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Co ma zrobić polski artysta, żeby zyskać międzynarodową sławę? Analizy sta-
tystyk dają taką odpowiedź: urodzić się Chopinem, dostać literackiego Nobla lub 
zagrać dziewczynę Bonda.

W ostatnich miesiącach o polskich twórcach mówiło się na świecie dużo 
i dobrze. Oskar dla „Idy” Pawła Pawlikowskiego, nagroda Grammy dla Włodka 
Pawlika, sprzedane miliony egzemplarzy gry komputerowej „Wiedźmin 3”, opar-
tej na książkach Sapkowskiego. Kim jeszcze możemy się poszczycić? Chopinem, 
muzykami jazzowymi, polską szkołą plakatu? Taki obraz powstaje, gdy śledzimy 
polskie media. Programowa nieufność kazała mi poszukiwać weryfikacji tych 
„oczywistych” opinii w twardych danych. Możliwości takie dają statystyki por-
talu Wikipedia.

Na wstępie chciałbym krótko wyjaśnić, dlaczego wierzę wynikom swoich ana-
liz. Wikipedia należy do dziesięciu najczęściej odwiedzanych portali na świecie. 
Jest uniwersalnym źródłem informacji, które aspiruje do bycia obiektywnym. 
Oceny popularności poszczególnych artystów dokonuję w oparciu o dwie infor-
macje. Pierwszą jest liczba wersji językowych biogramu. Pokazuje w ilu grupach 
językowych biografia danej osoby jest uznawana za ważną przez redaktorów 
Wikipedii. To dosyć konserwatywny wskaźnik. Drugą jest liczba odsłon czte-
rech wersji językowych biogramu (angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyj-
skiej) w ciągu ostatnich 90 dni. Mówi o zainteresowaniu daną osobą przez tzw. 
internautów. Jak zobaczymy dalej wskaźnik ten może być zawyżony przez wy-
darzenia, którymi żyją media. Łącznie obie informacje pozwalają w wiarygodny 
sposób ocenić popularność twórcy na świecie.
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Bezdyskusyjnie najpopularniejszym polskim artystą jest Fryderyk Chopin. 125 
wersji językowych biogramu i najwięcej odsłon na Wikipediach francuskiej 
i hiszpańskiej dają mu niezachwianą pozycję lidera. Stary, dobry Chopin, przy-
pominany co pięć lat za sprawą konkursu pianistycznego… Dalsze pozycje są 
mniej oczywiste. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko liczbę wersji językowych, to 
zestawienie otwierają pisarze. Wysokie pozycje zajmują też reżyserzy filmowi 
i kompozytorzy muzyki poważnej.

Liczba języków, w których dostępny jest biogram pokazuje kanon. Należy do 
niego twórczość wielu pisarzy i kompozytorów muzyki poważnej. Wysoka po-
zycja Sienkiewicza, Szymborskiej i Miłosza dowodzi nie tylko ogromnej warto-
ści ich dzieł, ale też silnej pozycji, jaką w kulturze światowej zajmuje literatu-
ra. Podobnie wygląda sytuacja kompozytorów muzyki poważnej (Moniuszko, 
Penderecki, Górecki, Wieniawski, Lutosławski, Szymanowski). Zauważalni są też 
reżyserzy filmowi (Polański, Kieślowski, Wajda, Zanussi). Kultura popularna jest 
przez ten kanon trochę przyćmiona. Zaskakuje brak polskich jazzmanów oraz 
mało liczna reprezentacja sztuk wizualnych i teatru.
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Na angielskiej Wikipedii największą sławą cieszą się twórcy kultury popu-
larnej: reżyserzy filmowi (Polański, Wajda, Kamiński), Polki, które zaistniały 
w Hollywood (Scorupco i Bachleda-Curuś), muzycy (Doda i Adam Darski), pisa-
rze (Sapkowski i lubiany przez filmowców Lem). Romanowi Polańskiemu, któ-
rego nazwisko otwiera zestawienie, zapewne pomógł skandal (w okresie 90 dni, 
których dotyczą dane, miała miejsce premiera biografii tragicznie zmarłej żony 
reżysera). Pewną drugą pozycję zajmuje Fryderyk Chopin. Tytuł najpopular-
niejszego polskiego malarza przypada Zdzisławowi Beksińskiemu, co znajduje 
potwierdzenie także w innych rankingach. Czołową piętnastkę zamyka Jerzy 
Grotowski, którego twórczość do „łatwych” nie należy.

Zatrzymam się jeszcze na chwilę nad różnicą między rankingami opartymi na 
liczbie wersji językowych i liczbie odsłon biogramu. Ich odmienny charakter 
ujawnia się w pełni przy porównaniu rankingów w obrębie jednej dziedziny 
twórczości – literatury. Polskich pisarzy noblistów deklasują Sapkowski (34 073 
odsłony) i Lem (23 466 odsłon). Warto też nadmienić, że chociaż poezja uzna-
wana jest za dziedzinę wybitnie elitarną, to popularność angielskiego biogra-
mu Szymborskiej (10 921 odsłon) jest tylko nieznacznie mniejsze niż biogramu 
Sienkiewicza (13 709 odsłon), a większa niż Reymonta (4 504 odsłon). Mickiewicz 
ma się dobrze nawet bez Nobla (12 944 odsłon). Widać, że statystyki odsłon są 
sumą dwóch czynników – zainteresowania postacią „z obowiązku” oraz „z wła-
snej woli”. Oba mechanizmy są dla kultury ważne.

Rankingi popularności dla języków rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego 
różnią się od rankingu angielskiego. Dane z Wikipedii potwierdzają więc intu-
icję, że języki dzielą świat na obszary kulturowo różne. Warto odnotować, że 
rosyjska Wikipedia posiada bardzo dużą liczbę haseł poświęconych polskim ar-
tystom i są one chętnie czytane.

Ogromna popularność Anny German w krajach dawnego Związku Radzieckiego 
jest znana, a statystyki ją potwierdzają. Bezpieczną drugą pozycję zajmuje 
Chopin, którego biogram był czytany niemal dwukrotnie częściej niż trzeciego 
Sapkowskiego. Na kolejnych miejscach są pisarze i ludzie filmu. Warto zwrócić 
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uwagę na Daniela Olbrychskiego i Jerzego Stuhra. Choć jest to jedyne zestawie-
nie, w którym pojawiają się w czołówce rankingu, to ich międzynarodową sławę 
potwierdza stosunkowo duża liczba wersji językowych biogramów (Stuhr - 23, 
Olbrychski - 17).

Francuzi kochają artystów, zwłaszcza tych którzy tworzyli na ich ziemi. 
Zestawienie popularności biogramów otwierają Chopin i Polański. Bardzo wy-
soko są też mieszkający wiele lat we Francji Roman Opałka i Tamara Łempicka. 
W czołowej piętnastce widnieją Aleksandra Kurzak, której mężem jest francu-
ski tenor Roberto Alagna, zmarły we Francji Witold Gombrowicz oraz reżyser 
„Trzech kolorów” - Krzysztof Kieślowski. Użytkownicy francuskiej Wikipedii 
mają zróżnicowane zainteresowania. Szukają informacji o osobach posługują-
cych się bardzo różnymi środkami ekspresji, tworzących zarówno „łatwe” jak 
i „trudne” dzieła.
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Specyfiką hiszpańskiej Wikipedii jest wysoka pozycja Ryszarda Kapuścińskiego, 
którego prawie cały dorobek został przełożony na ten język. Poza tym ranking 
wygląda jak synteza pozostałych. Zestawienie otwierają Chopin i Polański, 
„trudną” sztukę reprezentują Grotowski i Penderecki, dużym zainteresowaniem 
cieszy się Izabella Scorupco, Andrzej Sapkowski i Zdzisław Beksiński. Swoją 
międzynarodową pozycję potwierdzają też dwie urodzone w Polsce obywatelki 
świata – Tamara Łempicka i Pola Negri.

Wiemy już kto zajmuje pozycje czołowe w zestawieniach opartych na statysty-
kach Wikipedii angielskiej, rosyjskiej, francuskiej i hiszpańskiej. A kogo braku-
je? Dla mnie zaskoczeniem była stosunkowo niska pozycja polskich jazzmanów. 
Najpopularniejszy Krzysztof Komeda ma biogramy w 13 językach i przez 90 
dni łącznie 4585 odsłon biogramu angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i rosyjskiego. Trochę mniejszą popularnością cieszą się Tomasz Stańko, Leszek 
Możdżer i Urszula Dudziak, a praktycznie nieobecny jest Włodek Pawlik. Elitarne 
są dokonania w obszarze sztuki nowoczesnej. Największym zainteresowaniem 
cieszą się Magdalena Abakanowicz, Roman Opałka i Tadeusz Kantor, ale nawet 
oni nie są widoczni w zestawieniach najpopularniejszych artystów. Osoby zaj-
mujące wysokie pozycje w rankingach tworzonych przez krytyków sztuki (Alina 
Szapocznikow, Mirosław Bałka, Wilhelm Sasnal) na Wikipedii są kompletnie ni-
szowe. Zaskakuje też brak zainteresowania polską szkołą plakatu. Rzadko uży-
wane biogramy wybitnych postaci takich jak Henryk Tomaszewski, Franciszek 
Starowieyjski, Jan Młodożeniec czy Jan Lenica kurzyłyby się na półkach biblio-
tek, gdyby Wikipedia była drukowana.

Przedstawione statystyki pokazują bardzo ogólny obraz sytuacji polskich arty-
stów na świecie. Tworząc go zastanawiałem się, czy twórcy kultury są dobrym 
pretekstem do opowiadania o Polsce, czy mogą konkurować z innymi „symbo-
lami” kojarzonymi z naszym krajem. Żeby to sprawdzić wybrałem hasła, które 
mi osobiście wydawały się najbardziej popularne.

W „kanonie” wiedzy zdecydowanie najważniejsze jest samo hasło „Polska”, któ-
ra na 276 dostępnych wersji językowych Wikipedii istnieje aż w 257 językach. 
Następnie mamy z podobną liczbą wersji językowych cztery osoby, które wpły-
nęły na bieg historii. Są nimi Lech Wałęsa, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II 
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i Fryderyk Chopin. Szkoda, że Skłodowska kojarzona jest bardziej z Francją niż 
z Polską, bo jak za chwilę zobaczymy, jest postacią najwyższej rangi.

Po zsumowaniu liczby odsłon za 90 dni w czterech językach (angielskim, fran-
cuskim, hiszpańskim i rosyjskim) powstaje ranking, w którym ponownie naj-
ważniejszą polską „marką” jest sama Polska. Pewne drugie miejsce zajmuje 
Maria Skłodowska-Curie. Choć znana jest na świecie jako Maria Curie, to war-
to przypominać o jej polskich korzeniach, bo jej sława jest nadzwyczajna. Jako 
trzeci w zestawieniu znalazł się obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 
Potwierdza to intuicje, że dla historii świata jest to niezwykle ważne miejsce. 
Czwarty w zestawieniu Robert Lewandowski w pełni zasługuje na lukratywne 
kontrakty reklamowe. Piąte miejsce zajmuje Chopin. Choć trudno porównywać 
jego popularność do Marii Skłodowskiej-Curie, to jego biogram jest czytany tro-
chę częściej niż Jana Pawła II i znacznie częściej niż Lecha Wałęsy.

Zniesmaczonym powyższymi statystykami przyznam rację. Tak, wiem, dobra 
sztuka trafia do nieba, zła trafia wszędzie. Czy lustro Wikipedii jest krzywe? 
Tego nie wiemy, bo nie mamy zwierciadła idealnego. Rozczarowały mnie wy-
sokie pozycje niektórych artystów wątpliwej klasy. Przynajmniej Chopina nie 
muszę się wstydzić…

Co z tych analiz wynika dla twórców stawiających pierwsze kroki w swojej ka-
rierze? Bez wątpienia warto walczyć o prestiżowe nagrody. Niestety, drzwi do 
wielkiej sławy otwierają tylko najważniejsze wyróżnienia. Nobel literacki zmienia 
wszystko, ale wygrana w Konkursie Chopinowskim nie wystarczy by dołączyć 
do grona najsławniejszych. Dużą popularnością cieszą się twórcy w dziedzinach, 
których drzwi otwarte są dla nielicznych: reżyseria filmowa, komponowanie 
muzyki symfonicznej. Marząc o karierze w kręgu angielojęzycznym warto two-
rzyć sztukę popularną. Niedoceniany jest potencjał walki o rosyjskojęzyczne-
go widza, który żywo interesuje się polską sztuką. Robienie kariery we Francji 
wymaga bycia „tam”. Inaczej jest trudno. Krąg hiszpańskojęzyczny jest od nas 
najbardziej odległy. Na koniec rada dla osób lubiących czarny humor – tylko nie 
zapomnijcie umrzeć na emigracji!
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Ranking opracował Zespół ds. Statystyki Kultury w oparciu o statystyki portalu Wikipedia z 2, 
11 i 12 lutego 2016.

W tekście przy prezentacji liczby wersji językowych biogramów pominięto Annę Marię Jopek, 
Marka Grechutę i Violettę Villas. Duża dysproporcja pomiędzy liczbą biogramów a liczbą odsłon daje 
podstawy do przypuszczeń, że część ich biogramów była tworzona przez specjalistów od reklamy.

Ranking uwzględnia statystyki dla 100 artystów (w nawiasie podajemy liczbę wersji językowych 
biogramu i łączną liczbę odsłon na Wikipedii w ciągu 90 dni w językach angielskim, francuskim, 
hiszpańskim i rosyjskim):

Fryderyk Chopin (125, 305225); Henryk Sienkiewicz (78, 29713); Wisława Szymborska (78, 17446); 
Czesław Miłosz (76, 34191); Anna Maria Jopek (75, 5860); Adam Mickiewicz (71, 30366); Władysław 
Reymont (69, 7725); Roman Polański (68, 277914); Stanisław Lem (62, 50142); Marek Grechuta (56, 
4090); Krzysztof Kieślowski (51, 35983); Andrzej Wajda (50, 32729); Jan Matejko (46, 17965); Witold 
Gombrowicz (41, 15185); Stanisław Moniuszko (39, 7300); Doda (38, 21666); Ryszard Kapuściński 
(38, 26858); Krzysztof Penderecki (37, 44982); Juliusz Słowacki (36, 7066); Henryk Mikołaj Górecki 
(36, 13907); Violetta Villas (35, 3860); Pola Negri (34, 32624); Henryk Wieniawski (34, 11926); Witold 
Lutosławski (33, 13525); Karol Szymanowski (32, 3464); Andrzej Sapkowski (31, 86497); Tamara 
Łempicka (31, 24882); Bruno Schulz (31, 14029); Krzysztof Zanussi (30, 7915); Jan Kochanowski (30, 
4230); Stanisław Wyspiański (29, 7561); Tadeusz Różewicz (29, 2936); Edyta Górniak (28, 10465); Izabella 
Scorupco (27, 128270); Jerzy Grotowski (27, 26809); Agnieszka Holland (27, 12655); Zygmunt Krasiński 
(26, 3546); Magdalena Abakanowicz (26, 5404); Janusz Kamiński (25, 36502); Zbigniew Preisner (25, 
16465); Jerzy Skolimowski (25, 8675); Wojciech Kilar (25, 8477); Julian Tuwim (24, 6703); Jerzy Stuhr 
(23, 12403); Krystian Zimmerman (23, 19574); Zbigniew Herbert (23, 5257); Anna German (22, 147493); 
Tadeusz Konwicki (22, 2510); Witkacy (21, 9035); Andrzej Panufnik (21, 3408); Jerzy Hoffman (20, 12908); 
Zdzisław Beksiński (20, 60047); Andrzej Munk (19, 1614); Ewa Farna (18, 7836); Daniel Olbrychski (17, 
21961); Czesław Niemen (17, 10706); Adam Darski (17, 28906); Jacek Malczewski (17, 4965); Wojciech 
Jerzy Has (16, 2094); Krystyna Janda (15, 4951); Tadeusz Kantor (15, 8401); Jacek Kaczmarski (15, 2994); 
Roman Opałka (15, 7041); Rafał Blechacz (15, 4463); Paweł Pawlikowski (14, 8814); Jan A.P. Kaczmarek 
(14, 4451); Justyna Steczkowska (14, 6290); Leszek Możdżer (13, 2409); Małgorzata Braunek (13, 
2367); Danuta Szaflarska (13, 4558); Krzysztof Komeda (13, 4685); Olga Boznańska (13, 1998); Helena 
Modrzejewska (13, 3188); Maryla Rodowicz (12, 15196); Juliusz Machulski (12, 8021); Eugeniusz Bodo 
(12, 2071); Krzysztof Krauze (12, 1255); Tomasz Stańko (11, 3586); Barbara Trzetrzelewska (11, 16593); 
Katarzyna Kobro (11, 1823); Małgorzata Szumowska (11, 2789); Alicja Bahleda-Curuś (10, 27847); Abel 
Korzeniowski (10, 7999); Piotr Beczała (10, 3521); Sławomir Idziak (10, 2106); Wacław z Szamotuł 
(10, 692); Mieczysław Fogg (9, 1982); Krzysztof Warlikowski (9, 2683); Jan Lenica (9, 1562); Urszula 
Dudziak (8, 2630); Jerzy Nowosielski (8, 848); Alina Szapocznikow (7, 1708); Wilhelm Sasnal (7, 2059); 
Aleksandra Kurzak (6, 5060); Mirosław Bałka (6, 995); Henryk Tomaszewski (6, 1301); Franciszek 
Starowieyski (5, 838); Waldemar Świerzy (4, 795); Włodek Pawlik (3, 394); Jan Młodożeniec (2, 130).


