domowej,56246,1 , ostatnia aktualizacja: 6.04.2010, data dostępu: 5.03.2011.  

http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/wzrasta-swiadomosc-polakow-wobec-przemocy-domowej,56246,1�
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/wzrasta-swiadomosc-polakow-wobec-przemocy-domowej,56246,1�
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Rozdział III 

Opis i analiza materiałów 
 

Analizę materiałów reklamowych kampanii zacznę od dokładnego opisu. Do 

zmierzenia się z przekazem „symbolicznym” zawartym w reklamach potrzebna jest bowiem 

denotacja poziomu dosłownego, który ukazuje się jako podpora warstwy konotacyjnej.  

W materiałach reklamowych autorzy kampanii „Powstrzymać przemoc domową” 

próbowali zachować równowagę pomiędzy przekazem dotyczącym kobiet i dzieci – 

najczęstszych ofiar przemocy. Dwa spoty telewizyjne przygotowane przez PARPA 

 i Telewizję Polską poświęcone są wyłącznie sytuacji dzieci; jeden ujmuje przemoc jako 

wspólny dramat matki i dziecka, ostatni skupia się na historiach krzywdzonych kobiet. Także 

spot przygotowany przez agencję reklamową Ammirati Puris Lintas, nieoficjalny element 

kampanii, przedstawia tragedię kobiety – niedoszłej żony. Podobne proporcje odnajdujemy 

 w materiałach radiowych. Spośród czterech nagrań, powstałych we współpracy z Programem 

I Polskiego Radia, jeden dotyka kwestii agresji wymierzonej w dzieci, kolejny w kobiety, 

natomiast dwa mają na celu przełamanie stereotypów wiążących przemoc w rodzinie ze 

środowiskami wyłącznie patologicznymi, oraz głoszących, że przemoc jest wewnętrzną 

sprawą rodziny i kwestią prywatną. 

 

1. Materiały radiowe 
 

Konstrukcja wszystkich materiałów audialnych reklamy oparta jest na tym samym 

schemacie. Kobiecy, spokojny głos zadaje retoryczne pytanie, np.: „Jeśli kobieta jest bita, to 

znaczy, że na to zasługuje?”, głos męski podaje natomiast dwie odpowiedzi: 

„prawda/nieprawda”, następnie powtarza je parę razy, co przywodzi na myśl skojarzenie 

 z różnego rodzaju wyliczankami typu „kocha/nie kocha”, w których, nie umiejąc 

jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, wybór jednej z możliwości pozostawiamy losowi. Za 

chwilę do głosu wraca kobieta, udzielając zwięzłej i wyczerpującej odpowiedzi na zadane 
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przez siebie pytanie: „Nieprawda. Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek, bez względu 

na to, co zrobił, czy powiedział. Nic nie usprawiedliwa przemocy w rodzinie”. Głos męski 

dodaje do komunikatu informację na temat kampanii: „Powstrzymać przemoc domową. 

Kampania Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagającym Ofiarom 

Przemocy Domowej »Niebieska Linia«”. Wypowiedź kończy kobieta: „Adresy i telefony 

placówek pomagających ofiarom przemocy w weekendowych wydaniach »Super Expressu« 

oraz lokalnych wydaniach »Gazety Wyborczej«”. Pytania w innych spotach brzmią kolejno: 

„Żaden rodzic nie skrzywdzi swojego dziecka? Awantura domowa jest prywatną sprawą 

rodziny? Przemoc domowa zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego 

 i rodzinach z problemem alkoholowym?”. Na każde z tych pytań-stwierdzeń, pada poparta 

krótkim wyjaśnieniem43

                                                             
43 Kolejno: „Nieprawda. Nie dla wszystkich dzieci rodzinny dom jest miejscem pełnym ciepła, miłości i 
bezpieczeństwa. Wiele spośród nich jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają, przez własnych 
rodziców”; „Nieprawda. Bicie i okrucieństwo wobec najbliższych nie może być prywatną sprawą. Przemoc w 
rodzinie jest przestępstwem. Bez pomocy świadków nie da się zatrzymać przemocy”; „Nieprawda. Przemoc 
domowa może się zdarzyć w każdym domu, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. 
Alkohol nie jest sprawcą przemocy, tylko ten, który go pije”. 

 negatywna odpowiedź. Komunikat przekazywany 

 w radiowych spotach z pewnością posługuje się perswazją, pozostaje jednak bardzo 

informacyjny i, siłą rzeczy, logocentryczny. Poza wyćwiczonym, spokojnym głosem lektorów 

nie słychać nic, brak efektów dźwiękowych, muzyki, elementów inscenizacji-słuchowiska. 

Sama konstrukcja przypomina znany z artykułów w gazetach schemat „prawdy i mity”, za 

pomocą którego udziela się prostych odpowiedzi na dręczące pytania i stwarza iluzję dialogu 

z odbiorcą. Taki sposób podawania informacji wiąże się z charakterem radia, które Marshall 

McLuhan zdefiniował jako medium szczególnie „gorące” − oddziałujące na jeden zmysł i  

 nie zapraszające do „aktywnej lektury”. Mimo że przytoczone materiały reklamowe sugerują 

sytuację dialogową (przez konstrukcję związaną z retorycznym zapytaniem), nie ma w nich 

miejsca na wątpliwości, spot wyposaża słuchającego w zestaw argumentów i „programuje” na 

odpowiednią odpowiedź, działając na poziomie najbardziej oczywistym – słowa wpisanego 

 w komunikat informacyjny. Analiza materiałów zaprezentowanych w radiu zwraca uwagę na 

językową warstwę przekazu, która − także w kontekście plakatów i spotów telewizyjnych − 

pozostaje istotnym elementem reklamy. W tekście językowym – pisanym i mówionym – 

mamy do czynienia z perswazją, która stosunkowo łatwo zauważyć i zrekonstruować. 

Komunikaty radiowe zwięźle ujmują kwestie najważniejsze w kontekście kampanii 

„Powstrzymać przemoc domową”: obalają pewne stereotypy, związane ze zjawiskiem 
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przemocy w rodzinie. W przeciwieństwie do plakatów i materiałów filmowych, które 

namawianie werbalne czynią elementem perswazji ukrytej w semiosferach44 przekazu, spoty 

radiowe nakłaniają jedynie słowem, unikając jakichkolwiek emocjonalnych konotacji, są 

czysto rzeczowe. Dlatego też spotkały się ze stosunkowo niewielką reakcją, 

 w komentarzach prasowych pozostały praktycznie niezauważone. Według badań 

dotyczących kampanii przeprowadzonych przez OBOP45

Przy wszelkich swoich przewagach perswazyjnych język ma jednak pewien istotny mankament, 

wynikający zresztą z przewag: oto w języku można łatwo kłamać, o czym odbiorca doskonale wie. 

Wiemy, że można kłamać również dźwiękiem, obrazem (...), ale odbiorca rzadziej to sobie uświadamia. 

Język jest najbardziej naturalnym systemem symbolicznym, systemem znaków – pośredniczy między 

nami 

 a rzeczywistością. Fotografia, czy też zainscenizowane zdarzenie pierwotnie jest odbierane właśnie 

jako wierne odbicie rzeczywistości, nie jako znak. Świadomość przewagi wiarygodności obrazu zawarta 

jest nawet w naszych zwyczajach językowych: kiedy chcemy kogoś przekonać, mówimy „widziałem na 

własne oczy”, podczas gdy „słyszałem, że...” ma raczej funkcję osłabiania pewności sądu

, przytłaczającą część odbiorców 

kampanii, osiemdziesiąt pięć procent, stanowili telewidzowie oraz osoby, które zetknęły się z 

kampanią w przestrzeni miejskiej za pośrednictwem billboardów. O połowę mniej było 

korzystających z informacji w radiu i w prasie. W poświęconej relacji języka i reklamy 

książce Język na sprzedaż Jerzy Bralczyk zwraca uwagę na wiążące się z nią problemy:  

46

 Obrazowi, zwłaszcza temu utrwalonemu mechanicznie – fotografii, łatwiej uwierzyć 

niż tekstowi językowemu; wydaje się bowiem, że obiektywnie reprezentuje rzeczywistość. 

Neutralność (naturalność) przedstawienia jest jednak tylko złudzeniem. Także obrazy − i to na  

paru poziomach – są kulturową interpretacją rzeczywistości, a ich świadomego, 

nieintuicyjnego czytania trzeba się nauczyć. Dlatego też łatwo jest o nieporozumienia 

zarówno na linii nadawca – odbiorca, jak i w komunikacji z własnymi emocjami, reakcjami 

na obraz. Wielowarstowy przekaz może budzić uczucia, których nie umiemy zinterpretować. 

Przekłada się to bezpośrednio na emocje i kontrowersje, które wzbudziły pozostałe elementy 

reklamy społecznej „Powstrzymać przemoc domową”: plakaty i (w mniejszym stopniu) 

. 

                                                             
44 zob J. Łotman, „Universe of the mind”, przeł. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2008. 
45 O kampanii powstrzymać przemoc domową, Komunikat OBOP, dz. cyt. 
46 J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 10. 
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telewizyjne spoty. Świadczy o wizualnym rozmachu całej akcji, a przede wszystkim − o jej 

głęboko wizualnym odbiorze.  

 

 

2. Spoty telewizyjne 
 

Najostrzejszy (choć jedynie pod względem komunikatu słownego) spośród czterech 

oficjalnych, czterdziestosekundowych spotów, wydaje się film poświęcony przemocy wobec 

dzieci. „Rodzice mnie biją; mama po głowie, a tata kablem. Miałam brata, ale umarł. Tata zbił 

go pasem i przestał się ruszać. Mam dziewięć lat; wróciłam kiedyś z tatą do domu, no i tata 

mnie zgwałcił” − opo wiada smutny, dziecięcy głosik. Szare, wyblakłe zdjęcia z placu zabaw 

(na żadnym nie widać dziecka) przeplatane są wyznaniami oraz smutną, opartą na kilku 

dźwiękach melodią z elektronicznych organków. Nie pokazano tu obrazów przemocy, jedynie 

słowa mogą bulwersować. W kolejnym filmie, który dotyka kwestii przemocy wobec kobiet, 

prowadzonej z offu narracji lektora towarzyszą kobiece wizerunki. Jednak i tu brak 

dosłowności w ukazywaniu przemocy, film jedynie sugeruje cierpienie i udrękę. Pierwsze 

statyczne ujęcie to pokazana od tyłu kobieta w półzbliżeniu. Uwagę zwraca brudnoróżowa 

chustka na włosach, twarz oparta jest na lewej dłoni, przysłonięta. Kobieta ma na sobie czarny 

golf, w tle widać brudną biel ściany, kawałek kontaktu; obraz wydaje się niestarannie 

skadrowany, być może ma to wzmacniać autentyczność „paradokumentalnego” przekazu. 

Lektor informuje: „Zofia, dwadzieścia lat. Maltretowana przez męża”. Nowe ujęcie pojawia 

się jakby od środka ekranu, wykorzystując efekt „wiru” − sposób montażu, w odróżnieni u od 

spotu przygotowanym przez profesjonalną agencję reklamową, który będę jeszcze omawiać, 

wydaje się bardzo amatorski i przypomina raczej proste komputerowe aplikacje niż świadomą 

filmową kompozycję. Forma spotu opiera się na schemacie prezentacji, nie filmowego 

„dziania się”. Wykorzystane są niemal nieruchome „zdjęcia”, 

 nie „obrazy w ruchu”. Kolejne przedstawia odrapany korytarz klatki schodowej (biało-

pistacjowy), w kadrze widoczny jest kawałek wycieraczki, lampy w tle rzucają nikłe światło 

na filmowaną z daleka sylwetkę kobiety w długiej spódnicy, znów w chuście na głowie. 

Postać kuli się oparta o ścianę po lewej stronie kadru. „Barbara, piętnaście lat poniżana i bita 
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przez męża”. Wir, kolejne zdjęcie, zbliżenie na twarz, kobieta w średnim wieku, koło 

czterdziestki, krótkie, farbowane, blond włosy, zmrużone oczy, wzrok skierowany w lewą 

stronę. W ręku trzyma lusterko i starannie, delikatnie nakłada puder na podbite oko. Oczy ma 

delikatnie pomalowane, na ustach widać czerwoną szminkę ze złotawym połyskiem, na 

paznokciach różowy lakier, a wokół szyi pistacjową chustkę. Wydaje się zadbana, sam sposób 

jej przedstawienia zwraca uwagę na wygląd. Jednak makijaż to tym razem nie „ceremonia 

piękna”, a żmudny proces maskowania ran i blizn. Kamera stopniowo oddala się od twarzy 

bohaterki, widzimy kawałek brązowej kanapy w beżowo-brązową kratę. – „Joanna, mąż 

znęca się nad nią od dwunastu lat”. Znów wir, kolejne zdjęcie to kobieta w łóżku. 

Rozczochrane, półdługie, lekko kręcone włosy ciemny blond, całkowicie zasłaniają twarz. 

Koszulka z rozciętymi rękawami zwraca uwagę na ramię, kobieta przyciska zwinięta kołdrę 

 w kolorową kratę do prawej piersi, ociera łzy w tle znów widać jedynie ścianę 

 w przybrudzonym śmietankowym kolorze, ujęcie obejmuje też popielniczkę z dwoma 

niedopalonymi papierosami. „Beata, sześć lat bita i gwałcona” − kolejne przełamanie 

typowego ujęcia. Zamiast erotycznej sceny w łóżku, widzimy nieszczęśliwą kobietę 

zasłaniającą się kołdrą, ani kawałka ciała czy twarzy. Ostatnie ujęcie to znów kobieta 

zasłaniająca twarz, obie dłonie trzyma przy lewym policzku, ma spuszczone oczy. Znów 

półzbliżenie, widzimy, że siedzi na fotelu w czarno-białą kratę, włosy ma do ramion, 

farbowane, brązowe. Na nadgarstku widać zegarek, na środkowym palcu lewej ręki 

pierścionek, na sobie ma luźną żółtą bluzkę z półdługim rękawem – „Ewa, mąż uderzył ją po 

raz pierwszy dwa tygodnie temu”. Po tym ujęciu, w trzydziestej szóstej sekundzie spotu, na 

ekranie pojawia się (znów jak w prostej aplikacji „rozwija się”) logo „Niebieskiej Linii”, gdy 

lektor czyta: „Przemoc domowa jest przestępstwem. »Niebieska Linia« pomaga ofiarom 

przemocy domowej. Adresy i telefony w »Gazecie Wyborczej«”. 

Kolejny film, poświęcony w całości dzieciom, kompozycyjnie powiela konstrukcję 

spotu dotyczącego problemu przemocy wobec kobiet. Jedenastu nieomal statycznym ujęciom 

przestraszonych dzieci towarzyszy głos lektora opisującego reakcje dzieci na krzywdy, 

zadane im przez rodziców. „Dzieci doznające przemocy rzadko się skarżą. Wstydzą się o tym 

mówić. Boją się konsekwencji zdradzania rodzinnych tajemnic. Nie mają świadomości 

przysługujących im praw, ale także nie wiedzą, że to, czego doznają, jest czynem karalnym”. 

Te trzy opisane dotąd spoty łączy ten sam motyw muzyczny – dwa, trzy powtarzane z bardzo 
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małą częstotliwością dźwięki. Pokazana rzeczywistość narzuca poczucie beznadziei – ofiary 

przemocy są bierne i bezbronne, wnętrza wydają się ciemne, mroczne, kolory są wypłowiałe, 

wszystko wydaje się jakby pokryte kurzem; nie ma akcji ani jakiejkolwiek struktury 

fabularnej.  

Nawiązanie do dokumentalnej konwencji narracyjnej pojawia się w przedostatnim 

spocie, który opisuje wspólną niedolę matki i dziecka, ofiar przemocy domowej. Tym razem 

zdjęcia są czarno-białe, w tle na zmianę pobrzmiewa parę dźwięków, jednak są one raczej 

złowrogim echem niż melodią. Operator kręci „z ręki”, kadruje „od dołu”, przyjmując 

perspektywę klęczącej na ulicy matki i małego dziecka, którzy zbierają wyrzucane z balkonu 

(zapewne przez ojca/męża) ubrania. Całość buduje bardzo niepokojącą atmosferę, na zmianę 

widzimy spowolnione (slow motion), rozpaczliwe ruchy matki i dziecka oraz przypadkowe 

ujęcia starej kamienicy o ceglanej elewacji, czasem nogi stojącej na balkonie osoby. Matka 

trzyma dziecko za rękę, nie sposób dostrzec ani jej twarzy, ani sylwetki, mała dziewczynka 

 w kombinezonie i czapce wyrywa się jej, żeby podnieść z ziemi ogromną maskotkę słonia. 

Naszą uwagę przykuwa detal – smutny wzrok dziecka tulącego się do matki. Kamera powoli 

się oddala, matka i dziecko zastygają w uścisku, w kadr wkraczają przechodnie, widzimy 

tylko nogi. Za chwilę na ekranie pojawia się napis: „Nie przechodź obojętnie. Bez świadków 

nie uda się powstrzymać przemocy domowej” i logo »Niebieskiej Linii«”. 

Pomiędzy opisanymi wyżej materiałami przygotowanymi wspólnie przez PARPA 

 i media publiczne, a tymi, za które odpowiedzialna była agencja reklamowa, jest bardzo 

widoczna różnica. Plakatom i ostatniemu, kontrowersyjnemu spotowi (Ślub) zdecydowanie 

bliżej do nowoczesnych chwytów stosowanych w reklamie – dlatego też były one bardziej 

„nośne” medialnie, pojawiały się najczęściej w komentarzach prasowych. Slogan widniejący 

na jednym z plakatów: „Bo zupa była za słona”, stał się też najbardziej rozpoznawalnym 

hasłem związanym z zagadnieniem przemocy domowej. Różnice w konstrukcji przekazów 

kampanii „Powstrzymać przemoc domową” wpłynęły na jej swoistą wewnętrzną niespójność, 

konflikt pomiędzy nadawcami przekazu − agencją reklamową i instytucją rządową − uczynił 

materiał tym ciekawszym źródłem badawczym, zapisem przemian i sporów społecznych. 

Kampania łączy dawne mechanizmy reklamowe z nowoczesną, agresywną perswazją opartą 

na komunikacie silnie wizualnym oraz dwa sposoby mówienia o kwestii przemocy, bardziej 

zachowawczy i odważniejszy, obyczajowo kontrowersyjny. 



 

 

27 

 

„Oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam... przepijać pensję; bić 

 i znęcać się nad tobą...” − tak ślubuje przyszłej żonie pan młody grany przez Pawła Deląga  

 w „nieoficjalnym” spocie przygotowanym przez agencję reklamową Ammirati Puris Lintas. 

Film rozpoczyna się najazdem kamery na młodych, którzy składają śluby małżeńskie 

 w urzędzie stanu cywilnego. Rezygnacja z prezentacji ślubu kościelnego jest tu zresztą dość 

znacząca i, jak sugeruje autorka reklamy47

                                                             
47 Korespondencja e-mailowa z Moniką Kamińską, jedną z osób, które pracowały nad reklamowym projektem 
„Powstrzymać przemoc domową”. 

, wynika z definiowania ślubu kościelnego jako 

sakramentu, a także wiążącego się z tym niejednoznacznego stanowiska Kościoła 

katolickiego wobec przemocy domowej (Kościół zgadza się z negatywną definicją przemocy 

domowej jako przestępstwa, ale agresja w domu nie jest wystarczającym powodem do 

rozwodu). Brak neutralnych, „świeckich” sformułowań w języku polskim utrudnia 

najprostszy opis uroczystości, bowiem kamera rozpoczyna swój ruch, podążając „w kierunku 

ołtarza”, którego w urzędzie stanu cywilnego siłą rzeczy brak. W tym ujęciu wyraźnie widać 

godło narodowe i urzędnika państwowego, następnie twarz pana młodego. Od pierwszych 

sekund towarzyszy nam głos przyszłego męża wypowiadającego (co zaskakujące, głosem 

pewnym i silnym, podczas gdy zazwyczaj w takich sytuacjach w publiczne deklaracje 

wdziera się nieśmiałość) tekst przyrzeczenia małżeńskiego. Atmosfera jest niepokojąca, cięcia 

ostre (góra − dół, tył − przód, perspektywa ogólna − detal), najazdy kamery długie, każde 

słowo wypowiadane przez pana młodego pobrzmiewa (złowrogim) echem. Kiedy 

 w przysiędze dochodzi do formuły „przyrzekam”, pan młody (wcześniej w tle widzimy 

promienny uśmiech przyszłej żony) spogląda na wybrankę i bez żadnego momentu 

zawahania, tym samym pewnym głosem kontynuuje: „lekceważyć obowiązki domowe, 

przepijać każdą pensję [zdumiony wzrok panny młodej], znęcać się nad tobą, traktować jak 

szmatę, bić do utraty przytomności, kopać, gdy upadniesz, ciągnąć za włosy po schodach, 

gwałcić, katować, maltretować i dusić” − ten ostatni fragment pan młody jeszcze powtórzy. 

W miarę wypowiadania przez aktora tej „odwróconej przysięgi” w obraz koncentrujący się 

(przez odpowiednie ustawienie ostrości) na nim, w bardzo misterny sposób wplatana jest 

panna młoda − zmiana wyrazu jej twarzy, ucho do którego mężczyzna szepcze: „traktować 

jak szmatę”, ramię, które siłą przyciąga do siebie, mówiąc: „bić do utraty przytomności”. 

Kiedy wypowiada frazę: „gwałcić, katować, maltretować i dusić”, jego wybrance wypada 

 z ręki ślubna wiązanka i upada na podłogę, słychać dźwięk tłuczonego szkła − być może jest 
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to aluzja do dźwięku tłuczonych naczyń, popularnego w przedstawieniu kłótni rekwizytu. 

Kiedy aktor powtarza ostatnie zdanie kamera skupia się na przerażonej twarzy kobiety − 

ofiary, na której maluje się zaskoczenie, ale także podobna do omawianej we wcześniejszych 

plakatach bierność (bezsilność?), która zdecydowanie kontrastuje z zawziętością i nieomal 

namacalnym okrucieństwem wpisanym w postawę przyszłego męża (ton głosu, pewność 

ruchów, mrużenie oczu). W tym momencie ciepły, kobiecy głos z offu wygłasza inną, 

rozbudowaną wersję kwestii zapisanej drukowanymi, małymi literami pod każdym 

 z plakatów: „Przemoc domowa odziera życie rodzinne z ciepła i poczucia bezpieczeństwa. 

Musisz się przed nią bronić. Pomoże ci w tym »Niebieska Linia«, zadzwoń”. W spocie 

telewizyjnym pojawia się numer telefonu Fundacji. Opisany przed chwilą film został 

oficjalnie wyłączony z materiałów kampanii „Powstrzymać przemoc domową”, mimo to był 

przez cały miesiąc akcji transmitowany przez stacje prywatne, TVN i RTL7. Podjęta w 

ostatniej chwili (na miesiąc przez rozpoczęciem kampanii) decyzja o rezygnacji 

 z przygotowanego przez agencję reklamową materiału, była podyktowana obawami przed 

opacznym zrozumieniem spotu jako zamachu na instytucję małżeństwa. 

 

3. Plakaty 
 

Kobiety pojawiają się na dwóch z trzech fotografii wykorzystanych w kampanii 

reklamowej (w jednym przypadku w towarzystwie chłopca), „bohaterką” trzeciego jest 

dziewczynka. Zdjęcia wykorzystane na bilboardach skupiają się na przedstawieniu twarzy, 

operując planem bliskim bądź zbliżeniem, a więc sposobami kadrowania nastawionymi na 

prezentację emocji. Zbliżenia tworzą wrażenie intymności. Format polskich billboardów 

narzucił zapamiętany format plakatów – jako prostokątnych w orientacji poziomej48

                                                             
48 W ten sposób plakaty – jako billboardy − przywoływane są też w prasie (por. J. Domagała, Przeciw przemocy 
w rodzinie, „Prawo i Gospodarka” 1997 nr 18, s. 1; M. Lubaś-Harny, Niebieski Alarm, „Gazeta Wyborcza – 
Kraków” 1997, nr 271, s. 1,5) i w opracowaniach (por. E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., 
s. 102). 

, 

oryginalne wersje graficzne miały orientacje pionową. Ujęcia są też lekko asymetryczne – 

lekko przechylona głowa, delikatne odchylenie od optycznego środka. Taka kompozycja 

współtworzy efekt dynamizmu, przypominając nam, że siniaki i blizny na twarzach 
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bohaterów plakatów nie wzięły się znikąd, to efekty doznanej przez nich krzywdy. Niepokoi 

też oświetlenie − postaciom brak cieni.  

Kobieta z najszerzej komentowanego plakatu („Bo zupa była za słona”) jest w średnim 

wieku. Ubrana w bawełniany podkoszulek, do pokrytego zmarszczkami dekoltu przyciska 

małego chłopca. Włosy farbowane, z odrostami, tak jak pozostali bohaterowie fotografii, ma 

w kolorze blond, w odcieniu pożółkłym, który kontrastuje z bladoniebieskim tłem i fioletem 

śladów pobić. Twarz chłopca stojącego obok kobiety odchyla się lekko do tyłu, ukazując sine 

usta i posiniaczoną twarz, bliznę na uchu. Wyraz jego twarzy mógłby wskazywać na pewną 

zaczepność, spogląda w oczy wpisanego w kompozycję odbiorcy. Wzrok fotografowanej 

wbity jest w dal, nie wydaje się, by szukała zrozumienia czy pomocy. Na twarzy nie widać 

ani bólu, ani złości, maluje się na niej raczej poczucie beznadziei. Kobieta sprawia wrażenie 

zaniedbanej – bez makijażu, włosy w nieładzie, strój „byle jaki”, charakteryzacja celowo ją 

postarza. Ma rozbitą skroń i rozciętą wargę. „Bo zupa była za słona” – głosi słynny slogan, 

umieszczony na górze plakatu, tuż przy twarzach ofiar. Podany dla prowokacji 

„niewystarczający” powód (choć żaden przecież nie jest dobry) zajmuje przestrzeń powyżej 

loga i komentarza „Niebieskiej Linii”: „Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy 

 w rodzinie”. Tekst merytoryczny twórca reklamy umieścił w prawym dolnym rogu plakatu, 

do niego widz dotrze na samym końcu, po przyjrzeniu się zdjęciu i odczytaniu sloganu.  

„Bohaterką” drugiego plakatu jest młoda i ładna kobieta. Przedstawiona na tym 

samym, bladoniebieskim tle ubrana jest w prosty czarny sweter we wzorki, z dekoltem 

 w serek, na dotkliwie pobitej twarzy − znów rozcięta warga i skroń, podbite oko − nie ma 

śladu makijażu, włosy są w nieładzie. Jednak tym razem „anty-powód” dotyka patologii 

zazdrości: „Bo wyglądała zbyt atrakcyjnie”. Młoda kobieta wygląda na bardzo ładną, jednak 

trudno doszukać się w jej stroju czy makijażu (brak śladów rozmazania) czegokolwiek 

wyzywającego − tym bardziej szokuje rzekomy powód  napaści. Postać na plakacie, podobnie 

jak pozostałe, patrzy przed siebie, głowę ma przechyloną w prawo, jakby odrzuconą mocnym 

uderzeniem.  

Na ostatnim zdjęciu widzimy buzię małej dziewczynki o długich blond włosach. Ma 

rozcięty łuk brwiowy, rozbity nos, krew ścieka aż do warg. Ubrana jest w białą, rozciągniętą 
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koszulkę nocną, wzrok ma smutny, spuszczony, oczy duże. Została pobita, bo „musiał jakoś 

odreagować”.  

 

Uwagę zwraca różnorodność i obfitość materiałów reklamowych kampanii: aż cztery, 

a licząc również ten „nieformalny”, pięć filmów, cztery radiowe spoty 

 i tyleż samo plakatów. Mimo jasno artykułowanych w informacjach prasowych założeń, 

wydaje się, że w zależności od medium, tworzeniu materiałów przyświecały inne koncepcje. 

Nie bez znaczenia pozostaje tu oczywiście wpływ samego środka przekazu na charakter 

przekazu, ale i to, że nad częścią materiałów pracowała agencja reklamowa, nad częścią 

PARPA, nad czterema spotami telewizyjnymi także Telewizja Polska. To, że materiałów było 

aż tyle i że tak bardzo się między sobą różniły (jak choćby w przypadku telewizyjnych 

spotów, w których przeplatały się koncepcje paradokumentalne i reportażowe, a nawet 

parafabularne, konwencje czarno-biała i kolorowe), sprawia, że przekaz odebrać można jako 

niespójny. Świadczy to po pierwsze o tym, że organizatorom niełatwo było zmierzyć się z 

komunikatem i zdecydować się na to, „jak” mówić o przemocy w rodzinie. Po drugie, 

podkreśla to wkradającą się w komunikacyjny pejzaż młodej polskiej demokracji 

polifoniczność: mimo deklarowanego stanowiska inicjatora kampani, publicznej instytucji, 

prywatne media mówiły o kampanii inaczej niż publiczne. 
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Rozdział IV 

Interpretacja 
 

 
Przedstawione na plakatach i w spotach reklamowych postaci reprezentują szerszy 

podmiot, jakim w przypadku kampanii jest rodzina.  

Dzieci z plakatów i spotów są w domyśle „czyimiś dziećmi”, dziećmi stojącej przy 

nich pobitej matki i znęcającego się nad nimi ojca. Ich rzeczywista obecność w materiałach, 

tak jak w przypadku spotu filmowanego na placu zabaw, czasem ustępuje tej sugerowanej 

przez metonimię: zabawki, karuzela – te rekwizyty nieuchronnie przywodzą na myśl dziecko.  

Także kobiety pojawiają się w materiałach kampanii w kontekście rodziny i życia 

domowego. Pobita kobieta to − co najmniej potencjalnie – matka i gospodyni domowa, która 

przesoliła zupę, a już pewnością żona, której wygląd mąż może krytycznie ocenić jako zbyt 

atrakcyjny i która z zaskoczeniem, jak wyroku, wysłuchuje mrożącej krew 

 w żyłach deklaracji przed ołtarzem. 

Osobą, która „ma prawo” oceniać, egzegkować i znęcać się jest, w materiałach 

nieomal nieobecny na poziomie percepcyjnym, mężczyzna. Zarówno dziecko, jak i kobieta 

„muszą do kogoś należeć”. Prześladowca obecny jest w przekazie jako domniemany sprawca, 

doszukiwać można się też go w przekazie słownym: nazwanego „po imieniu” jako ojca czy 

męża w spotach, na plakatach jako tego, który „miał zły dzień”, „musiał jakoś odreagować”, 

dla którego „zupa była za słona”, a dziewczyna „zbyt atrakcyjna”. Sprawcą jest też pan młody 

ze spotu Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Agresor, w przypadku materiałów tej 

kampanii − mężczyzna, mimo że „niewidoczny ”, jest obecny w strukturze przekazu i na tym 

poziomie idealnie dopełnia obraz rodziny.  

Przedstawiony w materiałach portret rodziny jest tym samym społeczno-kulturową 

diagnozą instytucji. Charakterystyczny jej element to niewidoczny mężczyzna. Jego 

nieobecność wychodzi poza funkcjonalne założenie dotyczące nieprzedstawiania samej 

przemocy (widoczne są tylko jej skutki) i wpisuje się w kontekst historyczno-obyczajowy. 

Ambiwalentna (nie)obecność mężczyzny polega na założeniu, że pozostaje on elementarnym 

(męskim) komponentem rodziny, nawet takiej, w której rzeczywiście go brak. Świadczyć 

może też o tym jak bardzo niedemokratyczne były (są?) struktury polskiej rodziny, w której 
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mimo zakładanej obecności mężczyzny funkcjonuje on zdecydowanie poza porządkiem 

właściwym kobietom i dzieciom, a nawet w opozycji do niej (w przypadku kampanii jest jej 

wrogiem). Kampania „Powstrzymać przemoc domową”, co sugeruje już samo hasło, 

przesuwa akcent z omówionego przed chwilą zbiorowego bohatera − rodziny, na silnie 

kojarzoną z nim przestrzeń domową, tę właściwą matkom i dzieciom. Mali bohaterowie 

 i małe bohaterki spotów chowają się ze strachu pod łóżka w swoich dziecinnych pokojach, 

kobiety także cierpią w „domowym zaciszu”. Dom kojarzony do tej pory z ciepłem 

 i bezpieczeństwem staje się przestrzenią dramatu.  

Dopełnieniem i kolejnymi konotacyjnymi znakami kampanii są bez wątpienia 

przemoc i groza, znaczone przez ślady pobić, sińce, krew i przerażony wzrok na plakatach, a 

także podniesione w wypowiedziach lektora i monologu pana młodego. Zarówno spoty 

telewizyjne, jak i plakaty, wyobrażają wdarcie się w prywatność i intymność przedstawionych 

(w ich życie rodzinne). Krew i inne ślady pobicia wskazują, że agresja dotknęła 

przedstawionych na plakatach najdalej „przed chwilą”. Rany i siniaki nie są jeszcze w żaden 

sposób zatuszowane makijażem, żadna z postaci nie spuszcza wzroku i nie ukrywa blizn za 

odpowiednią fryzurą czy ciemnymi okularami. Wrażenie intymności potęgują też zbliżenia. 

W przypadku dwóch spotów przygotowanych przez Telewizję Polską nie mamy wątpliwości, 

że ujęcia kręcone są w domu i pokazują zachowania „intymne”, zarezerwowane dla 

przestrzeni prywatnej: nakładanie makijażu (maskującego sińce), rozpacz i bezsilność. 

Niektóre z pokazywanych czynności wiążą się z przemocą bezpośrednio: dziecko ucieka pod 

łóżko, kobieta w pidżamie siedzi zapłakana na tapczanie, zakładamy, że tuż po doświadczeniu 

przemocy seksualnej ze strony partnera. W materiale filmowym poświęconym przemocy 

wobec dzieci, w którym zdjęcia placu zabaw przeplatają się ze zdjęciami uszkodzonej 

dziecięcej maskotki, przełamana zostaje granica pomiędzy przestrzenią publiczną − placem 

zabaw − a krzywdą, jakiej doznać można w domu. Tym razem narratorem jest dziecko, jego 

zwierzenia są zdecydowanie intymne i kontrastują z obrazem − w tych ujęciach pustego, choć 

zazwyczaj pełnego dzieci i gwarnego − miejsca zabaw. Narracja dziecka brzmi autentycznie, 

to właśnie dziecko stać na naturalne i prostolinijne wyznanie, ponieważ nie wyczuwa jeszcze 

kulturowo narzuconej wstydliwości powiązanej z tym, co prywatne. W paradokumentalnym 

filmiku reklamowym, utrzymanym w czarno-białych kolorach, domowa kłótnia przenosi się 

na ulicę, postać stojąca na balkonie kamienicy wyrzuca rzeczy stojących poniżej matki 
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 i dziecka, przechodnie nie reagują, lektor nawołuje: „Nie przechodź obojętnie. Bez świadków 

nie uda się powstrzymać przemocy domowej”.  

Kampania „Powstrzymać przemoc domową” odnosiła się do modelu rodziny takiej, 

jaką była ona w latach dziewięćdziesiątych zarówno w świadomości Polaków, jak i w 

oficjalnym dyskursie. Nie była to (już) rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna, podstawę jej 

konstrukcji stanowili sportretowani przez kampanię: mężczyzna, kobieta i dziecko. 

Fundamenty tej rodziny, chociażby opozycja ról kobiecych i męskich, zostały nadwątlone 

przez system PRL, a potem przez transformację i kapitalistyczną rzeczywistość, a więc na 

przykład bezrobocie. Mimo konserwatywnego backlashu w sferze obyczajów późne lata 

dziewięćdziesiąte zmuszały do redefinicji rodziny: mężczyzna stracił swoją dotychczasową 

pozycję. Demokratyczne struktury zaczęły przenikać codzienność: nie pierwszy raz państwo 

(teraz także organizacje pozarządowe) próbowało ingerować w prywatność obywateli, jednak 

tym razem system i władza (przynajmniej teoretycznie) nie był już wrogiem. Przynajmniej 

częściowo zatarły się negatywne podziały na to, co systemowe, i to, co prywatne. Polacy 

zaczęli mozolnie walczyć w przestrzeni publicznej o jej kształt i swoje w niej miejsce. 

Narracja tożsamowościowa nie toczyła się już w opozycji do systemu, prywatne i publiczne 

stało się jednym porządkiem, a w każdym razie wyraźnie się przenikało. W dwudziestym 

pierwszym wieku zaczęło się w Polsce (czasem tylko) mówić otwarcie o świadomym 

ojcostwie i udziale mężczyzn w wychowaniu dzieci (istotny w tym kontekście był zakaz kar 

fizycznych), do głosu doszły też kobiety i ich „z pewną taką dozą nieśmiałości” artykułowane 

postulaty samorealizacji. Upowszechnienie się rozwodów sprawiło, że instytucja małżeństwa, 

a zatem i rodzina, przestały być traktowane jako ostateczne i wieczne. Pojawiły się rodziny 

patchworkowe, a także dyskusje na temat zalegalizowania związków konkubenckich – te 

modele kłócą się z tym, do którego odwoływała się kampania „Powstrzymać przemoc 

domową”. Wiele ze wspomnianych kwestii stanowi w polskich warunkach awangardę 

postępu, znacznie wyprzedzającą rzeczywistość. Jednak w kontekście tej pracy za 

rzeczywistość społeczną przyjmuje się nie tyle i nie tylko to, jak ludzie postępują, ale także, 

co sądzą o zachowaniach swoich i bliźnich i jak o tym mówią. 

Kampania „Powstrzymać przemoc domową” uczyniła przedmiotem publicznej debaty 

jeden z tematów „wstydliwych” i skrywanych. Próbowała uświadomić ludziom, że „przemoc 

w rodzinie nie różni się niczym od przemocy np. na ulicy. Winny jest sprawca, 

 a ofiarom trzeba pomagać (...), przemoc nie jest wewnętrzną sprawą rodziny. To 
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przestępstwo, na które trzeba reagować”49

                                                             
49 [SOL], Zatrzymajmy przemoc, „Gazeta Wyborcza − Stołeczna” 1997 nr 258, s. 3.  

. Zgodnie z rozpoznaniem organizatorów jednym 

 z głównych problemów związanych z przemocą domową było to, że obywatelska aktywność 

 i odpowiedzialność, przynależne sferze publicznej, kończyły się w momencie wkraczania 

 w obszar prywatności –intymności rodziny. Kampania przesunęła zatem granicę pomiędzy 

tym, co uważane za prywatne, i tym, co publiczne. Zdemitologizowała także przestrzeń 

domową, wprowadzając w nią elementy kłócące się z wartościami, na których jej mit został 

zbudowany. Ta kontestacja miała rodzinę ocalić, rozwiązać jeden z najbardziej palących ją 

problemów. Samo to, że rodzina przestała być traktowana jako przezroczysty element 

rzeczywistości i stała się przedmiotem debaty, a także postulatów związanych z powolną 

 i bolesną demokratyzacją polskiego społeczeństwa świadczyło o istotnych obyczajowych 

przewartościowaniach. Zmiana szerokiego kontekstu nie mogła nie wpłynąć na najistotniejszą 

i najwyraźniej rysującą się na nim postać. Kampania, która próbowała ocalić rodzinę w jej 

dotychczasowym kształcie, stała się jej epitafium. 
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Rozdział V 

Analiza recepcji kampanii 
 

1. O co toczy się spór? 
 

Przed przywołaniem opinii prasy chciałabym opisać dokładniej wewnętrzny konflikt, 

jaki nastąpił po stronie nadawców, jeszcze zanim kampania oficjalnie się rozpoczęła. Ta 

nieudana autocenzura trafnie definiuje bowiem przestrzeń sporu dotyczącego kampanii. 

Opisany w poprzednim rozdziale film Ślub nie został oficjalnie dopuszczony do emisji 

przez PARPA ze względu na „zawarte w nim treści podważające wartości moralne”50. Obawy 

budziło wykorzystanie sytuacji ślubu, „najszczęśliwszego dnia w życiu” do budowania 

dyskursu na temat przemocy domowej. W publikacji Propaganda dobrych serc. Rzecz 

o reklamie społecznej Ewa Mazurczak napisała, że film został skonstruowany tak, że „przez 

niektórych mógł zostać odczytany nie jako skierowany przeciw przemocy, lecz przeciw 

instytucji małżeństwa”51

Agencja Ammirati Puris Lintas, odpowiedzialna za powstanie filmu, broniła go 

twierdząc, że przedstawiona w nim sytuacja w „prosty sposób odnosi się do uwarunkowań 

społecznych polskiej rodziny”

.  

52, w której wiele małżeństw zawieranych jest pod presją 

środowiska, z powodu np. nieplanowanej ciąży. Agencja wyjaśniała, że w takich związkach 

małżonkowie często są nieszczęśliwi, a frustrację wyładowują na sobie nawzajem, czasem na 

dzieciach. Jednocześnie koordynator kampanii Maciej Lipski podkreślał, że nieszczęśliwe 

małżeństwa, które mogą stać się siedliskiem przemocy to nie problem marginesu: „Piękni, 

młodzi i inteligentni ludzie. Ich też to dotyczy. Tak może być w każdym domu”53

PARPA jednak uznała film za zbyt kontrowersyjny:  

.  

Zdawaliśmy sobie sprawę, ze skandal przyciąga uwagę opinii publicznej, ale nie można do 

niego doprowadzać, ponieważ problematyka przemocy w rodzinie jest uwikłana w cały szereg 
                                                             
50 E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 96. 
51 Tamże, s. 96. 
52 E. Mazurczak, Wywiad z Maciejem Lipskim, dz. cyt., s. 105. 
53 Tamże. 
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obyczajowych, ideowych czy religijnych postaw w Polsce. Obawialiśmy się, że w ten sposób uzyskamy 

paradoksalny efekt braku poparcia i wzmożonego oporu odnośnie kampanii54

− tłumaczył się Jerzy Mellibruda.  

 

Agencja Lintas, powołując się na zawarte wcześniej umowy i zobowiązania, a także 

„elementarny szacunek wobec branży reklamowo-medialnej”55 (cytat z wypowiedzi agencji), 

„wbrew woli PARPA i pomimo sprzeciwu doprowadziła do publicznej prezentacji 

skandalizującego filmu”56 (cytat z wypowiedzi PARPA). Emisja spotu miała, zdaniem obu 

stron, ogromne konsekwencje. Maciej Lipski twierdził, że wpłynął on na „ogromny oddźwięk 

społeczny kampanii”, podkreślał też, że „zostało przełamane pewne tabu”57

Skojarzenia z kampanią zostały zbudowane w znacznej mierze na jej kontrowersyjnych 

aspektach, co miało dwie konsekwencje. Kampania została lepiej zauważona (...) [mimo że] polska 

widownia na ogół nie oglądała tego filmu, tylko krążyła o nim legenda. Jednak w roku 1997 głównym 

hasłem koalicji w Polsce była polityka prorodzinna i to, że w miesiąc po wygranej AWS rządowa 

agencja pokazuje coś takiego, co podważa ideę małżeństwa, było krytykowane. W lokalnych 

społecznościach nasi współpracownicy zaczęli być kojarzeni albo z ruchami feministycznymi, albo z 

podważaniem wartości rodziny.

. Jerzy Mellibruda 

narzekał natomiast na duże problemy ideologiczno-polityczne: 

58

Nie wiadomo, na ile agencja Ammirati Puris Lintas naprawdę kierowała się 

autentycznością przekazu, a na ile zależało jej na skandalu. Ważne jest jednak to, że 

zestawienie małżeńskich ślubów z groźbami, nawet jeśli najprawdziwsze, niezaprzeczalnie 

budziło wiele kontrowersji, podważało bowiem szczerość i zasadność przysięgi, a zatem 

 i samego małżeństwa. Utopijna wydaje się koncepcja prezentowana przez Mellibrudę, wedle 

której rodzinę można i trzeba krytykować (mają w niej bowiem miejsce sytuacje 

niedopuszczalne), należy to jednak czynić ostrożnie, nie podważając dotychczasowego 

porządku, delikatnie go jedynie kwestionując. W sporze uderza negatywne odniesienie do 

ruchów feministycznych, krytykujących obecny porządek, a zatem uznawanych za 

jednoznacznie złe. Profesor nie cytuje co prawda własnych poglądów, powołuje się na opinie 

. 

                                                             
54 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą, dz. cyt., s. 103. 
55 E. Mazurczak, Wywiad z Maciejem Lipskim , dz. cyt., s. 106. 
56 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą, dz. cyt., s. 103. 
57 E. Mazurczak, Wywiad z Maciejem Lipskim, dz. cyt., s. 106. 
58 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą, dz. cyt., s. 103. 
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„lokalnych społeczności”, potwierdza zatem powszechny lęk przed tym, co nowe, i wyraźnie 

artykułuje cel kampanii, którym było pośrednie (poprzez walkę 

 z przemocą) uratowanie rodziny. Obawy Mellibrudy korespondują z tymi, które podnoszą 

artykuły dotyczące kampanii, przestrzegające przed widmem kryzysu rodziny. Teksty te 

punktują (piętnują?) zjawiska w opinii ich autorów wiążące się z kryzysem: ingerencję 

państwa w kwestie rodzinne, feminizm, zakaz przemocy wobec dzieci („klaps”), 

przełamywanie stereotypów dotyczących tradycyjnej wizji rodziny (demitologizacja rodziny).  

Jednymi z pierwszych pytań, które pojawiły się w kontekście kampanii „Powstrzymać 

przemoc domową”, były właśnie te o możliwość i granice ingerencji państwa w prywatne 

życie obywatela. W artykule Przestępstwa przeciwko rodzinie Andrzej Ratajczak ostrzega:  

Życie nas uczy, że alkowa małżeńska to rzecz święta, jak długo porachunki w małżeństwie 

zostają między małżonkami, tak długo łączący obydwie strony związek może trzymać. Wmieszanie się 

trzeciej osoby,  

a w szczególności wmieszanie się niedźwiedziej łapy państwowej w sprawy tak delikatnej natury, jak 

sprawy małżeńskie, chyba raczej przyczynią się do rozbicia małżeństwa, niż do naprawy błędu59

Uzasadnieniem polskich lęków przed angażowaniem państwa w „wewnętrzne” 

problemy rodzinne są z pewnością doświadczenia komunizmu, kiedy państwo postrzegane 

było raczej jako wróg niż sprzymierzeniec. Istotne jest także spojrzenie Kościoła, zasłużonej 

w walce o nowy system instytucji o jasno zdefiniowanych poglądach dotyczących sakramentu 

małżeństwa. Tłumaczą one milczenie bądź ostrożne komentarze pod adresem kampanii gazet 

związanych ze środowiskiej katolickim. Przykładowo podczas trwania „Powstrzymać 

przemoc domową” w „Gościu Niedzielnym” pojawiła się informacja, że kardynał Józef 

Glemp deklaruje „poparcie Kościoła dla akcji pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,  

 z zastrzeżeniem jednak, że każda ingerencja we wspólnotę rodzinną winna być podejmowana 

powściągliwie i uważnie”

. 

60

 Kolejnym ważnym tłem dla prasowej dyskusji o tym, jak daleko mogą sięgać 

kompetencje państwa, są też – z polskiego punktu widzenia – „radykalne” rozwiązania 

wprowadzone 

. 

                                                             
59 A. Ratajczak, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego: 
zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980, s. 38.  
60 T. Gołąb, Przeciw przemocy, „Gość Niedzielny” 1997 nr 47, s. 14. 
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 w latach siedemdziesiątych w Szwecji i później w Stanach Zjednoczonych. Szwecja w 1979 

roku jako pierwsza wprowadziła całkowity zakaz bicia dzieci; jej śladem poszły inne kraje 

skandynawskie. Jeśli tamtejsze instytucje rządowe uznają, że dzieciom dzieje się krzywda, 

państwo przejmuje nad nimi opiekę. Reguluje to specjalna ustawa o przymusowej opiece 

państwa: rodziców biorą pod lupę służby socjalne, które mają prawo tymczasowo odebrać im 

dzieci. Szukają dla nich rodziny zastępczej na czas wyjaśnienia sprawy przez sąd. Państwo 

zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę prawną. Przeciw wprowadzeniu podobnej polityki 

wypowiada się w tekście „Rodzina przede wszystkim” Małgorzata Solecka: „Kampania 

przeciwko przemocy w rodzinie jest konieczna. Tylko nie może się ona obrócić przeciwko 

samej rodzinie61

 – Czy rodzina przestanie być synonimem bezpieczeństwa? Czy na straży „ogniska domowego 

mamy postawić urzędników, sędziów, prokuratorów? (...) A przeciez przemoc w rodzinie to nie jedyny 

przykład kryzysu instytucji. Czymże innym jest bowiem próba odebrania rodzicom prawa do 

wychowywania własnego potomstwa? (...) Stop! To fałszywy trop. Stawianie urzędników (nieważne, 

państwowych czy samorządowych) nad rodziną jest szaleństwem

 – ostrzega Solecka. „W jakim świecie żyjemy?” – pyta retorycznie 

dziennikarka: 

62

W innym artykule opublikowanym w czasie trwania kampanii Agnieszka Czajkowska 

opisuje dramat rodziców – polskich emigrantów w Szwecji −  którym odebrano dzieci, 

ponieważ przyznały się w szkole, że bywają bite. Ojciec dzieci, lekarz pracujący w Szwecji 

na trzyletnim kontrakcie, deklarował: „To absurdalne. Zabrać dzieci, bo rodzice dali im 

 w tyłek”

. 

63

ta sprawa jest typowa. Polacy przeżywają tu szok kulturowy. W całej Skandynawii bicie dzieci 

jest zakazane i traktowane jak przestępstwo. Nie toleruje się nawet klapsów. Nam się wydaje, że 

klepnięcie w pupę jest niewinne, a w Szwecji staję się za to przed sądem (...). Takie sprawy rzadko 

kończą się powrotem do domu. Szwedzi dają państwu duże przyzwolenie na interwencje w sprawy 

rodziny

. Adwokat rodziny Wolskich przyznawał z kolei:  

64

Polskie opory przed akceptacją skandynawskch rozwiązań w dziedzinie wychowania dzieci 

bardzo silnie wiążą się z deklarowaną przez Polaków (co najmniej pośrednio) wiernością 

. 

                                                             
61 M. Solecka, Rodzina przede wszystkim, „Życie” 1997 nr 261, s. 7. 
62 Tamże.  
63 A. Czajkowska, Witamy w Europie, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 169, s. 14. 
64 Tamże.  
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modelowi tradycyjnej rodziny z silnym ojcem i – kolejno − słabszą matką u góry, a słabym 

dzieckiem u dołu rodzinnej hierarchii. Dwudziesty wiek rzuca wyzwanie takiemu stanowi 

rzeczy: dziecko staje się w mniejszym stopniu podległe rodzicom i uzyskuje autonomię. 

Ciągle jeszcze napotyka ona wiele ograniczeń, z których zresztą część jest nie do uniknięcia. 

Po pierwsze dlatego, że opieka zawsze w pewnym stopniu ogranicza, po drugie natomiast 

czuwające nad dzieckiem państwo nabywa praw do nadzorowania go 

 i kontrolowania. Proces autonomizacji dziecka rozciąga się na cały wiek dwudziesty, 

nazwany proroczo przez Ellen Key stuleciem dziecka65. Charakterystycznym dla naszych 

rozważań i dla polskiego kontekstu punktem kulminacyjnym jest ratyfikowanie przez Polskę 

Konwencji o Prawach Dziecka z 7 czerwca 1991 roku. Symbolem lęku przed przyznaniem 

dziecku autonomii, wyrwaniem go spod „opiekuńczych skrzydeł rodziny”, a także przed 

bezradnością, którą Polacy postrzegają jako konsekwencję całkowitego zakazu przemocy 

wobec najmłodszej stała się „upupiona” – zbanalizowana kara fizyczna: „klaps”. W liście do 

redakcji, który „Gazeta Wyborcza” opublikowała w listopadzie 1997, czyli podczas trwania 

kampanii „Powstrzymać przemoc domową”, anonim potwierdza, że „klaps” jest świetną 

metodą wychowawczą i pisze, że „danie klapsa uważa za swój obowiązek i przywilej”66

Ze zdumienia przecieram oczy, gdy widzę, że w dniach kampanii „Powstrzymać przemoc 

domową” jeden z dzienników każe spowiadać się rodzicom, ile klapsów wymierzyli ostatnio swoim 

dzieciom. Klaps to klaps. I nie próbujmy rozpoczynać ogólnonarodowej kampanii przeciw klapsom, gdy 

chcemy walczyć 

 z przemocą

.  

W innym artykule na temat kampanii cytowana już Małgorzata Solecka bardzo emocjonalnie 

broni „rodzicielskiego prawa do klapsa”: 

67

Analizowana wyżej sytuacja rodziny Wolskich zwraca uwagę nie tylko różnicami 

pomiędzy „polskim” a „skandynawskim” sposobem postrzegania problemu przemocy 

domowej, ale także tym, że za winną biciu dzieci uznano (w Szwecji) przede wszystkim 

matkę. Potwierdza to zresztą rozpoznanie „Gazety Wyborczej”, która w artykule Nasze bicie 

codzienne, powołując się na badania CBOS z 1997 roku, pisała o tym, że rolę egzekutorów 

rodzicielskiej władzy biorą na siebie częściej matki, które – tak w PRL, jak i w III RP – 

. 

                                                             
65 M. Szpakowska, Dzień dziecka [w:] Obyczaje polskie, dz. cyt., s. 54. 
66 [Nieznany] Nie biję swoich dzieci, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 261, s. 6.  
67 M. Solecka, Rodzina przede wszystkim, dz. cyt. 
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odpowiadają za wychowanie dzieci. Matki są bardziej niż ojcowie skłonne do częstszego 

bicia, a zwłaszcza bicia „kilka razy w tygodniu”68

Bicie będące treścią przekazu kampanii „Powstrzymać przemoc domową” jest jednak 

innym biciem, które niewiele ma wspólnego z „niegroźnym klapsem” wymierzanym przez 

mamy. W kampanii to mężczyzna jest domniemanym agresorem, a przedstawione na 

plakatach skutki jego wybuchów to krew, sińce i blizny. Taki sposób obrazowania problemu 

przemocy domowej wywołał oburzenie Stowarzyszenia Praw Ojca. Jego prezes wystosował 

do „Gazety Wyborczej” oficjalny list. Pisał w nim: 

.  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Praw Ojca z pełną aprobatą przyłącza sie do kampanii przeciw 

przemocy w rodzinie. Nasz głęboki sprzeciw i oburzenie budzą jednak te fragmenty kampanii, które 

pokazują mężczyzn i ojców jako jedynych sprawców przemocy w rodzinie, pogłębiając w ten sposób 

negatywny stereotyp społeczny69

Rozpoznanie prezesa Stowarzyszenia Praw Ojca wydaje mi się bardzo istotne ze 

względu na pułapkę, w którą często wpada reklama społeczna. Otóż kampania, która za jeden 

z głównych celów stawiała „zmianę świadomości i postaw społecznych wobec zjawiska 

przemocy domowej”

. 

70

Niektórym się wydaje, że my chcemy rozwodzić małżeństwa, wsadzać mężów do więzienia. Nic 

podobnego. Czasem zdarza się, że do ośrodka dzwonią oburzeni mężowie z pretensjami, ze my jesteśmy 

przeciwko męzczyznom, że buntujemy żony przeciwko nim. To nieprawda. U nas w ośrodku nie panuje 

feministyczna ideologia

 oraz przełamanie stereotypów dotyczących zjawiska, sama posłużyła 

się stereotypami, portretując relację pomiędzymi bezradnymi ofiarami (kobiety i dzieci) 

 a bezwzględnym napastnikiem (ojcem). Tak rozpisany konflikt wzbudził gwałtowne reakcje 

po stronie odbiorców. Internauci szybko stworzyli fotomontaż oparty na plakatach kampanii: 

pobitego mężczyznę − ofiarę („bo sąsi adka miała nowe futro”), w prasie natomiast zwracano 

uwagę na (jedyną możliwą?) dla bierności kobiecej alternatywę: feminizm. W jednym 

 z artykułów poświęconych „Powstrzymać przemoc domową” psycholog Elżbieta Leśniak 

 z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie zapewnia:  

71

                                                             
68 [Nieznany] Nasze bicie codzienne, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 257, s.8. 

. 

69 A. Zaremba, Ojcowie protestują, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 273, s. 25. 
70 E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 91.  
71 M. Lubaś-Harny, Niebieski alarm, „Gazeta Krakowska” 1997 nr 271, s. 1, 5. 



 

 

41 

 

Powyższa wypowiedź koresponduje z cytowanymi wcześniej paradoksalnymi lękami 

Melliburdy o to, że kampania może kojarzyć się z wartościami feministycznymi − 

rozumianymi jako wywrotowe, negujące dotychczasowy porządek. W dyskusjach wokół 

„Powstrzymać przemoc domową” w ciekawy sposób ścierają się dwie sprzeczne tendencje: 

 z jednej strony deklarowana konieczność przełamania pewnych stereotypów, rozpoczęcia 

dyskusji na temat, który dotychczas „stanowił tabu”, a z drugiej wyraźny opór wobec 

wyłaniającego się z krytycznej analizy nowego (już nie idealnego) wizerunku rodziny i 

zmian, które z nową sytuacją mogłyby się wiązać (zmiana sytuacji kobiet, zakaz bicia dzieci).  

Wiele tekstów opublikowanych w czasie trwania kampanii przyczyn problemu 

przemocy domowej upatrywało w „tradycji” i – często wyrażającej się choćby 

 w przysłowiach – obyczajowości:  

Przemoc domowa owiana jest stereotypami, bo jak inaczej określić przysłowie, które 

zakorzeniło się w naszej kulturze – „jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. Czas najwyższy 

skończyć z tego rodzaju mitami72

Negatywny wpływ stereotypowego, „tradycyjnego” postrzegania przemocy domowej 

podnosiły też inne teksty. W artykule Kat w kapciach z gazety „Temi” Kornelia Koba 

twierdzi:  

. 

Agresja wobec słabszej płci jest tradycyjnie wpisana w rolę mężczyzny i instytucję małżeństwa. 

Wynika też z powtarzanych od dawna błędów wychowawczych i przyjmowania zwyczajowego podziału 

ról między kobietę a mężczyznę73

Temat związku przemocy domowej z „tradycją” powrócił także w wywiadzie z Anną Nowak-

Krasowską, psychologiem w Poradni Zdrowia Psychicznego. Na pytanie „Jak bardzo tradycja 

zaważyła na rozwoju i – rzec można akceptacji – przemocy?”, psycholog (specjalista) 

odpowiada: „Bardzo, choć przykro o tym mówić. (...) jest przyzwolenie na bicie, społeczna 

akceptacja bicia dzieci, jako metody mającej pomagać małemu człowiekowi”

. 

74

 Tradycja jest zarówno punktem wyjścia, jak i głównym punktem odniesienia dla 

dyskusji wokół „Powstrzymać przemoc domową”. Z tego też wynika charakterystyczna 

.  

                                                             
72 [Am] Przemoc na cenzurowanym, „Gazeta Olsztyńska” 1997 nr 250, s. 5 
73 K. Koba, Kat w kapciach, „Temi” 1997 nr 48, s. 1, 6. 
74 W. Mołoń, Przyzwolenie na bicie, „Gazeta Codzienna Nowiny” 1997 nr 227, s. 10.  
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„schizofreniczność” reakcji na kampanię. Walka z problemem przemocy wiąże się bowiem 

 z niewygodnymi pytaniami o zasadność dotychczasowego „porządku”, z krytyczną analizą 

rodziny – a tym samym jej demitologizacją.  
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Rozdział VI 

Jak opisać i przedstawić przemoc? 
 

1. Kontrowersje wokół zdjęć 
 

Ważnym komentarzem dla kampanii „Powstrzymać przemoc domową” była tocząca 

się równolegle dyskusja dotycząca przemocy w mediach. Teksty krytykujące nasycenie 

przemocą filmów czy reklam pojawiały się często tuż obok i w kontekście materiałów 

kampanii: 

Szeroko nagłośniona przez media, w tym telewizję, akcja walki z przemocą w rodzinie z 

pewnością zasługuje na poparcie, ale wydaje się, że akcja taka powinna rozpocząć się przede wszystkim 

od samych mediów75

Zwrócenie uwagi na medium to w przypadku „Powstrzymać przemoc domową” bardzo 

istotna informacja, której nie interpretuję jedynie jako próby znalezienia zastępczego tematu, 

przesuwającego kwestię przemocy w inną sferę, mniej kontrowersyjną niż rodzinna. 

Omawiana przeze mnie akcja była w 1997 roku przedsięwzięciem szokującym i 

innowacyjnym. Do tej pory w Polsce nie próbowano mówić 

 o problemach społecznych językiem reklamy, nie wkraczano z silnym przekazem 

reklamowym w przestrzeń miejską. Wybór medium (przede wszystkim billboardów) 

 nie pozostał bez odzewu: 

. 

Dlaczego? „Bo zupa była za słona” – odpowiada jeden z plakatów, które będą do końca 

listopada ostrzegać przed stosowaniem przemocy w rodzinach. Zostaną rozlepione na dużych tablicach 

– tzw. billboardach – we wszystkich polskich większych miastach76

Nieomal każdy artykuł dotyczący „Powstrzymać przemoc domową” powoływał się na 

plakaty jako wizytówkę kampanii: „Skatowana kobieta i jej dziecko. I hasło «bo zupa była za 

słona»”. Takie plakaty pojawią się za kilka dnia na polskich ulicach”

. 

77

                                                             
75 E. Kabiesz, Przemoc medialna, „Gość Niedzielny” 1997 nr 47, s. 17. 

. Emocje budziło 

wpisanie problemu w przestrzeń miejską, ale też dosłowność jego przedstawienia. 

76 J. Piotrowska, Nie chcę tak żyć, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 258, s. 10. 
77 [SOL], Zatrzymajmy przemoc, dz. cyt. 
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Dziennikarze pisali, że billboardy „biją po oczach”78

Tymi twarzami otwieramy ludziom oczy. Patrzcie tak wyglądają nasze sąsiadki. I do ofiar 

mówimy: wiemy jak wyglądacie, wyjdźcie, pokażcie się. I do katów: uważajcie, bo wiemy co robicie 

swoim dzieciom i żonom I do policji, urzędników, instytucji – kiedy zadzwoni do was pobita kobieta, już 

nie możecie jej zbyć: to pani prywatna sprawa. Nikt nawet nie pomyślał, że na plakatach mogą się 

pokazać prawdziwe ofiary. To byłaby kolejna krzywda, narażanie na represje w rodzinie. Fotografia to 

teatr. Udawaliśmy sytuacje, które nie istnieją

. Tomasz Sikora, fotograf cytowany 

 w artykule na temat sesji zdjęciowej do kampanii, tłumaczył reklamową strategię stojącą za 

billboardami: 

79

Wypowiedź ta jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze podkreśla pretensje 

„Powstrzymać przemoc domową” do autentyczności. Po drugie natomiast powołuje się na 

niepisaną umowę z adresatem komunikatu, w ramach której odbiera on kampanię jako fikcję, 

akceptując jednocześnie podkreślaną „szczerość” przekazu. Pomimo zakładanych 

audiowizualnych kompetencji obywateli (głównie dużych miast, tam bowiem wisiały 

billboardy, oglądano telewizję i słuchano radia) obytych już zarówno z fotografią, jak 

 i z filmem, okazało się, że rozpoznanie przedstawionych sytuacji jako zainscenizowanych 

czy też „udawanych –, mimo że odnosiły się do rzeczywistego problemu – nie jest oczywiste. 

Do ojca Róży, dziewczynki sfotografowanej do plakatu „Bo musiał jakoś odreagować” 

niedługo po rozpoczęciu kampanii zaczęły spływać anonimowe listy od sąsiada, który o 

„zbrodniczych czynach” popełnianych za ścianą, dowiedział się − ku swemu zdziwieniu − 

dopiero z plakatów. Obok twarzy Róży na plakacie niedaleko jej domu ktoś dopisał farbą 

„Biedna Różyczka”. W listach anonim wygrażał: 

. 

Zbóju Ty jeden. Jak możesz tak dziecko katować? Zastanów Ty się! Bo jak nie, to Ci za to 

biedne stworzenie jaja powyrywam. Pilnuj się80

Dyrektor artystyczny Ammirati Artur Dynowski w artykule klarującym kontrowersje wokół 

materiałów reklamowych kampanii zastrzegał: „To miało być rozumiane przez wszystkich. 

Przez ofiarę, kata i obserwatorów”. Reakcje na mocny, celujący w przełamanie 

dotychczasowych rodzinnych narracji przekaz i naturalistyczne ujęcie tematu były jednak 

. 

                                                             
78 [ZW], Klapa niebieskiej linii, „Kurier Polski” 1997 nr 236, s. 1. 
79 W. Tochman, I tak wyglądałam tydzień temu, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 276, s. 22. 
80 Cyt. za: E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 99.  
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różne. Niektóre kobiety z przytułku w Brwinowe, z którymi rozmawiał dziennikarz „Gazety 

Wyborczej” Wojciech Tochman twierdziły, że zdjęcia są nieprawdziwe: „Mój mnie w życiu 

tak w twarz nie strzelił. Po brzuchach, po nerkach, po nogach kopał, to tak”81

Mój lał lał po twarzy. I mnie, i córkę lał. Jakbym zobaczyła ten plakat w tamtym życiu, to bym 

sobie pomyślała: o, tak wyglądałam tydzień temu. Już się trochę goi

. Inne 

przyznawały natomiast, że plakaty przypominają im ich domową tragedię: 

82

W obu przypadkach kobiety nie umiały odnieść się do kampanii z dystansem, emocjonalny 

stosunek do tematu narzucał dosłowne odczytanie przedstawionych zdarzeń jako historii 

zgodnych bądź nie z rzeczywistym (w ich przypadku) przebiegiem wydarzeń.  

.  

Kampania budziła wiele skrajnych emocji, temat – kontrowersyjny i niewygodny 

spotykał się często z odrzuceniem, a odbiorcy twierdzili, że to nie o nich i nie do nich:  

Na ścianie teatru Bagatela w Krakowie wielki billboard, dokładnie tu, gdzie niedawno wisiał 

Leszek Balcerowicz i „Mądry wybór – lepsze życie”. Teraz na plakacie pobita kobieta, „Bo zupa była 

za słona. – To okropne – mówi mieszkanka ulicy Krupniczej. – Co oni chcą przez to osiągnąć, że 

pokazują nam ten margines społeczny?83

Krytyka dotyczyła też braku numeru telefonu na plakatach oraz konkretnych informacji 

dotyczących możliwości uzyskania pomocy dla ofiar. Odbiorcy nie wiedzieli ani co z zrobić 

 z szokującym przekazem, ani – jeśli potrzebowali wsparcia – do kogo zwrócić się po pomoc: 

. 

Jakbym ja to zobaczyła kilka lat temu, to chyba nic bym nie zrobiła. No bo co? Gdzie pójść? Ta 

kobieta na zdjęciu mówi to, co ja i tak wiem. Że zupa była za słona. Ja dostałam w pysk, bo kotlet był 

mało słony84

− to wypowiedź kolejnej kobiety z ośrodka pomocy w Brwinowie. Z kolei młoda fotografka, 

osoba niedotknięta bezpośrednio problemem przemocy, w innym wywiadzie dotyczącym 

kampanii potwierdzała poprzednią konstatację, że trudno utożsamić się z przekazem 

zbudowanym na negatywnych emocjach: 

 

                                                             
81 W. Tochman, I tak wyglądałam tydzień temu, dz. cyt. 
82 Tamże. 
83 [ZW], Klapa Niebieskiej Linii, dz. cyt. 
84 W. Tochman, I tak wyglądałam tydzień temu, dz. cyt. 
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Ten plakat nie jest skierowany do mnie (...). Nie wiem jakie cele postawiła sobie agencja. Z 

tych zdjęć tego nie odczytuję. Czy ja, kobieta, której nikt nie bije, mam się włączyć w jakiś ruch obrony? 

A bita żona? No tak – pomyśli – ale co dalej? A facet, który bije? Co? Ma przeżyć olśnienie?85

Zwolennicy poglądu, że przestraszenie czy – nawet − grożenie odbiorcy kampanii społecznej 

jest skuteczne, wychodzą z założenia, że negatywny stan pobudzenia domaga się 

rozładowania – zmiany dotychczasowych postaw czy zachowań. Reklama społeczna zwykle 

takie emocje kanalizuje i jednocześnie nagradza (poczuciem samozadowolenia) za ludzki 

odruch: przelew, dar rzeczowy czy najprostsze wysłanie SMS-a. W przypadku „Powstrzymać 

przemoc domową” odzyskanie równowagi nie było tak proste, nie istniał bowiem jeden 

zdefiniowany sposób reakcji na niepokojący przekaz. Artykuł o znamiennym tytule Klapa 

Niebieskiej Linii w ten właśnie sposób krytykował kampanię: „Niestety żadna z reklam 

 nie informuje o numerze Niebieskiej Lini. Tak więc cała para idzie w gwizdek. 

Pokrzywdzeni ludzie jak byli, tak są bezbronni”

. 

86

Tak zdecydowałem i uważam, że to była słuszna decyzja. Billboardów było tylko 400 i one 

zrobiły to, co miały zrobić, czyli stworzyły emocjonalny stosunek do problemu i wywołały 

zainteresowanie ze strony mediów

. Inicjator kampanii Jerzy Mellibruda 

tłumaczył, że nieumieszczenie billboardów było całkowicie zamierzonym działaniem:  

87

Wyjaśnienie Mellibrudy nie wydaje mi się wystarczające, zwłaszcza że kampania – jak 

tłumaczono w założeniach − miała za zadanie bardzo silnie promować przecież Niebieską 

Linię, nie tylko zresztą jako system pomocowy, ale jako instytucję walczącą z ważnym 

społecznym problemem. Powody stojące za brakiem na plakatach chociażby numeru telefonu 

(który pojawiał się zarówno w spotach, jak i artykułach dotyczących kampanii) mogły być – 

jak przypuszczam − czysto techniczne . Na czas trwania kampanii uruchomiono co prawda 

jedną dodatkową linię telefoniczną, ale uboga infrastruktura i tak nie wytrzymywała 

wzmożonego zainteresowania: liczba (zrealizowanych) połączeń wzrosła o sto siedemdziesiąt 

procent, obie linie były nieustannie zajęte. To, o czym mówił post factum Mellibruda, celnie 

podsumowuje jednak nie tyle założenia, co dokonania kampanii. W doświadczeniu 

wizualnym myślenie zostaje przykute do naoczności, sprzężone z postrzeganiem, 

 a intelektualny odbiór ustępuje wrażeniowemu. To, że kampania „Powstrzymać przemoc 

. 

                                                             
85 Tamże.  
86 [ZW], Klapa Niebieskiej Linii, dz. cyt. 
87 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą, dz. cyt., s. 102. 
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domową” jasno zdefiniowała społeczny problem i oznaczyła go za pomocą wizualnych 

narzędzi, z pewnością wpłynęło na tak emocjonalny odbiór kampanii. 
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2. Kariera hasła „Bo zupa była za słona” 
 

Kontrowersje wokół „Powstrzymać przemoc domową” utkwiły Polakom w pamięci 

dzięki sloganowi, z którego większość z nas pamięta kampanię: „Bo zupa była za słona”. 

Powraca on w wielu tekstach na temat przemocy domowej (np.: „150 Polek ginie rocznie, bo 

»zupa była za słona«”88

W czasie trwania kampanii, ale i dużo później, powstało wiele żartów wokół koncepcji 

plakatu i dopełniającego go sloganu (m.in. „Bo nie miała orgazmu”) – banalizujących kwestię 

przemocy wobec kobiet lub w ironiczny sposób grających stereotypami ofiary i agresora („Bo 

sąsiadka ma nowe futro”). O popularności hasła świadczą głosy specjalistów z branży (i to 

kobiet!), wspominające ją przy okazji artykułu na temat najnowszej kampanii organizacji 

Woman Aid na portalu Marketing Kobiet: 

 ); pojawia się też jako tytuł, punkt wyjścia do rozważań albo istotny 

kontekst w artykułach poświęconych reklamom społecznym. W internecie, polskich 

publikacjach dotyczących reklamy społecznej, w prasie, a także w powszechnej świadomości 

„bo zupa była za słona” funkcjonuje jako sformułowanie − klucz, aluzja otwierająca bardzo 

szerokie pole semantyczne.  

Za słona zupa, która stała się sztandarowym hasłem pierwszej kampanii przeciw przemocy 

wobec kobiet w Polsce stanowi problem na całym świecie. (...) Oprócz genialnego hasła „Bo zupa była 

za słona”, które natychmiast przeszło do języka potocznego i jest używane do dzisiaj, były jeszcze dwa 

inne: „Bo była zbyt atrakcyjna” i „Bo musiał jakoś odreagować89

Świadectwem popularności i tego jak bardzo slogan oderwany został się od pierwotnego 

kontekstu jest potraktowanie „zbyt słonej zupy” dosłownie i wpisanie jej w nieformalne 

rozmowy, choćby użytkowników czatów portali kucharskich: 

. 

                                                             
88[jks, mj], 150 Polek ginie rocznie, bo „zupa była za słona”, „Wiadomości WP”, 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,150-Polek-ginie-rocznie-bo-zupa-byla-za-
slona,wid,11717814,wiadomosc.html?ticaid=1b48e, data ostatniej aktualizacji: 25.11.2009, data dostępu: 
5.03.2011.  
89 Kolejna zupa była za słona, „Marketing Kobiet”, http://marketingkobiet.pl/?p=227, data dostępu: 21.11.2010. 
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Hehe, słynne „bo zupa była za słona”... Co zrobić kiedy już się przesoli zupę. Czy jest jakiś 

sposób? Czy jest szansa, aby była jeszcze zjadliwa?90

Inny element semantyki sloganu wygrywa wspominanie go w kontekście brutalnych 

dyscyplin na sportowych forach internetowych: 

. 

Sportowe forum dyskusyjne ogłasza mały konkurs pt. „Bo zupa była za słona” na najładniejszą 

„mordeczkę” zawodnika po walce91

„Bo zupa była za słona” jako tytuł bloga dotyczącego relacji „jej” z „nim” i niewinnych 

domowych nieporozumień wykorzystuje wątek rodzinnego konfliktu, który kojarzy się 

 z hasłem. Z kolei stereotypem sterroryzowanej gospodyni domowej grają reklamy 

telewizyjnych seriali: 

. 

Zdesperowane, bo zupa była za słona? Nic podobnego! Panie z Wisteria Lane osiągną 

wszystko, co sobie zaplanują!92

Mimo zadomowienia się sloganu w potocznym języku Polaków, znaczenie 

powtarzanego już od trzynastu lat zwrotu nie zawsze jest jasne. Wątek „Bo zupa była za 

słona” na internetowym forum zaczyna się prośbą o zinterpretowanie powiedzenia 

zamieszczonego w tytule tematu. Życzliwy „TRS Broskow” odpowiada: „Każdy powód jest 

dobry, żeby dać w pysk”

. 

93. „Dark Angel” dodaje: „Każdy powód jest dobry, żeby dać w pysk. 

Exactly. Lepiej tego wyrazić się nie da”94

                                                             
90 [Linquist] „Takczysiak.pl”, http://www.takczysiak.pl/co-zrobic-z-przesolona-zupa, data ostatniej aktualizacji 
11.08.2009, data dostępu: 5.03.2011.  

. Wyjaśnienie wydaje się proste, jednak w 1997 

roku podczas trwania kampanii slogan budził konsternację. Na łamach „Gazety Wyborczej”, 

partnera medialnego akcji, Waldemar Pertyk przekonywał, że odbiorca kampanii nie wie, co 

billboard promuje: 

91[SFD], Bo zupa była za słona, Sportowe Forum Dyskusyjne, 
http://www.sfd.pl/Bo_zupa_by%C5%82a_zbyt_s%C5%82ona...-t108506.html, data ostatniej aktualizacji 
23.09.2003, data dostępu: 5.03.2011. 
92Seriale dobre na wszystko, Plejada, http://www.plejada.pl/1648,9,3,seriale-dobre-na-
wszystko,fotogaleria_duze.html, data ostatniej aktualizacji: 30.04.2008, data dostępu: 5.032011. 
93 Bo zupa była za słona, Bez tabu, http://beztabu.com/archive/index.php?t-7993.html, data ostatniej 
akutualizacji: 05.01.2007, data dostępu: 5.03.2011. 
94 Tamże. 
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Może posiniaczona twarz reklamuje zupę? Może za miesiąc pojawi się ta sama kobieta, ale 

uśmiechnięta? I hasło: nasza zupa jest w sam raz. Winiary albo Knorr95

Pomysłodawca plakatów Artur Dynowski twierdził, że takie podejście to perwersja, a Maciej 

Lipski odpowiedzialny za cały projekt kierując się zasadą „im więcej o nas mówią, tym 

lepiej” uznał karierę hasła za sukces: 

. 

Kampania głęboko zaistniała w ludzkiej świadomości (...). W przypadku kampanii 

komercyjnych firmy inwestują lata pracy oraz ogromne pieniądze w to, by ich przekaz, logo, bądź hasło 

zostały rozpoznawane i zapamiętane. Nam udało się tego dokonać zaledwie w jeden miesiąc96

Trudno osądzić, co miało decydujący wpływ na medialną nośność hasła. „Bo zupa 

była z słona” to tekst krótki, prosty; charakterystyczna inwersja szyku z jednej strony nadaje 

frazie potoczność, z drugiej natomiast automatycznie wpisuje ją w ówczesną polską 

(pop)kulturę. Jedną z inspiracji mogła być retoryka Mistrza Yody z Gwiezdnych wojen 

George’a Lucasa. Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje i Powrót Jedi − czyli trzy pierwsze 

części sagi, odnowione cyfrowo i uzupełnione o nowe sceny i ujęcia, które z różnych 

przyczyn nie mogły się znaleźć w pierwszej wersji, weszły do polskich kin wiosną właśnie 

1997 roku. Innym narzucającym się skojarzeniem jest tekst Franza (Bogusław Linda) z filmu 

Władysława Pasikowskiego Psy, który funkcjonował już wtedy jako kultowy: „Bo to zła 

kobieta była”. Pasikowski w latach dziewięćdziesiątych kręcił najpopularniejsze i najlepiej 

zarabiające filmy w III RP. Jego sukcesy świadczą o tym, że do pewnego stopnia trafnie 

odczytywał ówczesną rzeczywistość, a to, jak i o czym mówił, odpowiadało na społeczne 

potrzeby:  

. 

Jakiejkolwiek jakości nie były jego filmy, odnosił sukcesy i koniec wieku XX w polskim kinie 

popularnym należał do niego. A to znaczy, że publiczność nie raziła tego rodzaju mentalność i stosunek 

do płci, jaki pojawiał się w filmach Pasikowskiego97

− pisała Bożena Keff w tekście Psy Władysława Pasikowskiego czyli Polska jest 

twardzielem. „Bo zupa była za słona” brzmi jak gra z mizoginicznym tekstem Franza, ale 

także z historyczno-obyczajowym kontekstem, w który się wpisał. 

. 

                                                             
95 Cyt za: W. Tochman, I tak wyglądałam tydzień temu, dz. cyt. 
96 E. Mazurczak, Wywiad z Maciejem Lipskim, dz. cyt., s. 106.  
97 B. Keff, Psy Władysława Pasikowskiego, czyli Polska jest twardzielem [w:] Kino polskie 1989–2009. Historia 
krytyczna, red. A. Wiśniewska, P. Marecki, Wydawnictwo Krytyki Poltycznej, Warszawa 2010, s. 25. 
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Popularność hasła i jego przeniknięcie do języka potocznego nie świadczy 

jednoznacznie o sukcesie. W artykule z 2009 roku poświęconym Dwudziestu reklamom, które 

wstrząsnęły Polską czasopismo „Przekrój” podsumowuje dwadzieścia lat polskiej reklamy 

 i to, w jaki sposób zmieniła naszą rzeczywistość: „Nauczyła nas korzystać z banków, dbać 

 o higienę osobistą i wyostrzyła nasze poczucie humoru”98. O kampanii społecznej czytamy 

pod nagłówkiem Kwestia smaku: „Zbyt słona zupa dla wielu była nie do przełknięcia. Ale 

przynajmniej zaczęliśmy o niej mówić”99

Z pewnością kampania „Powstrzymać przemoc domową” stanowiła przełom, zarówno 

w mówieniu o przemocy domowej, jak i w sposobach walki ze społecznymi problemami. 

Bardzo istotnie wyszła poza świat przedstawiony w reklamie i przeniknęła do naszego życia 

codziennego. Z rzeczywistością wiązał ją zarówno cel, jak i zamysły kreatorskie, które 

budowały kampanię w oparciu o to, jak by(wa)ło w polskich domach (na poziomie 

doświadczenia), a także w polskim dyskursie (na poziomie przedstawienia). Transcendentny 

charakter „Powstrzymać przemoc domową” doskonale ujawnia jej „zadomowienie się” 

 w codzienności i to, jak duży wpływ wywarła na ówczesne i współczesne dyskusje wokół 

przemocy domowej czy reklamy społecznej. Warto jednak pamiętać, że uchwycona przez 

„Powstrzymać przemoc domową” rzeczywistość jest przede wszystkim europejska 

 i oczywiście w istotny sposób „bardzo polska”, a zatem nieprzetłumaczalna. Jako ilustracja 

do tej tezy niech posłuży inna przeróbka kampanijnego billboardu − rysunek satyryka 

„Przekroju” Marka Raczkowskiego, w którym żartuje on z eksportowego potencjału 

kampanii: „Postanowiliśmy powtórzyć naszą kampanię przeciwko przemocy w rodzinie także 

w inych krajach”

.  

100

                                                             
98 M. Rachid Chehab, A. Fiedorowicz, 20 reklam, które wstrząsnęły Polską, „Przekrój” 2009 nr 46. 
http://www.przekroj.pl/wydarzenia_kraj_artykul,5894.html?print=1, data dostępu: 5.03.2011. 

. Kobieta na plakacie jest szczelnie otulona burką. 

99 Tamże.  
100Bo zupa była za słona, „Kurwa mać! Zupa z rysunkami Marka Raczkowskiego”, 
http://raczkowski.soup.io/post/52896667/Bo-zupa-by-a-z-s-ona, data ostatniej aktualizacji: 13.04.2010, data 
dostępu: 5.03.2011. 
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Rozdział VII 

Przemiany intymności i demitologizacja rodziny 
 

Przywołany rysunek Raczkowskiego komentuje nie tylko polskie uwarunkowania 

kampanii, ale też jej inną właściwość. Akcja „Powstrzymać przemoc domową”, portretując 

rodzinę w kontekście transformacji (politycznej i obyczajowej), uchwyciła ją w formie na 

granicy wyczerpania – forma ta szybko stała się nieaktualna, nieadekwatna, a zatem w 

pewnym sensie niezrozumiała. Zamiast warunkować debatę dotyczącą rodziny i dręczących ją 

problemów kampania stanowiła punkt wyjścia i odniesienia (a zarazem świadectwo) dla 

dynamicznych przemian tej instytucji.  

Samo przeprowadzenie kampanii było świadectwem czasu. Cytowany już 

wielokrotnie Jerzy Mellibruda, pytany o ocenę kampanii, jako jeden z sukcesów podawał 

wprowadzenie kategorii „przemoc domowa” i skupienie uwagi na tym problemie101

Warto podkreślić również etymologię terminu „przemoc domowa”, który przez tę kampanię 

zaistniał i zaczął funkcjonować w języku polskim jako zwrot odwołujący się do szeroko rozumianej 

przemocy w rodzinie. „Przemoc domowa” (ang. domestic violence) jest wyrażeniem przejętym 

bezpośrednio z języka agielskiego, określającym wszelkie akty przemocy wobec bliskich osób

. 

 W podsumowaniu kampanii dla Fundacji Komunikacji Społecznej Ewa Mazurczak także 

podkreśla zaczenie samego nazwania-rozpoznania problemu, dotychczas funkcjonującego 

jako „tabu”, czyli objętego „zmową milczenia” świadectwa autocenzury społeczności, która 

 o danych problemach nie mówi, a często nawet ich nie zauważa:  

102

Zdefiniowanie przemocy w domu jako problemu, z którym walczyć powinna rządowa 

instytucja, świadczy o istotych przesunięciach pomiędzy tym, co powszechnie uznawane za 

publiczne, i tym, co prywatne. Te przesunięcia, tak silnie wygrywane przez drugą falę 

feminizmu w haśle „prywatne jest polityczne”, stanowią pierwszy krok ku demokratyzacji 

sfery prywatnej. Zdaniem Anthony’ego Giddensa zakaz stosowania przemocy ma kluczowe 

znaczenie dla realizacji ideału demokracji jako emancypacji, a przesunięcia na granicy 

. 

                                                             
101 E. Mazurczak, Wywiad z Jerzym Mellibrudą, dz. cyt., s. 102. 
102 E. Mazurczak, Powstrzymać przemoc domową, dz. cyt., s. 99 
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prywatne – publiczne znajdują swoje potwierdzenie w nowej aktywności politycznej, 

„polityce życia”103

Demokratyzacja intymności na poziomie codziennym ujawnia się w tak zwanej 

„czystej relacji”. W związkach opartych na asymetrii sił dochodzi do przemocy i nadużyć. 

Zdaniem Giddensa najczęściej (co zgadza się również z rozpoznaniami analizowanej 

kampanii) do przemocy fizycznej uciekają się mężczyźni i używają jej przeciwko słabszym 

od siebie. Giddensowska „czysta relacja” stanowi alternatywę dla „tradycyjnego” układu sił: 

opiera się na nowym typie miłości – uczuciu czynnym i warunkowym, kłócącym się z „tylko” 

i „na zawsze” kompleksu miłości romantycznej; wiąże się z tym duża częstotliwość separacji 

i rozwodów. Termin „czysta relacja” odnosi się także do związków nieheteroseksualnych. Jest 

symbolem emancypacji (nie tylko) kobiet, a także strukturalnym oparciem dla demokratyzacji 

wszystkich związków przyjacielskich i rodzinnych (w tym także pomiędzy rodzicami 

 a dziećmi).  

.  

Zarysowane przez Giddensa tendencje znajdują odbicie w polskiej rzeczywistości, 

choć jako wyniki analiz społeczeństwa Stanów Zjednoczonych nie są w stanie dokładnie jej 

opisać. Wymieniane przez amerykańskiego socjologa symptomy przemian w kontekście 

„Powstrzymać przemoc domową” występują raczej po stronie lęków i zarzutów związanych 

 z kampanią niż rzeczywistych działań. Rodzina opisana w interpretacji bohaterów kampanii 

stanowi punkt odniesienia dla polskiej obyczajowości konserwatywnej, która dominowała 

 w latach dziewięćdziesiątych (choć w opinii wielu społecznych aktywistów, a zwłaszcza 

feministek od tego czasu niewiele się zmieniło104

                                                             
103 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. 
A. Szulżycka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, s. 232. 

). Przyznanie autonomii (i praw) 

poszczególnym członkom rodziny wiąże się z lękiem o jej rozbicie. Natomiast działania 

 zmierzające do zwiększenia kompetencji państwa w zakresie opieki nad obywatelami 

oskarżane są o totalitarne zapędy. Słowa klucze znaczące polskie obawy związane z 

104 W artykule z marca 2008 Agnieszka Graff, komentując ówczesne feministyczne batalie, odnosi się do 
własnej książki z 2001 roku: „Ta książka miała się zdezaktualizować (...). Polska miała się ucywilizować, 
unowocześnić, a następnie wymościć sobie gniazdko w zjednoczonej, liberalnej i równościowej Europie (...). 
Seksizm po polsku wydawał mi się czymś groteskowym, anachronicznym, niemal już świadomym własnej 
śmieszności. Bo czy można traktować serio cmok-nonsens oraz wiarę w „płeć mózgu” jako przejawy polskiej 
specyfiki kulturowej? Czy można uważać niemal całkowity zakaz przerywania ciąży za światły kompromis, 
 a nawet zmierzać do zaostrzenia ustawy? Teraz już wiemy, że można”. Cyt. za: A. Graff, Świat nadal bez 
kobiet, „Wysokie Obcasy” − dodatek do „Gazety Wyborczej”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/1,96856,4995442.html, ostatnia aktualizacja: 10.03.2008, data dostępu: 5.03.2011. 
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obyczajową rewolucją, które bardzo często pojawiają się w przywoływanych w analizie 

artykułach dotyczących kampanii to: feministka, klaps i Kościół.  

Kościół jest w kontekście kampanii zarówno punktem odniesienia, jak i stroną 

 w dyskusji potępiającej przemoc w rodzinie − a w  konsekwencji demontującej tradycyjny 

model domowych relacji. Zrekonstruowanie katolickiego spojrzenia na kwestię małżeństwa 

 i (nie)możliwość jego rozwiązania pozwala lepiej zrozumieć artykułowane przez instytucję 

opory przed akceptacją „czystej relacji” jako alternatywy dla tradycyjnego definiowanego 

małżeństwa. Kościół nie dopuszcza rozwiązania węzła małżeńskiego, może jedynie 

stwierdzić, że nigdy nie został on zawiązany. Sprzeciwia się też komponentom „czystej 

relacji”, na przykład wyzwoleniu seksualnemu, którego symbolami są antykoncepcja i 

aborcja. W świetle nauki Kościoła zapobieganie ciąży jest „działaniem wewnętrznie złym”, 

grzechem, który „neguje suwerenną rolę Boga w przekazywaniu życia ludzkiego”105

Inną istotną dla wpisania kampanii w historyczno-społeczny kontekst datą jest ta, na 

którą − tłumacząc lęki przed kontrowersjami wokół „Powstrzymać przemoc domową” − 

powoływał się Mellibruda, czyli listopad 1997. Wtedy to (właśnie w momencie rozpoczęcia 

kampanii „Powstrzymać przemoc domową”) nowo wybrany premier Jerzy Buzek rozwiązał 

Biuro Rządowego Pełnomocnika do spraw Kobiet i Rodziny i powołał w to miejsce Biuro 

Rządowego Pełnomocnika do Spraw Rodziny pod kierownictwem Kazimierza Kapery (posła 

wywodzącego się ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, znanego ze swoich 

kontrowersyjnych poglądów na temat społecznej roli kobiety, mężczyzny i rodziny). Pierwszą 

decyzją nowego pełnomocnika było zawieszenie realizacji programu „Przeciw przemocy – 

wyrównać szanse”, przygotowanego wspólnie przez ekspertów poprzedniego rządu i Program 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju. Innowacyjną stronę programu 

. To 

właśnie ustawa antyaborcyjna z 1993 roku, przekreślająca prawa przysługujące kobietom w 

czasach PRL (trzeba pamiętać, że polska dynamika przemian obyczajowych związana jest 

silnie ze zmianami historycznopolitycznymi) jest graniczną datą w kontekście obyczajowych 

przemian lat dziewięćdziesiątych. Rola Kościoła w procesie konsolidowania się młodej 

polskiej demokracji, a także prezentowane przez niego „tradycyjne” konserwatywne poglądy 

stanowią bardzo istotny kontekst dla analizowanej kampanii. 

                                                             
105 A. Chałupnik, Pigułka, [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, dz. cyt., s. 242. 
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stanowił zamiar uruchomienia linii kredytowej dla osób pokrzywdzonych – kredyty 

pomagałyby ofiarom w ekonomicznym usamodzielnieniu się (według konserwatywnej 

retoryki: rozbiciu rodziny). 22 stycznia 1998 roku, tuż po zakończeniu kampanii 

„Powstrzymać przemoc domową”, Kapera przedstawił opinii publicznej założenia rządowego 

programu polityki prorodzinnej. Z programów szkolnych usunięto wychowanie seksualne, 

wycofano też subsydia na środki antykoncepcyjne, w wyniku czego stały się one zbyt drogie 

dla wielu kobiet. Z końcem stycznia 1998 rząd ratyfikował konkordat ze Stolicą Apostolską, 

w ramach którego wprowadzono w życie tak zwaną konkordatową formę zawarcia 

małżeństwa. Mimo zachowawczego (albo wręcz wstecznego) charakteru deklaracji rządu, 

wciąż budziły one wiele kontrowersji. Prasa atakowała programy aktywizujące zawodowo 

kobiety, które na rzecz kariery miałyby rezygnować z prokreacyjnego powołania, bardzo 

nieufnie podchodzono też do zamiaru podniesienia ich wieku emerytalnego106

Obyczajowo-polityczna atmosfera lat dziewięćdziesiątych, z naciskiem na rok 1997, w 

którym została przeprowadzona kampania, pomaga w zrozumieniu semantycznych przesunięć 

w kolejnych istotnych dla recepcji „Powstrzymać przemoc domową” słowach „feministka” i 

„klaps”. „Feministka”, jak tłumaczy w książce Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach 

Agata Chałupnik: 

. 

 W powszechnym przekonaniu szczytem kobiecych marzeń była z pewnością nie kariera, 

 a troska o domowe ognisko.  

[to] w głównym nurcie dyskursu publicznego często określenie ironiczne, nieledwie obelga. Na 

figurę „radykalnej feministki” w tym dyskursie składa sie zlepek rozmaitych stereotypowych cech, 

niekiedy dość daleko kojarzących się z rónymi fazami historii ruchu kobiecego. Feministka to kobieta 

samotna (czasem lesbijka), bezdzietna, chodząca bez biustonosza. Nadto niewydepilowana, 

nieumalowana, nieładna, agresywna i pozbawiona poczucia humoru107

W podobny sposób stereotyp, do którego odsyła słowo „feministka” opisuje Magdalena 

Środa: 

. 

                                                             
106 T. Bochnac, Sejmie, czas na rodzinę, „Życie” 1997 nr 259, s. 10. 
107 A. Chałupnik, Feministka, [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, dz. cyt., s. 77. 
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Feminizm, zgodnie z potocznym rozumieniem tego słowa, stanowi ideologię kobiet samotnych, 

agresywnych, radykalnych pod każdym względem, być może nawet lesbijek, które na wiecach lub w 

siłowniach walczą z tym, „co naturalne”, „boskie”, „tradycyjne”108

„Naturalną, boską, tradycyjną” i niekwestionowaną podporą i zarazem trzonem tradycyjnej 

patriarchalnej rodziny jest oczywiście mężczyzna. Jego krytyczny wizerunek (na przykład 

jako napastnika) chwieje podstawami rodziny. Rodzące się z kontestacji lęki prowokują 

agresję, a ta obraca się przeciwko postulującym zmiany. Stereotyp feministki (w głosach na 

temat kampanii stanowiący często jedyną przeciwwagę dla figury ofiary) był i jest w polskiej 

debacie publicznej tak silny, że wiele kobiet i ruchów społecznych wprost odcina się od 

feminizmu – widać to właśnie na przykładzie kampanii. Przytoczenie tego kontekstu 

 w odpowiednim świetle stawia wyrażane przez Mellibrudę paradoksalne obawy o 

niepowodzenie kampanii, związane z postrzeganiem działań PARPA jako feministycznych.  

. 

„Klaps”, który wielokrotnie pojawiał się w artykułach dotyczących kampanii jako 

przykład „innego, niegroźnego bicia”, to także słowo pod każdym względem „polityczne”. 

Pierwszy raz (w omawianym znaczeniu) użył go poseł Marek Jurek, w dyskusji na temat 

ratyfikowanej przez Polskę w styczniu 1993 roku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

która defniuje problem kar cielesnych w kontekście problematyki praw człowieka: 

„Proponowany zapis w Karcie Praw i Wolności Marek Jurek nazywa »penalizacją klapsa 

 w pupę«”109

Nie przypuszczam, by poseł Marek Jurek był okrutnikiem i rzeczywiście myślał z przyjemnością 

o karze chłosty wymierzanej ceremonialnie dzieciom przez rodziców i nauczycieli (...). Poseł Marek 

Jurek podszedł do sprawy w sposób ideologiczny. Ideologia nakazuje mu walkę z deformacjami 

społeczeństwa konsumpcyjnego, „permisywnego”. Poseł przeciwstawia się więc permisywizmowi, 

liberalizmowi, naruszaniu autorytetów. Przeciwstawia się ograniczaniu rodzicielskiej władzy. Ma 

zapewne przed oczami patriarchalny wzorzec rodziny, patriarchalny model społeczeństwa, z surowym i 

sprawiedliwym ojcem w centrum

 − pisze w artykule z maja 1993 roku Andrzej Osęka i zaraz dodaje:  

110

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” bardzo trafnie analizuje wypowiedź Marka Jurka, 

która – pośrednio − sprzeciwia się zmianom w sposobie postrzegania rodziny  jako relacji, 

która powinna być poddawana refleksji (zarówno indywidualnej, jak i instytucjonalnej). 

. 

                                                             
108 M. Środa, Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s.14.  
109 A. Osęka, Wiara w rózgę, „Gazeta Wyborcza” 1993 nr 124, s. 8. 
110 Tamże. 
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Widoczne opory przeciwko opiekuńczym gestom państwa (powszechnym w Skandynawii) 

wiążą się między innymi z wypracowanym przez lata komunizmu brakiem do niego zaufania. 

Ponadto, instytucjonalne rozpoznanie kobiety i dziecka jako osobnych bytów rozbija myślenie 

o rodzinie jako całości reprezentowanej przez mężczyznę. Indywidualizacja i emancypacja 

członków rodziny nieuchronnie prowadzi do umniejszenia roli tej „podstawowej komórki 

życia społecznego”.  

 Rodzina i małżeństwo stanowią samo centrum problematyki obyczajowej w każdej 

epoce. Dla polskiej moralności w gorączkowej dobie transformacji rodzina i jej 

dotychczasowa stałość, trwałość i niepodważalność była naturalnym punktem odniesienia. 

„Naturalny” jest tu zresztą istotnym określeniem – tradycyjna rodzina to bowiem od dawna 

coś przezroczystego, „danego” (oczywisty stan rzeczy, najważniejszy przedmiot aspiracji, 

najistotniejsza wartość). „Powstrzymać przemoc domową” to przykład, a zarazem 

świadectwo istotnego przełomu w myśleniu o rodzinie – kampania wpisuje ją bowiem 

 w obszar działania instytucjonalnego, przestrzeń sporów i konfliktów, przedstawia jako 

relację która wymaga ciągłej pracy. W ten sposób przesuwa ją z porządku natury – rzeczy 

danych i niepodlegających dyskusji, w porządek kultury, w którym wszystko opiera się na 

społecznych umowach i ich redefinicjach. Rodzina występująca w kampanii „Powstrzymać 

przemoc domową” została odarta z mitu. Mit za Rolandem Barthes’em rozumiem tu jako 

sposób symbolicznego porządkowania − strukturyzowania świata, który przekształca historię  

 w naturę, „zmusza rzeczywistość do przejścia w stan słowa”111. Jak pisze Barthes: mit „jest 

niewinny, bo jego intencje zostały znaturalizowane”112 − niezmienny stan rzeczy nie domaga 

się przecież nieustających potwierdzeń i wyjaśnień. Tym, co pozwala uwierzyć w mit, 

przyjmować go za oczywisty jest to, że nie dostrzegamy w nim konstrukcji − systemu 

semiologicznego. Tam, gdzie zachodzi ekwiwalencja (na przykład: rodzina – poczucie 

bezpieczeństwa), dostrzegamy pewien proces przyczynowy. To przemieszanie można też 

wyrazić inaczej: „Każdy system semiologiczny jest systemem wartości; ale konsument mitu 

uważa znaczenie za system faktów: mit czyta się jako system oparty na faktach”113

                                                             
111 R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008, s. 240. 

.  

112 Tamże, s. 263. 
113 Tamże, s. 264. 
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Kampania „Powstrzymać przemoc domową” dokonała wielopoziomej demitologizacji 

rodziny. W dużej mierze tłumaczy to ogromny odzew, z którym się spotkała, tłumaczy też ton 

i treść dyskusji wokół akcji. Przyłożenie teorii Barthes’a do zjawiska, jakim było 

„Powstrzymać przemoc domową”, zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, świadczy o 

ogromnej roli kampanii w stworzeniu koniecznych warunków dla postulowanej przez nią 

społecznej zmiany: redefinicję umowy społecznej musi poprzedzić zdefiniowanie jej 

dotychczasowego kształtu poprzedzone demontażem mitycznej konstrukcji. Po drugie, 

podkreśla wagę i zasadność analiz takich, jak powyższa, które pozwalają zwalczyć 

bezradność wobec otaczających nas zewsząd przebranych w mityczną szatę komunikatów, 

 a tym samym lepiej rozumieć rzeczywistość114

                                                             
114 „Rozwój reklamy, wysokonakładowej prasy, radia, ilustracji, nie mówiąc już o przetrwaniu niezliczonej 
liczby komunikacyjnych rytuałów (rytuałów społęcznych pozorów), sprawia, że stworzenie nauki 
semiologicznej jest pilniejsze niż kiedykolwiek. Ileż obszarów prawdziwie «nieznaczących» przemierzamy w 
ciągu jednego dnia? Mało, a czasem żadnego”. Tamże, s. 243.  

. 
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Zakończenie 
 

 
Obiekt przestaje być ważny. 

Nikt nie musi widzieć moich wypchanych zwierzątek. 

To już mentalnie działa, kurwa, już im się pierdoli115

Katarzyna Kozyra 

. 

 

 

Pracą dyplomową Katarzyny Kozyry – polskiej rzeźbiarki, fotografki i twórczyni 

instalacji wideo – której dotyczy powyższy cytat była Piramida zwierząt (1993). Obiekt, 

inspirowany motywem z baśni Braci Grimm Trzej muzykanci z Bremy, przedstawiał 

ustawione na sobie martwe, wypchane zwierzęta: konia, psa, kota i koguta. Elementem 

instalacji był też film wideo rejestrujący śmierć prezentowanego w Piramidzie... konia. Praca 

– traktująca o społecznej hipokryzji związanej z tematem śmierci zwierząt – zdobyła spory, 

głównie negatywny, rozgłos w prasie i telewizji. Artystka zyskała miano dyżurnej 

skandalistki: „Rozgłos wokół pracy spowodował, że do Kozyry przylgnęło miano artystki 

kontrowersyjnej”116

Inspiracją do napisania tej pracy była chęć zbadania tego, co kryje się za popularnym 

sloganem „Bo zupa była za słona”. Uważna rekonstrukcja materiałów kampanii 

. Zarówno pracę rzeźbiarki, jak i ją samą atakowali „koledzy artyści”, 

krytycy sztuki i oburzeni ludzie spoza branży poświęcając Piramidzie... i jej autorce artykuły 

oraz listy do redakcji. Dyskutowano niby o sztuce, zwłaszcza tej „prawdziwej”, skandalicznie 

często jednak pomijając rzetelny i sprawiedliwy opis samego dzieła. Kontrowersyjny cytat z 

Kozyry nie otwiera podsumowania mojej pracy bez przyczyny. Jej wypowiedź zgrabnie i 

zwięźle odnosi się do pozornie oswojonych tematów i zjawisk, w skonwencjonalizowanym 

języku publicznej debaty powtarzanych bezmyślnie, funkcjonujących w oderwaniu od 

kontekstu, intencji, a nawet od jakiejkolwiek treści.  

                                                             
115 Z wiaderkami świńskim truchtem (Rozmowa z Katarzyną Kozyrą), [w:] A. Żmijewski, Drżące ciała. 
Rozmowy z artystami, Bytomskie Centrum Kultury i Korporacja Ha!art, Bytom – Kraków 2006, s. 169. 
116 Cytat za Katarzyna Kozyra, „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Kozyra, data ostatniej 
aktualizacji:4.03.2011, data ostatniego dostępu: 12.04.2011. 
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„Powstrzymać przemoc domową” pozwoliła odrzeć ją z aury kontrowersji. Zwróciła uwagę 

na rozdźwięk pomiędzy tym, co było treścią kampanii, a tym jak tę treść czytano i 

przetwarzano, czyli, co o kampanii mówiono i jak pisano. Społeczny komentarz, przypinający 

kampanii łatkę skandalu, okazał się co najmniej równie ważny, co sama kampania. Podkreślił 

potrzebę zbadania szerszego kontekstu do dyskusji toczącej się wokół „Powstrzymać 

domową”. 

 

To, co ludzie mówią i piszą – a zatem to, co są gotowi wyznać bądź przyznać 

publicznie – warunkują normy kulturowe, a także coś mniej od nich uchwytnego, obyczaje, 

jak pisze Małgorzata Szpakowska, „utkane tyleż ze sztywnych procedur i zasad, co z ulotnych 

przeświadczeń i uprzedzeń”117

 

. Opinie wyrażane bezpośrednio i pośrednio przez uczestników 

debaty poświęconej „Powstrzymać przemoc domową” pozostają w ścisłym związku z 

kontekstem obyczajowym Polski lat dziewięćdziesiątych. Znaczący jest już sam podniesiony 

przez kampanię temat przemocy domowej: jego wybór świadczy o istotnym przesunięciu 

granic pomiędzy tym, co prywatne, i tym, co publiczne, a także o wiążącym się z tym 

przesunięciem granic wstydu (przemoc domowa staje się bowiem czymś, o czym można lub 

nawet należy mówić „na głos”). To rozpoznanie częściowo potwierdzają analizowane listy i 

artykuły, jednak spora część wypowiedzi świadczy też o trudnościach z przystosowaniem się 

do nowych granic i wynikających z tego napięciach. Z materiałów kampanii i analizowanych 

artykułów wynika, że rodzina pozostaje, przynajmniej w sferze deklaracji, istotną wartością i 

ważną społeczną instytucją, przeżywającą jednak – żeby użyć pojawiających się w cytatach 

sformułowań – kryzys. Mimo że wciąż dla Polaków istotna, rodzina staje się 

nieprzezroczystym – nieoczywistym elementem rzeczywistości, który poddać można analizie 

i krytyce.  

Innym istotnym obyczajowym przełomem widocznym zarówno na poziomie 

poprzedzającej kampanię diagnozy sytuacji społecznej, jak i na poziomie analizy komentarzy 

jest raczkujący indywidualizm Polaków. Jednym z rozpoznań PARPA, na który odpowiedzieć 

miała kampania, była niechęć obywateli do ingerencji w „wewnętrzne sprawy rodziny”. 

Czynnikiem warunkującym tę niechęć z pewnością była (i jest) wspomniana, wciąż 

                                                             
117 M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2003, s. 12. 
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konstytuująca się granica pomiędzy tym, co publiczne, a tym, co prywatne. Na trudności 

związane ze zdecydowaniem się na pomoc innym wpływ ma też jednak rosnące poczucie 

indywidualizmu, a także coraz rzadziej skrywany zwykły egoizm. Nie mam na myśli tego, jak 

i czy Polacy wcześniej reagowali na trudne sytuacje innych – nie jestem w stanie tego tu 

zbadać. Uważam natomiast, że zmiana zaszła w sferze dyskursu: oto nagle do obojętności na 

cudzy problem można się przyznać, być może nawet się nią pochwalić (podkreślając tym 

samym swoją niezależność i odcinając się od niewygodnego tematu). Na ów egoizm wskazać 

można, posługując się określeniem „cudzy problem” (albo SEP – somebody else’s problem) 

zaproponowanym przez Douglasa Adamsa118

 

 i odnoszącym się do technik unieważniania 

różnych spraw w dyskursie publicznym. Taktykę tę stosują w kontekście analizowanej 

kampanii zarówno wyobrażeni, „wirtualni” odbiorcy wpisani w przekaz kampanii, jak i ci 

rzeczywiści, których głosy cytuję w pracy. „Cudzy problem” widać już w założeniu 

inicjatorów akcji, zakładających, że Polacy uważają przemoc za temat egzotyczny, 

marginesowy i wstydliwy; dostrzec ją można także w wypowiedziach ludzi, którzy twierdzą, 

że temat kampanii ich nie dotyczy, a całe przedsięwzięcie „nie jest do nich skierowane”. 

Postawy SEP wreszcie upatrywałbym u podstaw większości żartów dotyczących kampanii, 

także tych „o zupie”. Skoro bowiem kampania nas nie dotyczy czy nie obchodzi, nie 

poczuwamy się do pomocy, to z cudzego nieszczęścia wolno nam się nawet śmiać. Ten 

śmiech działa zarazem jak mechanizm zwrotny: usprawiedliwia i potwierdza naszą 

obojętność wobec rzeczy śmiesznej i nieważnej.  

Emancypowaniu się z bliskiej wspólnoty i obojętności na problemy sąsiadów 

towarzyszy rosnące zainteresowanie zagranicą, a także przekonanie, że rozwiązania 

wprowadzane w innych krajach (takich jak Szwecja czy Stany Zjednoczone) mogą zostać 

przeniesione na polski grunt. Świadectwem sukcesu kampanii staje się jej potencjał 

eksportowy, którym chwali się dyrektor Ammirati Puris Lintas, a z którego śmieje sie 

Raczkowski. Problemy polskich emigrantów (o których można wreszcie otwarcie mówić i 

pisać) w Szwecji stanowią istotne tło debaty toczącej się wokół polskiego ustawodawstwa. 

 

                                                             
118 Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, 
K. Dunin, A. Piotrowski, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991, s. 19. 
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Oprócz tego, o czym i w jaki sposób dyskutowano w kontekście kampanii 

„Powstrzymać przemoc domową”, interesują mnie także dosłownie rozumiane przestrzenie 

tej dyskusji, czyli wykorzystane w niej media: reklama, prasa oraz internet. Pisałam już o 

tym, że wybór reklamy (i to w formie multimedialnej: filmu, radiowego spotu, a także 

przeznaczonego na billboardy plakatu), a także szerzej – kampanii społecznej jako medium 

dla rozwiązania społecznego problemu wydaje mi się w kontekście lat dziewięćdziesiątych 

bardzo znamienny i to zarówno ze względów politycznych, jak i kulturowych. Nadawcy 

komunikatu, tłumacząc zamiar przeprowadzenia kampanii i uzasadniając zamknięcie 

promowanej treści w przekazie reklamowym, jeszcze teraz gubią się w definicyjnych 

rozpoznaniach. Zgodnie jednak podkreślają nowoczesność swojego podejścia, chętnie przy 

tym powołując się na zachodnie wzorce. Ich wybór świadczy też o tym, że kampania, 

zachowując pozory zwracania się do całego społeczeństwa, swoje przesłanie adresowała 

głównie do odbiorcy wielkomiejskiego. W latach dziewięćdziesiątych, co prawda, w 

większości wiejskich domów są już telewizory, ale za to plakaty rozwieszone na billboardach 

– na których znajomość powoływało się tylu respondentów i respondentek – zobaczyć można 

już tylko w mieście. Potwierdza to rozpoznanie, że w Polsce lat dziewięćdziesiątych mamy do 

czynienia z ukonstytuowanym społeczeństwem miejskim, a miejski styl życia zdecydowanie 

dominuje sferę wyobrażeń o stylu życia w ogóle. Kampania, nawet jeśli zwraca się do 

mieszkańca wsi, mówi do niego w ten sam sposób jak do mieszkańca miasta, posługując się 

narzędziami komunikacyjnymi wpisanymi w przynależną mu przestrzeń (odzyskiwaną na 

rzecz debaty publicznej) i charakterystyczną dla miejskiego stylu życia. Inną przemianą w 

kontekście medialnym, o której chciałabym wspomnieć, a którą widać na przykładzie analizy 

recepcji kampanii jest internetowa rewolucja lat dziewięćdziesiątych i powolne przenoszenie 

się głównej dyskusji publicznej w przestrzeń internetową. O ile o samej kampanii pisano 

(właściwie tylko) na łamach prasy, o tyle o przechwyconym haśle „Bo zupa była za słona” już 

prawie wyłącznie na forach, blogach albo w artykułach publikowanych online. 

  

Na koniec, chciałabym jeszcze raz wrócić do figury rodziny, która jako centrum 

problematyki obyczajowej, a także główny temat analizowanej kampanii, siłą rzeczy stała się 

ważnym bohaterem tej pracy. Przesuwanie się granic wstydu, wiążące się z tym przyzwolenie 

na rozwiązywanie osobistych problemów „poza domem”, a także indywidualizacja 

poszczególnych członków rodzinnej wspólnoty w znaczący sposób osłabiła struktury, w 
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których dotąd funkcjonowała rodzina. Nie chcę przez to powiedzieć, że to kampania znaczyła 

jej koniec, że wieszczony w reakcjach na „Powstrzymać przemoc domową” kryzys rodziny 

nieuchronnie oznaczać musi kres jej wielowiekowej egzystencji. Z pewnością natomiast w 

miarę postępowania nakreślonych przeze mnie tendencji, a także w miarę bogacenia się 

polskiego społeczeństwa rodzinę – jako instytucję coraz mniej jednostce konieczną dla 

(prze)życia – czekają istotne przemiany. Przede wszystkim niosą one ze sobą potencjał 

emancypacyjny – łączy się to z opisywaną już indywidualizacją poszczególnych członków 

rodziny, zwłaszcza kobiet i dzieci. Istotną przeciwwagą dla umacniania się pozycji słabszych 

do tej pory uczestników życia rodzinnego, coraz silniej obecnych w przestrzeni i dyskursie 

publicznym, jest wprost proporcjonalne osłabienie i dewaluacja (przynajmniej w granicach 

rodziny) pozycji mężczyzny. Poza listem Stowarzyszenia Praw Ojca żadna z reakcji na 

kampanię nie próbuje nawet polemizować z nakreślonym przez kampanię wizerunkiem 

agresywnego i bijącego ojca. Jego rola jako potencjalnego opiekuna czy czułego taty wydaje 

się nie tylko niedostrzegalna czy też niewidoczna, ale jakby niemożliwa.  

 

Indywidualizm czy raczej zainteresowanie jednostką ma też wymiar systemowy. Rok 

1989 przestawił akcenty z dążeń i walk wspólnotowych na zmagania indywiduum: na rynku 

pracy i w szeroko pojętym życiu emocjonalnym. Prawo jednostki do wolności stało się jej 

prawem do zdrowego (także pod względem emocjonalnym) rozwoju, wolnego od przemocy i 

toksycznych związków rodzinnych. Analizowana przeze mnie walka przeciwko przemocy 

domowej przywodzi na myśl inny, bardzo chętnie podejmowany przez polską kampanię 

społeczną problem: nadmierne spożycie alkoholu. Pijaństwo (alkoholizm?), jeszcze do 

niedawna stanowiące zarówno przaśny, jak i tragiczny − jednak nie jako prowadzący do 

upadku, a raczej podkreślający szlachetne cierpienie − komponent tożsamości, stało się w 

warunkach transformacji poważną przeszkodą dla osiągnięcia sukcesu. Rezultatem tego 

„przewrotu” jest współczesna krucjata alkoholowa prowadzona zarówno na poziomie 

instytucjonalnym, jak i za pomocą audowizualnych porządków reprezentacji: filmu, serialu, 

reklamy.  
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