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Skąd bierze się brutalizacja debaty publicznej widoczna zarówno w przekazach
medialnych, jak i w codziennym życiu? Być może ze splotów różnych czynników
historyczno-społeczno-ekonomicznych? Czy może z mitów? Czy też z wyczerpania się
ideału formuły absolutnej neutralności? A może ze strachu przed orbis exterior? Z czego jeszcze? Popkultury? Dyskursu? Polityki? Czy to krytycyzm, czy może już hejt?
Nie chcemy podejmować się odpowiedzi na te niezliczone i trudne pytania. Jako
temat numeru wybraliśmy więc intrygujące zestawienie. Połączyliśmy dwa terminy,
które wydają się tyleż odległe, co pokrewne. Co bowiem różni hejt od krytycyzmu?
A co je łączy? W naszej opinii, poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest kwestią szczególnie ważną dla tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą humanistyką.
Gdzie bowiem przebiega granica pomiędzy konstruktywnym krytycyzmem a emocjonalnym i impulsywnym hejtem? Czy to opis, czy może już interwencja? Jaka jest
pomiędzy nimi różnica? Te i podobne wątpliwości już od kilku dekad nurtują myślicieli, którzy pochylają się nad ontologią, naukowością, poznaniem czy wiedzą.
Chcemy zaprezentować Wam urozmaicony materiał, oscylujący wokół tytułowego zestawienia. Autorzy tekstów poruszają bardzo zróżnicowane kwestie. Piszą o antagonizmach regionalnych, wykluczeniu bezdomnych, hejterstwie w sieci, krakowskich
kibicach czy o debacie o przestrzeni miejskiej. W numerze znajdziecie antropologię
polityki, analizę dyskursu, badania w działaniu, folklor internetowy, historię regionalną, badania nad stygmatyzacją, antropologię medyczną, grę o tożsamość i wiele więcej. Żywimy głęboką nadzieję, że autorzy artykułów dokładają swoją cegiełkę
do mającej długie tradycje dyskusji wokół wszystkich tych postaw, które mieszczą się
w niejasnych kategoriach hejterstwa i krytycyzmu.
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Rola i funkcjonowanie analizatorni

Aldona Kobus

Urodzona w 1988 roku, doktorka literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie
Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego UMK. Autorka „Fandomu. Fanowskich modeli odbioru” (2018) oraz licznych artykułów na temat twórczości
fanowskiej, redaktorka monografii zbiorowych „Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych” (2016), „Chińskie bajki. Fandom mangi i anime w Polsce”
(2019) oraz „Death, Sex and Resurrection in Altered Carbon” (2020).

Rola i funkcjonowanie
analizatorni.
Żmudna praca internetowego redaktora
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Niniejszy artykuł prezentuje zjawisko fanowskich analiz, czyli funkcjonowania eksperckiego
systemu redaktorsko-recenzenckiego fanowskiej
twórczości zależnej publikowanej w Internecie,
który określić można jako wtórny obieg fanfiction.
Fanowska analiza łączy w sobie elementy analizy
i krytyki literackiej, internetowego „hejterstwa”
i popkulturowej rozrywki, wyrastając na gruncie
kultury postliterackiej. Główne tezy mojej pracy
dotyczą społecznych funkcji tej praktyki recenzenckiej, związanych z jej rozrywkowym charakterem,
potrzebą edukacji medialnej w związku z obecnością „hejtu” w przestrzeni internetowej oraz postępującym zanikiem społecznej i jakościowej różnicy
pomiędzy dziełami kultury głównonurtowej i twórczością fanowską. Interpretacja fanowskich analiz
opierać się będzie na przyjętych w fan studies metodach badawczych z zakresu studiów kulturowych
(traktowanie fikcji fanowskich jako taktyk oporu,
pisania na marginesach kultury głównonurtowej),
psychoanalizy (rola kultury popularnej jako fantazji
życzeniowej) oraz krytyki feministycznej (gettyzacja
kobiecej twórczości i podwójne standardy w funkcjonowaniu postaci kobiecych w popkulturze).

W artykule zostaną podjęte interpretacje fanowskich analiz w odniesieniu do różnych aspektów kultury fanowskiej, takich jak autorstwo zbiorowe fikcji fanowskich i fandomowa koncepcja
własności, fundująca polifoniczną naturę tekstów
fanowskich, a także do internetowej praktyki recenzenckiej, co związane będzie z metarefleksją
nad ogólnym stanem kultury popularnej. Wśród
podejmowanych wątków znajdą się więc kolejno:
pisarstwo fanowskie w Sieci, różnice w funkcjonowaniu analiz fanowskich w anglo- i polskojęzycznych internetowych społecznościach fanowskich,
specyfika analizowanych tekstów, status autorek
analizowanych tekstów w związku z kompulsywnych wymiarem ich twórczości oraz funkcja fanowskich analiz w odniesieniu do krytyki literackiej i internetowego „hejterstwa”. Osobnym wątkiem stanie się wykorzystywanie terminu „Mary
Sue” (wyidealizowanej postaci kobiecej) do deprecjonowania pewnego rodzaju analizowanych
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tekstów, co zostanie odniesione do statusu kultury
popularnej jako fantazji życzeniowej. Końcowym
elementem rozważań będą fanowskie analizy dzieł
kultury popularnej, znajdujące się także w komercyjnym obiegu, co stanie się polem do refleksji
na temat stanu obecnej popkultury – szczególnie
zakwestionowana zostanie profesjonalność instytucji wydawniczych w jej ramach.
Szara strefa literatury. Obieg fikcji fanowskich
Analizatornie stanowią polski wkład w funkcjonowanie Sieciowej kultury fanowskiej. Chociaż
analogiczne zjawisko istnieje na gruncie anglojęzycznego, międzynarodowego multifandomu
internetowego, nie stanowi aż tak rozbudowanej
części obiegu fanfiction, jak ma to miejsce w polskojęzycznej części Internetu, gdzie analizy fanowskie nadają ton dyskusjom o całym fanfiction. Cel
niniejszego artykułu stanowi przedstawienie, czym
jest fanowska analiza, jaka zostaje przeprowadzona
na stronach internetowych określanych jako „analizatornie” oraz jakie funkcje pełnią one w odniesieniu do cyrkulacji fikcji fanowskich i w stosunku
do praktyki recenzenckiej w kulturze internetowej. W szerszym ujęciu chciałabym odnieść się
do zmieniających się społecznych funkcji krytyki
literackiej, za przejaw czego uznać można popularność analizatorni. Jedną z tez artykułu będzie
stwierdzenie, iż moment, w którym krytyka – filmowa i literacka – przeniosła się na grunt kultury
popularnej, sama zaczęła stanowić jej część, a więc
pełnić funkcję rozrywkową; nie oznacza to jednak,
iż funkcje, jakie przypisuje się recenzjom (wartościująca i postulatywna), zostały odruchowo
zepchnięte na dalszy plan czy wręcz wymazane.
Stwierdzam, iż analizatornie i im pokrewne zjawiska medialne, takie jak wideorecenzje filmowe,
uczą poprzez zabawę. Co ciekawe, ludyczność
krytyki internetowej doprowadziła do wyostrzenia wartościowania oraz radykalizacji postulatów
stawianych w jej zakresie. W tym sensie fanowskie
analizy i recenzje wskazują, jak cienka w praktyce
odbioru jest granica pomiędzy krytyką a „hejtem”,
czego przyczyną może być zanik krytyki w prze-
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strzeni publicznej, gdzie większość recenzji służy
reklamie, zaś wszystko, co czytamy w Sieci stanowi
zaledwie opinię – czy też raczej tak jesteśmy przyzwyczajeni to traktować. W ten sposób analizatornie służą edukacji medialnej młodego pokolenia
autorów, także w zakresie tego, jak podchodzić
do krytyki w ogóle.
Analizatornie to element internetowej kultury
fanowskiej, tj. kultury zaangażowanych odbiorców
kultury popularnej, którzy dokonują emocjonalnej inwestycji w pewne popkulturowe tytuły1, czego owocem są określone artefakty, tzw. fanteksty
(fanworks). Najważniejszymi elementami kultury
fanowskiej są z pewnością fanarty i fanowskie widea, a także cosplay (przebieranie się za ulubione
postaci fikcyjne) oraz fanfiction, czyli fikcje fanowskie, rodzaj twórczości zależnej, jaki powstaje
w oparciu o popkulturowe dzieła i skierowany jest
od fanów do fanów w niekomercyjnym obiegu,
obecnie głównie w sferze internetowej. Fanfiction
stanowi nie tylko skomplikowane zjawisko literackie2, ale też w pełni funkcjonalny obieg literacki,
równoległy wobec rynkowego3. Alternatywność
1 Zob.: J. Fiske, The Cultural Economy of the Fandom,
[w:] L.A. Lewis (red.), Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media, Routledge, London 1992 oraz
L. Grossberg, Is there a Fan in the House?: The Affective
Sensability of Fandom [w:] ibid.
2 O fanfiction można mówić m.in. w kontekście śmierci autora, roli interpretacji i jej granicach, praktyce i świadectwach odbioru oraz różnych koncepcjach autorstwa zbiorowego, relacyjności kultury i literaturze postkolonialnej,
czy też szerzej – literaturze grup uciskanych.
3 Istnieje kilka punktów przecięcia: w Japonii istnieje rynkowy obieg twórczości fanowskiej (przypadek dōjinshi, czyli
komiksów tworzonych z użyciem postaci z różnych popkulturowych dzieł, które mogą znaleźć się w komercyjnym
obiegu i często stanowią przepustkę do oficjalnej kariery),
a wiele opowiadań fanowskich zostaje przeredagowanych
tak, aby ukryć ich charakter twórczości zależnej i wydanych
(często w ramach samopublikacji: najsłynniejszym przypadkiem pozostaje na razie Pięćdziesiąt twarzy Greya E.L. James,
które zaczynało jako Masters of the Universe Snowqueen
Icedragon, czyli fanfiction do Zmierzchu S. Meyer). Warto
również wziąć pod uwagę, iż nie istnieje strukturalna różnica pomiędzy fikcjami fanowskimi a twórczością zależną
opartą na tekstach literackich znajdujących się w domenie

obiegu jest wymuszona stanem prawa autorskiego
– fikcja fanowska mieści się w zakresie dozwolonego użytku, o ile nie zostaje wykorzystana w celach komercyjnych. Można jednak zaobserwować
wzrastającą obecność fikcji fanowskich w społecznej świadomości i w obiegu literackim (największy
bestseller ostatnich lat, Pięćdziesiąt twarzy Greya
E. L. James, to przykład skomercjalizowanego
fanfiction), co obrazuje chociażby zmiana reakcji
autorek, których twórczość posiada rozbudowane
fandomy, od całkowitej negacji fanfiction, łącznie
z pozwami kierowanymi wobec autorów i stron
internetowych służących publikacji tego typu tekstów (Anne Rice, Robin Hobb), do jawnego wyrażania swojej aprobaty wobec literackich aspiracji
własnych fanów (J. K. Rowling, Stephenie Meyer),
a także liczne dywagacje o możliwościach urynkowienia twórczości fanowskiej4.
Można się zastanawiać, czy właśnie wymuszona separacja od rynku wydawniczego doprowadziła do wykształcenia specyfiki fanfiction, która
obejmuje odrębny podział gatunkowy, system
edytorsko-redakcyjny i recenzencki, a nawet operuje inną koncepcją autorstwa niż literatura mainstreamowa. Szczególnie ta ostatnia cecha wydaje
się istotna w kontekście analizatorni.
Historię fanfiction można podzielić na dwa
podstawowe okresy: przed i po przeniesieniu się
do Internetu, w tym sensie, iż Sieć stała się podstawowym miejscem publikacji tekstów fanowskich.
Za symboliczną datę graniczną można tu uznać
rok 1998, kiedy utworzono stronę Fanfiction.net,
multifandomowe archiwum fikcji fanowskich.
W okresie pomiędzy powstawaniem wielkich fandomów medialnych w połowie lat 60.5 a powszechpublicznej, stąd za fanfiction można uznać wiele tekstów
tworzonych z myślą o komercyjnym obiegu (np. Dobranoc,
panie Holmes Carol Nelson Douglas, czyli opowieści o Irenie Adler, słynnej antagonistce Sherlocka Holmesa).
4 Zob.: A. Jamison, Fic: Why Fanfiction Is Taking Over
the World, Smart Pop, Dallas 2013.
5 F. Coppa, Brief History of Media Fandom [w:] K. Hellekson,
K. Busse (red.), Fan Fiction and Fan Communities in the Age
of the Internet, McFarland, Jefferson 2001, s. 43-50.
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ną cyfryzacją pod koniec lat 90. podstawową platformą publikacji twórczości tego typu były fanowskie magazyny (fanziny)6. Tworzenie i odbiór fikcji
fanowskich w erze preinternetowej określić można
jako zamknięte i przez to stabilne. Fanfiction dostępne było jedynie dla grupy wtajemniczonych
fanów, którzy kontrolowali, kto ma dostęp do ich
tekstów poprzez publikację w niewielkich nakładach (rozpowszechnianie fanzinów opierało się
na pobieraniu opłat pokrywających jedynie koszty
produkcji) i bezpośrednią selekcję publikowanych
tekstów. W praktyce oznaczało to, że publikacja
tekstu fanfiction odbywała się przez wysyłanie swoich opowiadań do redaktorek fanzinów (praktyka
redaktorska, podobnie jak samo pisanie fanfiction,
stanowiła sferę fanowskiej działalności zdominowaną przez kobiety7), w nadziei, że zostaną przez
nie przyjęte, następnie nerwowe czekanie na ich
rzeczywistą publikację, następnie równie długie
oczekiwanie na ewentualne komentarze do tekstu
6 Ibidem, s. 43.
7 Zob. H. Merrick, We Was Cross-dressing ‘afore You
Were Born!’ Or, how sf fans invented virtual community,
http://refractory.unimelb.edu.au/2004/06/17/‘we-wascross-dressing-‘afore-you-were-born’-or-how-sf-fans-invented-virtual-community-helen-merrick/, 08.01.2016;
J. Russ, Pornography by Women for Women, With Love
[w:] eadem, Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritans&Perverts. Feminist Essays, The Crossing Press, New York
1985; J. Wallis, Stories by/for boys: Gender, canon and creativity within Warhammer 40,000 fanfiction [w:] K. Larsen, L. Zuberis (red.) Fan Culture: Theory/Practice, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne 2012.
Dominacja kobiet wśród autorek i czytelniczek fanfiction,
a także w środowisku analizatorskim jest na tyle znacząca,
że upoważnia do stosowania żeńskich zaimków osobowych
w opisie zjawisk związanych z fanfiction. Twórczość fanowską podzielić bowiem można wedle schematu żeńskiego
fandomu transformującego i męskiego fandomu kultywującego. W tym sensie twórczość fanów skupia się na kultywowaniu treści i znaczeń dzieła wyjściowego, a twórczość
fanek na ich przekształcaniu, co wiąże się z koniecznością
negocjowania popkulturowych treści przez grupy podporządkowane celem uzyskania i maksymalizacji przyjemności doznawanej w akcie odbioru. Niniejszy artykuł skupia
się na twórczości w jej transformującym paradygmacie.
Zob.: LordByronic, Tumblr-bashing -why? (Or why not?),
http://np.reddit.com/r/gallifrey/comments/2u73cg/ tumblrbashing_why_or_why_not/co5ucsk, 17.02.2015.
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nadsyłane przez czytelniczki raczej do redaktorki
fanzinu niż do autorki tekstu, która najczęściej nie
zdradzała swojego imienia i nazwiska ani domowego adresu nikomu poza samą redaktorką.
Charakterystyczną cechą publikacji fanfiction
w Internecie jest bezpośredniość, za którą płaci się
brakiem kontroli nad własnymi tekstami. W Sieci
nie istnieje żadna instytucja selektywna: każdy jest
sam odpowiedzialny za publikację swoich tekstów
na różnych portalach i archiwach. Komentarze
do swoich fanfiction uzyskać można jeszcze tego samego dnia, w którym nastąpiła publikacja, podobnie jak inne dowody entuzjazmu oraz dane z licznika wejść na stronę. Jest to o tyle istotne, że komentarze – świadectwa reakcji na dany tekst – stanowią
jedyną formę zapłaty, jaką otrzymuje autorka fanfiction. Fikcje fanowskie znajdują się w obiegu pozakomercyjnym, ale nie przechodzą bez echa. Zapłatą za fanfiction jest prestiż w społeczności, jaką
stanowi fandom, wspólnota fanów danego tytułu.
Dla osób obeznanych z funkcjonowaniem fandomu i jego mechanizmami istnieje jedna podstawowa wspólna ambicja: być tą autorką, którą
w fandomie czytają wszyscy – i jedna obawa: trafić na analizatornię. Analizatornię uznać bowiem
można za drugą stronę fandomowej popularności,
swoistą drogę do niesławy. Im bardziej popularny
staje się tekst fikcji fanowskiej, zarówno w pozytywnym (fandomowe uznanie) jak i negatywnym sensie (analizatornia), tym mniejszą kontrolę nad nim
ma autorka. Popularne teksty często bywają tłumaczone na języki, którymi autorka nie włada, przez
co nie może sprawdzić jakości tłumaczenia; tworzone są na ich podstawie fanarty i fanowskie widea,
pisane są do nich lub na ich podstawie inne fanfiction (zjawisko pisania fanfiction do innego fanfiction, np. ciągu dalszego, jest całkiem powszechne,
także ze względu na to, że wielorozdziałowe fikcje
fanowskie bywają porzucane przed zakończeniem).
Ostatecznym dowodem popularności tekstu
fanfiction jest wejście jego elementów do fanonu,
czyli fanowskiego kanonu. „Kanon” to fanow-
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Fanon doskonale ilustruje fanowską koncepcję
autorstwa, czy wręcz fanowską koncepcję kultury. Istotne jest tutaj to, że kanon (wytwór przemysłu kulturowego) i fanon (wytwór fanowski)
traktowane są analogicznie: jako repozytorium
postaci, wątków, motywów i rozwiązań, dostępne dla wszystkich do wspólnego użytkowania.
W rozumieniu fandomu autor, wydawca czy wytwórnia nie mają większych praw (artystycznych
8 The Draco Trilogy, http://fanlore.org/wiki/The_Draco_
Trilogy, 08.01.2016.

i moralnych) do określonych postaci niż nastoletnia fanka, kreująca własne przygody tychże postaci w swojej twórczości zależnej. W świadomości
fanowskiej treści (pop)kultury, w której żyjemy,
i teksty, jakie się na nie składają, są tak samo
wspólne jak powietrze, którym oddychamy.
Kluczowe dla zrozumienia autorstwa i statusu tekstu w społeczności fanowskiej jest pojęcie
współpracy. Na najbardziej elementarnym poziomie jest to współpraca mimo woli. Fanfiction,
jako twórczość zależna, nigdy nie wyzwoli się
z kontekstu dzieła wyjściowego, nawet jeśli tworzone jest jako polemika czy wręcz negacja jego
przesłania (np. fanfiction, w którym Dumbledore jest złym manipulatorem, Harry bezwolną
marionetką w jego rękach, a Voldemort ofiarą propagandy Dumbledore’a, ponieważ dążył
do zniesienia biurokratycznego reżimu czarodziejskiego świata). Twórcy popkultury mimowolnie
współpracują z autorkami fanfiction, dostarczając
im materiału wyjściowego. Następnie tekst fanfiction tworzony jest we współpracy czy też dialogu: między autorką a tekstem wyjściowym,
autorką a fanonem, autorką a hegemoniczną
ideologią9, autorką a jej doświadczeniem, autorką a jej betą10, autorką a jej czytelniczkami. Tekst
fanfiction stanowi efekt współpracy wielu osób
i instytucji, jest immanentnie polifoniczny i praktycznie zawsze stanowi tekst otwarty, zadłużony
zarówno w popkulturze, jak i kulturze fanowskiej.
Pod wieloma względami analizy fanowskie stanowią żywe wcielenie tych właśnie cech, chociaż
9 H. Jenkins, Textual Poachers. Television Fans & Participatory
Culture. Studies in Culture and Communication, Routledge,
New York 1992, Kindle Edition, Kindle Location 550.
10 Beta reader to współfanka odpowiedzialna za korektę tekstu fanfiction przed jego publikacją. Zakres jej ingerencji
w tekst zależy od indywidualnej umowy pomiędzy autorką
oraz betą i może obejmować korektę literówek, poprawienie interpunkcji i gramatyki, korektę językową przy tłumaczeniach fanfiction, ale także ocenę charakterystyki postaci
i rozwiązań fabularnych. Niektóre fora fanfiction nie dopuszczają do publikacji „niezbetowanych” tekstów. Pseudonim osoby dokonującej „betowania” należy podać na początku tekstu fanfiction, tak samo jak pseudonim autorki.
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skie określenie całości treści wchodzących w skład
popkulturowego tytułu (np. kanon Harry’ego Pottera J.K. Rowling obejmuje siedem tomów serii,
elementy ekranizacji nieobecne pierwotnie w powieściach, fakty na temat świata przedstawionego
serii ujawnione przez Rowling w wywiadach i całość treści zawartych na stronie internetowej Pottermore), a fanon stanowi kanon fanowski, tj. rozpowszechniony zbiór treści (elementów, motywów, wątków, charakteryzacji postaci) znajdujący
się w fandomowej świadomości. Przykładowo,
fanoniczną charakteryzację postaci w fandomie
Harry’ego Pottera stanowi, określany prześmiewczo, Draco-Skórzane-Spodnie8. Jest to sposób ujmowania postaci Draco Malfoya jako szkolnego
playboya-zawadiaki, bardziej w typie Dylana z Beverly Hills 90210 niż tego, jak ta postać była wykreowana w powieściach Rowling. Początków popularności tego konkretnego sposobu ujmowania
postaci można doszukiwać się w The Draco Trilogy
autorstwa Cassandry Claire, niezwykle popularnej
serii fanfiction. Fenomen fanonu polega na tym,
że nie kojarzy się już tej charakteryzacji z autorką,
która ją rozpowszechniła swoją twórczością. Elementy fanfiction oderwały się od autorki i zaczęły żyć własnym życiem w zbiorowej świadomości
fanowskiej. W tym sensie można wiedzieć, czym
jest Draco-Skórzane-Spodnie, nawet nie znając
The Draco Trilogy i nie wiedząc, kim jest Cassandra Claire, podobnie, jak zna się treści wszystkich
odcinków ulubionego serialu, nie wiedząc, kto był
scenarzystą i reżyserem poszczególnych epizodów.

1 (22) 2016/2017

barbarzynca

14

Aldona Kobus
mogą być traktowane również jako ich karykaturalne wypaczenie. Analizatornie można bowiem
uznać za radykalne konsekwencje polifonicznej
kondycji tekstu fanfiction – konsekwencje poprowadzone tak daleko, że aż stają się autoparodią.
Teksty na wolności. Praktyka analizatorska
Pod wieloma względami analizatornie można
uznać za zinstytucjonalizowaną, fandomową formę hejterstwa. Poprzez „hejt” rozumiem tutaj niepohamowaną ekspresję negatywnych opinii, często
nieuzasadnionych, odbywającą się w Internecie
z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków,
w tym języka uznawanego powszechnie za wulgarny. „Hejterstwo” stanowiłoby w tym ujęciu
element „trollingu”, czyli antyspołecznego zachowania charakteryzującego sieciowe fora dyskusyjne, którego fenomen najczęściej tłumaczy się anonimowością wypowiedzi w Internecie, co rzekomo
służy odstępowaniu od przyjętych społecznie norm
zachowania. „Hejterstwo” można uznać za swego
rodzaju estetykę, styl czy też postawę użytkownika
Sieci, polegającą na manifestowaniu własnej (negatywnej) opinii oraz narzucaniu jej innym uczestnikom jako obowiązującej. Jako postawa „hejterstwo” mogłoby streszczać się w stwierdzeniu: „jeśli
ja tego nie lubię, nikt nie powinien tego lubić”.
To, czy analizatornie wpisują się w model internetowego hejtu (a z całą pewnością tak bywają
odbierane przez autorki analizowanych tekstów),
podlega dyskusjom. Znamienny jest jednak fenomen popularności analizatorni w polskojęzycznym
Internecie i to niekoniecznie w samym środowisku
fanfiction. Chociaż same analizatornie wyrastają
(także na gruncie polskim) z kultury fanowskiej,
jej znajomość czy też zaangażowanie w taką twórczość, nie jest konieczne, aby czerpać przyjemność
z lektury analiz. Biorąc pod uwagę, iż współczesne
analizatornie korzystają z tekstów pochodzących
z bardzo różnorodnych fandomów (od Harry’ego
Pottera przez różne tytuły japońskiego komiksu
i animacji po gry komputerowe), znajomość fanowskiego kontekstu każdego z nich przez stałych

czytelników jest niezbyt prawdopodobna. A mimo
to analizatornie mają stałych czytelników, powracających regularnie po kolejne analizy.
Można więc zastanawiać się nad przyczynami
popularności takiej formy krytyki literackiej (ocierającej się o „hejt”). Po części z pewnością tkwią
one w jej rozrywkowym charakterze, jednak radość
stałych czytelników, jaka pojawia się za każdym
razem, gdy autorka analizowanego tekstu postanawia bronić go na forum analizatorni, wskazuje
również na atrakcyjność samego „hejtu”11 jako formy internetowej rozrywki. Jeśli przyjąć, iż analizatornie stanowią element internetowego hejterstwa,
można uznać je za swego rodzaju „hejt oswojony”,
czy też „hejt”, po którym wiadomo, czego się spodziewać (łącznie z przebiegiem dyskusji z autorką
analizowanego tekstu), „hejt” w przyjętych granicach, który nie rani osobiście czytelniczek, ponieważ osobiście odbierany jest jedynie przez autorki
analizowanych tekstów.
Anglojęzyczna część internetowego multifandomu określa analizę fanowską terminem sporking,
co stanowi skrót od frazy „Ten fik jest tak zły, że
po lekturze chciałam wydłubać sobie oko widelcem” (It was so bad it made me want to gouge my eyes
out with a spork12). Sporking to zasadniczo każda
praktyka polegająca na naśmiewaniu się i kpieniu
z fanfiction uznanego za kiepskie pod względem literackim. Termin ten określa więc takie zjawiska jak
internetowa społeczność Weeping Cock, poświęcona wyszukiwaniu w fanfiction źle napisanych scen
11 Jednym z terminów wykształconym przez polskich analizatorów jest „gównoburza” jako dosłowne tłumaczenie
angielskiego terminu „shitstorm”. „Gównoburza” posiada
jednak nieco inne znaczenie. Zwyczajowo określa się nim
awanturę rozpętywaną przez autorki analizowanych tekstów
w komentarzach pod analizą, którą traktują jako przejaw
internetowego hejtu. „Gównoburza” w praktyce używana
jest w tym samym sensie, co „hejt”, oznacza bowiem trolling
i hejterstwo, jakie pod analizą będą stosować autorki analizowanych tekstów, używana jest jednak przez środowisko
o hejt oskarżane, czyli analizatorki. W opinii stałych czytelniczek gównoburza zwyczajowo podnosi atrakcyjność analizy.
12 Sporking, http://fanlore.org/wiki/Sporking, 08.01.2016.
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erotycznych, a także MST13, najbliższe temu, czym
jest polska analizatornia, i tzw. Turkey Reading14.
MST to praktyka publikowania na określonych
stronach internetowych fragmentów tekstów fanfiction i komentowania ich, Turkey Reading zaś polega na prześmiewczym czytaniu fanfiction na głos.
Co ciekawe, MST jako praktyka fanowska posiada
własną etykietę, której elementy nie odnoszą się
do działania analizatorni na gruncie polskojęzycznego Internetu. Przykładowo, przyjęte jest proszenie o zgodę autorki tekstu fanfiction na wykonanie
MST na jej tekście15 (podobnie jak prosi się o zgodę na tłumaczenie tekstu fanfiction). Analizatornie
nigdy nie proszą o zgodę, informują jedynie o dokonaniu analizy po tym, jak zostanie już opublikowana na stronie. MST postrzega się więc jako
formę fanowskiej twórczości w rodzaju tekstowego
remiksu, podczas gdy analizę postrzega się bardziej
jako recenzję, stąd brak konieczności pytania o zgodę. W tym kontekście pozostałe elementy „etykiety
MST” ulegają zmianie: przyjęte jest, aby przy publikowaniu MST zawsze podawać źródło wyjściowego tekstu, tj. autorkę, tytuł i adres pierwotnej
publikacji. O ile w przypadku MST można mówić
o wskazaniu współautorstwa, o tyle analizatornie
traktują to (chociaż i tutaj element współautorstwa
„mimo woli” jest obecny) jako sposób piętnowania
(zwłaszcza w przypadku analiz powieści z komercyjnego obiegu, które również się zdarzają), czy też
odcinania się od tekstu źródłowego i jego autorki
(nie bez znaczenia jest fakt, iż tekst fanfiction często
zostaje skasowany przez autorkę po tym, jak dokonano na nim analizy). Ważnym elementem „etykiety MST” jest zasada krytykowania tekstu, a nie
autora – przestrzegana także na analizatorniach,
chociaż z różnym skutkiem (w przypadku analiz
fanowskich tradycyjne szkolne pytanie: „co autor
miał na myśli?”, często zostaje zastąpione pełnym
rozpaczy okrzykiem: „co autor sobie myślał?!”).
13 MST, http://fanlore.org/wiki/MSTing, 08.01.2016.
14 Turkey Reading, http://fanlore.org/wiki/Turkey_Reading,
08.01.2016.
15 MST, http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/MST,
08.01.2016.
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Być może właśnie ograniczenia płynące z podejścia, w ramach którego traktuje się sporking
jako element twórczości fanowskiej raczej niż krytyki literackiej, sprawiają, iż praktyka ta nie jest tak
popularna w anglojęzycznym multifandomie internetowym, jak wśród polskojęzycznej sieciowej
wspólnoty fanów. Nie bez znaczenia jest też skala:
w przypadku anglojęzycznego fandomu mówimy
o tysiącach stron, portali i archiwów, na których
publikowane są codziennie tysiące tekstów, wśród
których MST może z łatwością pozostać niezauważalne, jeśli nie pojawia się na największych archiwach fanfiction, jak Fanfiction.net czy AO3.
Śledzenie na bieżąco zmian w polskojęzycznym
fanfiction nie jest aż tak trudne, a analizatornie stają się łatwiejsze do zauważenia. Dzięki temu mogą
być one źródłem metarefleksji nad polskojęzycznym fandomem, wychwytując obowiązujące i popularne trendy, tematy i motywy. Część analizatorskiej terminologii przedostała się do fandomowej
świadomości, sprawiając, że znaczna część autorek
fanfiction zaczęła myśleć w kategoriach chociażby
marysuizmu. Analiza stanowi więc swego rodzaju
polski odpowiednik metarefleksji fanowskiej, jaka
pojawia się w anglojęzycznym multifandomie16.
Analiza fanowska jest to specyficzna operacja
na tekście fanfiction, o krytyczno-prześmiewczym charakterze, polegająca na jego zawłaszczeniu, sfragmentaryzowaniu i wtrąceniu w jego
strukturę głosów analizatorów w formie komentarzy, a więc odwołaniu się do immanentnej he16 Jako metarefleksję rozumiem tutaj skłonność fanek do autoanalizowania swojej kondycji fanowskiej oraz krytyczne
podejście do popkulturowego dzieła, którego jest się fanką,
co wprowadza element autoironii do fanowskiego afektu w taki sposób, że dochodzi do dekonstrukcji własnego
przedmiotu pożądania, jakim jest popkulturowe dzieło.
Metarefleksje obejmujące chociażby strategie marketingowe
popkulturowego dzieła, stosunek jego twórców do własnego
fandomu, krytykę feministyczną i wskazywanie możliwych
reinterpretacji dzieła obecne są w fanowskich dyskusjach
toczonych na multiblogowej platformie Tumblr (ich popularność tam osiągnęła poziom autoparodii, pod koniec roku
2015 pojawił się bowiem mem o „fanowskim dyskursie”).
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terofoniczności fanfiction i to w dwóch wymiarach: formalnym, poprzez sposób zapisu analizy
jako dialogu z tekstem fanfiction i w wymiarze
strukturalnym, poprzez odwołanie się do tych
elementów analizowanego tekstu, które występują wbrew intencji autorskiej.
Przedmiotem analizy stają się teksty rażąco odbiegające od przyjętych w mainstreamowym obiegu literackim standardów literackości.
Są to teksty „niebetowane”, co objawia się na kilka sposobów. Mogą być one pełne błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i składniowych
(nagromadzonych do poziomu, gdzie stają się
niezrozumiałe), mogą znacząco odbiegać od kanonicznych interpretacji postaci (tzw. „gwałt
na postaci”, gdzie Harry Potter uznaje, że w sumie nie obchodzi go, że Voldemort zabił jego
rodziców, i postanawia z nim współpracować).
Niekiedy postać zostaje zmieniona do tego stopnia, że przestaje być rozpoznawalna (np. sytuacja,
gdy jedynym wspólnym elementem pomiędzy
postaciami z tekstu fanowskiego i tymi z kanonu
są imiona), czy też z różnych powodów uznawane
są za złe pod względem jakościowym (gloryfikacja
kultury gwałtu w Zmierzchu S. Meyer17 i patologiczne zachowania rodzinne w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz18).
Analiza przyjmuje formę podania cytatu z analizowanego tekstu i skomentowania go w bezpośrednim odniesieniu, czasami w formie dialogu
pomiędzy dwiema lub kilkoma analizatorkami.
Fiona Carruthers w swoim eseju Fanfic Is Good
For Two Things – Greasing Engines And Killing
Brain Cells określa analizatornie jako „hakerstwo”,
17 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Niewolnica Bellaura, czyli Dodatek Specjalny III, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2010/02/niewolnica-bellaura-czyli-mordercze.html, 08.01.2016.
18 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Zbuntowany
Tygrys, uśmiechnięta Róża, czyli grypa szaleje w Poznaniu
(Tygrys i Róża, cz. 1/2), http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2015/11/302-zbuntowany-tygrys-usmiechnieta-roza.html, 08.01.2016.
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odwołując się do metafory Henry’ego Jenkinsa, który zdefiniował fanfiction jako „kulturowe
kłusownictwo” 19. Według Carruthers analizatornie dokonują zawłaszczenia już wcześniej przywłaszczonych tekstów, kłusują w obrębie fanfiction, które samo powstaje poprzez kłusowanie
w obrębie popkultury. Zawłaszczenie odbywa się
poprzez wtrącenie własnego głosu w obręb tekstu fanfiction – pocięcie go w akcie cytowania
i uzupełnienie własnymi komentarzami. Analizatornie posiadają prześmiewczy charakter – komentarze powinny w jednakiej mierze wytykać
autorom popełnione błędy i bawić czytelników.
Wbrew zamysłom autorów tekstów naświetlają
one ich humorystyczny potencjał – w rzeczywistości większość „złych fanfiction” stanowi niezamierzone parodie, z jednej strony odnoszące się
do popkulturowego dzieła, na którym bazują,
z drugiej do fanfiction powstających w jego fandomie. W ten sposób analizatornie działają wbrew
intencjom autorów, ale zgodnie z intencjami tekstów. Satyryczny wymiar analiz nie stanowi bowiem wartości dodanej, ale aktywację potencjału zawartego w samych analizowanych tekstach,
często już na poziomie językowym – poprzez
złą konstrukcję tekstu, w którym brak spójności
nawet na poziomie jednego zdania, lub poprzez
nagromadzenie w nim błędów ortograficznych,
interpunkcyjnych, stylistycznych. Przykładowo,
specyficznie skonstruowana analiza jednego z fanfiction o Batmanie zmieniła się w trawestację Pieśni o Rolandzie, chociaż możemy mieć pewność,
że autor fanowskiego opowiadania nie miał intencji nasuwania czytelnikom podobnych skojarzeń
(cytaty z opowiadania zapisane są białą czcionką,
kolorowe czcionki to komentarze analizatorek)20.
19 Zob. F. Carruthers, Fanfic is Good for Two Things - Greasing Engines and Killing Brain Cells, http://www.participations.org/volume%201/issue%202/1_02_carruthers_
article.htm, 07.04.14.
20 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Pieść o Batmanie,
czyli revenge of the Black Mlask, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2012/09/piesn-o-batmanie-czyli-revenge
-of-black.html, 07.04.2014.
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Analizatornie wykazują po pierwsze tendencje intertekstualne, odnosząc się nie tylko do innych analiz, ale również do innych dzieł kultury, a po drugie multimedialne, gdzie komentarz
może zostać wprowadzony poprzez link w formie
np. klipu lub grafiki. Istotne wydaje się, że polskie
analizatornie wypracowały własną terminologię,
co wskazuje na duży stopień ich zaawansowania21.
Na funkcjonowanie analizatorni jako sytuacji komunikacyjnej składają się w rzeczywistości trzy
instancje. Są to: analizowane teksty (wraz z autorami, określanymi w analizatorskim żargonie jako
„aŁtoreczki” i „Pisaki”22), analizatorki oraz czytelniczki analiz.
Carruthers określa teksty poddawane fanowskiej analizie jako „meta-antyfanfiction” (anti fan
-fic meta-text)23, wzór tego, jak nie należy pisać fanfiction. Badaczka zauważa, iż funkcją analizy jest
wyznaczanie norm i standardów literackości w kulturze fanowskiej24. Analizatornie są więc swego rodzaju systemem eksperckim, którego zadaniem jest
legitymizowanie statusu fikcji fanowskich. Innymi
słowy, poprzez dostarczanie negatywnego wzorca
analizatornie wskazują, czym fanfiction jest: tym,
co nie trafiło na analizatornię. Status tekstów, które zostają poddane analizie, to „niepełnoprawne”
fanfiction, które nie powinno uchodzić za fanfiction, przykład raczej internetowej aberracji niż
twórczości fanowskiej. Analizatornie stoją więc
na straży dystynkcji w obrębie fandomów jako
ich gate keepers: instytucja decydująca, który przekaz jest pełnoprawny i w jakim zakresie.

Jak pisze Carruthers:
Hakowanie fanfiction stanowi kumulację
dwóch procesów: pisania fanfiction i jego
dekonstruowania w taki sposób, iż głos autora zostaje stłumiony i zmarginalizowany
w pisarskiej subkulturze fanfiction. Hakerzy karzą niekompetencję innych fanów,
ponieważ stanowią oni zagrożenie dla tego,
co oznacza bycie inteligentnym „czytelnikiem” tekstów (kultury – przyp. A.K.).
Zdolność do skłusowania serialu telewizyjnego, do wyodrębnienia znaczenia
z najdalszych przestrzeni, do, dosłownie,
czytania pomiędzy liniami, staje się umacniającym mechanizmem dla czytelnika
każdego tekstu. (…) Z punktu widzenia
hakera jednak, złe fanfiction ma zły wpływ
na kulturę fanowską jako wielkie marnotrawstwo potencjału fana do stania się autorem własnego produktu. Jedyną funkcją
złego fanfiction jest służenie niepewnością
fana-konsumenta poprzez egzemplifikację
frustracji fanowskiej kultury: niezdolności
fana-autora do właściwego sprawowania
jego autorytarnej kontroli nad serialem
i do niesprawiedliwego prezentowania
większej, bardziej kompetentnej fanowskiej społeczności pisarskiej25.

23 F. Carruthers, op. cit.

W praktyce przekłada się to na zarzuty kierowane do autorek analizowanych tekstów o nieznajomość popkulturowego tekstu wyjściowego, na bazie którego tworzą swoje opowiadania. Kondycja
fanowska nie tylko zakłada szczegółową znajomość
kanonu, ale też emocjonalny stosunek do niego,
swego rodzaju troskę o elementy popkulturowego
dzieła, wokół którego organizuje się swój fanowski
afekt. Fani to ci odbiorcy, którym zależy na dalszej
emisji, na właściwej reprezentacji bohaterów, na zachowaniu ciągłości pomiędzy kolejnymi częściami.
Autorkom analizowanych tekstów brakuje tej troski, nie dbają o to, jak piszą (czego świadectwem

24 Ibidem.

25 Ibidem (tłumaczenie A.K.).

21 Zob.: A. Kobus, J. Krzyżanowska, Słownik fandomu i fanfiction [w:] P. Grochowski (red.) Netlor. Wiedza cyfrowych
tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
22 Co istotne, terminologia analizatorska stanowi jedyny własny wytwór polskojęzycznego fandomu. Samo określenie
„aŁtoreczka” czy „tfu!rczość”, określające złe jakościowo
fanfiction, mają charakter onomatopeiczny, naśladując
kolejno dźwięk wyrażający ból („aua”) ze sparafrazowanym
błędnym zapisem właściwym dla „opek” oraz dźwięk pogardliwego splunięcia.
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są różne błędy), ani co piszą (błędnie przedstawiając postaci i elementy fikcyjnego świata). Wynika
z tego, że nie są one „prawdziwymi” fankami, a ich
teksty nie są „prawdziwym” fanfiction.
Kompulsywny wymiar internetowego pisania
Kolejnym problemem jest także dostępność
tekstów, które stanowią potencjalny materiał
do analizy. Publikowany jest on najczęściej w formie opowiadania na blogu autorki (stąd pogardliwe
nazwy: „blogaski” i „opka”), gdzie jedyną instancją
wyznaczającą standardy publikacji jest sama autorka. Blog taki dostępny jest dla wszystkich i możliwy
do znalezienia w dowolnej wyszukiwarce, jeśli został prawidłowo otagowany. Z kolei „prawdziwe”
fanfiction publikuje się na przeznaczonych do tego
forach, które mają określone standardy, na podstawie których dopuszcza się teksty do publikacji
(np. wymóg „betowania”), gdzie teksty podlegają
kontroli społeczności skupionej na forum (opcja
komentowania) i najczęściej dostępne są dla zalogowanych użytkowników, z czego wynika ich mniejsza dostępność. Stąd obawa, iż wizerunek fandomu
i fanfiction budują łatwo dostępne teksty kwalifikujące się do analizy.
Jest to o tyle kontrowersyjne, iż tego rodzaju
teksty („opka” i „blogaski”) nie stanowią efektu
partycypacji w fandomie, zaznajomienia z kulturą fanowską ani obycia z kanonem i fanonem.
Analizowane teksty powstają bez wiedzy ich autorek na temat historii i funkcjonowania fanfiction (czy też, w skrajnych przypadkach, literatury
w ogóle). Stanowią one wyraz indywidualnego
afektu odczuwanego wobec popkulturowego dzieła
w jego pierwotnym wymiarze, niepoddanego sublimacji poprzez uczestnictwo w kulturze fanowskiej. Najczęściej skupiają się nie tyle na dziełach,
co ikonach popkultury, czyli piosenkarzach, aktorach, sportowcach i celebrytach. Omawia to Francesca Coppa, powtarzając za Laurą M. Hale, iż tego
typu teksty nie wywodzą się z tej samej tradycji,
co twórczość fanowska w wielkich fandomach
medialnych, takich jak Gwiezdne Wojny czy Star
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Trek. Zdaniem badaczek fandom celebrytów, jeśli
można tak to określić, stanowi znacznie bardziej
skomercjalizowane zjawisko, które w odróżnieniu
od tradycyjnych społeczności fanowskich nigdy
nie zorganizowało się w subkulturę26. „Komercjalizację” należy w tym wypadku rozumieć nie jako
możliwość urynkowienia tak powstałych fikcji fanowskich, ale sposób ujmowania samego fanfiction
jako odpowiedzi na zabiegi marketingowe27.
Tym, co odróżnia analizowane teksty od fanfiction jest brak bety, korekty i redakcji, czyli brak
jakiegokolwiek opracowania tego typu tekstów
pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym
i stylistycznym. Jest to o tyle znamienne, iż obnaża
podstawową niewiedzę ich autorek na temat reguł
poprawnego stosowania języka polskiego, a także
ich nieznajomość literatury, czy wręcz brak zainteresowania nią. Autorki analizowanych tekstów zazwyczaj nie mają literackich aspiracji28, nie czytają
i nie planują napisać powieści, ponieważ w widoczny sposób nie pracują nad własnym tekstem przed
jego opublikowaniem. Ich teksty stanowią żywy
zapis ich pragnień i fantazmatów (najczęściej w formie spotkania wymarzonego idola), a nie świadectwo aspiracji literackich czy nawet kompetencji czytelniczej. Roli bety-redaktora podejmuje się w tym
przypadku analizatornia, poprzez wytykanie najbardziej rażących błędów ku uciesze czytelniczek,
dopełniając tym samym formalnych wymogów stawianych tekstom w oficjalnym obiegu: wprowadzanie dystansu pomiędzy autorką a jej pragnieniem
w postaci logiki tekstu i poprawności zapisu.
Pozwolę sobie przytoczyć kilka kuriozalnych
rozwiązań stosowanych przez „aŁtoreczki” i „Pisaków” w ramach radzenia sobie z koniecznością zapisu dialogu (w tekście epickim) przy całkowitym
braku znajomości reguł konstrukcji tekstu:
26 F. Coppa, op. cit., s. 55.
27 Ibidem.
28 Osobnym przypadkiem jest sytuacja, gdy autorki analizowanych tekstów mają zbyt wysokie aspiracje literackie
i ich teksty trafiają na analizatornię jako przykład grafomanii, a nie „złego” fanfiction.
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-nie pójdzie ze mna-siłował się Tom
-a właśnie ze ze mną-krzyknoł Georg29

- JAKĄ

Albo:
J - A może do przyjazdu twoich rodziców zostanę u ciebie, tylko musiałbym
zabrać parę rzeczy z domu. Co ty na to?
D - To ja na to jak na lato. Chodźmy
zatem po te rzeczy.
Uśmiechnęli się do siebie i powędrowali
do domu Joe. Na miejscu nikogo niebyło, więc szybko się spakował i poszli
do domu Demi. Kiedy juz doszli.

fot. Marek M. Berezowski

J - Ok. To gdzie będę spał?
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- TO MAM DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ
NIE DO ODZUCENIA (UŚMIECHNOŁ SIĘ)
- IDĘ Z ERICIEM DO BARU. I TAK SOBIE POMYŚLAŁEM CZY BYŚ Z NAMI
NIE POSZŁA??
- Z CHĘCIĄ ... BO NIE CHCE WRACAĆ DO PUSTEGO MIESZKANIA31

Jeszcze inną formę zapisu wprowadza autor
opowiadania o Batmanie, w którym angielska interpunkcja zostaje połączona z paradramatyczną
formą podziału na osoby mówiące, a wtrącenia
narratora tradycyjnie pojawiają się w nawiasie:

D - Masz trzy rzeczy do wyboru: kanapa
w salonie, sypialnia rodziców lub materac koło mojego łóżka. Co wybierasz?30

M.B: (z politowaniem) ‘’Heh... Jesteście
zalośni... wy i wasz szef. Az taki z niego
tchórz, ze wysyla was, zamiast osobiście
zalatwic porachunki miedzy nami?’’

W tym przypadku autorka stosowała inicjał
oznaczający osobę mówiącą, wprowadziła więc
nieświadomie awangardowe, paradramatyczne
rozwiązanie, wynikające jednakże z braku znajomości reguł konstrukcji tekstu.

Lider gangu: ‘’Co za róznica, Baxter...
i tak zginiesz. Wiesz... z naszym szefem
sie nie igra. Kazda zdrada przyplacana
jest zyciem.’’32

Jeszcze inna propozycja pojawia się w opowiadaniu pisanym w całości wersalikami, w którym
wtrącenia narratora ujęte zostają w nawias:
- KATE(ZAWOŁAŁ RYAN) WIEM, ŻE
JESTEŚ TU NOWA W MIAMI...
- NO ZGADZA SIĘ WPROWADZIŁAM
SIĘ TU TYDZIEŃ TEMU ...

Ciekawym zabiegiem jest również lokujące
się po przeciwległej stronie spektrum opkowego repertuaru nadmierne „poetyzowanie”, czyli
sytuacja, w której poprawność języka zostaje zachowana, a tekst zdradza daleko posunięte ambicje literackie, które jednak nie pokrywają się
ze zdolnościami autorek. W efekcie prowadzi
to do nagromadzenia błędów stylistycznych i kreacji najdziwniejszych związków frazeologicznych
w sytuacji, gdy autorzy ewidentnie posługują się
słownictwem, którego nie opanowali:

29 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Bardzo
osobista pokojówka, czyli pracująca dziewczyna, cz. 1,
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/24.html,
07.04.2014.

31 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Stój bo szczelam, czyli Horadcio się rumieni (1/2), http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/29.html, 07.04.2014.

30 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Tragedia
na tragedii i zmienianie belfrom, czyli „nie” pisane łącznie,
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/39.html,
07.04.2014.

32 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Pieść o Batmanie,
czyli revenge of the Black Mlask, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2012/09/piesn-o-batmanie-czyli-revenge
-of-black.html, 07.04.2014.
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Przez noc nie zmrużyłam oka, mój stan
można było porównać do bezosobowej
kłody leżącej na leśnej drużce, którą
stopniowo rozkładają przeróżni destruenci (…) Tyle, że w moim przypadku
owymi bakteriami były irytujące zastanowienia (…) Porównywałam mój
byt do opowieści przywdzianej w twardą okładkę. Przeznaczenie natomiast
uosabiałam z autorem tej tragedii bądź
też komedii, którą przeczytać można
wyłącznie raz. Pozostaje mi jedynie dowiedzieć się, czy teraźniejsza chwila jest
prologiem, epilogiem czy też punktem
kulminacyjnym, który powinien dać
mi wskazówki dotyczące realizowania
fabuły dalszego życia33.
Można zastanawiać się nad statusem tekstów
powstałych jako efekt afektywnych praktyk osób
niezaznajomionych z literaturą (w tym literaturą
fanowską) i pozbawionych literackich ambicji.
Biorąc pod uwagę, iż większość analizowanych
tekstów wpisuje się w schemat: „moje wyidealizowane alter ego spotyka mojego idola”, traktować
je można jako zapis fantazji życzeniowej. W tym
sensie ich powstanie zdradza kompulsywny wymiar pisarstwa, jego charakter fantazji kompensacyjnej, zidentyfikowany przez Zygmunta Freuda
w eseju Pisarz a fantazjowanie34. Freud stwierdza,
że fantazjowanie (śnienie na jawie) stanowi czynność pokrewną wobec tworzenia, czy też źródło
literackiego procesu twórczego, reprezentowanego w wymienionej pracy głównie poprzez pisarstwo i to z zakresu literatury popularnej, co można uznać za znamienne. Zdaniem autora Kultury
33 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Ucieczka
z Nowego Jorku, czyli Śmigus Dyngus (1/3), http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/47.html, 07.04.2014.
34 Z. Freud, Pisarz a fantazjowanie [w:] S. Skwarczyńska (red.)
Teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 2, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1, Orientacje
poetocentryczne i kulturocentryczne, tłum. M. Leśniewska,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

jako źródła cierpień, „fantazjuje tylko ktoś niezaspokojony”35, fantazja stanowi bowiem zastępcze
zaspokojenie pragnienia, upragnioną „korektę nie
dającej zadowolenia rzeczywistości”36.
Wpisuje to analizowane teksty (fanowskie fantazje życzeniowe) w strukturę fanowskiego afektu,
który opiera się na nieustannej cyrkulacji pragnienia ze względu na niemożliwość zaspokojenia: fan
nie może bowiem posiąść przedmiotu swojego
pragnienia, jakim jest popkulturowe dzieło. Fan
nigdy nie ma dość danego dzieła (o czym świadczy
wielokrotny odbiór tego samego tytułu), a samo
dzieło nigdy nie jest wystarczające – w tym sensie, że nie wpisuje się idealnie w pragnienia fana;
co tworzy frustrację napędzającą produkcję fanowskich artefaktów w rodzaju fanfiction37. W tym
sensie fandom to zamknięty obieg pragnienia, stanowiący rzeczywiste źródło rozkoszy38: wzbudza
pragnienie i uczy je pielęgnować, prezentując kolejne odsłony popkulturowego dzieła, zawsze obiecując, że następne jeszcze pełniej zaspokoi wzbudzone pragnienie (przez samą kulturę produkcji
seryjnej tekstów otwartych, których struktura
oparta jest na zasadzie wzbudzania pragnienia39).
Analizowane teksty stanowią zapis „czystej”
fantazji sprzed poddania jej zabiegom sublimacyjnym, chociażby w postaci korekty związanej
ze standardami literackości. O ile jednak Freud
wielokrotnie w swoim eseju zauważa, że śniący na jawie wstydzą się swoich fantazji, widząc
35 Ibidem, s. 511.
36 Ibidem.

w nich coś infantylnego40, autorki fanowskich
fantazji życzeniowych publikują je jawnie, wręcz
kompulsywnie, produkując tego typu teksty najczęściej seryjnie41 i występując w ich obronie wobec wszelkiej próby krytyki (tj. traktowania ich
jako zjawiska literackiego, a nie fantazmatycznego). Ujawnia się w tym potrzeba swoistego uspołeczniania pragnienia, potrzeba uzyskania społecznej aprobaty dla fantazji, a przez to – jej uprawomocnienia. Dopiero podzielenie fantazji udziela
jej pewnej legitymacji. Jednak aby fantazja została
podzielona, musi ulec sublimacji, odrywając się
od swojego jednostkowego charakteru.
Można zgodzić się z Freudem, iż popkultura
stanowi sferę fantazji życzeniowych i kompensacyjnych, fantazmatów dzielonych przez miliony
odbiorców. Tak samo każde fanfiction stanowi
fanowską fantazję życzeniową, większość z nich
jednak ulega sublimacji poprzez dostosowanie
się do standardów literackości i wymogów stawianych fikcjom fanowskim poprzez różne fora
i archiwa, nabierając tym samym społecznego
charakteru. Istnieje zasadnicza różnica w fandomowym odbiorze fikcji fanowskich, w których
pojawiają się wyłącznie postaci znane z kanonu
dzieła, na jakim bazują, a tych, których autorki
wprowadzają własne postaci (tzw. OC, original
characters). Te drugie deprecjonuje się z reguły,
traktując je właśnie jako insercję alter ego autorek, co automatycznie ujawnia charakter fanfiction jako fantazji życzeniowej.
Kompulsywne publikacje fantazji życzeniowych stanowią po części efekt traktowania In-

37 H. Jenkins, op. cit., s. 23.
38 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, tłum. J. Margański, Wydawnictwo KR, Warszawa
2003, s. 16-17.
39 Zob.: A. Derecho, Archontic Literature: A Definition,
a History and Several Theories of Fan Fiction, [w:] K. Hellekson, K. Busse (red.), Fan Fiction and Fan Communities
in the Age of the Internet, McFarland, Jefferson 2001;
A. Kobus, Fanfiction a funkcjonowanie literatury popularnej. Zarys perspektywy historycznej, „Kultura Popularna”
3 (37) 2013, s. 146-159.

barbarzynca 1 (22) 2016/2017

23

Rola i funkcjonowanie analizatorni

40 Z. Freud, op. cit., s. 516.
41 Jednym ze skrajnych przypadków kompulsywnej potrzeby tworzenia i publikacji są teksty regularnie analizowanej
autorki określanej przez analizatorki jako „Jest nocia”, którą to frazą autorka zawsze informuje o publikacji kolejnej
notki (tekstu) na jednym ze swoich kilkudziesięciu blogów. Zob.: Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Tajemnice greckiego panteonu, czyli o kompetencjach bogini mądrości, http://przyczajona-logika.blogspot.com/2012/10/
tajemnice-greckiego-panteonu-czyli-o.html, 07.01.2016.
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ternetu jako przestrzeni semi-prywatnej, do której mamy dostęp w zaciszu własnego pokoju,
co stwarza wrażenie intymności i bezpieczeństwa.
Być może publikacja internetowa (często łącznie
z samopublikacją, której przebieg jest w całości
niemal cyfrowy) stanowi współczesny odpowiednik „pisania do szuflady”. Istnieje jednak silna
potrzeba społecznej aprobaty dla prezentowanej
fantazji, wyrażana przy publikacjach analizowanych tekstów prośbami autorek o komentarze
czy wręcz groźbami, że brak komentarzy doprowadzi do zawieszenia publikacji (zwykle są to jednak groźby bez pokrycia – zawieszenie publikacji
przeraża w rzeczywistości tylko jedną osobę, i jest
nią sama autorka). Warto jednak zaznaczyć, iż autorkom chodzi jedynie o pozytywne komentarze,
na analizy bowiem – stanowiące z pewnością rozbudowane komentarze – reagują najczęściej niechęcią i agresją, niezdolne przyjąć krytyki. Prosząc
o komentarze, proszą bowiem (czy też wręcz domagają się) o wyrażenie aprobaty wobec ich fantazji, potwierdzenia jej słuszności.
Między hejtem a krytyką
Zarzuty stawiane przez autorki analizowanych
tekstów analizatorkom ujawniają fantazmatyczny
wymiar ich twórczości. Tym, co autorki zarzucają
swoim recenzentkom, jest bowiem znęcanie się,
a także rekompensowanie sobie własnych braków
i niepowodzeń literackich i życiowych (w myśl
zasady, iż krytycy literaccy to zawistni niedoszli
pisarze, którym się nie powiodło). W sytuacji,
gdy ich własna kompensacja zostaje obnażona
w trakcie analizy, rzutują ją na analizatorki, tym
samym wypierając się jej. Być może więc teza
Freuda o wstydzie, jaki wiąże się z fantazjowaniem, pozostaje aktualna. Fantazje maskowane
są jako literatura, a ich autorki panicznie boją się
obnażenia fantazmatycznego charakteru własnej
twórczości, ponieważ nie wypracowały dystansu
do własnej fantazji. Analizowane teksty wykazują
kompulsywność na niekontrolowanym, patologicznym poziomie: piszę, chociaż nie wiem, jak
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(nie znam reguł i zasad), chociaż nie umiem, chociaż nie chcę (nie dbam o ten tekst jako o tekst
właśnie, a jedynie jako o realizację własnej fantazji), w efekcie piszę wbrew sobie – ponieważ
piszę sobą. Brak dystansu pomiędzy podmiotem
a tekstem przejawia się bardzo wyraźnie w odpowiedzi na analizatorską krytykę, gdzie autorki traktują ją jako krytykę ich samych, nie tylko
jako autorek, ale jako ludzi. Przykładowo, jedna
z najbardziej dojrzałych odpowiedzi „aŁtoreczki”
na analizę brzmiała:
Generalnie nic do Was nie mam i rozumiem to, że moje opowiadanie, a także
ja sama, może nie spodobać się niektórym
ludziom. Z krytyką już się spotykałam
i nie mam Wam jej za złe, co nie powinno dziwić. Ale skoro nie komentowałam
owej analizy, nie mogliście zrozumieć,
że nie mam na to ochoty? Musieliście
suszyć mi głowę u mnie? To jakiś nonsens. Nie wiem, czego autorzy analizy
oczekują ode mnie i od tej odpowiedzi.
Może podziękowania za szczere słowa?
Tak, no to dziękuję za opinię. Wydały
mi się one niedorzeczne, może dlatego,
iż okraszone były od góry do dołu żarcikami i tak dalej. A co do usuwanych
komentarzy u mnie, cóż, wydaje mi sie
normalne to, iż obok wspaniałych opinii
moich wiernych czytelniczek, których
nie było za dużo, ale z którymi się przyjaźnię, nie chciałam widzieć komentarzy
od Was. Nie ze strachu przed krytyką,
lecz po prostu42.
Nawet tutaj widać, i to już w pierwszym zdaniu, brak odróżnienia pomiędzy autorką a jej tekstem, brak dystansu pomiędzy nimi. Krytyka
42 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Traktat o grafomanii, czyli Biegunka słów przy obstrukcji treści (1/2),
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/77.html,
07.04.2014.

zawarta w analizie przyjmowana jest więc personalnie, co zresztą widać w podejściu tej konkretnej autorki do komentarzy, gdzie nie odróżnia
ona tych ze sfery prywatnej (komentarze przyjacielskie) od tych związanych z publiczną stroną
Internetu i funkcjonowaniem w niej tekstu literackiego (komentarze analizatorskie)43. Jako fantazja, analizowany tekst traktowany jest jak przedłużenie samej autorki.
W przypadku innych autorek odpowiedź
na analizę często przybiera bardziej gwałtowny
i wulgarny charakter, przepełniony zaciekłością,
z jaką odpowiada się właśnie na ataki personalne
w środowisku młodzieżowym (warto pamiętać,
iż najczęściej „aŁtoreczki” i „Pisaki” są w wieku
gimnazjalnym). Przykładowo:
ZAMKNIJ RYJ CIPKO I MNIE NIE
ANALIZÓJ!!!! TAM TRÓDNO ZROZUMIEC JEDNO ZDANIE?????!!!!!
SZLAMA!!!!44

W tym przypadku wypowiedź ma charakter
prowokacji, jest jednak przez to paradoksalnie
charakterystyczna dla autorek większości analizowanych tekstów – nie analizuj mnie, ponieważ
nie ma różnicy między tekstem a mną, ponieważ
stanowi on zapis mojej fantazji. W rzeczywistości
więc, sądząc po zwyczajowej gwałtowności reakcji na krytykę, analizowane teksty stanowią zapis
twardego rdzenia fantazmatu tożsamościowego
(prezentację wyidealizowanego alter ego), dlatego
ich analiza odbierana jest jako personalny atak,
jako naruszenie nietykalności osobistej autorki.
Tę samą strategię widać u czytelniczek analizo-
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wanych tekstów, ich docelowej grupy odbiorczej,
która zapoznaje się z nimi, zanim trafią na analizatornie, i która najwidoczniej podziela ten sam
schemat niesublimowanego fantazmatu i stara
się podtrzymać jego funkcjonowanie, odnosząc
się negatywnie do analiz:
Serio?
Poniżacie ludzi przed tysiącami osób
tylko po to by się z nich pośmiać? Oceniacie kogoś, nawet go nie znając! Przez
takie idiotyczne osoby jak wy, autorki
nie mogą spać po nocach, zastanawiając się nad tym ile osób właśnie teraz
się z nich nabija. To co wy robicie jest
okrutne i dziecinne! Na prawdę publikując coś takiego nie myślicie, o uczuciach innych? Zachowujecie się jak nadęte lalunie w mini spódniczkach, które
sądzą, ze są najlepsze, a inni niech się
odpierdolą. Macie coś poprzestawiane
w głowach! Każdemu normalnemu już
dawno włączyłoby się sumienie! Życzyłabym wam „umrzyjcie” ale nie chcę
zniżać się do waszego poziomu. Niech
was piekło pochłonie.. Nieee... Wsadźcie sobie gdzieś te wasze irracjonalne
logiki... Za mało. Dla mnie jesteście
mrówkami, które chętnie bym zdeptała.
Bo to wy zanieczyszczacie blogosferę.
Serdecznie pozdrawiam nadęte panie,
Yokita45.

kowej, a z drugiej stanowi kolejny przejaw braku
dystansu pomiędzy sobą a tekstem, który się tworzy. Z drugiej strony, autorki te zdradzają braki
znajomości elementarnych zasad funkcjonowania
tekstu w przestrzeni publicznej, domagając się
uzyskania zgody przez analizatorów na przeprowadzenie krytyki i analizy od autorów analizowanych tekstów. Zazwyczaj też autorzy zanalizowanych tekstów widzą w analizie naruszenie praw
autorskich, nie odróżniając cytatu od plagiatu.
Często też argumentem czynią zarzut: „pokaż, że
potrafisz lepiej”, na podstawie którego domagają
się od analizatorów próbek ich twórczości jako
gwarancji kompetencji46.
Właśnie w żywiołowych reakcjach analizowanych autorek przejawia się odbieranie analizatorni
jako elementu internetowego hejtu: krytyki zajadłej i bezpodstawnej. Trzeba przyznać, że niektóre z najbardziej zjadliwych analizatorskich
komentarzy również wpisują się w estetykę hejterstwa, realizując postawę: „nie lubię tego, więc
inni też nie mają prawa tego lubić”. Analizatornie
starają się zachowywać pozory bezstronnej, konstruktywnej krytyki i z pewnością stosują tę postawę wobec większości tekstów. Jednak rozrywkowy
charakter analizy stymuluje jej zjadliwość – reakcje skrajne i radykalne stanowić będą lepszą rozrywkę dla czytelniczek analiz niż wyważona krytyka. Analiza zasadniczo służy wytknięciu błędów
raczej niż wskazaniu zalet.
Przykładowo: komentarze w jednej z analiz
ocierały się o hejt w stosunku do głównej bohaterki (aczkolwiek można dyskutować nad zasadnością tak silnej negatywnej reakcji)47:

43 Inną kwestią jest nieprzyjmowanie przez tę konkretną autorkę krytyki ze względu na nieznajomość formuły analizy:
nie potraktowała jej jako recenzji, ponieważ jej prześmiewczy i rozrywkowy charakter przysłonił inne jej funkcje.

Jednym z najczęściej pojawiających się argumentów obronnych wśród autorek analizowanych tekstów i ich fanek jest postawa streszczająca się w słowach „nie znasz mnie, więc nie
oceniaj”, co z jednej strony wyraża młodzieżową
niedojrzałość charakterystyczną dla tej grupy wie-

46 Forum Niezatapialnej Armady Kolonasa Waazona,
AŁtoreczkowa linia obrony, http://www.sierzantundsaper.
fora.pl/o-blogaskach-ogolnie,19/altoreczkowa-linia-obrony,2296.html, 07.04.2014.

44 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Traktat o grafomanii, czyli Biegunka słów przy obstrukcji treści (1/2),
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/77.html,
07.04.2014.

45 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Róża Lilia „Koza”
Potter, czyli proszę, umrzyj, http://przyczajona-logika.blogspot.com/2012/12/roza-lilia-koza-potter-czyli-prosze.html,
07.04.2014.

47 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Róża Lilia „Koza”
Potter, czyli proszę, umrzyj, http://przyczajona-logika.blogspot.com/2012/12/roza-lilia-koza-potter-czyli-prosze.html,
07.04.2014.
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na Pyrkonie49 23 marca 2014 roku nosił znaczący
tytuł – „Pomiędzy hejtem a krytyką”. Czy analizatornie pełnią funkcję krytyki literackiej w odniesieniu do fanfiction? Bez wątpienia element
krytyki obecny jest immanentnie w samej strukturze analizy, już na poziomie wyboru tekstu, która
łączy się w tym przypadku z jego jednoznacznym
wartościowaniem: jedynie wstępnie uznane za złe
fikcje fanowskie trafiają na analizatornię. W tym
sensie analiza jako praktyka w środowisku twórców fanfiction stanowi odwrócenie standardowej
procedury recenzenckiej, zakładającej, iż analiza poprzedza krytykę, gwarantując jej rzetelność.
W przypadku analizatorni krytyka (negatywna)
ma charakter wyjściowy, po niej następuje analiza,
jednak ta ostatnia stanowi operację na tekście analogiczną pod pewnymi względami z pracą redaktora (tj. ze wskazaniem błędów w tekście). Ostatecznie efektem końcowym analizy fanowskiej jest to,
co powinno stanowić element pracy nad tekstem
przed jego publikacją.

Jawny „hejt” częściej widoczny jest po stronie
oburzonych autorów i czytelników złego fanfiction. Oto wypowiedź „Pisaka” zdegustowanego
analizatorską praktyką:
*jesteście bezduszymi zwierzętami!!! nie
nawidze was za to co robicie innym!!!
*tylko spróbujecie zanalizowac mojego
bloga.!!!!! zostawcie wszystkich w spokoju!!! i tak was zgłosze do onetu i już nie
zdążycie (…)
* i tak mi go nie zanalizujecie!. co z tego
że linka macie jak wam sie czytać nie
chce? . niszczycie czyjeś blogi. a ja musiałem swojego prowadzic pół roku żeby
doprowadzić mnie do sławy (…)

*zal mi tej strony
* i przede wszystkim żal mi was gamonie
* a tylko sie dotkniecie do mojego bloga!!!. nie daruej wam tego!!!
* ja nie mogę żal i bul48
Jak w takim kontekście określić można rolę
analizatorek, którym autorki analizowanych
tekstów zarzucają frustrację i rekompensowanie
sobie własnych niepowodzeń? Czy one same postrzegają swoją działalność jako „hejterstwo”? Panel poświęcony analizatorniom, który odbył się
48 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Eliksiry z Saperem, czyli Soory vietu!, http://niezatapialna-armada.
blogspot.com/2011/02/45.html, 07.04.2014.
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Biorące udział w panelu na Pyrkonie analizatorki rzeczywiście przyznawały się do frustracji –
frustracji pewnym stanem kultury, w którym zanika krytyczne podejście do tekstu50. Mówiąc o misji
analizatorni, zwracały się ku staremu hasłu „bawić
i uczyć”51, a więc ich zdaniem prześmiewcze komentarze do tekstów fanfiction mają pełnić właśnie funkcję „meta-antyfanfiction”, pokazywać,
jak nie należy pisać – przy czym warto zaznaczyć,
iż ten rozrywkowo-edukacyjny wymiar analizatorni skierowany jest w większej mierze do jej czytelników niż do autorek analizowanych tekstów.
Chociaż same analizatorki zaznaczały, iż ich celem
jest trafienie z krytyką do środowisk, w których
krytyka nie funkcjonuje – i być może również dla49 Festiwal Fantastyki Pyrkon to ogólnopolski konwent
fantastyki, odbywający się corocznie w Poznaniu w pierwszy weekend po równonocy wiosennej.
50 Kura z biura, Panel analizatorski – cz. 1, https://www.
youtube.com/watch?v=zg8-kS1k3JM&feature=youtu.be,
07.04.2014.
51 Ibidem.
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tego odbierana jest jako atak na autora. Z pewnością praktyka analizatorska wyraża normatywny wymiar kultury fanowskiej, ale jednocześnie
w paradoksalny sposób udostępnia „złe fanfiction”
szerszej publice i czyni je przystępniejszym52 – właśnie dzięki analizatorskim komentarzom.
Z jednej strony więc analizatornie wyodrębniają i alienują pewne przejawy subkultury fanowskiej, czy też szerzej, przeprowadzają podział
pomiędzy „prawomocnym” fanfiction a analizowanymi tekstami. Z drugiej strony jednak wprowadzają analizowane teksty z powrotem w obszar „prawomocnej” fanowskiej kultury, niejako
pobocznymi drzwiami i w satyrycznym ujęciu.
Z kolei po stronie czytelniczek analiz można wręcz
dopatrywać się celebrowania „złego fanfiction”,
które dzięki analizie zostaje podane w sposób przystępny i atrakcyjny. Dzięki temu z lubością można
obcować z wyjątkowo złymi jakościowo tekstami,
na dodatek okraszonymi złośliwymi komentarzami. Zaspokaja to dwie potrzeby – spełniania estetycznych wymogów „śmieciowej” kultury internetowej oraz zachowania dystansu pomiędzy nami
a „śmieciowym tekstem”, który sprawia nam przyjemność. Z pewnością dla większości czytelniczek
analiz sama treść tych tekstów, pozbawiona przerywników w postaci analizatorskich komentarzy,
byłaby nieprzystępna i trudna do przyswojenia.
Analiza natomiast, z punktu widzenia jej czytelniczek, stanowi formę rozrywki. Przy czym istnieje
związek pomiędzy jakością (czy też jej brakiem)
analizowanego tekstu a rozrywkowym potencjałem analizy: im gorszy tekst, tym zjadliwsza analiza
i tym większa przyjemność z jej odbioru.
Jako rozrywkowa forma krytyki, analizy fanowskie stanowią literacki odpowiednik wideorecenzji filmowych zgodnie z formułą spopularyzowaną wśród wideoblogerów związanych z kanałem Channel Awesome53. Zgodnie z tą formułą
52 F. Carruthers, op. cit.
53 Wytwórnia medialna założona w 2008 roku i skupiona
na udostępnianiu oraz wydawaniu twórczości wideoblogerów, przede wszystkim wideorecenzentów.
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treści popkulturowego dzieła medialnego (filmu,
serialu, piosenki itp.) prezentowane są równolegle z komentarzem recenzenckim, pokazującymi
wprost wady i zalety produkcji, a nie opisując je,
czyli dokładnie w ten sam sposób, w jaki kreuje
się fanowskie analizy54. Obie formy krytyki dokonują zawłaszczenia tekstu i jego fragmentaryzacji, przetykając wybrane części wypowiedziami
krytyków/analizatorek. Obie formy są z założenia
humorystyczne, z wyraźnie satyrycznym nastawieniem. Jednocześnie stanowią nowe formy rozrywki, wykształcone przez internetową kulturę i nowe
możliwości technologiczne – i obie przejmują elementy estetyki „hejtu”, jakimi są chociażby bezkompromisowość sądów (szczególnie widoczne
w analizach, które w odróżnieniu od wideoblogowych recenzji nie próbują zachować bezstronności
krytyki), emfatyczność wypowiedzi czy niestronienie od wulgaryzmów.
Analizatornie oraz wideorecenzje stanowią
z jednej strony mechanizm krytyki i wartościowania w obrębie kultury popularnej, z drugiej
zaś kolejny przejaw samej popkultury, kolejną
formę rozrywki. Są więc formą recenzji tożsamą
ze swoim własnym przedmiotem: wideoblogerzy
kręcą filmy o recenzowaniu filmów, analizatorki
tworzą kolejne fanfiction, powielają mechanizm
zawłaszczenia i rekontekstualizacji tekstu. Zasadniczą różnicą pomiędzy wideorecenzjami a fanowskimi analizami jest normatywny charakter
tych drugich. Ponieważ funkcjonują w mniejszej społeczności, analizatornie służą kreowaniu
i podtrzymywaniu standardów jakości tekstów
fanfiction (głównie przez prezentowanie jego negatywnego wzorca) oraz piętnują niektóre rodzaje
fanowskich interpretacji – w pierwszej kolejności
dotyczy to tzw. „marysuizmu”, czyli wprowadzaniu do tekstu fikcji fanowskiej wyidealizowanej
postaci bohatera.
54 Można zresztą wyprowadzić powstanie Channel Awesome z kultury fanowskiej, a samą formułę wideorecenzji
z rozwoju fanowskiego wideo w jego funkcji komentarza
do popkulturowego dzieła.

„Mary Sue”, czyli podwójne standardy fantazji
życzeniowej
„Mary Sue”55 to pejoratywne określenie pewnego typu postaci pojawiającej się w fikcjach fanowskich. Może funkcjonować w tekście fanowskim jako wprowadzenie tzw. oryginalnej postaci
(OC) do świata przedstawionego, zaczerpniętego
z popkulturowego dzieła wyjściowego (popularnym motywem w fandomie Harry’ego Pottera jest
nowa uczennica zaczynająca naukę w Hogwarcie), albo jako charakteryzacja jednej z postaci kanonicznych (we wspomnianym fandomie najczęściej przydarza się to Harry’emu albo Hermionie).
W pierwszym przypadku, OC stanowi zazwyczaj
nieuświadomione wprowadzenie do tekstu wyidealizowanego alter ego autorki (tzw. self-insert),
realizując schemat: „moje wymarzone ja spotyka
mojego idola” (czyli wcielając romantyczne inten55 Nazwa pochodzi od imienia bohaterki A Trekkie’s Tale
(1973) autorstwa Pauli Smith. Opowiadanie miało być
parodią fanfiction powstającego we wczesnym fandomie
serialu Star Trek, wyśmiewającym konstrukcję oryginalnych postaci kobiecych (original female character, OFC,
w polskim fandomie zwana „ofcą”), jaka, zdaniem autorki, zdominowała tego rodzaju twórczość. Bohaterką
A Trekkie’s Tale jest Mary Sue, piętnastoletnia oficer
gwiezdnej floty, ponadprzeciętnie uzdolniona i inteligentna oraz niebywale atrakcyjna, w której natychmiast
zakochują się wszyscy bohaterowie serialu pojawiający się
w opowiadaniu. Konsekwencje wprowadzenia tego rodzaju krytyki do fandomowego dyskursu na temat fanfiction oraz intencji Pauli Smith były szeroko dyskutowane
na przestrzeni lat. Znaczenie terminu „Mary Sue” również
uległo daleko idącym zmianom, chociaż wciąż przyjmuje
się, że najbardziej obiegową definicją jest „wyidealizowana postać, z którą utożsamia się autorka”. W przypadku
postaci męskiej można używać terminu „Gary Stu”. Analizatornie czasami stosują również spolszczoną wersję terminu „Mary Sue” – „Marysia Zuzanna”. W większości
przypadków „Mary Sue” stanowią nieświadome rzutowanie na postać własnych wyobrażeń o idealnej bohaterce
(w przeciwieństwie do celowego zabiegu Pauli Smith).
W środowisku autorek i czytelniczek fanfiction termin
„Mary Sue” posiada niezwykle degradujący, piętnujący
wręcz wymiar – przynajmniej w polskojęzycznym fandomie, albowiem anglojęzyczny multifandom internetowy
dokonał w ostatnich latach daleko idącej reinterpretacji
koncepcji „marysuizmu”.
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cje autorki w stosunku do jednej z postaci dzieła
wyjściowego). Drugie podejście to raczej kwestia
identyfikacji autorki z postacią, która zmienia się
w „Mary Sue”, a pod wieloma względami także
efekt warsztatowych braków i niewiedzy na temat
konstrukcji tekstu literackiego. Podstawowym
bowiem problemem z wprowadzeniem postaci
typu „Mary Sue” do tekstu epickiego jest całkowity zanik napięcia związanego z konfliktem
– z góry wiadomo, że „Mary Sue” z łatwością
rozwiąże każdy problem. Ponieważ już na starcie
jest postacią idealną, nie podlega żadnemu wewnętrznemu konfliktowi. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że podstawowym problemem
z operowaniem postacią typu „Mary Sue” nie jest
jej „marysuizm” jako taki, ale nieumiejętność poprowadzenia przez autorkę fabuły w ten sposób,
aby dostarczyć postaci wyzwań i konfliktów, chociażby poprzez wykreowanie antagonisty na miarę
swojej „Mary Sue”.
Pierwszoplanowe postaci ze świata Harry’ego
Pottera często padają ofiarą nadmiernej idealizacji
związanej z utożsamianiem się autorki z postacią:
Hermiona okazuje się zaginioną córką Voldemorta, a przez to najpotężniejszą czarownicą na świecie (przyjmując swoje dziedzictwo i przechodząc
na stronę Voldemorta ze spokojem, jakiego
nie zniósłby kanon tej serii), zaś Harry nie jest tylko zwykłym wybrańcem i nadzieją czarodziejskiego świata, ale wręcz:
Jako potomek Najwyższej Piątki (Merlina i czworga założycieli Hogwartu
– przyp. A.K.) jest bardzo silny. Odważny, sprytny, inteligentny. Miły i opiekuńczy dla swoich przyjaciół i poddanych. W roli króla doskonały (…). Jego
formą animagiczną jest feniks, ponurak
i jaszczurka żywiołowa, natomiast jego
forma demoniczną jest diabeł mały (…).
Druid, Wampir, Elf, Will, Nekromant,
Neffarz, Czarny i Biały Anioł. Oprócz
mieszanki wybuchowej różnych ras, po-
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siada jeszcze w sobie krew jednorożca,
pegaza i smoka. Dzięki temu potrafi
zmieniać sie również w te zwierzęta (…)
Umięśniony. Bardzo przystojny. Potrafi
zmieniać kolor oczu i włosów56.
W fandomie panuje przekonanie, że każda początkująca autorka napisała chociaż jedną postać
typu „Mary Sue”, co wiąże się właśnie z brakiem
doświadczenia i umiejętnością sprawnej kreacji
tekstu literackiego. Chociaż podałam obowiązkowy niemal dla polskiego fandomu Harry’ego
Pottera przykład ujmowania głównego bohatera
serii w fanfiction jako „Gary’ego Stu”, znacznie
bardziej powszechne jest jednak wprowadzanie
„marysuistycznych” oryginalnych postaci żeńskich
w ramy zapożyczonego z kanonu świata przedstawionego, stąd też uważa się, że „Mary Sue” to jeden z problemów, które należy podejmować w ramach krytyki feministycznej.
W ramach fan studies (badań nad fandomem)
przyjmuje się, iż fanfiction stanowi strategię negocjowania własnej pozycji w świecie wobec hegemonicznych ideologii, a tym samym praktykę upodmiatawiającą (empowerment)57. Wewnątrzfandomowa krytyka, obeznana z osiągnięciami fantropologii, zaczęła zastanawiać się, jak – przy takich
56 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Harry Potter
i meandry koligacji czyli animagia dla zaawansowanych (1/3),
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/32.html,
07.04.2014.
57 Zob.: S. Cumberland, Private Uses of Cyberspace: Women, Desire and Fan Culture, [w:] H. Jenkins, D. Thorburn
(red,), Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition,
The MIT Press, 2003, Kindle Edition; J. Fiske, The Cultural Economy of the Fandom, [w:] L.A. Lewis (red.), Adoring
Audience. Fan Culture and Popular Media, Routledge, London 1992; R. Flanagan (BellaFlan), Becoming Bella Swan.
An Experiment in Subversion and Perversion, [w:] A. Jemison (red.), Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World,
Smart Pop, Dallas 2013, Kindle Edition; H.J. Meggers,
Discovering the Authentic Sexual Self: The Role of Fandom
in the Transformation of Fans’ Sexual Attitudes, [w:] K. Larsen, L. Zuberis (red.), Fan Culture: Theory/Practice, Cambridge Scholars Pub., Newcastle upon Tyne 2012.
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założeniach – mogło dojść do całkowitej deprecjacji określonego modelu postaci kobiecej. Krytyka
feministyczna obecna w wewnątrzfandomowych
dyskusjach w anglojęzycznej części internetowych
społeczności fanowskich postrzega „Mary Sue”
jako sposób deprecjonowania postaci kobiecych
i kobiecej twórczości.
Ważne jest tutaj także zauważenie, że termin
„Mary Sue” już od dawna nie ogranicza się wyłącznie do kultury fanowskiej, ale stanowi słowo
-wytrych używane w odniesieniu do całej popkultury. Bohaterki powieści, filmów, komiksów
czy gier komputerowych określa się jako „Mary
Sue” tylko z tej racji, iż zajmują centralne miejsce
w narracji i robią dokładnie to, co postaci męskie
w analogicznej funkcji bohatera dzieła popkulturowego58. Blogerka fandomowa o pseudonimie
adventuresofcomicbookgirl zauważyła, że tabuizacja i degradacja postaci kobiecych związana
z „marysuizmem” ma zdecydowanie seksistowski
wymiar. Jak pisze w swoim eseju:
Więc, jest taka dziewczyna. Została
tragicznie osierocona i jest bogatsza niż
ktokolwiek na planecie. Każdy facet,
którego spotyka, zakochuje się w niej,
ale pomiędzy kolejnymi gorącymi romansami, odrzuca ich wszystkich, ponieważ jest oddana temu, co Czyste
i Dobre. Ma iloraz inteligencji geniusza, zdolności atletyczne na poziomie
olimpijskim i jest nieprawdopodobnie
atrakcyjna. Pożera ją straszliwe cierpienie, ale to tylko sprawia, że faceci
bardziej jej pragną. Nie ma żadnych
nadludzkich mocy, a jednocześnie jest
58 Plus dodatkowy wątek związany z karaniem kobiecej transgresji, obecny niemal zawsze przy kreacji „Silnej Kobiecej
Postaci”, co można uznać chociażby za charakterystyczny
element twórczości Jossa Whedona (Buffy pogromczyni
wampirów, Firefly). Chyba pierwszą popkulturową bohaterką nieobciążoną tego rodzaju karą (w formie utraty ukochanych, śmierci, gwałtu, napastowania, bezpłodności itp.) jest
Rey z filmu Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (2015).

bardziej kompetentna niż jej nadludzcy przyjaciele i z łatwością pokonuje
nadludzi. Ma przyjaciół i sprzymierzeńców darzących ją niewzruszoną lojalnością, pomimo faktu, że źle się do nich
odnosi. Boją się jej, szanują ją i bronią
przed innymi. Każdy ma na jej punkcie obsesję, nawet jej wrogowie czują
do niej pociąg. Może zaplanować z wyprzedzeniem każdą sytuację i zasadniczo nie ma problemu z żadną konkluzją, do jakiej dochodzi. Ci, którzy się
z nią nie zgadzają, muszą się mylić.
Boże, co za Mary Sue.
Właśnie opisałam Batmana59.
Blogerka pokazuje podwójne standardy
w podejściu do kreacji i funkcjonowania postaci w popkulturze w zależności od płci: gdyby
Batman był kobietą, stanowiłby idealny przykład „Mary Sue”. Oznacza to, że jednym, co powstrzymuje zaetykietowanie Batmana jako „Mary
Sue”, jest właśnie płeć. Batman nie zostanie
określony tym mianem. Jeszcze kilka lat temu,
zanim „marysuizm” stał się obiektem krytyki
feministycznej, nikt nie pomyślałby o Batmanie
w kategoriach „Gary’ego Stu”. Jako postać męska, niepochodząca z fanfiction, funkcjonował
całkowicie poza tymi kategoriami. Obecnie z jednej strony postrzega się samo określenie „Mary
Sue” jako seksistowskie, z drugiej zaś analizuje
się kulturę popularną w takich samych kategoriach, w jakich podchodzi się do fanfiction. Dostrzega się życzeniowy charakter popkultury jako
takiej, zwracając jednocześnie uwagę, iż kultura
popularna została zmonopolizowana przez męską
fantazję życzeniową, męskie sny o potędze, uosabiane w najczystszej formie przez Conana i jemu
59 adventureofcomicbookgirl, Mary Sue, what are you?
Or why the concept of Sue is sexist, http://adventuresofcomicbookgirl.tumblr.com/post/13913540194/mary-sue
-what-are-you-or-why-the-concept-of-sue-is, 25.02.2013
(tłumaczenie własne).
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podobne postaci, co nie zostawia wiele miejsca
na kobiece upodmiotowienie. Jeden z popularnych fandomowych żartów brzmi: „Jak nazywa
się męski odpowiednik Mary Sue? Harry Potter”.
W tym sensie każdy bohater popkultury stanowi
efekt nadmiernej idealizacji i myślenia życzeniowego (wish fullfilment), co zauważył już Freud
w swoich refleksjach poświęconych kulturze
rozrywkowej: „ego jest rzeczywistym bohaterem
wszystkich snów na jawie”60. Adventuresofcomicbookgirl zauważa wręcz:
Centralną ideą w koncepcji „Mary Sue”
jest założenie, że kobieta musi „zasłużyć”
na moc, pochwałę, miłość albo wyróżnione miejsce w fabule. Mężczyźni nie
muszą tego robić, z oczywistych względów są potężni, grają centralną rolę
i otrzymują miłość. To pierwsza rzecz,
jaką zarzuca się żeńskiej postaci – co takiego zrobiła, że otrzymała tak duże
względy jak postać męska? Dlaczego
nagle uzurpuje sobie męską rolę? „Mary
Sue” to najłatwiejszy sposób na umniejszenie postaci. To źle brzmi, gdy mówi
się: „I nie lubię tej bohaterki. Nie lubię
tego, że ta kobieta jest potężna. Nie lubię tego, że fabuła skupia się wokół niej.
Nie lubię tego, że bohater, którego lubię, jest nią zainteresowany”. „Mary
Sue” to sposób na mówienie tych rzeczy
bez ich wypowiadania – uprawomocnienia [naszej niechęci – przyp. A.K.]61.
Z kolei blogerka o pseudonimie UnWinona
stwierdza:
Istnieje powód, dla którego większość
twórców fanfiction, zwłaszcza autorek,
zaczyna od Mary Sue. Dzieje się tak,
60 Z. Freud, op. cit., s. 514.
61 Adventureofcomicbookgirl, op. cit.

1 (22) 2016/2017

barbarzynca

ponieważ dziewczynki uczy się, że nigdy nie są dość dobre. Nie możemy być
zbyt głośne, zbyt ciche, zbyt mądre, zbyt
głupie. Nie możesz zadawać zbyt dużo
pytań ani znać zbyt dużo odpowiedzi.
Nikt nie poszukuje naszej rady. A potem
dzieje się coś cudownego. Dziewczynka, której powiedziano, że jest głupia,
odkrywa, że może być lepszym czarodziejem niż Albus Dumbledore. I jest
to niezwykle ważne. Kiepska w sporcie?
Jesteś robiącą salta do tyłu wojowniczką
i Legolas uważa, że jesteś NAJLEPSZA.
Żadnych przyjaciół? Dostajesz owację
na stojąco od Hana Solo i całej Rebelii,
kiedy dokonujesz trudnego lądowania
na Hoth po wysadzeniu Super Podwójnej Gwiazdy Śmierci. Wszystko zależy
od ciebie. Wszystko w twoim ulubionym wszechświecie zależy WYŁĄCZNIE OD CIEBIE.
Zaczęłam pisać fanfiction w ten sam
sposób, co większość dziewczyn, prze
-pisując samą siebie.
Mary Sue istnieje, ponieważ dzieci, którym mówi się, że są niczym, pragną być
wszystkim62.
Jeśli każda popkulturowa postać jest typem
„Mary Sue”, termin ten traci swoją rację bytu. Anglojęzyczna część internetowych fandomów ogłosiła więc, że „Mary Sue” nie istnieje, nie w tym
degradującym sensie, który miałby przesądzać
o jakości tekstu, gdzie taka postać rzekomo się pojawia. Oskarżenie o „marysuizm” wciąż stanowi
jednak podstawę fanowskich analiz dokonywanych w polskojęzycznym Internecie. Co ciekawe,
oskarżenia te wysuwane są w równej mierze wobec fanfiction, co wobec innych dzieł popkultury,
które coraz częściej trafiają na analizatornie.
62 UnWinona, The Importance of Mary Sue, http://unwinona.tumblr.com/post/76199740643/the-importance-ofmary-sue, 27.10.2014 (tłumaczenie A.K.).
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Analizatornie na wolności: „Opór jest bezcelowy, wszyscy zostaniemy zanalizowani”63
Tym, co naprawdę interesujące w kulturze
analizatorskiej, jest kierunek jej rozwoju. Coraz
częściej bowiem analizy nie dotyczą już fanfiction
– ich ofiarą padają teksty znajdujące się w oficjalnym, rynkowym obiegu kulturowym. Wydaje
się, iż pierwsza tego typu analiza została dokonana przez analizatornię Przyczajona Logika, Ukryty Słownik na serii Zmierzchu S. Meyer, zapoczątkowując nowy trend. W środowisku fanowskim powszechnie uważało się, iż sam Zmierzch
to właśnie „marysuistyczne” fanfiction, które
zostało przez przypadek wydane (oczywiście była
to opinia powszechna poza fandomem tej serii).
Przypadek ten powtarza się coraz częściej. Istnieją autorzy regularnie powracający na analizatornie. Jak dotąd zanalizowano m.in. Bezdomną,
Nie oddam dzieci i Bitwę o Farrin Katarzyny Michalak64, Achaję Andrzeja Ziemiańskiego65 i kilka tomów Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.
Stanowi to ciekawy przekrój gatunkowy głównonurtowych dzieł, które określić można jako
podatne na analizę.
Wciąż jednak nie wykroczono poza ramy
popkultury. Pojawiają się w polskim fandomie
fanfiction tworzone na bazie dzieł tzw. kultury
wysokiej, np. Pan Severus autorstwa Arien Halfelven, stanowiący odwołanie do kilku dzieł polskiego romantyzmu z Panem Tadeuszem na czele,
albo analizowany fanfik do Przedwiośnia Stefana Żeromskiego66 oraz do Kamieni na szaniec

63 Jest to motto analizatorni Niezapialna Armada Kolonasa Waazona.
64 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blogspot.
com/search/label/Katarzyna%20Michalak, 08.01.2016.
65 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blog
spot.com/search/label/Achaja, 08.01.2016.
66 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blogspot.com/search/label/Stefan%20Żeromski, 08.01.2016.

Aleksandra Kamińskiego67. Nikt jednak jeszcze
nie podjął się fanowskiej analizy samego Żeromskiego czy Mickiewicza w celu sprawdzenia podatności ich dzieł na tego typu zabiegi.
Analizatorzy wytykają profesjonalnym autorom te same wady i błędy, jakie spotykają u autorek fanfiction, tym razem odnajdując je w książkach znajdujących się w obiegu literackim68.
Oznacza to, że w założeniu zostały poddane korekcie, ale nie krytycznej lekturze, co widać chociażby po nagromadzeniu nieścisłości w Achai Ziemiańskiego, sprawiających, iż tekst jest niespójny
już na poziomie akapitu, w obrębie którego znajdują się przeczące sobie nawzajem stwierdzenia69.
Jednym z wytłumaczeń takiego stanu rzeczy
mógłby być postawiony przez analizatorki zarzut
zaniku (auto)krytycznego myślenia, przekładającego się na postępującą niezdolność wykreowania
spójnego tekstu. Nie istnieje bowiem zasadnicza
różnica konstrukcyjna pomiędzy komercyjną powieścią a fanfiction, skoro oba teksty powielają
tego samego rodzaju błędy świadczące o kompulsywnym charakterze takiej twórczości70. Można
potraktować to jako zarzut skierowany w stronę
67 Zob. Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Krew
i kartofle, czyli konspiracja w cieniu Pałacu Kultury, http://
niezatapialna-armada.blogspot.com/2015/04/289-krew
-i-kartofle-czyli-konspiracja-w.html, 08.01.2016. Dzięki
ekranizacji z 2012 roku pojawił się w anglojęzycznym fandomie prawdziwy zalew fanfiction pisanych na podstawie
Nędzników Wiktora Hugo.
68 Po raz kolejny dochodzi tu do zakwestionowania podziału
na twórczość amatorską i profesjonalną – bywa bowiem, że
tekst fanfiction lepiej spełnia wymogi literackości niż teksty znajdujące się w komercyjnym obiegu.
69 Zob. Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Łeb jak
bania, czyli Księżniczka w koszarach (Achaja cz. 1), http://
niezatapialna-armada.blogspot.com/2012/08/185-eb-jak
-bania-czyli-ksiezniczka-w.html, 07.04.2014.
70 Może stać się to przyczynkiem do kulturowej psychoanalizy zjawiska seryjności w kulturze popularnej – przykład
kompulsywnej twórczości komercyjnej stanowi twórczość
takich autorów jak Katarzyna Michalak czy Andrzej Pilipiuk, wydający kilka książek rocznie, z których każda
kwalifikuje się do fanowskiej analizy.
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samych korektorów i redaktorów w poszczególnych wydawnictwach albo oskarżyć same wydawnictwa o oszczędzanie na korekcie i w efekcie sprzedawanie bubli nieróżniących się niczym
od darmowej literatury dostępnej w Sieci. Wydaje się, iż oddaje to ogólny stan (pop)kultury,
w którym krytyka pełni funkcję marketingową,
a proces redakcji ogranicza się do samej korekty,
o ile w ogóle występuje. Na tym tle należy zdać
się jednak na kompetencje czytelników, których
zbiorowe działanie w ramach systemu eksperckiego, jakim jest analizatornia, stanowić może ostatnie przejawy krytycznego myślenia nad tekstem
na poziomie popkulturowym – odbierane są przy
tym jako nieuzasadniony „hejt”.

mach tej serii Opydo czyta fragmenty książek, które uznał za złe (np. Pięćdziesiąt twarzy Greya oraz
Grey E. L. James, Wszystkie odcienie czerni Ilony
Felicjańskiej) i opatruje je złośliwymi komentarzami na temat stylu, składni czy zachowań oraz
przemyśleń bohaterów. W zasadzie uznać to można za nagranie i upublicznienie Turkey Reading.
Opydo nie jest pierwszym blogerem, który wpadł
na taki pomysł. Słynny wideobloger Doug Walker
(alias Nostalgia Critic) wraz z grupą innych vlogerów (Team Four Star) uprawiał Turkey Reading
właśnie na podstawie Pięćdziesięciu twarzy Greya
na konwencie Connecticon w 2012 roku72, Turkey Reading tej samej powieści został także włączony do wideorecenzji kręconej na tym festiwalu73.

Pytanie o różnicę pomiędzy „hejtem” a krytyką
sprowadza się do różnic w funkcjonowaniu obu
tych kategorii na poziomie kultury popularnej.
W przypadku analiz powieści znajdujących się
w obiegu komercyjnym można dodatkowo spytać, czy „hejt” nie byłby uzasadniony przez rażącą
niekompetencję instytucji wydawniczych działających w ramach obiegu komercyjnego? Nie podnosząc tej kwestii, w milczeniu godzimy się na to, aby
pojawiające się w księgarniach publikacje przypominały teksty publikowane na blogach. O ile badania nad fandomem na Zachodzie podejmują
kwestię traktowania fanfiction jako warsztatów
kreatywnego pisania, projektując programy nauczania oparte o fikcje fanowskie, o tyle w Polsce
sam fandom przywykł do traktowania fanfiction
jako literatury gorszego sortu czy też zgoła zjawiska
nieliterackiego. Być może swój udział w tym miała
popularność analizatorni i przełożenie w świadomości polskojęzycznego fandomu piętnowania
pewnego rodzaju fanfiction na deprecjonowanie
fanfiction w ogóle.

Można zastanawiać się nad atrakcyjnością formuły zaproponowanej przez Opydę. Z pewnością dociera on do szerszej grupy odbiorczej niż
czytelniczki analizatorni, jednak nie wydaje się,
by jego filmy były tak atrakcyjne jak wideorecenzje czy same fanowskie analizy (ograniczenia
medium filmowego sprawiają, że dziesięciominutowe „relacje z czytania” Opydy to osławiona „gadająca głowa” na ekranie, podczas gdy fanowska
analiza stanowić może wciągającą, multimedialną operację na tekście, pozwalającą na bardziej
rozbudowane komentarze). Wprawdzie Opydo
wprowadza formułę analizy fanowskiej do mainstreamu (quasi-analizując dokładnie te same
teksty, które pojawiły się wcześniej na analizatorniach), jednak w innej formie, znacznie zubożonej. Warto też zaznaczyć, iż element recenzji
i redakcji, obecny w fanowskich analizach, zanika
całkowicie w serii „Złych Książek” – analizowane teksty nie są w nich poprawiane ani oceniane
(inaczej niż przez sam wybór), a jedynie ośmieszane (co jest typowe dla Turkey Reading).

Ciekawym przypadkiem połączenia fanowskiej
analizy i wideorecenzji jest cykl „Złe Książki”,
prowadzony przez popularnego polskiego blogera, Pawła Opydo (alias Zombie Samuraj)71. W ra71 Zob. P. Opydo, Złe Książki, https://www.youtube.com/
user/pawelopydo, 08.01.2016.
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72 katTCritic, Doug Walker and Team Four Star read
50 Shades of Grey, https://www.youtube.com/watch?v=sVehWp8Ah90, 08.01.2016.
73 Nostalgia Critic, Superbabies – Baby Geniuses 2, http://
channelawesome.com/nostalgia-critic-superbabies-baby-geniuses-2/, 08.01.2016.
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Faktem pozostaje, że analizatornie coraz chętniej sięgają po inne teksty niż fikcje fanowskie:
powieści znajdujące się w obiegu komercyjnym
oraz twórczość publikowaną w Sieci, jednak niekoniecznie o charakterze zależnym. W przypadku
tego rodzaju tekstów nie funkcjonuje już wymówka pełnienia funkcji niesublimowanej fantazji
życzeniowej w rodzaju: „moje alter ego spotyka
mojego idola”. A jednak często są to teksty produkowane równie kompulsywnie, co twórczość
fanowska (niedbale i niechlujnie, bez korekty, redakcji i dbałości o to, co się pisze i publikuje)74.
Można się więc zastanawiać, czy seryjność kultury popularnej produkuje potrzebę tworzenia,
czy też jedynie daje jej upust, przede wszystkim
w sferze cyfrowej, która stanowi tanią i dostępną
platformę publikacji. Nie tyle chodzi jednak o nagromadzenie grafomaństwa w Sieci, co o strukturę
przestrzeni cyfrowej i kultury popularnej oraz ich
wzajemne powiązania w stymulowaniu pewnego
rodzaju twórczości – i odpowiedzi na nią w postaci analizatorni. Te same mechanizmy bowiem,
które dopuszczają do powstawania tekstów nadających się do analizowania, wzmagają również popularność samych analizatorni. Fanowskie analizy
stanowić mogą przykład istnienia kompulsywnej
potrzeby czytania łączonej z celowym poszukiwaniem tekstów o wątpliwej jakości. Im gorszy tekst,
tym lepsza analiza; im więcej bólu sprawia lektura,
tym większa uciecha płynąca z treści komentarzy.
Wszystko to wreszcie powoduje, że odbiorcy tym
chętniej wracają po więcej. W ten sposób funkcjonowanie analizatorni łączy się z kwestią dystynkcji:
z jednej strony pogłębiając różnicę między różnymi grupami odbiorców (czytelniczkami analizowanych tekstów i czytelniczkami analizatorni),
z drugiej zaś poprzez analizę wprowadzając dystans
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konieczny do czerpania przyjemności z miernego
pod względem literackim tekstu. Objawia się tutaj
prawdziwy wymiar wtórnego obiegu, jaki stanowią analizatornie: pośredniczą one w przyjemności między odbiorcą a tekstem traktowanym jako
„niewłaściwy” w tym sensie, że urąga sądom smaku odpowiednim danej grupie czytelniczej.

The purpose and function of sporking. Tedious work of web editor
The article discusses the issue of fan “sporking” as a phenomenon existing on the border of fanfiction,
review and online hating. It focuses on the institutional dimension of Polish sporking websites and
their input into the online circulation of Polish language fanfiction, exploring, in particular, the entertainment qualities of fan sporking, whose sources can be traced to a controlled use of elements of online hating. The reflections on the popularity of Polish sporking websites are then applied to online
reception of criticism, as well as functioning of criticism within popular culture, where it has been
transformed into another form of entertainment.

Fanowskie analizy, a także takie zjawiska
popkulturowej metakrytyki jak wideorecenzje
czy Turkey Reading w formie cyklu „Złych Książek”, określić można jako czerpanie przyjemności
z odbioru wbrew uznawanym sądom smaku – formę czerpania przyjemności z odbioru „złych” (miernych jakościowo) dzieł popkulturowych. Można się
zastanawiać, czy kategoria „tak złe, że aż dobre” stanowi element estetyki Internetu, czy też po prostu
na gruncie cyfrowej popkultury rozwinęło się wiele
form pozwalających zaobserwować mechanizm odbioru treści „tak złych, że aż dobrych”. Interesujące
dla naszych rozważań jest to, że świadomy odbiór
miernych jakościowo treści (odbieranych właśnie
ze względu na swoją niską jakość, a nie na przekór
niej) i czerpana z niego przyjemność stanowi swego
rodzaju nobilitację, przejście od internetowej niesławy do swego rodzaju „fejmu”. W tym sensie analizatornie i im pokrewne formy medialne pozwalają odbiorcom w pełni rozkoszować się dziełami
godzącymi w kulturowo warunkowane sądy smaku
– właśnie dlatego, że w nie godzą, określając wtórny obieg treści kulturowych, do których odbiorca
może podejść z pozycji dystansu, jaki zapewnia
analiza. Można więc również traktować zjawisko
analizatorni jako punkt wyjścia dla dalszych rozważań o estetyce Internetu oraz funkcjonowania kategorii estetycznych w ramach kultury popularnej,
przede wszystkim w odniesieniu do przyjemności
odbioru, także w jej mniej oczywistych wymiarach.
fot. Marek M. Berezowski

74 W przypadku autorów głównonurtowych powody,
dla których trafiają na analizatornie, są bardzo zróżnicowane. Meyer i E.L. James wpisują się jeszcze w schematy twórczości fanowskiej, jednak Musierowicz analizowana jest ze względu na to, jak wartości deklarowane
w tzw. Neojeżycjadzie rozmijają się z tymi rzeczywiście
praktykowanymi przez jej bohaterów.

Keywords:
fanfiction, sporking, internet haters, video review
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Hejtowanie
jako gwóźdź
programu.
Zapytaj Beczkę i Z Dupy

Niepewne rozpoznania – hejt, trolling, mowa
nienawiści
Od kilku lat w polskiej debacie publicznej dyskutuje się o zjawisku nazywanym hejtowaniem.
Można zaobserwować pewne zamieszanie na temat zakresu tego pojęcia, rozumianego na rozmaite sposoby. Celem artykułu jest zaprezentowanie
roli hejtowania i zbliżonych zjawisk komunikacyjnych w popularnych seriach filmów na YouTube.
Na początku warto zatem dookreślić semantykę
kluczowego terminu.
Hejtowanie pochodzi rzecz jasna od angielskiego hate. Ten czasownik oznacza jednak przede
wszystkim odczuwanie nienawiści, podczas gdy
jej aktywne, celowe wyrażanie jest jednym z notowanych w słownikach, ale marginalnych desygnatów1. Wyobrażenie o tym, jak użytkownicy
angielszczyzny rozumieją zjawisko hejtowania,
daje za to prześledzenie aktualnych definicji rzeczownika hater. Te, które widnieją w Urban Dictionary (internetowy słownik slangu i potocznych
wyrażeń, tworzony kolektywnie przez zalogowanych użytkowników), dalekie są od standardowej
lakoniczności profesjonalnych opracowań. Poza
tym najwyżej oceniane przez odbiorców portalu
wpisy (istnieje możliwość przyznawania punktów
dodatnich lub ujemnych) różnią się od siebie, prezentując szeroki wachlarz znaczeń.
Osoba używająca pseudonimu dion koncentruje się na wewnętrznej dyspozycji hejtera, definiując go jako kogoś, „kto po prostu nie
potrafi się cieszyć czyimś osobistym sukcesem”2.
Z kolei według jbalbs@kstate kluczowe jest wyrażanie skrajnej niechęci w oparciu o „osobisty
1 Zob.: np. Hate, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hate, 11.3.2016.
2 “Hater – A person that simply cannot be happy for another person’s success. So rather than be happy they make
a point of exposing a flaw in that person. – dion, February 04, 2005” Hater, http://www.urbandictionary.com/
define.php?term=hater, 6.11.2014. O ile nie podano tłumacza, wszelkie cytaty w przekładzie autora.
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osąd”, a nie względy „obiektywne”. Osób, które tylko żartują albo „nienawidzą” kogoś z uzasadnionych powodów, nie powinno się – zdaniem tej użytkowniczki – nazywać hejterami)3.
Ta nieco zagmatwana definicja jest użyteczna,
zakreśla bowiem odmienne pole znaczeniowe
niż w przypadku takich określeń jak krytyk, zawistnik (którego niechęć nie musi być skrajna ani
nawet wyartykułowana) czy troll4. Tym ostatnim, czyli osobą, która w wyrachowany sposób
drwi sobie z innych, wywołując zdenerwowanie
lub niepewność, wydaje się twórca następującego wpisu: „Hejterzy – większość użytkowników
tej strony”5. Jeżeli autor czerpie satysfakcję z potencjalnego prowokowania negatywnych uczuć,
należałoby go uznać za trolla właśnie. Natomiast
działania hejtera, jak wydaje się twierdzić jbalbs@
kstate, cechuje brak metaperspektywy. Osoba
należąca do tej kategorii unika powoływania się
na rzeczowe argumenty i daje upust swojej frustracji, uprzedzeniom czy nienawiści. Hejter
od trolla różni się brakiem żartobliwego dystansu
wobec formułowanych komunikatów.
Warto zaznaczyć, że pole semantyczne rzeczownika hejter raczej nie jest tożsame – na pewno nie całkowicie – z podmiotem mowy nienawiści. To zjawisko, jak się wydaje, jest postrzegane jako poważniejsze od hejtowania i w niektórych krajach podlega ściganiu przez prawo
(m.in. we Francji, Niemczech, Kanadzie, Nowej
3 “Hater – A person that develops a strong dislike for another, solely basing [on – przyp. Ł.Ł.] their own opinion
or personal judgment rather than objective merit. The formation of a hater’s contempt commonly arises from jealously and/or resentment. Individuals that make fun of,
or »hate« others for justified reasons cannot be legitimately
classified as »haters«; although many faggots attempt to rationalize their own situations by doing so. Additionally,
the word »hater« is frequently overused, mainly by members of the rap and hip-hop communities. - jbalbs@kstate,
October 19, 2010” Ibid.

4 Zob.: Troll, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/troll, 11.03.2016.
5 „Haters – most of the people in this site. – ac, February 13,
2004”. Hater, op. cit.
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Zelandii)6. Mowa nienawiści według Encylopædia
Britannica oznacza atakowanie kogoś ze względu na tożsamość, „określaną na podstawie takich
przymiotów jak rasa, etniczność, płeć kulturowa, orientacja seksualna, wyznanie, wiek, fizyczna lub psychiczna niepełnosprawność i inne”7.
W licznych publikacjach podkreśla się, że mowa
nienawiści jest rodzajem nękania i stanowi podglebie dla przemocy fizycznej8. Użytkownicy
Urban Dictionary wydają się uważać hejtera
za osobę uciążliwą, ale niezbyt groźną, wyrządzającą komuś przykrość, lecz nie poważną krzywdę.
Zbliżone definicje hejtera można znaleźć
na polskich portalach, przy czym mocniej wybrzmiewa w nich przeświadczenie, że hejtowanie to zjawisko charakterystyczne dla Internetu9.
Faktycznie konwencje panujące obecnie w sieci
pozwalają na podejmowanie śmiałych, nierzadko
ostrych dyskusji z nieznajomymi. Anonimowość
i brak możliwości obserwowania twarzy Innego sprzyjają wyzwoleniu się jednostki z rygorów
społecznych10. Co więcej, odbiorca internetowej
wypowiedzi, nie mogąc wnioskować na podstawie
głosu, gestów czy mimiki nadawcy, niejednokrotnie potraktuje jako obrazę tekst pisany bez takiej
intencji. Warto jeszcze wskazać na wymuszaną
przez technologię skrótowość wielu komunikatów,
która sprzyja nieporozumieniom. Rozgraniczanie
pomiędzy hejtowaniem, mową nienawiści, trollowaniem i zwykłym żartem w sieci jest więc bardzo
6 Zob.: W.M. Curtis, Hate speech, http://www.britannica.
com/topic/hate-speech, 12.03.2016.
7 „Speech or expression that denigrates a person or persons
on the basis of (alleged) membership in a social group
identified by attributes such as race, ethnicity, gender, sexual orientation, religion, age, physical or mental disability,
and others”. Hater, op. cit.

trudne. To rozmycie bywa często wykorzystywane
przez osoby przyjmujące wysoko wartościowaną
w kulturze ponowoczesnej postawę ironiczną, zabawową i transgresyjną11. Trzeba podkreślić, że dla
niektórych spośród funkcjonujących w sieci społeczności regularne stosowanie wyzwisk i wyrazów
powszechnie uznawanych za obelżywe jest w pełni
akceptowalne. Ten stan rzeczy wywołuje konfuzję,
bo przecież stosowanie wulgarnej krytyki ad personam uznaje się często za wyznacznik mowy nienawiści i poważne zagrożenie społeczne12.

Balansowanie na granicy ogólnie akceptowanych norm i hejtowania/trollowania bywa
nie tylko ekscytującą grą, ale też sposobem na zadzierzgnięcie więzi czy realizację intrygujących
projektów tożsamościowych. Obraz taki wyłania się z analizy filmów z dwóch publikowanych
w serwisie YouTube serii – Zapytaj Beczkę oraz
Z Dupy. Oba cykle cechują się synkretyzmem,
ich twórcy łączą konwencje typowe dla felietonu,
skeczu czy nawet wieczornego show telewizyjnego
(late night show). Na tle tradycyjnych mediów audiowizualnych wyróżniają się specyficznymi konwencjami komunikacyjnymi.
Oba omawiane programy osiągnęły znaczną
popularność. Liczba wyświetleń poszczególnych
odcinków Zapytaj Beczkę waha się pomiędzy
200 tysiącami a milionem, w przypadku serii
Z Dupy jest to zakres od 200 tysięcy do prawie
3 milionów (dane z 25 czerwca 2017 roku). Wymienione wyżej liczby stale rosną, również w przypadku realizacji sprzed kilku lat.

Zob.: Hejter, http://www.miejski.pl/slowo-Hejter,
7.11.2014; Hejter, http://sjp.pl/hejter, 07.11.2014.

11 W instruktywny sposób pisał o tym Andrzej Szahaj (Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm – filozofia błazna, [w:] S. Czerniak, et al. (red.), Postmodernizm a filozofia.
Wybór tekstów, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996).
Przedstawiane przez niego stanowiska (cudze i własne) korespondują z formułowanymi dekadę później tezami Agata
Bielik-Robson i Rafał Księżyka w rozmowie z Zofią Król
(Powaga. Alergia na patos, http://www.dwutygodnik.com/
artykul/5617-powaga-alergia-na-patos.html, 23.11.2015).

10 Zob.: E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. A. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.

12 Zob.: Przemoc bez siniaków. A boli bardziej…, http://
dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przemoc-bez-siniakowa
-boli-bardziej,125574.html, 11.03.2016.

8 Zob.: J. Butler, Walczące słowa, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2010.
9
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Zapytaj Beczkę i Z Dupy – specyfika serii
Pierwszy film z serii Zapytaj Beczkę został opublikowany 10 sierpnia 2011 roku. Był to minimalistyczny w swojej formie program typu question & answer13. Jego autor, Krzysztof Gonciarz,
pracował wcześniej jako recenzent gier wideo.
W 2011 roku wydał na ich temat książkę, której
tytuł – Wybuchające beczki – przywodzi na myśl
doznawaną przez miłośników strzelanek przyjemność, jaką daje wysadzanie wirtualnych baryłek
z ropą naftową. Z kolei nazwa omawianej tu serii
nawiązuje zarówno do książki, jak do potocznego określenia beka14. Idea programu została przez
autora wyjaśniona w następujący sposób:
Pomysł, który zaprezentowałem wam
wczoraj, że będę komentować wasze
komentarze, się wam spodobał, więc
teraz to zrobię. I mnie też bardzo się
ten pomysł podoba, ponieważ wreszcie
mogę się odgryźć!15
Początkowo Gonciarz posługiwał się prostym
schematem stosowanym przez wielu wideoblogerów – autor siedzi przed komputerem, z którego
odczytuje na głos komentarze, by odpowiadać
na nie w czasie rzeczywistym, bez cięć. W ciągu pół
roku program przeistoczył się w pewnego rodzaju
one-man-show, operującego szybkim montażem,
13 Questions & answers trudno uznać za odrębny gatunek
medialny, to raczej specyficzna dla telewizji internetowej
forma sytuująca się pomiędzy wideoblogiem a talk show,
w ramach której twórcy programów odpowiadają na komunikaty sformułowane wcześniej przez widzów. Stosowanie pojęcia question & answer ma sens o tyle, że używają go powszechnie użytkownicy m.in. YouTube i wiąże
się ono z przyzwyczajeniami związanymi z tą platformą.
Zapytaj Beczkę bywa przez odbiorców klasyfikowane właśnie jako question & answer, choć wykracza poza te ramy.
14 Zob.: Beka, http://sjp.pwn.pl/slowniki/beka.html,
11.03.2016.
15 Zapytaj Beczkę #1 – Wąsy, ulubione anime, pierwszy,
https://www.youtube.com/watch?v=67U09cBQO3I,
08.11.2014. Podkr. Ł.Ł.
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niecodziennymi animacjami i efektami dźwiękowymi. Zmienił się styl wypowiedzi prowadzącego,
przypominający zachowanie stand-up comedians,
stosujących często zwroty do audytorium, posługujących się rekwizytami, odgrywających dialogi.
Modyfikacji uległa cała koncepcja programów.
O ile pierwsze nich były przewidywalną wymianą
zdań między dziennikarzem a czytelnikami (znaczna część pytań dotyczyła serwisu tvgry i jego działalności) o tyle w kolejnych można już zaobserwować skracanie dystansu, drwiny z audytorium
i rozmaite przykłady łamania reguł codziennej komunikacji. Więź łącząca stałych widzów Zapytaj
Beczkę (ponad 500 tysięcy subskrybujących) z autorem programu ma charakter karnawałowy, cechuje ją częściowe przynajmniej zniwelowanie hierarchii, lekceważenie rygorów językowej grzeczności, a nade wszystko swobodny, nieraz absurdalny
komizm16. Oglądanie tej serii jest dla odbiorców
rodzajem wyczekiwanego święta, o czym można
się przekonać, czytając komentarze na fanpage’u
Gonciarza na Facebooku – stale powraca w nich
pytanie „#kiedyzapytajbeczke”17.
Seria Z Dupy cieszy się jeszcze większą popularnością. Jej autor, Maciej Dąbrowski, wcześniej współpracownik Szymona Majewskiego,
w stosunkowo krótkim czasie zdobył imponującą
grupę stałych widzów na YouTube (ma ponad
milion subskrybujących). Pierwszy odcinek ukazał się 29 listopada 2013 roku. Konwencja przyjęta na potrzeby tych filmów jest pod wieloma
względami podobna do stosowanej przez Gonciarza – prowadzący komentuje bieżące wydarzenia, odgrywa humorystyczne sceny, odpowiada
na wiadomości od widzów. Show cechuje jednak
większa różnorodność formalna. W programach
Z Dupy dużo częściej wykorzystywane są fragmenty innych filmów (na przykład serii Latający
16 Zob.: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. Goreń
et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
17 Zob.: Krzysztof Gonciarz, https://www.facebook.com/
kgonciarz/?fref=ts, 23.11.2015.
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Cyrk Monty Pythona, teledysków disco polo albo
spotów wyborczych), często z podłożonym głosem Dąbrowskiego18.
Najważniejszą różnicą między oboma programami jest zapewne styl wypowiadania się prowadzących. Zapytaj Beczkę bywa obsceniczne, ale nigdy
w takim stopniu jak Z Dupy, wyraźnie ukierunkowane na obyczajową transgresję. Warto zacytować
wypowiedź Dąbrowskiego z pierwszego odcinka:

Wiem, jaki jest Internet, wiem, jakimi
prawami się rządzi, dlatego też postanowiłem uprzedzić was i wasze uprzedzenia i samemu się zhejtować. [śmiech]
– Ty jebana cioto! Ruchałem twoją starą!
[śmiech] Dwa razy! [śmiech] I raz starego! [śmiech] – Hej, zobaczcie, farbuje
włosy! Jaki gej! Zupełnie jak mój tata,
który nas zostawił dla jakiegoś pana...
[...] Skoro już jesteśmy na ty...żeby wam
wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej
– Z Dupy – program nazywa się Z Dupy,
tematy są z dupy, ja jestem z dupy. [...]
Ja jestem właśnie taką osobą w tej chwili, na którą możecie szczać, srać, rzygać,
wpierdalać te rzygi ponownie, po czym
jeszcze raz rzygać19.
Śmiałe stosowanie wulgaryzmów jest charakterystyczne dla YouTube, ale Dąbrowski idzie co najmniej o krok dalej. Za pomocą słów albo gestów
(symulując na przykład akty koprofagii lub demonstrujących torsje) wywołuje u widowni wyobrażenia, które mogą łatwo wywołać fizjologiczne
18 Ogromną popularność – powyżej miliona wyświetleń – zyskiwały satyrycznie zdubbingowane materiały propagandowe przedstawiające Władimira Putina
czy Kim Dzong Una. Zob.: Kim Dzong „Mój Dzień”
– ZDUPPING, https://www.youtube.com/watch?v=DxcBQ27GrSM, 21.11.2015; PUT IN 3 strongman
– ZDUPPING, https://www.youtube.com/watch?v=QOQs9u1cd7k 21.11.2015.
19 Z DUPY # 1 – Debiut i les be friends, https://www.youtube.com/watch?v=1jxNxXt6xjc, 09.11.2014.

objawy repulsji. Jednym z podstawowych rekwizytów używanych przez Dąbrowskiego jest duże
czarne dildo, a dowcipy nawiązujące do pedofilii
pojawiają się w niemal każdym programie. Sam akt
prezentowania tego typu treści część odbiorców
uzna pewnie za obelgę, która jednak nie musi powstrzymywać ich przed dalszym oglądaniem.

Czemu służą metody komunikacji przyjmowane przez twórców obu serii? Żeby na to pytanie
odpowiedzieć, trzeba się przyjrzeć przykładom
unaoczniającym obowiązujące w tych programach
reguły gry. Wprawdzie zasady te bywają uchylane
i podlegają modyfikacjom, ale rozpoznanie części
z nich zapewnia punkt wyjścia do dalszych rozważań nad specyficznymi kodami YouTube, które
w ostatnich latach próbowano przeważnie omawiać na znacznie ogólniejszym poziomie20.
Drwina, obelga i hejtowanie jako normy
komunikacyjne
Trudno nie spostrzec, że rygory dobrego smaku i obyczaju są przez aktywnych uczestników kultury internetowej regularnie kontestowane. Często
widać w tym przekorę wobec norm obowiązujących w tradycyjnych mediach i chęć odtwarzania
zachowań typowych dla komunikacji prywatnej.
Jak się wydaje, charakterystyczne u zwolenników
części mediów internetowych jest wysokie wartościowanie swobody, nierzadko rozumianej autotelicznie, niekoniecznie jako możliwość zajmowania
się sprawami ważkimi. Wolność do krytykowania
rządu za pomocą wizualnej satyry bywa wszak stawiana na równi z wolnością do pobierania pornografii ze stron łamiących prawa autorskie.
Taka sytuacja miała miejsce w 2012 roku, podczas masowych protestów przeciwko ACTA, kiedy
bodaj najpopularniejszy slogan brzmiał „Donald,
20 Zob.: J. Burgess, J. Green, YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011; M. Majorek, Kod
YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności,
Universitas, Kraków 2015.
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matole, skąd będziesz ściągał pornole?”21. Oddawanie się potępianej przez wielu rozrywce zostaje więc przeniesione poza sferę tabu, przedstawia
się je na forum publicznym jako prawo każdego
obywatela. Obok tego hasła eksponowano drugie – „Precz z cenzurą” – odwołujące się do konstytucyjnej wolności wypowiedzi. Zaangażowani
uczestnicy kultury internetowej zignorowali zatem
tradycyjny podział na sprawy zasadnicze, omawiane publicznie, oraz trywialne czy wręcz wstydliwe,
które miały być domeną prywatności. Odpowiadające obu sferom rejestry języka także zostały wymieszane. Analogiczne zjawiska łatwo zaobserwować w programach Dąbrowskiego i Gonciarza22.
Ta maksymalistycznie pojmowana swoboda
prowadzi do tego, że relacje pomiędzy prowadzącym a widzami w omawianych seriach przybierają
formy, które na tle tradycyjnych mediów wydają się
ekscentryczne czy wręcz niedopuszczalne. Wprawdzie wiele telewizji stara się powiększać pole interakcji z odbiorcami, normą jednak jest, że prezenter,
nawet jeśli widzowie go obrażają lub formułują poglądy kontrowersyjne, musi zachowywać się spokojnie i dyplomatycznie. Treści z SMS-ów lub e-maili, wyświetlane podczas emisji, podlegają zazwyczaj ostrożnej moderacji. W tym kontekście jako
symptomatyczny przedstawia się segment Czego?,
stanowiący stałą część serii Z Dupy. Dąbrowski następująco tłumaczy jego wprowadzenie:
Postanowiłem dać nazwę działowi z komentarzami, ponieważ wiem, jak bardzo
lubicie mieć wszystko uporządkowane,
21 Demonstracje przeciwko ACTA. „Precz z cenzurą”, http://
www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/524006,Demonstracje
-przeciwko-ACTA-Precz-z-cenzura, 23.11.2015.
22 Nota bene Gonciarz uczynił ACTA tematem kilku
wideofelietonów i jako jeden z liderów protestu reprezentował stronę społeczną podczas rozmów z rządem. Zob.: ACTA: Rząd i cenzura Internetu w Polsce?!,
https://www.youtube.com/watch?v=pL1mbAM2_Ww,
23.11.2015; Krzysztof Gonciarz-wypowiedź na konferencji
w sprawie ACTA 06.02.2012, https://www.youtube.com/
watch?v=V2D7z3YKUN4, 23.11.2015.
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ponazywane, posegregowane tak, żeby
nie było żadnego burdelu – czyli zupełnie na odwrót niż przy rozwodzie waszych rodziców23.
Zasygnalizowana na początku wypowiedzi
usłużność jest natychmiast negowana. Ta przewrotność, często zdumiewająca, należy do specyfiki serii. Dąbrowski przeważnie wykorzystuje
w programie pytania widzów nie po to, by na nie
odpowiedzieć – stanowią one raczej punkt wyjścia dla żartu, dygresji lub kpiny z audytorium.
Jeżeli odczytywane komentarze są nieprzychylne,
prowadzący często przystępuje do kontrataku. Zastanawiające, że niedookreślony ogół odbiorców
często obrzucany jest rozbudowanymi wyzwiskami, podczas gdy w stosunku do konkretnych osób
Dąbrowski zazwyczaj stosuje zasadę adekwatnego
dawkowania agresji. To nieszablonowa strategia
– można by było się przecież spodziewać przyjaznego zachowania wobec większości audytorium
i tworzenia kontrowersyjnego wizerunku poprzez
kierowanie radykalnych obelg wyłącznie w stosunku do hejterów. Wówczas Dąbrowski nie musiałby się obawiać utraty tej części widowni, która
w żaden sposób nie prowokuje werbalnego poniżania. Tymczasem ogół odbiorców wyzywany jest
bez wyraźnego powodu, natomiast na jeden z serii
komentarzy negatywnych użytkownika o pseudonimie klaudiachan – „następnym razem umyj
włosy przed kręceniem :)” – Dąbrowski odpowiada łagodniej, niż można się tego było spodziewać:
Niestety strasznie cię przepraszam, ale
nie zdążyłem umyć włosów, bo w przeciwieństwie do no-life’ów hejtujących
w necie mam w chuj roboty24.
23 Z DUPY #3 – Objawienie Jezusa i Hipsterzy, https://www.
youtube.com/watch?v=XfpjFDJNp3U, 11.11.2014.
24 Abstrakcja, Cola z dupy i Wszczykiwanie Marichułany
– Z DUPY #12, https://www.youtube.com/watch?v=esj4oU_ktQg, 12.11.2014.
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Owa adekwatność reakcji zakłada również
śmiałe przekraczanie granic dobrego smaku, jeśli
podobnie postępują adwersarze. Riposta udzielona niejakiemu Kamilowi Lolowskiemu na pytanie
„Czemu masz klatę jak 10 letnie dziecko i dlaczego coraz większym stajesz się pedałem?”, jest już
znacznie ostrzejsza: „Tak mówił do ciebie twój
tata, jak cię odwiedzał w nocy? [śmiech] Nie, serio, wypierdalaj”25. O ile w pierwszym zdaniu
Dąbrowski stara się sformułować efektowną, obrazoburczą replikę, o tyle w drugim stosuje już prymitywny wulgaryzm, demonstrując, że nie zawsze
ma obowiązek się wysilać. Najprostsze wyzwiska
mają więc prawo występować razem z wyszukanymi wiązankami – jedne i drugie pojawiają się z podobną częstotliwością, czasami przetykane żartem
bardziej wyszukanym.
Zasada adekwatności, podobnie jak inne reguły zauważalne w serii, bywa nieraz uchylana – zapewne po to, by program stale widzów zaskakiwał.
Dąbrowski niekiedy przyjmuje dla odmiany bierną postawę wobec werbalnej agresji, jak podczas
odczytywania obelżywych komentarzy przy tatuowaniu się. Ten akt można rozumieć jako pokaz
siły i pewności siebie. Wypowiedzi hejterów to tylko słowa, mniej istotne niż obserwowany przez publiczność bolesny i długotrwały proces nakłuwania
skóry. Replika nie jest konieczna lub raczej tatuowanie się stanowi dostateczną odpowiedź. Męskość Dąbrowskiego, kwestionowana przez hejterów nazywających go ciotą, została w ten sposób
potwierdzona. Równocześnie tego rodzaju performans można interpretować jako próbę zademonstrowania sado-masochistycznej postawy showmana. Bycie hejtowanym daje asumpt do hejtowania,
jawiąc się jako perwersyjna przyjemność.
Omawiane powyżej metody nawiązywania
kontaktu z hejterami są innowacyjne na miarę polskiej telewizji sieciowej, wpisują się jednak
w tendencję globalną. Dużą popularność zdoby25 200.00 - HEJTÓW Z DUPY!, https://www.youtube.
com/watch?v=wC4yYjcnDV4, 12.11.2014.

wają w ostatnich latach filmy prezentujące głośne
odczytywanie wyrażających nienawiść komentarzy
przez ich adresatów. Ta forma rozrywki pozwala widzom obcować z obscenicznymi treściami,
umieszczając je w moralizatorskim kontekście.
Wspólnym celem większości twórców tego typu
filmów wydaje się bowiem przełamanie bezcielesnego charakteru kontaktu wirtualnego – ujawnia
się bowiem reakcję osoby będącej obiektem hejtu.
Trudno zresztą odmówić ożywczego charakteru
tego rodzaju aktywności kulturowej, która odwraca obowiązujące dotąd reguły gry. Obrażani mają
okazję do rewanżu.
Przykładem tego zjawiska jest seria kilkuminutowych filmów Mean Tweets (wiele z nich wyświetlano po kilkadziesiąt milionów razy) – realizowana na potrzeby Jimmy Kimmel Live (show amerykańskiej telewizji ABC). Występujące w programie
gwiazdy drwią z pseudonimów, którymi podpisują
się ich adwersarze, odpowiadają wysublimowanym
żartem, wulgaryzmami albo śmieją się pobłażliwie.
Nierzadko unaocznia się widzom kulturową niższość hejterów, na przykład wtedy, gdy Benedict
Cumberbatch, wielokrotnie nagradzany aktor,
ze spokojem odczytuje pozbawioną interpunkcji,
za to zawierającą błąd ortograficzny wiadomość:
„Benadict Cumberbatch what a dickhead”26. Niemniej błędem byłoby postrzeganie Mean Tweets
wyłącznie jako instytucji dowartościowującej obrzucane błotem gwiazdy. Przeciwnie, niemała
część zaproszonych do programu dawała wyraz
smutkowi i niepewności wywołanym przez hejt.
Seria unaocznia więc siłę kultury partycypacyjnej,
oddając pod rozwagę odbiorców, czy naprawdę takich norm komunikacji oczekują.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku
autorów serii z YouTube. Ich przewaga w stosunku do hejterów, o ile w ogóle istnieje, jest problematyczna. Wobec braku ugruntowanej pozycji
ogólna recepcja działalności początkujących show26 Celebrities Read Mean Tweets #6, https://www.youtube.
com/watch?v=4Y1iErgBrDQ, 13.11.2014.
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manów może zostać w sporej mierze zdeterminowana przez nieprzychylne komentarze pierwszych
odbiorców, zachęcające kolejnych do werbalnych
ataków27. Twórcy Zapytaj Beczkę i Z Dupy stosują kilka podstawowych zabiegów osłabiających siłę
oddziaływania hejterów – niemal wszystkie można
ogólnie nazwać ośmieszaniem. Dąbrowski, odczytując komentarze, intensywnie gra głosem – stosuje
rejestry bardzo wysokie lub niskie, używa nienaturalnej emfazy, dodaje do tekstu szlochanie lub szaleńczy chichot. Efektem jest formułowana pośrednio wypowiedź na temat hejterów – jawiących się
jako ludzie psychicznie niezrównoważeni i czerpiący
chorą satysfakcję z kwestionowania czyjejś wartości.
Gonciarz przeważnie odczytuje komentarze zwykłym tonem, ale w jednym z programów, przytoczywszy wpis użytkownika SebekDPL – „szczymaj
ryja brzydki chuju urodzony w stajni” – przyznaje,
że w myślach stosuje tę samą technikę, co Dąbrowski: „Zawsze jak czytam coś takiego, to próbuję sobie (...) wyobrazić różne warianty głosu osoby, która

to napisała”28. Innym razem autor Zapytaj Beczkę radzi, aby ten, kto spotyka się z krytyką w sieci, odczytał wielokrotnie podpis swojego oponenta: „Vampire 5818, Vampire 5818... Ej, Vampire 5818,
idziesz ze mną na soczek do sklepiku szkolnego?”29.
Dziwaczne zbitki wyrazów, nawiązania do filmów
czy gier szczególnie lubianych przez nastolatków,
wreszcie mniej lub bardziej przypadkowe zestawy
cyfr – wszystkie te elementy pseudonimów, jak sugeruje twórca Zapytaj Beczkę, dezawuują autorów
ostrych opinii i buńczucznych gróźb. Podobną postawę przyjmuje Dąbrowski, w niewybredny sposób
drwiący z awatarów stosowanych przez agresywnych
użytkowników YouTube. Kiedy jeden z nich napisał
„jesteś pedałem. Takich jak ty to powinno się utylizować”, showman wykorzystał rysunek zastępujący
komentującemu zdjęcie profilowe w animacji z wykorzystaniem grafiki przedstawiającej dildo.30.

27 Zob.: R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska et al., Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 206.

30 Gówno, Gimper, Geje – Z DUPY #25, https://www.
youtube.com/watch?v=FXhDq-PXjV0, 21.11.2015.
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28 Entropia Gimbazy – ZAPYTAJ BECZKĘ #45, https://
www.youtube.com/watch?v=jnmEIS54H9E, 22.11.2014.
29 Ibid.

31 Ibidem.
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Według deklaracji Dąbrowskiego jednym
z koniecznych warunków sukcesu w dziedzinie
rozrywki internetowej jest „wbicie czasem komuś szpili”, co wiąże się z akceptacją ewentualnej riposty w podobnym stylu32. Można zapewne
dowodzić, że identyczną zasadę stosują twórcy
felietonów, zaangażowanego kina czy hip-hopu.
Oni jednak kierują werbalną agresję przede
wszystkim do osób trzecich, spoza diady nadawca
– implikowany czytelnik/widz/słuchacz. To rozróżnienie wydaje się kluczowe.
Według teorii Geoffreya N. Leecha jedną z najbardziej uniwersalnych norm komunikacyjnych
jest reguła uprzejmości, polegająca na unikaniu
wypowiadania negatywnych sądów na temat odbiorcy33. Jak twierdzi badaczka agresji werbalnej
Maria Peisert, istnieją w polskiej kulturze wcale
liczne możliwości akceptowalnego odstąpienia
od tej zasady, ponieważ w naszym społeczeństwie
wysoko wartościowane jest prawo do wyrażania
własnej opinii34. Nie oznacza to jednak, że stosowanie obelg, zwłaszcza leksykalnie nawiązujących
do wydalania i seksualności, mieści się w ramach
powszechnie przyjmowanych reguł – wręcz przeciwnie, zazwyczaj takie komunikaty prowokują
rozmaite reakcje zmierzające do „obronienia twarzy”, zjawiska szerzej opisywanego przez Penelope Brown i Stephena Levinsona35. W tej perspektywie Zapytaj Beczkę i Z Dupy wydają się seriami
tym odważniejszymi. Wprawdzie kierowanie
przez Gonciarza i Dąbrowskiego ostrych replik
(będące niewątpliwie formą bronienia twarzy)
nie należy do szczególnie ryzykownych strategii
komunikacyjnych, ale już obelgi i kpiny z pozostałych widzów – owszem.
32 Władcy sieci: Maciej Dąbrowski, twórca kanału zDupy,
www.youtube.com/watch?v=NGlGXpqviIo, 11.11.2014.
33 G.N. Leech, Principles of Pragmatics, Longman, London
1983, s. 130-142.
34 M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2004, s. 188.
35 Ibid., s. 190.

Warto dodać, że nawet w rozrywkowych
programach nadawanych przez tradycyjne telewizje rzadko występują showmani traktujący
publiczność w podobny sposób, jak to czynią
Gonciarz czy Dąbrowski. Wydaje się dominować konserwatywne przeświadczenie, zgodnie
z którym produkowane programy powinny natrafiać na możliwie niewielki opór – poznawczy, estetyczny, światopoglądowy36. Dąbrowski
tymczasem regularnie drażni swoją widownię
kpinami z polityków (co prowokuje ich wyborców do negatywnych reakcji), naraża odbiorcę
na nieprzyjemne doznania wzrokowe, wreszcie czyni skrótowe aluzje do starych filmów,
opatrując je komentarzem „gimby nie znajo”.
Zdecydowanie najliczniejsza spośród wyróżnianych w statystykach YouTube grupa odbiorców
– 13-17 lat – jest zresztą stałym obiektem żartów w obu omawianych seriach37. Ta niechciana
większość często bywa ignorowana przez twórców zbliżających się do trzydziestego roku życia
i starszych38. Niewielu z nich deklaruje takie profilowanie treści, aby spełniały oczekiwania grupy nazywanej pogardliwie gimbazą. Tymczasem
Dąbrowski i Gonciarz stale ją dowartościowują,
ale w przewrotny sposób, mianowicie dokonując negatywnej stereotypizacji i czyniąc ją przedmiotem powracających żartów. Obaj showmani
funkcjonują w specyficznym konflikcie z najliczniejszą grupą swoich widzów.

go opinie hejterów: „sprzedałeś się”, „wszystko
dla pieniędzy”, „wymyśl coś swojego”, „wszystko zerżnięte”39. Sam sposób artykułowania tych
zarzutów oraz ich mechaniczne powtarzanie
stanowią czynniki neutralizujące, sugerujące widzowi, że generalnie autorami tego typu komentarzy są różne wcielenia bezmyślnego Gimbusa.
Czasem towarzyszą temu próby wykazania absurdalności przytoczonych sądów. Prowadzący
tłumaczy na przykład, że, owszem, zarabia na reklamie, więc „się sprzedał”, podobnie jak chodzący do pracy rodzice większości widzów, z kolei
„zrzynanie z kogoś”, czyli aluzja i cytat, należą
do podstawowych metod twórczych od niepamiętnych czasów. Równie często wypowiedzi
Gimbusa są jednak pozostawiane bez komentarza. Wówczas drwina z ograniczoności horyzontów nastolatka traci na dydaktycznym charakterze, zbliżając się ku autotelicznej przyjemności
z naśladowania socjolektu czy też po prostu rozwijania żartu o jasno ustalonych już ramach.

W Zapytaj Beczkę stale pojawia się antypatyczna figura Gimbusa. Gonciarz regularnie przerywa wypowiedzi samemu sobie, by, zmieniając
ton głosu i słownictwo, wcielić się w nastolatka
o prymitywnym poczuciu humoru, naśladujące-

Czemu gimbus to takie cholerne słowo
i być gimbusem to takie poniżające,
chodzę do gimnazjum no ale gimbus
to taki hejter cham w jednym weźcie
ludzie myślcie bo to trochę uraza jest40.

36 Zob.: M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody et al.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 362.

39 50 Twarzy Krzyśka – ZAPYTAJ BECZKĘ, www.youtube.
com/watch?v=eaZizMWrqQU, 22.11.2014; Moja panna
filiżanka – ZAPYTAJ BECZKĘ #68, www.youtube.com/
watch?v=8NfsxCpdlEc, 22.11.2014; Święta Kanibali – ZAPYTAJ BECZKĘ #66, www.youtube.com/watch?v=5Zpr3IUU4oo, 22.11.2014; Zapytaj Beczkę #55 – Tylko dla dorosłych,
www.youtube.com/watch?v=ACZr1imQ7Qo, 22.11.2014.

37 Zob.: Władcy sieci…, op.cit.; ZAPYTAJ BECZKĘ #41
– PAN KURCZAK SIĘ SPRZEDAŁ, https://www.youtube.com/watch?v=NZgnFbVtnp4, 22.11.2014.
38 Zob.: P. Krzyworączka, Statystyki na YouTube a grupa docelowa – genialnie proste rozwiązanie, http://ebiznesy.pl/
moj-e-biznes/statystyki-na-youtube-a-grupa-docelowa,
22.11.2014.
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Oczywiście Gimbus może być nawet przez
odbiorców w wieku szkolnym postrzegany jako
ktoś zupełnie inny od nich, figura, z którą nie odczuwają związku. Pytania zadawane pod filmami wskazują jednak na to, że zachodzi częściowe
przynajmniej utożsamienie się widzów z wyśmiewaną postacią. Oto jedno z nich, podpisane pseudonimem Lord Sauron:

40 Zapytaj Beczkę #39 – GIMNAZJALNY HUMOR,
www.youtube.com/watch?v=IOHBuhERL2k, 22.11.2014.
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Showman odpowiada wprawdzie, że gimbus
„to stan umysłu”, nie podejmuje jednak dalszych
prób przekonywania widzów, że nie powinni się czuć
dotknięci41. Gonciarz częściowo wyjaśnia tę rezygnację, gdy opisuje specyfikę swojej relacji z fanami:

Oczywiście, że szanuję [fanów – przyp.
Ł.Ł.], ale też przy okazji liczę na waszą inteligencję, że nie potrzebujecie
tekstów w stylu „strasznie wam dziękuję, to wszystko byłoby niemożliwe,
gdyby nie to, że mnie oglądacie!” [...]
Ja na przykład nie oczekuję, że każdy
komentarz pod moim filmem to będzie: „Ej, Krzysiu, dziękuję ci bardzo”
[...] Nie, w zamian za to dostaję: „kiedyś byłeś fajny, ale teraz sram na ciebie, ty podróbo Niekrytego [Krytyka, innego showmana z YouTube
– przyp. Ł.Ł.]” Więc jeśli raz na jakiś
czas to ja wam przypie*dolę, to jedziemy na jednym wózku42.
Ciekawym przykładem realizacji tej filozofii jest stały element serii, Jastrzębie Gramatyki.
W jego ramach Gonciarz głośno odczytuje komentarze zawierające poważne błędy ortograficzne i składniowe lub napisane tak nieudolnie,
że trudno się domyślić ich sensu. Następnie najbardziej rażące fragmenty zostają na kilka sekund
wyświetlone na białym ekranie, obok ryciny
przedstawiającej Adama Mickiewicza. Towarzyszą temu pierwsze nuty Nokturnu Es-dur Fryderyka Chopina oraz krzyk ptaka, co nadaje cytatom oprawę godną skrzydlatych myśli.ę43.
Gonciarz nie zawsze odpowiada na niepoprawnie zadane pytania, często odnosi się jedynie
do ich formy. Przytaczana na ilustracji wypowiedź
41 Ibid.
42 CIĘ ROBIŁ – ZAPYTAJ BECZKĘ #88, www.youtube.com/
watch?v=0ErFvSXgL_c, 22.11.2014, podkr. – Ł.Ł.
43 POLSKA NIENORMALNOŚĆ – Zapytaj Beczkę # 81,
www.youtube.com/watch?v=fqGs97DVTu8, 22.11.2014.
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tywnych (przeszło milion wyświetleń). Ilościowe
informacje o ocenach wyrażanych w postaci „łapki w górę” lub „łapki w dół” pozostawiają wiele
niedosytu, bowiem można przypuszczać, że omawiane tu praktyki twórców wywołują dużo bardziej skomplikowane uczucia. Liczby przekonują
jednak dobitnie, że omawiane powyżej strategie
komunikacyjne są po prostu atrakcyjne.

Błazen i klaun

Kadr
z programu
Zapytaj Beczkę43.

kamila kończy się uwagą „sory za blendy pisze z tableta”, na co showman reaguje wykrzyknieniami,
zmierzającymi do udowodnienia, że to nie nowa
technologia, ale luki w wykształceniu są winne
pisaniu „se” zamiast „sobie”44. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele osób z niecierpliwością czeka
na moment, kiedy Gonciarz odpowie na ich pytanie, przytaczanie wpisów tylko po to, by zakpić
z językowej nieporadności, można uznać za ryzykowne. Taka praktyka przypuszczalnie wywołuje
bowiem frustrację u najbardziej oddanej części
audytorium. Z drugiej strony strategia przyjęta
przez showmana sprawia, że zadawanie mu pytań
przypomina grę zręcznościową. Być może więc
przyjęcie takich zasad interakcji wpływa dodatnio
na atrakcyjność show, stymulując zaangażowanie
odbiorców w stopniu większym niż to ma miejsce w przypadku standardowych programów typu
question & answer. Aktywny widz Zapytaj Beczkę, chcąc stać się współtwórcą programu, powinien nie tylko poruszyć interesujący temat i liczyć
na szczęście (nie wyeksplikowano wszak reguły
decydującej o zakwalifikowaniu jakiejś wypowiedzi do wykorzystania w serii), ale też posługiwać
się poprawnym językiem. Zresztą popełnienie
skandalicznych błędów również nie gwarantuje
wejścia do segmentu Jastrzębie – w jednym z od-

46 Porno, Będzie Dobrze i Fakty o mnie – Z DUPY #10,
www.youtube.com/watch?v=7Gzaws_1YrY, 13.03.2016.

44 Ibid.

47 Ibid.

cinków Gonciarz drwi ze sprytu swoich fanów:
„Przestańcie pisać komentarze specjalnie niegramatycznie, [...] bo ja znam wasze triki”45.
W tym świetle społeczność gromadząca się
wokół Zapytaj Beczkę przedstawia się jako ekscentryczna grupa osób czerpiących satysfakcję
z wzajemnych rozczarowań. Dotyczy to także
Z Dupy, gdzie można zaobserwować interesujące przykłady nabierania audytorium. Po tym, jak
Dąbrowski rozpoczyna jeden z odcinków krótką
sekwencją przedstawiającą atrakcyjną kobietę tańczącą na rurze, zapowiada: „W pewnym momencie mojego programu dwie ładne dupy będą się
całować. Kiedy?! Nie powiem, bo przełączycie”46.
Pod koniec filmu dwie kobiety zbliżają się do siebie, jak gdyby miał nastąpić pocałunek, ale ujęcie
zostaje nagle przerwane. Na ekranie pojawia się
Dąbrowski i z francuskim akcentem wypowiada
zdanie, które nie przynależy do żadnego z języków: „Le art of trolling”47. Rezultat to ponad
20 tysięcy głosów na plus i niecały tysiąc nega45 Mac czy Pecet? – ZAPYTAJ BECZKĘ (#64), www.youtube.com/watch?v=BODfu14kexM, 22.11.2014.
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Hejtowanie, stale dziś towarzyszące internetowej rozrywce, wydaje się w znacznej mierze tolerowane przez autorów obu omawianych
tu programów. Swobodna i bezpośrednia wypowiedź, niekoniecznie podporządkowana regułom
uprzejmości językowej, wpisuje się w przyjmowane przez nich normy komunikacji. Nie oznacza to, że uznają hejt za zjawisko ze wszech miar
pożądane, nie starają się go jednak wyplenić,
za to kreatywnie wykorzystują. Zarówno poszczególne przypadki hejtu, jak sama konwencja stają
się tworzywem językowym i jednym z tematów
obu serii. Zwraca uwagę wypracowany przez
Gonciarza i Dąbrowskiego arsenał metod ośmieszania autorów nienawistnych komentarzy. Taka
strategia jest tym ciekawsza, że jedynie po części
wpisuje się w ogólniejszą tendencję.
Inni twórcy filmów udostępnianych na YouTube często wypowiadają się o hejterach lekceważąco. Olga Konieczyńska (prowadząca kanał Wobec
Obiektywu) kwituje po prostu: „Nie wiem, co kieruje takimi ludźmi, chyba nie mają własnego życia
i problemów”48. „Jak głosi stare polskie przysłowie,
hejterzy szczekają a karawana jedzie dalej!” – bon
mot twórcy Zapytaj Beczkę okazuje się symptomatyczny dla całego środowiska49. Trudno znaleźć
wypowiedzi popularnych twórców z platformy
48 P. Marszałek, Polski YouTube nie jest kobietą? Vlogerki
szczerze o sile i skali hejtu w Internecie, www.natemat.
pl/123889,kobiety-polskiego-youtube-a-nie-maja-latwo,
22.11.2014.
49 ZAPYTAJ BECZKĘ #51 – Wszyscy jesteśmy Krzysztofami,
www.youtube.com/watch?v=0ZTkD3_CcZg, 22.11.2014.
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YouTube, którzy przyznaliby, że nienawistne wypowiedzi rzeczywiście ich dotykają. Gonciarz i Dąbrowski również tego nie czynią, należą natomiast
do niewielkiej grupy, która regularnie wchodzi
z hejterami w dyskusje. Świadczy to (podobnie
jak w przypadku Mean Tweets) o docenieniu partycypacji audytorium.

Twórcy obu analizowanych serii wielokrotnie
dawali na wpół serio wyraz przekonaniu, że przykre komentarze są Internetowi potrzebne, choć
trudno autorytatywnie stwierdzić, w czym dokładniej upatrują ich celu. Gonciarz w jednym
z odcinków używa moralizatorskiego tonu, jakby
mitygował swoich słuchaczy, po czym natychmiast dodaje ostatnie, kluczowe zdanie:
Kiedy komentujecie i hejtujecie kogoś prosto w ryj, to, właśnie, to robicie to prosto w ryj, a nie że gdzieś tam
anonimowo na jakimś forum i nikt tego
nie przeczyta. Obrażacie ludzi bezpośrednio... Róbcie to dalej!50
Dąbrowski z kolei, zanim opowie odbiorcom
o nękającej go osobie, wykrzykuje: „Każdy szanujący się youtuber musi mieć hejterów z prawdziwego zdarzenia – mam i ja!”51. Zapewne przyczyną
takiego dowartościowania nienawistnych komentarzy jest opozycyjność omawianych serii wobec
zhierarchizowanych i optujących za regułą uprzejmości mediów tradycyjnych. Zwolennicy maksymalnie swobodnej i ekspresyjnej komunikacji
konsekwentnie muszą tolerować także hejterów.
Warto podkreślić, że tolerowanie hejtu
nie przeszkadza twórcom omawianych serii krytykować na przykład mężczyzn kierujących seksistowskie wypowiedzi do kobiet tworzących treści
50 Ostatni Odcinek?! – ZAPYTAJ BECZKĘ #61, www.youtube.com/watch?v=vgXPel0jOdQ, 22.11.2014.
51 Abstrakcja, Cola z dupy i Wszczykiwanie Marichułany
– Z DUPY #12, www.youtube.com/watch?v=esj4oU_
ktQg, 12.11.2014.
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na YouTube52. Gonciarz ponadto nagrał obszerny
materiał o niekomediowym charakterze, będący jednym z głównych punktów akcji społecznej
#stopmowienienawisci53. Autor wskazuje na różnicę między krytyką czyjejś postawy a szowinizmem
na tle rasowym, religijnym czy genderowym, jednocześnie serio komentując skandaliczne wypowiedzi z dyskusji pod jego filmami54. Showman,
podobnie jak cytowani powyżej twórcy definicji
z Urban Dictionary, odróżnia zatem mowę nienawiści od innego typu wypowiedzi agresywnych
czy łamiących zasady uprzejmości.
Zarówno Gonciarz, jak Dąbrowski przyjęli specyficzne dla rozrywki internetowej normy komunikacji ze społecznością odbiorców. Obaj posługują
się nieustannie obelgą, trollingiem, czasem też hejtowaniem. Ten ostatni typ wypowiedzi powinien
jednak być rozważany w kontekście żartobliwej
i ekspresywnej obelgi oraz trollingu właśnie, ponieważ w przypadku obu programów – niewątpliwie
zanurzonych w kulturze karnawału i odwołujących
się nieustannie do „etosu ironii” – trudno owe trzy
kategorie rozdzielić55. Zauważyć przy tym należy,
że, o ile kwestie wypowiadane przez Gonciarza
rzadko stanowią wyrazisty i niekwestionowany
przykład hejtowania, o tyle Dąbrowski w każdym
chyba odcinku serii posługuje się tą właśnie metodą komunikacji. Autor Z Dupy hołduje przekonaniu, że przyjęta przez niego strategia samodzielnego obrzucania się wyzwiskami daje mu prawo
do podnoszących atrakcyjność programu napaści

na innych, bez konieczności uzasadnienia krytyki.
Dotyczy to nie tylko przypadków, gdy czyni się
w tej serii wycieczki pod adresem Władimira Putina czy Kim Dznog-Una. Wówczas można byłoby
uznać, że powszechnie znane informacje o nieetycznych działaniach tych przywódców stanowią
dostateczne uzasadnienie dla niewybrednych kpin
Dąbrowskiego, będących formą satyry politycznej.
Tymczasem autor Z Dupy bezpardonowo atakuje
niemal wszystkich – klientów sieci sklepów Lidl,
gimnazjalistów, sportowców, innych showmanów, internautów czy artystów. Reprezentatywna
dla tego stylu komunikacji jest wypowiedź na temat reklamy przedsiębiorstwa SKOK Wołomin,
w której udział wziął były lider zespołu Ich Troje:

Michał [Wiśniewski – przyp. Ł.Ł.] jest
troszeczkę jak dziecko, które przychodzi
do szkoły w piszczących, świecących butach dzień po tym, jak dostało wpierdol
za chodzenie w sandałach i rajtuzach56.

54 MOWA NIENAWIŚCI – Zapytaj Beczkę #113,
https://www.youtube.com/watch?v=lTGB2skMCHM,
23.11.2015.

To porównanie jest znaczące, ponieważ cała seria Z Dupy reprodukuje młodzieżowy czy momentami nawet dziecięcy styl komunikacji – spontaniczny, w niewielkim stopniu (o ile w ogóle) krępowany przez poprawność polityczną i inne normy,
nastawiony na inwencję oraz humor (nierzadko
okrutny). Można się wobec tego albo wycofać, albo
nauczyć funkcjonowania w niełatwym środowisku,
przypominającym szkołę właśnie. Stawką tej gry
jest nieskrępowany ubaw, który stanowi ekscytującą alternatywę dla bardziej uładzonych programów
rozrywkowych. Rzucanie efektownych obelg należy do stałych elementów owego stylu komunikacji,
a biegłość w tym zakresie okazuje się wysoce pożądana. Dąbrowski nie tylko stara się w tej dziedzinie przodować, ale potrafi też docenić u innych
umiejętność wypowiadania się w sposób łamiący
normy obyczajowe, pikantny, absurdalny i zabawny. Dotyczy to również Gonciarza. „Siema krystian

55 C. Wampole, How to Live Without Irony, http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/11/17/how-to-livewithout-irony/?_r=0, 22.11.2014.

56 Z DUPY #7 – Szpak życzy i Gender to zło, https://www.
youtube.com/watch?v=h_Dls5OlgGg, 22.11.2014.

52 Zob.: K. Gonciarz, Jeśli ogląda mnie cham i idiota, nie postawię go na równi z innym widzem, rozm. A. Swoboda,
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138585,16044808,_
Jesli_oglada_mnie_cham_i_idiota__nie_postawie_go.html, 22.11.2014; P. Marszałek, op. cit.
53 #StopMowieNienawisci, http://stopmowienienawisci.pl/,
23.11.2015.
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co zrobic gdybym nagle zrzygal bym się tęczą pisałem to na spontanie i huj ci w suty” – ta wypowiedź użytkownika kuba211200 wywołuje szeroki
uśmiech autora Zapytaj Beczkę. Showman klaszcze
w dłonie i po długiej pauzie dodaje: „Dla takich
komentarzy po prostu warto żyć”.
Tożsamość kreowana przez Gonciarza stanowi
aktualizację tradycyjnej figury błazna – kogoś, kto
nie brzydzi się grubym żartem i niecenzuralnym
słownictwem, a zarazem zmusza swoich adwersarzy do głębszej refleksji. Czasem także, korzystając
z faktu, że jest uważnie słuchany przez liczne audytorium, wykorzystuje swój program, by po prostu zaprezentować wykład na kontrowersyjny
temat (na przykład argumentując za legalizacją
małżeństw homoseksualnych)57. Dydaktyzm nakierowany na konkretne problemy stanowi jednak kwestię wtórną wobec samej refleksyjności,
postulowanej w tyradach takich jak poniższa:
Chcę, żebyście byli czujni! Bo jesteście
przyzwyczajeni do takiego odbioru programu, że siadasz sobie, dziesięć minut,
i wiesz, że będą jaja cały czas. Albo coś
będzie na serio cały czas, więc trzeba
bezkrytycznie przyjmować wszystko,
co mówią, bo pewnie mają rację. Otóż
nie! Bo jeśli będziesz oglądać Beczkę
w ten sposób, to skończysz, mordując
ludzi na ulicy. Tak jak ja!58
Dąbrowski, inaczej niż Gonciarz, stroni od dydaktyzmu. Jego postawę można częściowo opisać
za pomocą metafory klauna, serwującego widzom
niezbyt lotną, czasem wręcz przykrą, ale niezwykle
efektowną dawkę humoru. Dąbrowski nie jest jednak klaunem cyrkowym, zapewne wolałby się widzieć raczej w roli Jokera z filmowej serii Batman,
do którego nieraz nawiązywał. Chodzi o postać ja57 Gimbus Masakruje Gonciarza – Zapytaj Beczkę #107, www.
youtube.com/watch?v=0e7DHmvsn4A, 23.11.2015.
58 Chcę was ogłupić czy wyedukować?, www.youtube.com/
watch?v=-LQr0LYCMhE, 23.11.2015.
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wiącą się jako zepsuta i odpychająca, a zarazem inteligentna i wzbudzająca fascynację. Przekleństwa
oraz jałowe z pozoru kpiny prowadzą jednak znowu do postulatu refleksyjności. Oto, jak Dąbrowski skomentował kryzys uchodźczy w Europie:
Nie ma jakiegokolwiek sensu wpierdalać
się w tę bezsensowną dyskusję, bo zawsze
znajdzie się ktoś, kurwa, mądrzejszy.
A obok niego ktoś jeszcze mądrzejszy
od niego! A zaraz potem ktoś jeszcze
mądrzejszy od tamtego i tamtego!!! [...]
A potem Korwin. [...] Każdy, kurwa,
wie lepiej. [...] Przez media bardzo łatwo
manipulować informacjami i ludźmi,
co udowadniam w swoim programie!59
Zalecane przez obu twórców namysł i sceptycyzm łączą się z postulatem zachowania dystansu do
siebie, otwartości na śmiały żart na własny temat.
W tej perspektywie nękanie, podobnie jak drwina
i mniej lub bardziej skomplikowany trolling jawią
się jako środki wzmacniające psychiczną odporność. Fakt, że hejt miesza się z wyrafinowanym
żartem, zmusza do ciągłego zastanawiania się nad
internetową komunikacją. Ta refleksja obejmuje
– przynajmniej potencjalnie – nie tylko problem
klasyfikacji poszczególnych wypowiedzi, ale również ocenę stosowanych w tym artykule kategorii.
Czy ironia jest produktywna dla relacji interpersonalnych? Czy trolling to aktywność bardziej wyrafinowana od hejtowania? Czy wyzwisko musi się
wiązać z negatywnymi emocjami?
Twórcy obu omawianych serii stawiają na skracanie dystansu między showmanem a widzem, regularnie wykpiwając określenie „gwiazdyYouTube’a”60.
Wprowadzane przez nich normy komunikacji przypominają nieco te, które funkcjonują w ściśle zinte59 Uchodźcy, Te-Tris, Rap, Katolicy, Ylvis, Gitara – Z DUPY #47,
www.youtube.com/watch?v=oz-paCi47to, 23.11.2015.
60 BECZKA SHORE – Zapytaj Beczkę #63, www.youtube.
com/watch?v=e3r1vlyCPqI, 22.11.2014; Wybory samorządowe, Jimek i Blog Forum Gdańsk - Z DUPY #34,
www.youtube.com/watch?v=7ERamDtW-Wc, 22.11.2014.
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Wypowiedzi tradycyjnie klasyfikowane jako
agresja słowna pełnią rozmaite funkcje i bywają
różnie odbierane, zależnie od norm komunika-

cyjnych przyjętych w danej wspólnocie. W przypadku omawianych serii celem, do którego twórcy
wydają się zmierzać, jest elastyczna i pobudzająca komunikacja z odbiorcami, w ramach której
nie da się łatwo przewidzieć skutków kolejnych
interakcji. Samo hejtowanie okazuje się zjawiskiem złożonym, o rozmytych granicach i łatwym
do wykorzystania na potrzeby sieciowej rozrywki.
Niekoniecznie mądrej, ale ożywczej. Chociaż konwencja tekstów akademickich domaga się poważnej pointy, tu lepiej pasuje wypowiedź Gonciarza:
„studenci, profesorowie, naukowcy, kler – wszyscy
troszkę stają się debilami, kiedy wchodzą do Internetu. I to jest właśnie najpiękniejsze”62.

61 Zob.: E. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny, przeł.
G. Przewłocki, W.A.B., Warszawa 1993, s. 88-92.

62 CYBER OCZY – Zapytaj Beczkę #30, www.youtube.
com/watch?v=mS-Z7Zth0ms, 22.11.2014.

growanych grupach rówieśniczych w okresie dojrzewania, zwłaszcza męskich (opisywała je między innymi Elisabeth Badinter)61. Nieustanne kwestionowanie wartości członków wspólnoty często sprowadza się wówczas do płaszczyzny werbalnej – nie ma
radykalnie negatywnych konsekwencji, o ile osoba
będąca obiektem kpiny lub wyzwiska potrafi celnie
odpowiedzieć. Stosowanie obelgi i drwiny staje się
grą, która kształtuje inteligencję i pewność siebie,
ale też służy demonstrowaniu bliskości.

Hating is the centrepiece. Of two Polish YouTube series - “Zapytaj Beczkę” and “ZDupy”
The article discusses the exceptional communication strategies of two Polish shows (Zapytaj Beczkę and
Z Dupy) published on the Internet platform YouTube. The authors (Krzysztof Gonciarz and Maciej Dabrowski) and the participating audience often use hate speech, trolling, hating and joke. These four categories
intersect, which seems to be typical of the postmodern attitude which is often ironic, ludic and transgressive.

The identity created by Gonciarz relates to the traditional jester figure – someone who uses inappropriate
jokes and offensive vocabulary but at the same time forces his adversaries to reflection. Dabrowski’s attitude may be partially described by the clown metaphor of a clown, who offers not very subtle, sometimes
even unpleasant, but still extremely attractive dose of humor.
Keywords:
hating, You Tube, Zapytaj Beczkę, Z Dupy
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On the one hand the communiques situated on the border of hating and hate speech are creatively used
– as controversial language conventions – but on the other hand they are also important themes, commented directly by the showmans. Analysis leads to the conclusion that hating and hate speech should not be assessed superficially – a thorough understanding of the context and connotations is inevitable. The article
presents the hypothesis related to the function of messages of this kind and their potential consequences.

1 (22) 2016/2017

barbarzynca

53

Dyskusje wokół postaci Zygmunta Baumana

Jacek Skrzypek

Urodzony w 1989 roku, antropolog kulturowy, doktorant w Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszarami jego zainteresowań są: badania nad kulturowym aspektem oddziaływania nowych technologii komunikacyjnych, pamięć kulturowa, kultura
popularna, światopoglądy niereligijne. Aktualnie pracuje nad rozprawą
doktorską poświęconą polskiemu środowisku ateistycznemu.

Dyskusje wokół postaci
Zygmunta Baumana.
Przyczynek do rozważań nad polskim
internetowym folklorem politycznym

Wprowadzenie
Podejrzewam, że niemała część osób, które
podjęły się studiów z zakresu nauk społecznych
zapoznała się z publikacjami Zygmunta Baumana.
Wybitny socjolog, teoretyk późnej nowoczesności
jest twórcą całego zestawu poręcznych definicji
oraz inspirujących metafor, które pomagają nam
rozumieć meandry współczesnej rzeczywistości.
Z tego powodu postać Zygmunta Baumana kojarzy się z teorią kultury i społeczeństwa. Przypadkowo natknąłem się na doniesienia medialne, które uzmysłowiły mi, że są grupy społeczne, dla których przytoczone nazwisko konotuje zasadniczo
odmienne znaczenia.

W czerwcu 2013 roku polskie media obiegła informacja o proteście kibiców zespołu piłkarskiego
Śląsk Wrocław oraz członków Narodowego Odrodzenia Polski. Miejscem protestu był Uniwersytet Wrocławski, a przedmiotem kontestacji wykład Zygmunta Baumana zorganizowany z okazji
150-lecia powstania niemieckiej socjaldemokracji.
Protestujący starali się zagłuszyć wykład za pomocą
skandowanych haseł (przykładowymi okrzykami
były: „raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”,
„precz z komuną”, „a na drzewach zamiast liści
będą wisieć komuniści” itp.). Protest zakończył się
interwencją policji, która wyprowadziła z budynku
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uniwersytetu osoby starające się zakłócić spotkanie. Powyższe wydarzenie stało się przedmiotem
wzmożonego zainteresowania gazet, portali publicystycznych i stacji telewizyjnych, a w konsekwencji jednym z głównych tematów debaty publicznej
w Polsce w tamtym okresie. Protest był komentowany w ramach odmiennych perspektyw i światopoglądów, co uwidoczniło różnice pomiędzy obiegami treści i kręgami kompetencji składającymi
się na współczesną polską rzeczywistość społeczną.
Moją ciekawość wzbudziły szczególnie te perspektywy, które odbiegały od mojego światopoglądu.
Dyskurs, który postanowiłem opisać wiąże się z artykułami i komentarzami zamieszczonymi na portalu wPolityce. Jak zaznaczają twórcy opisywanej
przeze mnie strony w zakładce „sieć przyjaciół”,
portal reprezentuje światopogląd konserwatywny.
Na podstawie zwrotów autoreferencyjnych stosowanych w artykułach, z którymi się zapoznałem,
można również wywnioskować, że użytkownicy
forum określają się jako polska prawica polityczna.
W ramach powyższego dyskursu Zygmunt Bauman figuruje jako postać wartościowana negatywnie, kojarzona z okresem PRL, głównie za sprawą
swojego członkostwa w Korpusie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz z negatywnie przez nich ewaluowaną współczesną lewicą polityczną. Omawiany protest przeważnie jawił się dla użytkowników
portalu jako akt patriotyzmu i społecznej odpowiedzialności, natomiast jego przerwanie krytykowano jako czym nieprawomyślny.
Refleksja antropologiczna czerpie swój początek w doświadczeniu różnicy, jednak aby urzeczywistnić się w naukowej interpretacji musi
to doświadczenie przekroczyć. Za narzędzia pomocne w próbach osiągnięcia tego celu uznałem:
autorefleksję, dyscyplinę poznawczą i naoczność.
Aby lepiej przedstawić przedmiot swojego badania
postanowiłem poddać się autointerpretacji, która
otwiera ten tekst. W mojej opinii są to informacje,
które pomogą czytelnikowi w krytycznej analizie
prezentowanych przez autora treści. Dyscyplinę
poznawczą rozumiem jako:
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1) przyjęcie określonej metody badawczej,
2) przyjęcie ram teoretycznych badania, które
pozwalają przybliżyć czytelnikowi presupozycje
towarzyszące interpretacji,
3) definiowanie kluczowych pojęć w celu przybliżenia tekstu do standardów wypowiedzi intersubiektywnie komunikowalnej.
Poprzez sformułowanie „naoczność” pragnę
zaznaczyć, że przedmiotem moich konstatacji jest
tylko to, co zostało bezpośrednio poddane przeze
mnie obserwacji (interfejs portalu, treści wizualne, zamieszczone na nim wypowiedzi). Nie przenoszę moich spostrzeżeń na zagadnienia, które
nie mogą być przedmiotem mojej wiedzy oraz
doświadczenia badawczego (np. przedmiotem
mojej refleksji nie są intencje osób komentujących pod artykułami).
Autorefleksja
Trudno jednoznacznie określić skąd wyrastają zmienne konstytutywne dla naszej wrażliwości, światopoglądu, wiedzy potocznej. A właśnie
w szerokim horyzoncie potoczności upatruję
źródła mojego zainteresowania. Kiedy zacząłem
zapoznawać się z materiałami dostępnymi na portalu wPolityce, moją uwagę przykuły pewne „nieoczywistości”. Czytając treść artykułów i komentarzy, zwracałem uwagę na:
1) interpretacje omawianych zdarzeń dokonane poprzez pryzmat związków przyczynowych,
które nie nasuwały mi się na myśl,
2) tendencję do przypisywania dyskutowanym przez internautów osobom intencji, które
nie były w moim obszarze skojarzeń,
3) określenia i frazy, które albo były dla mnie
niezrozumiałe, albo w moim obszarze wyobrażeń
wydawały mi się nietrafne.
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Moją pierwszą intuicją było założenie, że obserwowane przeze mnie praktyki komunikacyjne reprezentują światopogląd charakterystyczny dla użytkowników tej strony internetowej
oraz związanej z owym poglądem wersji pamięci
kulturowej. Jednocześnie moja znajomość portalu
ściśle wiązała się z zainteresowaniem badawczym
i zdawałem sobie sprawę, że nie nabędę kompetencji stałego użytkownika1. Pomimo powyższych
ograniczeń wynikających z przyjętej przeze mnie
perspektywy tekstocentrycznej, zauważyłem, że to,
co początkowo wydawało mi się jednorodne jest
wewnętrznie zróżnicowane (albo inaczej mówiąc
zwróciłem uwagę na kontekst analizowanych wypowiedzi). Zaobserwowałem artykuły, które były
rozbieżne w ramach rozumienia tego samego zagadnienia. Zwróciłem uwagę na napięcie pomiędzy
treścią artykułu a komentarzami (np. linia argumentacji jednego autora mogła zaskoczyć czytelników przyzwyczajonych do odmiennej perspektywy,
rozwijanej przez innego redaktora). W tym świetle
zrozumiałem, że mój opis będzie fragmentaryczny
nie tylko względem spektrum dyskursów o charakterze konserwatywnym, które można zaobserwować w polskojęzycznych mediach, ale również fragmentaryczny w ramach samego portalu wPolityce.
1Wydaje mi się, że taka kompetencja wymaga: 1) długiego
i stałego zainteresowania portalem, tak aby na bieżąco zapoznawać się z nowymi publikacjami pisanymi w różnych
kontekstach społecznych i politycznych 2) użytkowania naśladującego praktyki czytelnicze „zwykłego odbiorcy”, czyli
np. (w zależności od przyjętej taktyki i przemieszczając się
między rozmaitymi taktykami odbioru): zainteresowanie
rożną tematyką, selektywne czytelnictwo ulubionych autorów albo interesującej tematyki, wykorzystywanie hiperłączy zawartych w tekście, zapoznawanie się z załączonymi
treściami audiowizualnymi, przesyłanie artykułów znajomym wraz z wspólnymi dyskusjami na nurtujące tematy
itp. Innymi słowy wydaje mi się, że aby dobrze zrozumieć
ten portal, powinienem robić to, co sam praktykuję w kontekście moich obiegów treści lub zaobserwowałem wśród
swoich znajomych. Jednocześnie założyłem, że mój sposób
użytkowania portali publicystycznych nie odbiega znacznie
od praktyk czytelniczych innych osób funkcjonujących
w podobnym kontekście społecznym i kulturowym. Jest
to potoczność i nurtuje mnie, w jakim zakresie przyjęcie innych praktyk odbioru (np. systematyczne czytanie samych
nagłówków) zmieniłoby moją perspektywę.

Bazując na propozycji teoretycznej M. Hajera założyłem zmianę, która z biegiem czasu zachodzi
w dyskursach2. Innymi słowy, przyjąłem, że każda próba opisu kolektywnie wytwarzanych narracji jest petryfikacją kultury, która z swej natury
jest dynamicznym procesem. Z czasem opis traci
zdolność tłumaczenia żywej aktywności jednostek.
Z tego względu postanowiłem przypisać mojej
interpretacji granice czasowe (wspomniany rok
2013, tematy poruszające protest na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz jego konsekwencje) i nie przenosić moich spostrzeżeń na wcześniejsze narracje,
oraz nie rzutować ich w przyszłość.
Jednym z wielu czynników kształtujących moje
potoczne rozumienie rzeczywistości jest selektywność wybieranego przeze mnie przekazu publicystycznego. Czytam treści tworzone przez grono
publicystów, którym ufam, wypatruję komentarzy
autorytetów, które uznaję, sięgam po narracje, które wpisują się w mój horyzont wyobrażeń. Jednocześnie, dyskursy publicystyczne, które wykluczam
ze swojej codzienności nie znikają z horyzontu.
Ich fragmenty zostają wyrwane z początkowego
kontekstu i przywołane na prawie cytatu w ramach
obiegów treści, w których uczestniczę. W nowym
kontekście służą kształtowaniu moich wyobrażeń
na temat ludzi uwikłanych w inne tożsamości (inne
niż te, z którymi sam się utożsamiam). Obcość
światopoglądu, którym się zainteresowałem jest
jednocześnie przedmiotem mojej refleksji antropologicznej oraz elementem doświadczenia potocznego. Trudno jest mi przyjąć założenie, że te dwie
perspektywy wzajemnie na siebie nie oddziałują.
Metaforyczną przestrzenią dystansu uczyniłem
proces pisania niniejszego tekstu oraz poprzedzającą go refleksję. Nie mam jednak zamiaru zaklinać
wyrosłej na tym gruncie niepewności poznawczej.
Zamiast kreślić prowizoryczne granice pomiędzy tym co subiektywne i zdystansowane postanowiłem rozpocząć tekst od autorefleksji. Jeżeli
2 M. A. Hajer, The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process, Clarendon
Press, Oxford 2003.
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wzbudziłem w potencjalnym czytelniku krytyczny
dystans i wzmogłem jego dociekliwość, to cel tej
części tekstu uznaję za osiągnięty.
Perspektywa badawcza
Jak twierdzi Urszula Sobczyk, folklor jest terminem mało precyzyjnym i niejednoznacznym3. Może
za nim stać spektrum rożnych perspektyw: od ujęć
wąskich, utożsamiających folklor z ludem wiejskim,
jego światopoglądem i twórczością (w takim przypadku przedmiot zainteresowania folklorysty ma charakter historyczny), aż to ujęć szerokich zbliżających
znaczenie omawianego terminu do kategorii jaką jest
„wiedza potoczna”. Za Piotrem Grochowskim można jednak stwierdzić, że cechą wspólną dla badań
folklorystycznych jest nastawienie tekstocentryczne
(nastawienie na interpretację tekstów zastanych),
powiązane z kontekstowym rozumieniem społeczno-kulturowego sposobu ich funkcjonowania
(uwzględnieniem sytuacji wykonawczej)4.

W ramach niniejszej pracy termin folklor będzie
rozumiany jako oddolna, spontaniczna ekspresja
światopoglądu, wartości i wrażliwości, przynależna wszelkim grupom społecznym. Jest to folklor,
któremu trudno jednoznacznie przypisać podmiot
i przedmiot5. Można jednak wskazać na cechy charakterystyczne badanych tekstów, które pozwalają
umiejscowić je w domenie zainteresowań folklorystycznych. Teksty folkloru to wyobrażenia podzielane przez grupę i będące żywym komponentem
zachodzącej w niej komunikacji6. Są to treści, które
zostały zaakceptowane w ramach wybranych obiegów treści i dostosowane do potrzeb, przekonań
3 U. Sobczyk, Dzieje pojęcia folklor w polskim dyskursie humanistycznym, „Ogrody Nauk i Sztuk” 4 2014, s. 417.
4 P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań
folkloru internetoweg, [w:] P. Grochowski (red.), Netlor.
Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo UMK, Toruń
2013, s. 46-47.
5 J. Kajfosz, Elementy magii w folklorze medialnym,
[w:] G. Gańczarczyk, P. Grochowski (red.), Folklor w dobie
internetu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 66-71.
6 Ibid.
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i wyobrażeń ludzi, którzy się nimi dzielą (zamienne
role nadawcy i odbiorcy, zjawisko cenzury prewencyjnej)7. Teksty folkloru kreują sferę kulturowych
„oczywistości i konieczności”, utwierdzając wiedzę
potoczną oraz zdroworozsądkowe przekonania podzielane przez uczestników komunikacji8.

Chociaż w klasycznych badaniach folklorystycznych sytuacje folklorotwórcze wiążą się przede
wszystkim z komunikacją oralną, współczesna
folklorystyka wypracowała perspektywę, w ramach
której Internet uznaje się za równoprawne źródło materiału badawczego9. W polskiej literaturze
przedmiotu jedną z ciekawszych definicji folkloru
internetowego zaproponował Piotr Grochowski:
Mianem tym skłonny jestem określać
wszelkiego rodzaju teksty (słowne, obrazowe, dźwiękowe, multimedialne, zachowaniowo-sytuacyjne), zachodzące w różnych kanałach komunikacji internetowej,
stanowiące kolektywną „własność” określonej grupy internautów, które cechuje:
1) powtarzalność / popularność, 2) spontaniczność / nieoficjalność, 3) względna
anonimowość10.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Zob.: V. Krawczyk-Wasilewska, E-folklor jako zjawisko
kultury digitalnej, „Transformacje” 3-4 2009, s. 220-228;
P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań
folkloru internetowego, „Literatura Ludowa” 3 2010, s. 33-46;
J. Kajfosz, Faktoid i mistyfikacja w nowych mediach, [w:] Netlor, op. cit., s. 65-90; J. Kajfosz, Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata, „Kultura Popularna” 3 2012,
s. 44-60; M.D. Alekssevsky, Internet w folklorze czy folklor
w internecie? Współczesna folklorystyka rosyjska i rzeczywistość wirtualna, [w:] Netlor, op. cit., s. 19-40; M. Kamińska,
Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu,
Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011; M. Kamińska,
[‚][‚][‚]:(((:*... Praktyki żałobne w cyberprzestrzeni, „Kultura
i Historia” 23 2013; M. Zdrodowska, E-, cyber-folklor, „Kultura Popularna” 3 2012, s. 20-31; J. Hajduk-Nijakowska,
Folklorystyczny nerw internetu. Wspólnotowa przestrzeń emocji
i wyobraźni, „Kultura Popularna” 3 2012, s. 6-19.
10 P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań
folkloru internetoweg, [w:] Netlor, op. cit., s. 63.
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Internet stwarza wiele sposobności dla spontanicznej konwersacji. W literaturze folklorystycznej
możemy odnaleźć prace poświęcone internetowej
plotce, pogłosce, kontrowersji lub szeroko rozumianej oddolnej „aktywności fabułotwórczej”.
Częstym przedmiotem tych studiów są portale
plotkarskie i e-tabloidy.
Dla niniejszych rozważań szczególnie przydatny
okazał się tekst Magdaleny Kamińskiej Magiel elektryczna. E-tabloid i fenomen cyberplotki11. Autorka
systematyzuje treści zamieszczane przez redaktorów
portali plotkarskich za pomocą dwóch poziomów:
1) bieżący wpis na portalu,
2) zbiór wszystkich kontekstów,
w ramach których przedmiot komunikacji
funkcjonował na opisywanej stronie internetowej12.
Sprawne uczestnictwo w wirtualnej dyskusji wymaga od osoby komentującej posiadania kompetencji
kulturowej bazującej na znajomości obu poziomów
opowieści13. W oparciu o posiadaną wiedzę internauta dokonuje ocen światopoglądowych i normatywnych. Komentujący spekulują nad przyczynami omawianego w prasowym newsie zachowania
i nad jego przyszłymi konsekwencjami, wykorzystując przy tym wyobrażalne dla nich scenariusze14. W prezentowanej perspektywie osobę będącą
przedmiotem dyskusji można ująć jako figurę dyskursywną, jako nośnik sensów istotnych dla uczestników komunikacji. Powyższe stwierdzenie uzupełniam o następujący cytat z tekstu Kamińskiej:
Dzięki temu medialna plotka staje się
sposobem mówienia o sobie przez krytykę działań i wartości innych. Nagłaśniane przez e-tabloidy „[e]tycznie wątpliwe
11 M. Kamińska, Magiel elektryczna. E-tabloid i fenomen cyberplotki, [w:] Niecne memy, op. cit.
12 Ibid., s. 108-109.
13 Ibid.
14 Ibid.

zachowania (…) zachęcają publiczność
do dyskusji o zasadach i moralności (…).
[P]oprzez te osądy publiczność potwierdza podzielane przez siebie wartości,
wyraża zgorszenie przekraczaniem norm
społecznych i pokazuje wewnętrzne różnice dzięki wymianie uwag o tym, jak
inni reagują na dzielone przez wszystkich
widzów dramaty etyczne.15
Za sytuacje folklorotwórcze postanowiłem
uznać dyskusje toczące się między internautami
na analizowanym przeze mnie portalu wPolityce
(portal o profilu polityczno-światopoglądowym).
Ciekawym poszerzeniem przyjętej przeze mnie perspektywy jest przywołana przez Annę MalewskąSzałygin koncepcja story line dyskursu politycznego
stworzona przez Maartena Hajera. Story line to:
[…] rodzaj narracji o rzeczywistości społecznej, gospodarczej, politycznej dostarczający jednostce zestawu symbolicznych odniesień, które organizują jej wiedzę potoczną i umożliwiają rozumienie
rzeczywistości widzianej z określonej
perspektywy. Story line porządkuje dyskurs. Składają się na nią idee i pojęcia
połączone systemowo. Każdy nowy element automatycznie odnosi do całości,
więcej, znaczenia nowych pojęć będą
określane w odniesieniu do niej16.
Z tekstu Hajera przytaczam poniższy fragment,
aby dokładniej przedstawić tę perspektywę:
It thus essentially works as a metaphor.
First of all story-lines have the’ functional role of facilitating the reduction
of the discursive complexity of a problem and creating possibilities for prob15 Ibid, s. 105-106.
16 A. Malewska-Szałygin, Tradycja stosowania pojęcia dyskurs
i jego przydatność w antropologii współczesności, „Etnografia
Polska” 1-2 2004, s. 88.
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lem closure. Secondly, as they are accepted and more and more actors start to use
the story-line, they get a ritual character
and give a certain permanence to the debate. They become ‘tropes’ or figures
of speech that rationalize a specific approach to what seems to be a coherent
problem. Thirdly, story-lines allow different actors to expand their own understanding and discursive competence
of the phenomenon beyond their own
discourse of expertise or experience.17
W ramach mojego odczytania, story line zwiększa inkluzywność używanego języka (siłą story line
jest potoczność znaczeń), oraz wprowadza schematyczność w jednostkowe akty mowy. Taki język nie
stanowi przeszkody dla kolejnych komentujących,
pragnących włączyć się w dyskusję przy wykorzystaniu własnej wyobraźni, wiedzy i doświadczenia,
ale w ramach zrozumiałego i akceptowanego przez
innych uczestników dyskursu pola znaczeń. Innymi słowy skuteczny dyskurs polityczny (którego
nośnikami mogą być np. teksty publicystyczne)
łatwo poddaje się folkloryzacji stając się szkieletem
potocznych narracji. Story line może zostać przejęte
przez internautów w ramach ich własnej nieformalnej komunikacji. Podobnie jak celebryci opisywani
przez Kamińską, tak postacie życia politycznego,
społecznego i kulturalnego, będące przedmiotem
tych internetowych dyskusji, mogą zostać interpretowane jako nośniki sensów i wyobrażeń istotnych
dla osób komentujących pod artykułami.
Przedmiot mojego zainteresowania postanowiłem nazwać folklorem politycznym. Nawiązuję w ten
sposób do terminologii obecnej w literaturze folklorystycznej za sprawą książki Wojciecha Łysiaka, Wielka kontestacja. Folklor polityczny w PRL18. Na podstawie powyższej publikacji można wskazać kilka cech
folkloru politycznego. Folklor polityczny jest:
17 M.A. Hajer, op. cit., s. 63.
18 W. Łysiak, Wielka Kontestacja. Folklor polityczny w PRL,
PSO, Poznań 1998, ss. 17, 56-62.

1 (22) 2016/2017

barbarzynca

1) polem oddolnej zbiorowej kontestacji
względem pewnego istniejącego ładu społecznego i politycznego,
2) szczególnie silnie konstytuuje się na opozycji my konta oni,
3) poza wymiarem kontestacyjnym jedną
z głównych funkcji folkloru politycznego jest
budowanie poczucia przynależności / zbiorowej
solidarności.
Należy podkreślić, że teksty e-folkloru, które
interpretuję w tym tekście mają partykularny charakter, przynależą do konkretnych grup istniejących w ramach złożonej rzeczywistości polskiego
społeczeństwa. Ład społeczny i polityczny będący
polem kontestacji w ramach jednej perspektywy
może być jednocześnie przedmiotem akceptacji
lub afirmacji w ramach odmiennych tożsamości.
Zygmunt Bauman jako obcy
Na pierwszym etapie zbierania materiału postanowiłem wykorzystać wewnętrzną wyszukiwarkę
znajdującą się na forum, aby dowiedzieć się do ilu
artykułów odniesie mnie hasło kluczowe „Bauman”. Teksty, do których zostałem w ten sposób
odesłany sięgały 2010 roku (jest to mniej więcej
początek istnienia portalu) a kończyły się na najnowszych wpisach z 2017 roku. Ze wskazanej puli
tekstów wyszczególniłem te, które:
1) odnosiły się do postaci Baumana lub protestu na uniwersytecie Wrocławskim z 2013 roku,
2) były napisane po proteście na Uniwersytecie Wrocławskim,
3) poprzedzały kolejny ważny wątek wpisany
w ramy szerszej narracji dotyczącej dyskutowanej
postaci.
Za nowy dominujący wątek w omawianym
dyskursie uznałem informację o propozycji nadania prof. Baumanowi tytułu doktora honoris
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causa na Dolnośląskiej Szkole Wyższej19. W ten
sposób uzyskałem zbiór komentarzy, które znajdują się pod 27 artykułami napisanymi pomiędzy
22 czerwca a 13 lipca 2013 roku.

fot. Marek M. Berezowski

Analizowane przeze mnie komentarze oraz
teksty prasowe, do których odnoszą się wypowiedzi internautów poruszają zagadnienia o charakterze kontrowersji społecznej. Sygnalizują
to tytuły i treść newsów, przedstawiając opisywane zdarzenia jako moralnie wątpliwe, a zarazem
społecznie istotne oraz komentarze, w których
na poziomie treści dominuje język wartościujący.
W interpretowanym przeze mnie kontekście podstawową ramą modalną wypowiedzi jest krytyka
przedmiotu odniesienia, którą rozumiem jako
pretekst dla artykułowania światopoglądu osoby
piszącej (internauci krytykowali: Baumana, ówczesnych polityków, portal wPolityce, innych internautów itd.). Podział komentarzy ze względu
na przedmiot krytyki jest pierwszym poziomem
systematyzacji interpretowanego przeze mnie materiału. Drugi poziom systematyzacji uwzględnia
przyjmowane przez komentujących strategie narracyjne. Mimo mnogości indywidualnych aktów
ekspresji, zauważyłem, że niektóre przywoływane
przez internautów kategorie na poziomie komentarzy, pokrywają się w zakresie konotowanych
znaczeń. Innymi słowy niektórzy komentujący
dokonują podobnych porównań i rozróżnień,
maja podobne skojarzenia, wykorzystują podobne
słownictwo, przytaczają niekiedy takie same frazy
itd. Powtarzające się w ramach opisywanej komunikacji znaczenia, dotyczące wyszczególnionego
przedmiotu krytyki, postanowiłem zniuansować
za pomocą modelowej skali: od konotacji central19 Propozycja nadania tytułu to 6 czerwca 2013 roku. Tytuł
miał być nadany 24 października 2013 roku.16 sierpnia prof. Bauman rezygnuje z tytułu. Zauważyłem,
że po 13 lipca, na analizowanym przeze mnie portalu,
temat protestu na Uniwersytecie Wrocławskim przestał
być głównym wątkiem poruszanym w kontekście postaci
Baumana, a dyskurs powoli ukierunkowywał się na inne
zagadnienia (z czasem jedną z ważniejszych kontrowersji
dyskutowanych na forum stała się kwestia nadania doktoratu honoris causa).
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nych, które dominują w wypowiedziach internautów do konotacji peryferyjnych, które powtarzają
się stosunkowo rzadko20.
Głównymi przedmiotami krytyki komentujących był Zygmunt Bauman oraz niektóre postacie
ówczesnej sceny politycznej. Poniżej przytaczam
przykłady komentarzy, które odnoszą się do Zygmunta Baumana21:
NIE WIDZI PAN NIC ZLEGO
Z ROZMAWIANIEM ZE ZBRODNIARZEM!!!??? To skandal!!! Bauman
nie powinien miec prawa wstepu nawet do szkol podstawowych a co dopiero na uczelnie!!! GONTARCZYK:
PAN MA PROBLEMY Z ETYKA!!!
Ta wypowiedzia utracil Pan moj szacunek i zaufanie!!! Z BAUMANEM
MOGA ROZMAWIAC ALE TYLKO
SEDZIOWIE ZREPOLONIZOWANEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI! Panie Gontarczyk, KIM PAN
JEST!!??? Co pan robi w IPN? Pilnuje,
zeby zbrodniarze nie zostali ukarani????22
Dawid, pytanie, czy czytaliście jego
książki, jest bezsensowne. Zestawienie
jakiejś eklektycznej cytatologii, właściwej tzw. dziełkom współczesnych socjologów, filozofów...itp., które u tego człowieka mają znamionować wiedzę i mądrość, nijak się ma do oceny tego gościa
w płaszczyźnie jego etyki jako człowieka.... Ot, po prostu taki jęczący komuch
udający mędrca, który nawet nie widzi
20 Nie były to jednak skojarzenia unikalne, niepowtarzalne.
21 We wszystkich przytoczonych w tym artykule komentarzach zachowuję oryginalną pisownię i podkreślenia.
22 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/
160400-dr-gontarczyk-komunizm-nie-jest-traktowany
-w-europie-jak-jego-rewers-faszyzm-to-takze-zasluga-takich-ludzi-jak-bauman-nasz-wywiad (24.04.17).
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potrzeby rozliczenia się ze swym „ukąszeniem heglowskim” [ściślej enkawudowskim]. Tu chodzi nie o to co on dzisiaj
„bełta”, ale kim jest jako człowiek. A Polacy mają naprawdę co czytać, z naszej
rodzimej tradycji intelektualnej i nie
musi to być Bauman, czy jemu podobni, którzy do tej nie należą.23
Wybrałem te dwa przykłady, aby zilustrować
mój sposób interpretacji materiału badawczego.
Internauci przyjmowali rożne perspektywy, często
krytykując naraz kilka przedmiotów odniesienia.
Pierwszy przykład jest polemiką osoby komentującej z autorem artykułu. Elementem wspólnym
obu wypowiedzi jest negatywne wartościowanie
postaci Baumana24. Za główny przedmiot tej polemiki uznałem wariantowość krytycznej narracji
o profesorze. Poza konstatacjami, z którymi zgadzała się przeważająca większość osób krytykujących Baumana, były takie, które wśród krytyków
stanowiły zarzewie konfliktu. Jedną z takich kontrowersyjnych (dla komentujących), peryferyjnych
narracji, była otwartość na dialog z osobami, które
były powiązane z ideologią komunistyczną. W wyżej wymienionym przypadku internauta odrzuca
ten wariant prowadzenia opowieści. Drugi cytat
funkcjonuje w innym kontekście. Jest fragmentem
rozmowy, która nawiązała się pomiędzy dwójką
dyskutantów. Z jednej strony przedmiotem negatywnego wartościowania są użytkownicy portalu
wPolityce, z drugiej postać profesora. W wyniku
tej rozbieżności, komentarz przytacza część narracji krytycznej, którą określam jako centralną. Zygmunt Bauman został przedstawiony jako „inny”,
„nie-Polak”. Jego autorytet naukowy figuruje jako
23 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/
160400-dr-gontarczyk-komunizm-nie-jest-traktowany
-w-europie-jak-jego-rewers-faszyzm-to-takze-zasluga-takich-ludzi-jak-bauman-nasz-wywiad (24.04.17).
24 Przy okazji artykułowane są niektóre „konotacje centralne” takie jak zbrodniarz albo repolonizacja (albo szerzej,
pozorność współczesnej względem autora rzeczywistości
społecznej).

wątpliwy, co na poziomie tekstu, mocą analogii, zostaje zrównane z podważeniem autorytetu
moralnego dyskutowanej postaci. Bohater zakotwiczony jest w dwóch porządkach społecznych
i wymiarach czasowych. Jest jednocześnie manifestacją dawnego systemu komunistycznego i współczesnego świata, którego cechą charakterystyczną
jest „pozorność” (np. tak jak za pozorne uchodzą
w przytoczonej narracji autorytety naukowe).
W ramach narracji krytycznych postać Zygmunta Baumana funkcjonuje jako archetypowy
„inny”, skupując w sobie kilka wymiarów obcości.
Rodzajem obcości o fundamentalnym znaczeniu
jest obcość „historyczna” (innymi słowy zbiór wyobrażeń o „komunizmie” i „PRL”).
Gdyby Baumana nie wyrzucili w swoim
czasie z KBW (Krwawy, Bestialski, Wrogi) pewnie zostałby lewą ręką Kiszczaka
i zabijałby górników, stoczniowców
oraz zwykłych przechodniów promując
nieludzki, czerwony system partyjny.
A gdyby nie usunęli go z uczelni byłby
zapewne nikomu nieznanym adiunktem. A tak ta czerwona gnida i szuja zrobiła karierę jako auto-dysydent. Ciekawe czy w nocy nachodzą go duchy jego
ofiar? Piekielne moce nie mogą się już
doczekać pana Baumana.25
Komentujący przytaczają opowieści o czasie
niewoli, przemocy, zaprzeczenia ładu społecznego i sprawiedliwości. PRL funkcjonuje jako okres
antywartości i odczłowieczenia. Instytucjonalną
manifestacją „komuny” jest w przytoczonych narracjach Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wśród komentujących manifestacją porządku
moralnego są natomiast oddziały „Żołnierzy Wyklętych”. Internauci (nawiązując często do wcze25 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/
160658-powiedzenie-baumanowi-do-widzenia-byloby
-czyms-wiecej-niz-nietaktem-wciaz-uwaza-wyrzucenie-z-kbw-za-szykane (24.04.17).
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śniejszych wpisów na portalu) niemal pod każdym
kolejnym tekstem przytaczają skróconą biografię
Zygmunta Baumana. Elementem kluczowym
tej narracji jest fragment biuletynu IPN26. „Prof.
Bauman” dla opisywanych przeze mnie internautów przeistacza się w „mjr Baumana”: personifikację KBW, politruka, mistrza propagandy, przeciwnika „Żołnierzy Wyklętych”, zbrodniarza.
Drugi wymiar obcości, do której odsyła postać
profesora, określiłem jako obcość „polityczno-światopoglądową”. Krytyka Baumana była dla komentujących sposobem mówienia o ówczesnych elitach politycznych i intelektualnych. Przedmiotem
negatywnego wartościowania byli dziennikarze,
publicyści, politycy, uczeni oraz przedstawiciele
wymiaru sprawiedliwości, z którymi nie utożsamiali się komentujący27. Aby szerzej opisać to zagadnienie, muszę przejść do kolejnej konstatacji.
Należy zwrócić uwagę, że dla celów analitycznych
wyszczególniłem różne wymiary obcości, do których odsyła omawiana postać. Jednak w interesującej mnie praktyce komunikacyjnej przywoływane
przeze mnie znaczenia funkcjonują łącznie. Powyższe stwierdzenie ilustrują następujące cytaty:
W WOLNEJ POLSCE BAUMAN ZOSTALBY ARESZTOWANY, NATYCHMIAST PO POSTAWIENIU NOGI
NA POLSKIEJ ZIEMI!!!! Ale, ze MAMY
REZIM III RZESZY KOMUCHOW,
dlatego BANDYTA BAUMAN ma wyklady na uniwersytecie!!!! W dodatku
26 Przykładowy fragment często powracający w komentarzach:
„Jako szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego (…) bierze
udział w walce z bandami. Przez 20 dni dowodził grupą, która wyróżniła się schwytaniem wielkiej ilości bandytów”.
27 Przykładem może być np. „Gazeta Wyborcza”, Donald
Tusk, Rafał Dutkiewicz, Barbara Kurdycka, Andrzej
Seremet. Opisywane przeze mnie wydarzenie (protest
na Uniwersytecie Wrocławskim) funkcjonowało na wielu
poziomach. Wiązało się z deklaracjami polityków, procesem sądowym, licznymi komentarzami dziennikarskimi.
Wszystkie te wydarzania aktualizowały interpretowany
przeze mnie dyskurs.
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pojawienie sie BANDYTY BAUMANA
zostalo wykorzystane do PROWOKACJI
ZE STRONY SLUZB (!!!), ktore poprzez
AGENTOW dzialajacych w tzw. ruchu narodowym – DOPROWADZILI
DO PROWOKACJI, ktora teraz posluzy
REZIMOWI POstKOMUCHOW jako
PRETEKST do zaostrzenia REZIMU!!!!
Ale nic to! Nic to! Nie damy sie zastraszyc i TUSKOKOMORUSKI REZIM
I BAUMANY ZOSTANA POSTAWIENI PRZED ZREPOLONIZOWANYM
SADEM!!! Jeszcze Polska nie zginela, kiedy MY ZYJEMY!!!28

Profesor Błasińska czeka na eksmisję
a profesor Bauman ślizga sie po podłogach salonów.Żyjemy w PRLu zmodyfikowanym. To nie ta Polska!!!29
Dzięki,panie profesorze. Dodam, że
postmodernizm (podobno wymyślony przez Baumana, co nie jest prawdą)
to współczesny, zakamuflowany model
niewolnictwa, dostrzeżony w fazie narodzin m.in. przez Aldousa Huxleya i George’a Orwella („Rok 1984”). To właśnie
głosi Bauman - musi nastąpić panowanie
nad światem przez garstkę uprzywilejowanych, którzy przywileje przyznali sobie
sami. System globalnego niewolnictwa
już jest faktem.30
28 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/160549-warto-uwaznie-sledzic-co-bedzie-sie-dzialo
-po-wroclawskiej-akcji-gdzies-na-zapleczu-rzadu-rodzi-sie
-wiekszy-plan-nasz-wywiad-z-mariuszem-pilisem-po-incydencie-z-baumanem (24.04.17).
29 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/
160400-dr-gontarczyk-komunizm-nie-jest-traktowany
-w-europie-jak-jego-rewers-faszyzm-to-takze-zasluga-takich-ludzi-jak-bauman-nasz-wywiad (24.04.17).
30 Komentarz do artykułu: http://wpolityce.pl/polityka/160369-jesli-lewactwo-wyzywa-prelegentow-na-uniwersytecie-to-jest-to-sluszny-protest-a-jesli-kibice-krzycza-precz-z-komuna-to-jest-to-faszystowska-holota
(23.04.17).
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W ramach przytaczanych narracji postać Baumana sprowadza do wspólnego mianownika rożne
wymiary obcości. Dla komentujących postać profesora scala przeszłość i teraźniejszość, obcość „historyczną” z obcością „polityczno-światopoglądową”.
Biografia Zygmunta Baumana sięga komunizmu,
jednocześnie profesor był aktywnym uczestnikiem
współczesnego życia społecznego i kulturalnego.
Krytykujący omawianą postać komentujący, mimo
różnych kontekstów, do których się odnoszą, wykorzystują podobne kategorie opisowe. Zygmunt Bauman w ramach przytoczonych narracji łączy w sobie
tytuł profesora i majora, PRL i III RP, komunizm
i „lewactwo”, w niektórych wariantach policję
i ZOMO. Trzeci cytat pokazuje jeden z ciekawych
peryferyjnych wariantów dyskursu. W ramach
przytoczonej perspektywy za pośrednictwem postaci Baumana filozofia postmodernistyczna została
utożsamiona z działaniami o charakterze propagandowym. Ten wariant narracji można ująć również
w następujący sposób: bohater opowieści, były szef
Oddziału Propagandy i Agitacji w Zarządzie Politycznym, a następnie profesor socjologii, tylko pozornie podejmuje się innej działalności intelektualnej, tak samo jak tylko z pozoru przeszłość różni
się od teraźniejszości. Zarówno dawniej, jak i dziś
zdrowy rozsądek musi walczyć z ideologią, która zagraża wolności jednostkowej. Zarówno komunizm,
jak i obecny system, z perspektywy analizowanego
wpisu, uchodzi za dominację uprzywilejowanych
elit nad resztą populacji. Dowodem na taki stan
rzeczy jest aktywność społeczna i intelektualna Zygmunta Baumana. Kolejny wariant opowieści ilustruje podobną perspektywę. Artykuł z 25 czerwca
2013 roku dotyczył filmu zamieszczonego na Youtube. W duchu aktywności oddolnej, została opowiedziana historia „prowokacji służb”. Autor uznał, że
spotkanie z Baumanem było pułapką przygotowaną
na protestujących. Od tego momentu, w komentarzach zaczynają regularnie pojawiać się spekulacje
na temat „prawdziwych” przyczyn całego wydarzenia oraz jego możliwych konsekwencji. Ponownie
walka rozgrywa się pomiędzy „elitami” i „zwykłymi
ludźmi” a jej ceną jest wolność.

Trzeci rodzaj obcości, powiązany z postacią Zygmunta Baumana, określiłem jako „obcość etniczną”. Ten rodzaj narracji w całości uznałem za pół
-peryferyjny, ponieważ nie stanowi stałego korpusu
skojarzeń wśród osób krytykujących Baumana, jednak pojawia się regularnie. Joanna Michlic w swojej
książce31 przytacza dwie kategorie antysemityzmu:
ludowy oraz polityczny. Antysemityzm o charakterze politycznym autorka opisuje jako względnie
trwały element polskiego języka politycznego32.
W tej perspektywie Żydzi są przedstawiani jako
czynnik aktywny, destabilizujący, zewnętrzny, wrogi i imperialistyczny. Autorka przywołuje przykłady charakterystycznych przesunięć semantycznych
w ramach opisywanej retoryki np. w celu uniknięcia
negatywnych skojarzeń, antysemityzm staje się antysyjonizmem (marzec 1968). Podobne zabiegi retoryczne mogłem niekiedy zaobserwować w ramach
interpretowanych przez mnie komentarzy:
Cenzura tego portalu po raz kolejny usunęła mój komentarz ale ja konsekwentnie
go przywracam: Wpolityce nieustannie
pomija fakt, że Bauman jest z pochodzenia Żydem. To o tyle ważne, że w znacznym stopniu tłumaczy to jego postawę,
gdy walczył z ,,polskimi faszystami’’.
Bauman to typowy przedstawiciel żydokomuny, o czym tutaj nie ma słowa. Taka
postawa portalu to nic nowego [...]33
Relatywizm żydów jest zdumiewający.
Pewnie Michnik i spółka też uważają, że
Bramy Tryumfalne dla bolszewików były
31 J. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce
od 1880 do czasów obecnych, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2015.
32 Chociaż o zmiennej intensywności występowania.
33 Komentarz do artykułu: Bauman: „Panuje opinia, że to było
jakieś zwyrodnienie. Że potwory tam szły.” Czyli sentymentalna opowieść, jak to guru GW „dał się uwieść” komunistom,
http://wpolityce.pl/polityka/160823-bauman-panuje
-opinia-ze-to-bylo-jakies-zwyrodnienie-ze-potwory-tam
-szly-czyli-sentymentalna-opowiesc-jak-to-guru-gw-dal
-sie-uwiesc-komunistom, 24.04.2017.
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konieczne, że 80 5 kadry kierowniczej
MBP czy SB pochodzenia żydowskiego
też „nie mogło mieć innego życia”? Kiedy
środowiska żydowskie przeproszą za podmiankę elit, czyli wyrżnięcie tych prawowitych przedwojennych i zastąpienie ich
sojuszem robotniczo-żydowskim?34
bauman to syjonistyczny morderca
mniej wartosciowego bydla tubylczego35
W ramach analizowanych przeze mnie wypowiedzi niechęć do omawianego etnosu wykorzystuje takie kategorie jak: „żydostwo”, „żydokomuna”,
„syjoniści” itd. W tym wariancie dyskursu Bauman
scala w sobie dodatkowy wymiar obcości, który podobnie jak w przypadku językowego utożsamienia
PRL-u i współczesności, jest rodzajem hermeneutyki rzeczywistości społecznej. Snucie opowieści
o Zygmuncie Baumanie to rozpraszanie „pozorów”, za którymi skrywa się „rzeczywisty” wymiar
funkcjonowania instytucji i relacji społecznych.
Obraz „obcego”, który odczytałem z interpretowanych przeze mnie komentarzy, na mocy opozycji „swój-obcy”, uważam za mechanizm wytwarzania tożsamości zbiorowej. O relacjach panujących
pomiędzy polskimi tożsamościami politycznymi
pisał Michał Rauszer36. Kategorycznie rozróżnienie na prawicę - lewicę nie koresponduje z pozio34 Komentarz do artykułu: Gadowski: To nie Bauman jest negatywnym bohaterem ekscesów na uczelniach. Są nimi potomkowie tych, których Bauman i jego koledzy wrzucili do ziemi,
http://wpolityce.pl/polityka/160965-gadowski-to-nie-bauman-jest-negatywnym-bohaterem-ekscesow-na-uczelniach-sa-nimi-potomkowie-tych-ktorych-bauman-i-jego
-koledzy-wrzucili-do-ziemi, 24.04.2017.
35 Komentarz do artykułu: Minister Kudrycka przeprasza Baumana i zapowiada rozliczenie sprawców. Wieloletni szef wojskowych
komórek propagandowo-wychowawczych z pewnością jest z niej
dumny, http://wpolityce.pl/polityka/160477-minister-kudrycka-przeprasza-baumana-i-zapowiada-rozliczenie-sprawcow
-wieloletni-szef-wojskowych-komorek-propagandowo-wychowawczych-z-pewnoscia-jest-z-niej-dumny, 24.04.2017.

36 M. Rauszer, Naród kontra lewactwo. Polityczne kategoryzacje rzeczywistości w folklorze internetowym, „Sprawy Narodowościowe” 47 2015.
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mem skomplikowania w obszarze współczesnych
poglądów politycznych lub realnie istniejących relacji społecznych. Wskazuje za to na silną potrzebę
kształtowania partykularnej tożsamości w ramach
wyraźnych językowych opozycji (obcy utożsamiony z wyobrażonym brakiem/niedoskonałością jest
w ramach interpretacji Rauszera jednym z fundamentalnych generatorów zbiorowo podzielanych
sensów). Postać Zygmunta Baumana, w ramach
interesujących mnie narracji, stanowiła wspólny
mianownik dla trzech wymiarów obcości: „historycznej”, „polityczno-światopoglądowej” i „etnicznej”. W ten sposób ustanawiała i uwiarygadniała
spójny słownik i związane z nim opozycje.
O wojnach kulturowych
Wojny kulturowe to termin zaczerpnięty z książki Wojciecha Burszty37. Autor definiuje wojny kulturowe jako konflikt społeczny dotyczący normatywnego porządku kulturowego: stan napięcia pomiędzy tradycyjnym i ponowoczesnym sposobem rozwiązywania problemów moralnych. Jest to konflikt
pomiędzy pierwszym, a drugim planem kultury
(pomiędzy potrzebą indywidualnej wolności i potrzebą kontroli społecznej). Uważam, że opisywane
przeze mnie narracje dotyczące postaci Zygmunta
Baumana są przypadkiem szczególnym tego ogólnego zjawiska. W kontekście moich rozważań ważny wydaje się następujący cytat z książki Burszty:
Wojny kultur opierają się na zasadzie
tertium non datur, która każe wybierać
na zasadzie albo-albo. Albo jesteś za Dobrem, albo za Złem, i vice versa. Metaforycznym, wyłączonym właściwie z debaty, środkiem tych walk jest umiarkowane
stanowisko, które nakazuje uważny ogląd
powodów owej niebywałej oraz ciągle się
rozszerzającej tendencji do walki pierwszego i drugiego planu kultury.38
37 W.J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013, s. 146.

38 Ibid.
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urzeczywistnione i skonkretyzowane w wyobrażeniach dotyczących opisywanej postaci.
Zakończenie
Przedmiotem moich rozważań był jeden z przejawów folkloru internetowego. Opisywane przeze mnie wypowiedzi internautów stanowią ślad
po nieformalnej i oddolnej aktywności, która miała na celu oswajanie/usensownienie doświadczanej rzeczywistości. Istotnym aspektem opisywanej
komunikacji była krytyka i kontestacja ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej ufundowana
na wzburzeniu moralnym oraz wyrazistej opozycji
pomiędzy tym co swoje i obce. Powyższa podstawowa opozycja wiąże się z ujednoliceniem różnych
wymiarów dyskutowanej obcości w ramach dualistycznego obrazu świata. Jednym ze sposobów
podtrzymywania podzielanych przez internautów
przeświadczeń było opowiadanie o postaci prof.
Zygmunta Baumana. Omawiany przeze mnie internetowy folklor polityczny to folklorystyczny wymiar wojen kulturowych, fragmentaryczne świadectwo istotności i aktualności powyższego zjawiska
w ramach zbiorowych potocznych wyobrażeń.

fot. Marek M. Berezowski

Dualistyczna wizja rzeczywistości utrwala
wśród osób zaangażowanych w wojnę kulturową,
własny system wartości oraz umacnia poczucie solidarności zbiorowej. Opowieści o „obcych” mogą
być narzędziem uniwersalizacji własnych sądów
moralnych. Uważam, że analizowane w tym artykule internetowe opowieści o Baumanie (poza
wszelkimi indywidualnymi motywacjami, którymi
kierowali się piszący, a które nie były przedmiotem
mojej refleksji) są sposobem podtrzymywania jednoznacznej opozycji pomiędzy tym co swoje i obce,
która na planie moralnym odnosi się do takich
opozycji jak: dobro - zło, prawda - kłamstwo/pozór
itd., a na planie tożsamości politycznych utwierdza
takie rozróżnienia jak: prawica – lewica oraz konserwatyzm – liberalizm. W kontekście analizowanych przeze mnie komentarzy Zygmunt Bauman
funkcjonuje jako figura dyskursywna, w której
spotykają się różne fundamentalne dla piszących
wymiary obcości (historyczna, światopoglądowo
-polityczna, etniczna). Jako personifikacja obcości
o „wspólnym mianowniku” postać Baumana uwiarygadnia dualistyczną wizję świata. Abstrakcyjne
kategorie, którymi posługują się internauci zanurzeni w słowniku tożsamości politycznych, zostają

Discussions around Zygmunt Bauman.
A contribution to considerations on the Polish Internet political folklore
The subject of this research is Internet folklore. In the present paper, Internet comments were interpreted as narratives unveiling a collective, axio-normative worldview. The main function of the analysed
stories is to confirm the dualistic vision of the world that is based on the opposition of us vs. them.
The research field was a Polish conservative web portal “wPolityce”. The subject of discussions of Internet users was prof. Zygmunt Bauman and the protest of the right-wing circles during one of his lectures
at the University of Wroclaw in 2013.
Keywords:
folklore, Internet, Zygmunt Bauman, cultural wars, identity
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Fantazje o uchodźcach

Michał Rauszer

Urodzony w 1984 roku, etnolog i kulturoznawca, pracownik Zakładu Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach nad buntami, rewolucją I oporem
kulturowym. Jest autorem książki Homo frajer. Nieświadome wymiary kultury.

Fantazje o uchodźcach.
Folklor jako specyficzna forma polityki

Zasadniczą tezą mojego tekstu jest pokazanie,
w jaki sposób pogłoski, plotki i sfabrykowane
informacje w przypadku fali uchodźców, instrumentalnie wpisują się we współczesny model zarządzania społeczeństwem poprzez zarządzanie
strachem. Mój tekst nie będzie opierał się na wykazaniu fałszywości różnego rodzaju informacji
i opinii na temat uchodźców. Analiza złożonej
sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie
czy modeli polityki w Europie przekraczałaby
nie tylko zakres tego opracowania, ale nawet
kilku opasłych tomów. W swojej pracy będę
odwoływał się do tekstów i innych przejawów
folkloru internetowego, które są konsekwencją
specyficznego obrazu świata i powstały nie w reakcji na analizę rzeczywistości, ale w wyniku fantazmatycznej reprodukcji form, jakimi posługuje
się myślenie w ramach tego obrazu świata. Probierzem nie staje się więc tutaj odniesienie do rzeczywistości (osławione „ziarenko prawdy” obecne
rzekomo w każdej legendzie), ale taki przejaw

obrazu świata, który wynika wyłącznie ze strukturujących fantazji konstytutywnych dla niego.
Tę zależność doskonale obrazuje chociażby kino
bondowskie, które, choć reaguje na współczesne
problemy (zimna wojna, kryzys ekologiczny),
podporządkowuje je i wyraża w formie filmowej narracji oraz właściwych mu figur (bohater,
antagonista itd.)1. Przekłada je więc (strukturuje)
na język filmowy – język opowieści – wykorzystując do tego strukturę bajki magicznej, która
ma na celu nie tylko uwiarygodnienie pewnego
obrazu świata, ale przede wszystkim odtwarzanie
tego, co wywołuje związaną z nim przyjemność.
W opowieści o uchodźcach mamy do czynienia ze zwrotem konserwatywnym, w badaniu
którego najlepiej sprawdza się nieco już przykurzona semiotyczna analiza danych źródłowych.
W przypadku badań folkloru internetowego
1 Zob.: G. Gajewski, Film bondowski – między bajką a kiczem, „Studia Filmoznawcze” 9 1990, s. 213-233.
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musimy mieć na uwadze przede wszystkim ukierunkowanie na kod, w jakim reprodukuje się specyficzny obraz świata. Analiza, oprócz rozbioru semiotycznego (dyskursywnego), winna opierać się
na obserwacji uczestniczącej. Obserwacja pozwoli
uchwycić powtarzalność formy (przejawianie się
kodu za pomocą różnych środków wyrazu – różnych modeli jego narratywizacji) oraz mechanizm
semiotyzacji (językowego opracowania) materiału
z „rzeczywistości”. Celem analizy jest bowiem to,
w jaki sposób rzeczywistość zostaje narratywizowana, przekładana na specyficzny język.
Dystans jako podstawa folkloru o innym
W czasach bloku sowieckiego pojawiła się seria
dowcipów opiewających działalność słynnego Radia Erywań. Choć nazwa radia wzięła się od rzeczywistej stolicy Armenii, to samo radio było
bytem fikcyjnym, służącym jako tło dla wyśmiewania oficjalnych informacji reżimów sowieckich.
Dowcip polegał na odwróceniu oficjalnego języka
i struktury propagandy, aby wyśmiać nadawane
oficjalnie komunikaty. Za pomocą analizy tych
dowcipów można odczytać, w jaki sposób władza formułowała swój przekaz. Nie opierał się
on na zmyślonych wiadomościach, ale na prawdziwych informacjach podanych tak, by świadczyły
np. o potędze imperium (niesławne komunikaty
o osiągnięciu rekordów normy itd.). Doskonale
ilustruje to jeden z najbardziej znanych dowcipów
o Radiu Erywań: „Słuchacze pytają: Czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody?
Radio Erywań odpowiada: Tak, to prawda, ale nie
samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego
i nie rozdają, tylko kradną”.
Komizm dowcipów o Radiu Erywań opiera
się na dwóch strukturach: relacji pomiędzy oficjalną informacją (ukazującą wydarzenie w wykoślawiony sposób) i rzeczywistością (prawdą) oraz
relacji pomiędzy oficjalną informacją a jej parodią. Pierwsza struktura bazuje na takim ukazaniu
prawdziwej informacji, żeby była ona odpowied-
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nio wpisana w oficjalną ramę propagandy. Polega więc na ukierunkowaniu się na rzeczywistość,
jakkolwiek byłaby ona narratywizowana i ukazana
w pożądanym świetle. Opozycja wobec struktury
narracja-rzeczywistość opiera się więc na innej narracji (nie zamierzam wchodzić w długie dyskusje
na temat relacji między prawdą i rzeczywistością).
Kluczowy okazuje się więc stosunek do rzeczywistości, a przedmiotem sporu jest sposób jej ukazania i opowiadania o niej.
W przypadku dowcipów o Radiu Erywań należy zmierzyć się z innym poziomem odniesienia.
Struktura relacji pomiędzy komunikatem oficjalnym a „komunikatem” w Radiu Erywań nie opiera się na relacji względem rzeczywistości. Punktem wyjścia jest przyjęty odgórnie schemat, jakiś
oficjalny sposób ukazywania zjawisk (np. interwencja zbrojna Związku Radzieckiego rozumiana
jako bratnia pomoc), bezwzględnie ujmujący rzeczywistość funkcjonowania imperium w afirmatywny i apologetyczny sposób. Owo odwrócenie
umieszcza komunikat „z rzeczywistości”, opierający się na relacji względem prawdy, w strukturze drugiej relacji, a więc ukazuje językowe i wyobrażeniowe elementy kształtowania tej prawdy.
Trzeci element – dowcip – wprowadza rodzaj
komicznego ukazania sposobów, w jakie oficjalne
komunikaty wykoślawiają prawdę. W ten sposób
człowiek nie zyskuje wiedzy o prawdzie danego
wydarzenia, ale o językowych i fantazmatycznych
drogach jego językowej obróbki.
Klasyczne badania folklorystyczne pozwalają
na dotarcie do właściwego danej grupie obrazu
świata. Funkcją opowieści, dowcipów, plotek jest
nie tylko estetyka, ale przede wszystkim reprodukowanie swoistego dla danej grupy stosunku
do świata2. W przypadku języka komunistycznej
propagandy taka analiza badałaby, w jaki sposób
język ten tworzy obraz świata, jaką formę „nakła2 Zob.: J. Kajfosz, Magia w potocznej narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009; J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2006.
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da” na rzeczywistość, jakich językowych (a więc
w tym przypadku folklorystycznych) „soczewek”
używa do ukazywania tego świata (gdzie poważne
niedobory żywności stają się „przejściowymi
trudnościami”).
Wróćmy jeszcze do struktury dowcipów o Radiu Erywań. Ich zasadniczą cechą jest dystans
wobec oficjalnej propagandy, co w konsekwencji
umożliwia „inne spojrzenie”. Owo „inne spojrzenie” (inna pozycja podmiotowa) „wie”, a więc
zakłada, że każdy komunikat oficjalny opiera się
na wykoślawieniu prawdy. „Inne spojrzenie”
nie kieruje się w stronę prawdy, ale wprowadza dystans pomiędzy sobą a oficjalnym dyskursem i potrafi dostrzec fałsz oficjalnym dyskursie. Z pozycji
„innego spojrzenia” nie widać jaka jest prawda, ale
widać sposoby jej wykoślawiana. Tym samym istnieją dwie zasadnicze cechy takiego rodzaju folkloru: po pierwsze cyniczny dystans „innego spojrzenia”, po drugie ukierunkowanie się nie na prawdę,
ale na odwracanie oficjalnego dyskursu; ironiczne
wykpiwanie tych jego składników, które są podstawą jego obrazu świata. Pozostajemy więc tutaj
w relacji zamkniętej, w obrębie narzędzi obróbki
rzeczywistości, językowego obrazu świata, właściwego dla oficjalnej propagandy. Choć dowcipy
o Radiu Erywań często zawierały gorzką prawdę
o reżimie, to ich funkcją nigdy nie było opowiadanie o rzeczywistości, ale ukazywanie językowej
formy obrazu świata oficjalnego dyskursu.
Radio Erywań o imigrantach
Od momentu wybuchu tzw. kryzysu migracyjnego w okolicach czerwca 2015 roku mamy
do czynienia w Polsce z odtworzeniem struktury
dowcipów o Radiu Erywań. Media społecznościowe, czasem także informacyjne, pod koniec
października 2015 roku obiegła informacja, że
w Lublinie muzułmański uchodźca pobił kobietę.
Całą sprawę opatrywano komentarzami w stylu:
„prawda o imigrantach”, „chrońmy Polskę przed
muzułmańską dziczą” itp. Po bliższym przyjrzeniu się sprawie okazało się jednak, że ów „ciapaty”

(pogardliwe określenie osób z Bliskiego Wschodu,
a także Romów w Polsce) pochodzi z Meksyku,
nie chciał zaatakować, tylko pomóc i nie pobił,
lecz sam został pobity3.

w Australii. Często też jako dowód na „dzikość”
uchodźców w roku 2015 przedstawiano fotografie
uchodźców albańskich z czasów wojny w byłej Jugosławii z początku lat dziewięćdziesiątych4.

Inny przykład mechanizmu Radia Erywań
(odwrócenie oficjalnego dyskursu) w przypadku
uchodźców stanowi zbiór folkloru internetowego, przejawiający się w postaci memów i krótkich
filmików na YouTubie. Rozpowszechnia się
je w mediach społecznościowych (najczęściej przez
Facebooka), opatrując komentarzami, które można sprowadzić do stwierdzeń: „media mainstreamowe nie pokazują prawdy o imigrantach, każą
nam ich przyjmować, a oni chcą gwałcić nasze
kobiety”, „to są zdrowi mężczyźni, którzy są leniami”, „chcą ukraść nam pracę lub pobierać zasiłek”,
„chcą wprowadzić szariat”. Jeden z takich obrazków przedstawiał młodego człowieka w koszulce
z napisem thank you. Zestawiony był on z innym
zdjęciem tego mężczyzny, na którym pozuje z bronią. Podpis pod zdjęciem głosił: „Jeszcze niedawno
walczył w ISIS, dzisiaj jest imigrantem”. Tak sformułowanego mema rozsyłano za pomocą Facebooka na dowód tego, że Organizacja Państwa
Islamskiego wysyła terrorystów, wtapiających się
w tłum uchodźców. Jako że był to jeden z popularniejszych memów za granicą, sprawie przyjrzało się
BBC i okazało się, że człowiek ten walczył w Wolnej Armii Syrii, a więc w partyzanckich oddziałach walczących z reżimem Baszara al-Asada. Inne
zdjęcie przedstawiało umięśnionego i dobrze ubranego młodego, w domyśle, „araba”, pokazanego,
jakby właśnie wychodził z morza gdzieś w Grecji,
na Lampedusie, czy w innym miejscu Włoch.
Podpis pod zdjęciem w kpiący sposób wyśmiewa
fakt, że uchodźcy uciekają przed skrajną biedą
i proponuje darmowe porcje sterydów dla tego
„imigranta”. Po zbadaniu okazało się, że mężczyzna nie był uchodźcą, morze, które widać w tle,
nie jest Morzem Śródziemnym, a zdjęcie zrobiono

Tym, co sprawia, że w tym wypadku mamy
do czynienia ze strukturą analogiczną do struktury Radia Erywań, są dwie rzeczy. Po pierwsze, ten
rodzaj folkloru w przypadku imigrantów opiera się
na odwróceniu „oficjalnego mainstreamu” przez
wprowadzenie swoistego dystansu wobec niego
(innego spojrzenia). Po drugie, jak ukazuje bliższe
przyjrzenie się poszczególnym sprawom, nie ukierunkowuje się on na odkrywanie prawdy, ale na reprodukowanie kodu pewnej tożsamości, powstałej
właśnie przez dystans wobec „mainstreamu”.

3 Zob.: Polka: Pobił mnie cudzoziemiec. Wstyd tak kłamać,
http://fakt.pl/polska/lublin-oskarzyla-meksykanina-o-pobicie-ktorego-nie-bylo,artykuly,589221.html, 10.11.2015.
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„Oficjalny mainstream” jest pojęciem dystynktywnym i przez negację określa pole tożsamości,
w którym osoby rozpoznają się jako „nie dające
się oszukiwać”, „znające niewygodną prawdę”,
„nonkonformistyczne”, „niewygodne dla rządu”
itd. Jako „mainstream” określa się w Polsce zbiór,
zawierający w sobie np. widzów telewizji TVN,
czytelników „Gazety Wyborczej”, wyborców
Platformy Obywatelskiej. Zbiór ten wartościuje się ujemnie jako: „kłamliwe”, „bezwzględne”,
niszczące polskość (przez gender i krytykę polskości), „socjalistyczne”, „stosujące stalinowskie
metody”, „postkomunistyczne” „lewactwo”,
„wykształciuchy” i „łżeelity”. Ponadto zbiór
ten reprezentuje negatywnie waloryzowane pojęcie władzy (zarówno polskiej, jak i europejskiej),
które łączy władzę oficjalną, władzę opartą na biznesowo-politycznym układzie oraz władzę opartą na zawłaszczeniu przestrzeni symbolicznej5.
W ten sposób z tego pozornie niezróżnicowanego
zbioru tworzy się pole tożsamościowe, w którym
funkcjonuje jednocześnie fundamentalistyczny
islam, marksizm, feminizm i liberalizm.
4 Zob.: P. Kleinfeld, Calling Bullshit On the Anti-Refugee
Memes Flooding the Internet, http:// vice.com/en_uk/read/
kleinfeld-refugee-memes-debunking-846, 10.11.2015.
5 Zob.: S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003, s. 486-497.
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Zasadniczą funkcją niniejszego pola tożsamościowego jest funkcja polityczna. Wprowadza ona cięcie w niezróżnicowanej, chaotycznej
i niepoznawalnej rzeczywistości społecznej po to,
by nadać spójność symboliczną politycznej tożsamości, która rozpoznaje się w tym cięciu, dystansie, odróżnieniu (od „mainstreamu”). Skrajnym przykładem takiego nadawania spójności
symbolicznej, którym posłużę się tutaj, by lepiej zobrazować to zjawisko, jest spiskowy dyskurs o Żydach. Cała zróżnicowana, chaotyczna
masa wydarzeń i informacji, splotu zależności
gospodarczych, ekonomicznych, politycznych,
globalnych i lokalnych, zostaje przecięta za pomocą wyjaśnienia przez prostą formułę: odpowiadają za to Żydzi6. Innymi słowy, takie pole
tożsamościowe wprowadza w chaos otaczającego
świata cięcie, dzięki któremu pojawia się w nim
symboliczna spójność, ale tylko dla tych, którzy w tym cięciu (dystansie – innym spojrzeniu)
się rozpoznają. Osławiony „mainstream” spaja
pewną zróżnicowaną symbolicznie rzeczywistość (od TVN do feministek) i, przez negację,
odwrócenie, pozwala rozpoznać właściwą tożsamość polityczną osób, które „znają niewygodną
dla mainstreamu prawdę”, „nie dają się manipulować przez mainstream” itd. To właśnie sprawia,
że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z tymi
dwiema strukturami: dystansem i odwróceniem
tego, od czego dystans pozwala się odżegnać, możemy stwierdzić, że tak naprawdę mamy do czynienia z gatunkiem folkloru.
Jak pisali Roman Jakobson i Piotr Bogatyriew w klasycznym tekście Folklor jako swoista
forma twórczości, folklor wyróżnia się tym, że jest
ukierunkowany na kod, za pomocą którego dana
grupa społeczna buduje swój stosunek do świa6 Jako znakomity przykład tego typu myślenia zob.: Braun
o Polsce: To kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim
zarządem powierniczym. Taka jest rzeczywistość. WIDEO, http://wpolityce.pl/polityka/240906-braun-o-polsce-to-kondominium-niemiecko-rosyjskie-pod-zydowskim-zarzadem
-powierniczym-taka-jest-rzeczywistosc-wideo, 10.11.2015.

fot. Marek M. Berezowski
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ta i orientuje się w nim7. Folklor reprodukuje ten kod. Tak właśnie się dzieje w przypadku
dyskursu o imigrantach. Kiedy więc mówimy
o dyskursie, który w swej zasadniczej formie dostrzega prawdę poza „zmanipulowanym mainstreamem”, mówimy tak naprawdę o reprodukowaniu
zasadniczego kodu, w jakim dana grupa (w polu
tożsamościowym negatywnym wobec „mainstreamu”) wyraża swój stosunek do świata.
Folklor zamienia się w prawo
Kluczem do zrozumienia antyimigranckich
narracji jest rozpatrywanie ich w dwóch możliwych stopniach zaangażowania. Pierwszy stopień
określa sam „czysty moment” folkloru. Na tym
poziomie nie chodzi o przekucie opowieści i antyimigranckich memów w rzeczywiste działanie,
ale o czyste reprodukowanie tożsamości. Antyimigrancki folklor spaja tożsamość grupy, która
rozpoznaje się w specyficznym stosunku do swojego wyobrażenia o innym i przeżywa przyjemność z podzielania tego stosunku. Nie bez
powodu jednym z najbardziej znanych haseł antyimigranckich jest odwoływanie się do uwielbienia schabowego (w trakcie tegorocznego Marszu
Niepodległości w Warszawie furorę zrobiło hasło: „Wolę kotleta zamiast Mahometa”). Przyjemność z jedzenia „schabowego” wyrasta ponad
zwykłą przyjemność ze zjedzenia posiłku i staje
się jouissance, nadwyżką przyjemności, która
oprócz przyjemności fizjologicznej oferuje także
przyjemność bycia częścią grupy, dla której zjedzenie kotleta jest „czymś więcej”. Kotlet daje
przyjemność jako smaczne danie, ale daje także
dodatkowo – jouissance – w rozpoznaniu, że tylko
określona grupa może odczuwać i rozumieć wagę
przyjemności ze zjedzenia schabowego. To jest
przyjemność wspólnotowego reprodukowania
specyficznej przyjemności z jedzenia.
7 Zob.: P. Bogatyriew, R. Jakobson, Folklor jako swoista forma
twórczości, [w:] R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka,
tom II, tłum. F. Wayda, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1989, s. 336.

Na tym poziomie folklor antyimigrancki jest
przewrotnym i perwersyjnym afektem (przyjemnością ze wspólnego nielubienia kogoś), wywołanym
przez uczucia związane z łamaniem zakazu (oczywiście wprowadzonego przez „mainstream”). Jest
to przyjemność, która pojawia się przy przekroczeniu społecznego tabu, postrzeganego jako narzucone z zewnątrz przez osławiony „mainstream”, Unię
Europejską itd. Na tym poziomie dyskurs antyimigrancki jest pochodną wyobrażonego zakazu wobec antyimigranckiego dyskursu. Cała sfera folkloru antyimigranckiego powstaje przez wyobrażanie
sobie, że „mainstream” zabrania wyrażenia swojego
zdania (w formie afektu) wobec uchodźców. Gdyby prześledzić rzeczywiście ten dyskurs, od początku całej sprawy, to trudno – moim zdaniem – doszukać się w nim faktycznego wezwania do miłości
wobec uchodźców, rzeczywiście odnaleźć, ten pierwotny zakaz właśnie w „mainstreamie”. Teksty, jak
i materiały wzywające do tolerancji, pojawiły się, jak
sądzę, później, jako reakcja nie na kryzys uchodźczy, ale na wybuch nienawiści wobec uchodźców
w sieci czy mediach społecznościowych. W tym
przypadku, ale też w wielu innych, dyskurs „mainstremowy” jest pochodną tego, co już jakiś czas
dzieje się w sieci8.
Skąd zatem w tym obszarze „antymainstreamowego” dyskursu przekonanie o tym, czego chce
„mainstream”? Przypomina to znaną opowieść
o baronie Munchausenie, który wyciąga się z bagna za własne włosy. Otóż odpowiedź na pytanie
o to, czego chce mainstream, jest już zawarta w sa8 Brak mi narzędzi i badań na udowodnienie tej tezy, ale myślę,
że fakt, iż dziennikarstwo w Polsce w dużej mierze opiera się
na reakcji na to, co się dzieje w sieci, wynika z faktu postępującej prekaryzacji tego zawodu. Domyślam się, że wobec niepewnej i raczej niewysokiej stawki trudno poświęcić swój czas
dla dobra ustalenia obiektywnych informacji. Odnoszę wrażenie, że dziennikarze zaczynają podejmować dane tematy
dopiero po przepracowaniu ich przez media społecznościowe. Zastanawiające było to zwłaszcza w przypadku zamieszek
w Londynie w 2011 roku i w czasie „arabskiej wiosny”. Jako
czytelnik francuskich i angielskich serwisów prasowych mogłem zauważyć, że np. informacja o „arabskiej wiośnie” dotarła do Polski z nieomalże półrocznym opóźnieniem.
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mym pytaniu. Popularna forma „niezależnego”
(nonkonformistycznego, zbuntowanego, niepokornego) dyskursu powstała jako odwrócenie dyskursu „mainstreamowego” poprzez wprowadzenie
cięcia – nazwijmy je „cięciem erywańskim” – które
staje się podstawą tożsamości. Tożsamość ta opiera
się na dystansie wobec „mainstreamu”, a jej zasadniczym celem jest reprodukowanie tego dystansu
przez odwracanie wszystkiego, co się w nim pojawia. Jednak taka reprodukcja z konieczności musi
być określona. Byt owego „mainstreamu” musi się
stać namacalny za pomocą naddeterminacji9,
a więc związania zbioru zróżnicowanych wartości
i elementów, które w pierwszej kolejności podlegają negacji i odwróceniu (oni chcą zniszczyć Polskę,
my chcemy ją uratować itd.). Naddeterminacja
polega w tym wypadku na bezwzględnym określeniu zestawu cech negatywnych, które tożsamość
(antymainstreamowa) odwraca (dokonuje „cięcia
erywańskiego”). Tożsamość ta buduje się wokół
odwróconych cech negatywnych zbioru, od którego się dystansuje. W omawianym przypadku
do tego zbioru należą: afirmacja fałszywej tożsamości, niszczenie Polski, przywileje ekonomiczne wynikające z władzy, kłamstwo, manipulacje,
propaganda, rozbijanie rodziny itd. Jeżeli jednak
tożsamość dystansująca się wobec tych cech buduje się jako negacja (przez „cięcie erywańskie”),
to nie polega ona np. na umiłowaniu prawdy
czy budowaniu wspólnoty narodowej, ale na swoistej „negacji negacji”. Dyskurs „mainstreamowy”
każe niszczyć polską rodzinę, więc musimy się
temu przeciwstawić, ale nie poprzez budowanie
własnych rodzin, tylko przez samo przeciwstawienie – przez walkę z antyrodzinnym dyskursem,
piętnowanie „mainstreamu”, ujawnianie „jego
kłamstw”, hejt – a więc jego odwracanie.
9 Naddeterminacja przejawia się w ten sposób, że każda poszczególna treść, np. stosunek do praw kobiet, jeżeli w tym
obrazie świata nie jest uznana za „swoją”, zostaje automatycznie zdeterminowana jako „mainstreamowa”. W ten
sposób łączą się rzeczy, które w istocie trudno ze sobą połączyć, jak np. polityka walki o prawa osób homoseksualnych, Putin oraz islam. Określa się jako „mainstreamowe”,
bo nie są częścią „swojego” dyskursu czy kodu.
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Wróćmy jednak do folkloru. Karnawałowe
przekroczenie prawa nie unieważnia go, ale wręcz
przeciwnie – umacnia. Do negacji dochodzi dopiero na drugim stopniu. Tożsamość zbudowana
w ten sposób na pierwszym stopniu ogniskuje się
wokół folkloru (niezależnie od tego, czy wyraża się
on w narracjach antyimigranckich, czy innych),
będącego pochodnym „cięcia erywańskiego” i opierającym się na negacji. Folklor taki staje się więc
karnawałowym odwróceniem prawa w bachtinowskim sensie. Wyobraźmy sobie jednak sytuację,
kiedy taki rodzaj folkloru przechodzi z miejsca karnawałowego ekscesu potwierdzającego „oficjalne
prawo” na miejsce oficjalnego prawa. Slavoj Žižek
ujął to w następujący sposób: „Mówiąc ściślej,
»wewnętrzny dystans« podmiotu wobec dyskursu
»totalitarnego« [mainstreamowego – przyp. M.R.]
nie pozwala podmiotowi uniknąć szaleństwa »totalitarnego« spektaklu ideologicznego, ponieważ
właśnie ten dystans jest czynnikiem, w wyniku którego podmiot naprawdę popada w »szaleństwo«.
[…] Inaczej mówiąc to nie »szaleństwo« nakręca
faktyczną wiarę w żydowski [albo muzułmański
– przyp. M.R.] spisek w charyzmę Przywódcy itd.
– takie wierzenia (o ile są wyparte, czyli pozostają nieuznaną fantazmatyczną podstawą naszego
uniwersum znaczeń) tworzą część składową naszej
ideologicznej »normalności«”10. W pierwszym momencie „szaleństwo” jest wypartą, ale i konieczną podstawą naszej normalności (jak karnawał
u Bachtina), w drugim „szaleństwo” staje się całkiem świadomym elementem i składową tej normalności. Należy w tym miejscu zadać oczywiste
pytanie: kiedy folklor przechodzi z pierwszego
stopnia, a więc wyłącznie reprodukowania tożsamości, do drugiego stopnia i staje się prawem?
Moment przesunięcia skrajnych poglądów
z wypartego ekscesu do centrum dyskusji publicznej mogliśmy obserwować w trakcie dyskusji, jaka w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko)
10 S. Žižek, Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach
i przyczynowości, tłum. M.J. Mosakowski, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 33.
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wybuchła po ujawnieniu praktyk stosowania
tortur w amerykańskich więzieniach Guantanamo i Abu Ghraib11. Tortury jako rzecz, o której
w ogóle nie powinno się dyskutować, nagle stały
się elementem tożsamości politycznej części Amerykanów oraz budowania własnej pozycji w stosunku do niej. Strona rządowa argumentowała,
że były to działania „brudne”, ale konieczne,
by chronić ludzi, a jeżeli ktoś się im sprzeciwia,
to znaczy, że jest po stronie terrorystów. Co ciekawe, tę samą argumentację stosował Leszek
Miller, kiedy bronił się przed oskarżeniami
o sprowadzenie do Polski tajnych więzień CIA.
Dzięki temu przesunięciu tortury, których wcześniej nie rozważano w polskiej czy amerykańskiej
dyskusji publicznej, nagle stały się dopuszczalnym elementem, uzasadnianym obroną narodu.
W ten sposób z wypartego ekscesu (szaleństwa),
tortury stały się prawem.
Strukturalnie podobne zjawisko zaszło
w przypadku „upolitycznienia” folkloru antyimigranckiego. Niedługo po tym, jak pojawił się
w pierwszej fazie (jeszcze jako folklor pierwszego stopnia) w sieci, spotkał się ze zdecydowaną
reakcją ze strony „mainstreamu”. Tym samym
ten tzw. „mainstream” podniósł folklor do zasady „prawa”, czegoś, o czym się dyskutuje w przestrzeni publicznej i należy określić się wobec niego „za” albo „przeciw”. Co więcej, w ten sposób
niniejszy folklor nie tylko przeszedł ze sfery wypartego ekscesu do sfery prawa, ale wręcz pojawił
się w nim jako uprawniona i równorzędna opinia, odwołująca się do wolności słowa.
Czego chcesz, mainstreamie?
Najistotniejszym zagadnieniem, jakie należy
poruszyć, to dookreślenie „dyskursu mainstreamowego”. Choć poprawniejsze byłoby stwier11 Jednym z głównych propagatorów prawnego usankcjonowania tortur jest znany amerykański neokonserwatysta
Alan Dershowitz, zob.: Dershowitz: Torture could be justified, http://edition.cnn.com/2003/LAW/03/03/cnna.
Dershowitz/, 11.10.2015.

dzenie, że chodzi o popularne wyobrażenie sobie,
czego tak naprawdę „mainstream” od nas chce.
Jak można sądzić na podstawie wypowiedzi,
„mainstream” chce, żebyśmy kochali imigrantów, rozbili polskie rodziny za pomocą gender
i homoseksualizmu, żebyśmy przestali kochać
Polskę, wyrzekli się katolicyzmu, odebrali ziemię
Polakom i oddali Żydom (oraz Niemcom) itd.
Gdyby dokonać analizy porównawczej dwóch
wypracowanych w ten sposób i przeciwstawnych
sobie dyskursów (mainstream i antymainstream),
okazałoby się, że są to dwie radykalnie rozbieżne
wizje. Podstawowe pytanie winno więc brzmieć:
skąd zwolennicy „antymainstreamu” wiedzą, czego chce od nich mainstream?
Wspominałem już, że podstawą dla tożsamości antymainstreamowej jest „cięcie erywańskie”.
Chodzi o to, że w niezróżnicowaną przestrzeń
społeczną wprowadza się cięcie i wyznacza granice dla pewnej tożsamości. „Cięcie erywańskie”
oznacza budowanie tożsamości na odwróceniu
cech (ale też postaci tych tożsamości, ich wizualnych przejawów itp.), które uznaliśmy za pożądane. To, co zaprojektowaliśmy jako negację
tożsamości, zyskuje w naszym dyskursie spójność
symboliczną. Tworzymy w ten sposób miejsce
w strukturze symbolicznej, które wypełnia tożsamość, będącą negacją naszej tożsamości. Na mainstream projektujemy więc faktycznie to, czego
sami nie pożądamy.
Zobrazuję to za pomocą przykładu. Miałem
okazję obserwować swego czasu rozmowę pomiędzy
radykalnym zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości
a radykalnym przeciwnikiem tej partii12 – z tym, że,
co bardzo tutaj ważne, osoba ta była jednocześnie
anarchistą, czyli równie radykalnym przeciwnikiem
Platformy Obywatelskiej. Osoba będąca zwolennikiem PiS-u odpowiadała na krytykę z drugiej strony sporu tak, jakby rozmawiała ze zwolennikiem
Platformy Obywatelskiej. Przykładowo, na krytykę
liberalizacji podatkowej wprowadzonej za rządów
12 Tekst został napisany przez przejęciem władzy przez PiS.
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PiS-u osoba ta odpowiadała słowami: „a zobacz,
jaką wy wprowadzacie liberalizację, ona się nawet
nie umywa do tego, co zrobiło PiS!”13.
Pozostawiając kwestię uzasadnienia tego sporu,
zwróćmy uwagę, że osoba popierająca PiS krytykę poczynań swojej partii automatycznie osadzała symbolicznie w strukturze, w której jej krytyk
musi być zwolennikiem Platformy Obywatelskiej
(a co za tym idzie – całego „mainstreamu”). Zwolennik PiS-u zachowywał się tak, jakby jego oponent krytykował go z pozycji „mainstreamu”. Innymi słowy zwolennik PiS-u zwracał się nie do żywej
osoby, jakiegoś podmiotu (raczej trudno sobie wyobrazić anarchistę głosującego na Platformę Obywatelską), ale do wyobrażeniowego innego. W terminologii lacanowskiej określa się takiego innego
pojęciem Wielkiego Innego, gdyż stoi on na straży
dyskursu, warunkuje rozumienie słów, jakie docierają do odbiorcy. Sens rozumienia wypowiedzi
nie zależy od osoby ją wypowiadającej, ale od tego,
w jaki sposób osoba, do której komunikat dociera, osadzi ją w strukturze symbolicznej i to z tego
miejsca będzie docierał komunikat (Wielkiego
Innego)14. W tym przypadku to, co mówił zwolennik PiS-u, uzależnione było od tego, w jaki
sposób rozumiał krytykę wypowiadaną przez przeciwnika. Sensu poszczególnym słowom anarchisty
nie nadawała jakaś uniwersalna językowa rama, ale
właśnie wpisanie go w miejsce Wielkiego Innego.
Punktem odniesienia dla znaczenia jego wypowiedzi była więc struktura Wielkiego Innego, w której przemawiał on z pozycji zewnętrznej wobec
pola tożsamościowego zwolennika PiS-u. Zwolennik ten nie rozbierał na części pierwsze dyskursu
swojego krytyka, tylko dokonywał „cięcia erywańskiego” i otrzymywał swój własny komunikat
w odwróconej formie15.
13 Choć obserwacja ta nie ma statusu badawczego, mieści
się w granicach obserwacji uczestniczącej.
14 Zob.: J. Lacan, Les Quatres Concepts Fondamentaux
De La Psychanalyse, Édition du Seuil, Paris 1973, s. 118.
15 Nie świadczy to o nieracjonalności zwolennika PiS-u,
wręcz przeciwnie. W terminologii Lacana relacja wzglę-
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Zwróćmy jeszcze raz uwagę na strukturę
odpowiedzi zwolennika Prawa i Sprawiedliwości. W momencie krytyki odpowiadał on:
„a wy za to wprowadziliście…”. Wyjaśniłem już
skąd taka wypowiedź pochodzi: jest to odpowiedź
Wielkiego Innego. Oprócz treści formalnej zawiera ona coś jeszcze, mianowicie wyobrażenie
o aktorach jakiegoś sprawstwa („wy”, „wprowadziliście”). Podmiot wypowiedzi bazuje nie tylko
na czystej formie wypowiedzi, ale także na wyobrażeniu o „innych”, którzy działają po drugiej
stronie (dyskursu). Jest to wyobrażenie opierające
się na strukturze symbolicznej nadającej sens działaniu przypisanych do niej podmiotów. Scenariusz
ich zachowania jest zawarty w samej tej strukturze
(ich zachowanie jest jej negatywnym odwróceniem). Jak już powiedziałem, w pierwszej kolejności dokonuje się rodzaju symbolicznego cięcia,
które określa tożsamość (grupa nasza, „nasi” itd.),
a więc pojawia się pole tożsamościowe, w którym
podmioty się rozpoznają16. W konsekwencji
wprowadzenia tej symbolicznej linii dystynktywnej powstaje struktura symboliczna, która nadadem Wielkiego Innego jest relacją uniwersalną. Francuski
psychoanalityk dobitnie stwierdził: „metajęzyk nie istnieje”, język jest zawsze osadzony w relacji Realnego-Wyobrażeniowego-Symbolicznego. Czysty, uniwersalny
język możemy sobie jedynie wyobrazić, gdyż wtedy taki
język funkcjonowałby tylko na poziomie symbolicznego.
Człowiek potrzebuje jednak wszystkich trzech wymiarów.
16 Można zobrazować działanie pola tożsamościowego przez
odniesienie takich tożsamości do tożsamości zbiorowych,
określanych jako nowoczesne (naród, ideologia). Takie
grupy funkcjonują nie w oparciu o określoną pozycję w uniwersalnej strukturze (i w odniesieniu od niej)
np. narodu, ale w oparciu o stosunek do cięcia i dystansu. Taka tożsamość zawiera się całkowicie w dystansie,
jest więc uzależniona od uniwersalnych form tożsamości,
gdyż tylko wobec nich może się określić. Przykładowo
ruch slow food istnieje tylko w dystansie wobec „uniwersalnego” fast food. Tożsamości te stanowią pochodną
rewolucji obyczajowej lat 60., reakcji na nią oraz przekształcenia kapitalizmu, jakie miało miejsce na przełomie lat 80. i 90. Zob.: L. Boltański, È. Chiapello,
The New Spirit of Capitalism, tłum. G. Elliott, Verso,
New York-London 2007, s. 55-58.
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je osobom rozpoznającym się w tym polu symboliczną spójność (sens). Działa ona w dwojaki
sposób. Z jednej strony określa i warunkuje sens
dla osób rozpoznających się w tym polu, z drugiej
nadaje sens i spójność temu, co znajduje się poza
tym polem, temu, co stanowi tego pola negację.
Anarchista z naszej rozmowy zostaje w ten sposób symbolicznie osadzony w strukturze jako inny
i nabiera sensu, jaki pojawia się przez negację własnego pola („wy”, „robicie”). Fantazja ma w tym
wypadku funkcję produkowania symbolicznych
scenariuszy działania.

fot. Marek M. Berezowski

Spróbujmy przeanalizować dyskusję o imigrantach określoną przez nasze „cięcie erywańskie”. Zwróćmy uwagę na to, że zasadnicza część
antyuchodźczego dyskursu opiera się na określeniu tego, co w przyszłości ci muzułmanie będą
robić w Europie i Polsce. W trakcie antyimigranckiej manifestacji w Lublinie zainscenizowano
scenkę „ścięcia chrześcijan”, wzorowaną na egzekucjach dokonywanych przez Organizację Państwa Islamskiego17.
Inną wyobrażeniową postacią tego samego
fantazmatu jest wizja tworzenia stref wyłączonych
spod prawa świeckiego, w których panują zasady
szariatu18. Podaje się, że odpowiednio duża liczba
muzułmańskich uchodźców ustanowi strefy wzorowane na organizacji Państwa Islamskiego, gdzie
nie będzie obowiązywać żadne prawo poza tym
ustanowionym przez muzułmańskich fundamentalistów. Wsparciem dla tych fantazji i ich ilustracją są zdjęcia modlących się muzułmanów,
którzy zajmują całą ulicę. W ten sposób niewiadomego pochodzenia zdjęcie, na którym tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje i o co chodzi
17 Zob.: Protestowaliśmy przeciwko przyjmowaniu imigrantów
w całej Polsce!, https://mw.org.pl/2015/09/protestowalismy-przeciwko-przyjmowaniu-imigrantow-w-calej-polsce/, 10.11.2015.
18 Zob.: Kaczyński o strefach szariatu w Szwecji. Jest odpowiedź ambasady, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasada-szwecji-odpowiada-na-slowa-kaczynskiego,577900.html, 10.11.2015.
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(co to za miasto, co to za ludzie?) symbolicznie zostaje nasycone sensem przez fantazję. Chaotyczne
i niezróżnicowane zdjęcie nabiera sensu przez odniesienie do fantazji o strefach szariatu i zwrotnie
staje się dowodem na prawdziwość tezy o strefach
wyłączonych spod prawa (przypomina to użytą
już przeze mnie metaforę o baronie Munchausenie wyciągającym się z bagna za swoje włosy).
Jedną z najbardziej znaczących fantazji w dyskursie antyimigranckim jest ta o gwałceniu
„naszych” kobiet. Po wpisaniu do wyszukiwarki Google wyrazów „gwałt” i „muzułmanie”,
na pierwszych kilku stronach otrzymujemy informacje z różnych portali o tym, że wraz z falą
imigracji do Szwecji w latach siedemdziesiątych
kilkakrotnie wzrosła liczba gwałtów w tym kraju.
Fantazja ta odwołuje się do oficjalnych danych
szwedzkiej policji. W tym wypadku problem polega jednak nie na wiarygodności tych danych,
tylko ich interpretacji. Otóż w latach siedemdziesiątych, pod wpływem walki o prawa kobiet,
zmieniła się i rozszerzyła definicja gwałtu oraz zaczęto traktować gwałty małżeńskie jako przestępstwo. W związku z tym oczywiście w oficjalnych
statystykach zwiększyła się liczba gwałtów.
„Cięcie erywańskie” powoduje jednak, że symbolicznie nasycamy negatywnym sensem pole
przeciwstawne naszemu polu tożsamościowemu.
W ten sposób określa się fantazmatycznie scenariusze zachowania, strukturalnie projektuje to,
co taki muzułmanin będzie w przyszłości na pewno robił. Fantazja określająca strukturę tożsamości innego nasyca sensem statystyki gwałtów.
Statystyki i dane policyjne po raz kolejny są przykładem niezróżnicowanego chaosu, który nabiera symbolicznego znaczenia w relacji do fantazji
i zwrotnie staje się jej „obiektywnym” gwarantem. W tym fantazmatycznym dyskursie zawsze
mamy do czynienia z formą: „kiedy tu przyjadą”,
„kiedy nas opanują”, a więc wyraża się on zawsze
w formie czasu przyszłego.
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Inną postać tego rodzaju fantazji stanowią komentarze do antyislamskich zdjęć czy filmików.
Punktem wyjścia jest ponownie negacja i „cięcie erywańskie”, czyli wyobrażenie krwiożerczego muzułmanina. Takie wyobrażenie zderza się
z fantazją o tym, co dana osoba komentująca
zdjęcie zrobi z muzułmaninem, który przyjedzie
do Polski i w przyszłości będzie gwałcił Polki
lub wprowadzał szariat. Jej najbardziej charakterystyczną postacią jest forma: „poucinamy
wam łby…” oraz wariacje na ten temat. Fantazja ta opiera się na wyobrażeniu siebie w postaci,
która robi coś z inną fantazmatyczną postacią.
Co więcej, fantazja o sobie dostaje dodatkowe
wsparcie i w tym przypadku ma ono formę magii
podobieństwa i styczności.
Plakat, który reklamował antyimigrancką
manifestację w Warszawie, przedstawiał rozpędzonych husarzy miażdżących na swojej drodze
przeciwnika19. Podobnie wyglądał transparent
niesiony na przedzie tegorocznego marszu antyimigranckiego w Gdańsku, który zawierał malunki przekreślonych meczetów oraz hasło: „Witajcie
w piekle zbłąkane owieczki – Jan III Sobieski”20.
Obie formy opierają się na magicznym myśleniu
polegającym na tym, że tożsame jest to, co ze sobą
styczne lub do siebie podobne21. Zasadnicza jest tutaj zbieżność: my jesteśmy Polakami – Jan III Sobieski pogonił muzułmanów pod Wiedniem,
husaria niszczyła wszystkich wrogów – Jan III Sobieski i husaria byli Polakami – my pokonamy
wszystkich wrogów niczym Jan III Sobieski i husarzy. Taki rodzaj magicznego sylogizmu można
było zaobserwować także na jednej z flag, jakie pojawiły się podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Na zdjęciu widać parodię znanej w Europie grafiki, przedstawiającej rodzinę uchodźców
z podpisem Refugees Welcome (Witamy uchodź19 Zob.: http://warszawawpigulce.pl/10-pazdziernika-kolejna
-ogolnopolska-manifestacja-antyimigrancka/, 10.11.2015.
20 Zob.: http://wykop.pl/ramka/2750661/witajcie-w-piekle
-zblakane-owieczki/, 10.11.2015.
21 Zob.: J. Kajfosz, Magia w potocznej narracji…, op.cit., s. 205.

ców). Zamiast tego widzimy kobietę i mężczyznę
z karabinami (w domyśle – terrorystów), których
wypędza rycerz na koniu, a podpis na fladze głosi
Islamist not Welcome (Nie chcemy islamistów)22.
Wyobrażenie takie opiera się na projektowanej
w przyszłość formie, która zawiera się w ustalonych postaciach tożsamości oraz na sposobie
kształtowaniu relacji między nimi (my-husaria
kontra muzułmanie-terroryści). Taka wyobrażeniowa forma stanowi podstawę, zasadniczy punkt
kształtowania i nadawania sensu rzeczywistości.
Brud i wszystkie cechy związane z nieporządkiem,
mogą zakłócić to wyobrażenie o harmonijnie rozwijającej się przyszłości, stąd też bardzo często dyskurs łączy imigrantów z „brudem”, „seksualnym
rozpasaniem”, „zarazkami i pasożytami”, gdyż
są to wszystko te elementy, które zaburzają nasz
wyobrażeniowy ład. Jak pisała Mary Douglas:
„(…) nasze zachowania związane z nieczystością
wyrażają reakcję odrzucenia wszystkich przedmiotów lub myśli mogących zakłócić lub naruszyć
klasyfikacje, do których jesteśmy przywiązani”23.
Przywołałem przypadek Meksykanina pobitego za „kolor skóry” (arabski), podobnie rzecz
miała się z pobitym niedawno w Poznaniu Syryjczykiem. Niezróżnicowana, chaotyczna rzeczywistość (osoba pochodząca z Meksyku, Syryjczyk
– chrześcijanin – mieszkający od lat w Polsce)
zostają dopasowani (przez podobieństwo koloru
skóry) do tej zewnętrznej, wyobrażeniowej formy
i w ten sposób nie tylko określa się ich symbolicznie, ale także warunkuje zachowanie wobec nich24.
To, że Syryjczyk został zauważony, wynika z symbolicznego wyłonienia w chaotycznej rzeczywistości jego cech jako oznaczających pewien sens i magicznego utożsamienia tych cech z wyobrażeniem.
22 Zob.: “Poland for the Poles, Poles for Poland”, http://www.
bbc.co.uk/programmes/p037xy8c, 10.11.2015.
23 M. Douglas, Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, s. 77.
24 Zob.: W Poznaniu pobito Syryjczyka. Atak na tle rasistowskim?, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/9060589,
w-poznaniu-pobito-syryjczyka-atak-na-tle-rasistowskim,id,t.html?cookie=1, 10.11.2015.

barbarzynca 1 (22) 2016/2017

79

Fantazje o uchodźcach
Od fantazji o zagrożeniu do dyskursu
o bezpieczeństwie
Funkcja tak rozumianej fantazji o przyszłości może mieć niebywałe znaczenie polityczne.
Jak podkreśla Lee Edelman, kluczowy jest dyskurs
„reprodukowania przyszłości”. Angielski badacz
definiuje owo reprodukowanie jako podporządkowywanie każdej kulturowej oraz społecznej
aktywności widmowej i fantazmatycznej formie:
„dla naszych dzieci”. Innymi słowy, każde zachowanie jest w tym dyskursie dyscyplinowane przez
odniesienie do skutków, jakie może ono wywrzeć
na przyszłość, a więc na to, co się będzie działo
z naszymi „dziećmi”. Określa to więc ruch nieustannego podporządkowywania aktualnych naszych działań, fantazji o tym, jakie skutki dane
działanie może mieć na przyszłość25. Taki wyobrażeniowy, idealny stan, w którym przyszłość
naszych dzieci jest bezpieczna, okazuje się niemożliwy (zawsze na horyzoncie będą jakieś dzieci,
dla naszych dzieci będą to ich dzieci itd.) i działa
wyłącznie jako fantazja podtrzymująca swoistą
ideologię teraźniejszości. Ma to przede wszystkim
wymiar prewencyjny wobec jakiejkolwiek zmiany
aktualnie panującego porządku. Każde ewentualne odchylenie, chęć zmiany status quo, zostaje
automatycznie dyscyplinowane jako mogące mieć
zły wpływ na przyszłość „naszych dzieci”.
Choć Edelman analizował ten rodzaj dyskursu w stosunku do zachowań seksualnych
i reprodukcyjnych, jego struktura pojawia się
także w stosunku do migracji, praktycznie bez
zmian. Przyjęcie uchodźców może w przyszłości
spowodować, że „nasze dzieci” będą zagrożone
(gwałtami, obcinaniem głów, strefami szariatu).
Dyscyplinująca siła takiego dyskursu przenosi
odpowiedzialność na osoby, które w ramach tego
dyskursu chcą naruszyć aktualny porządek (zakładany brak uchodźców muzułmańskich w Polsce).
Podstawowa forma dyskursu ma zwykle postać:
25 Zob.: L. Edelman, No Future. Queer Theory and the Death
Drive, Duke University Press, Durham-London 2004, s. 3-4.
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„czy chcecie, żeby nasze kobiety były w przyszłości gwałcone…?!” Sformułowanie oskarżenia
w ten sposób powoduje, że ciężar wzięcia na siebie odpowiedzialności spoczywa na osobie, która
chce naruszyć aktualny porządek. Działanie takie
ma wymiar czystej interpelacji w althusseriańskim sensie26. Już nie tylko: „hej ty!”, ale „hej
ty! – czy weźmiesz na siebie odpowiedzialność
za gwałty i strefy szariatu w Polsce?”.
Podstawą do budowania tego dyskursu jest
obraz świata powstający jako konsekwencja pola
tożsamościowego, o którym już pisałem. W tym
obrazie przyszłość nie jest niezróżnicowana,
nie jest nieskończoną liczbą możliwości, a zostaje
strukturalnie określona przez opozycje i posiada swoje strukturalne scenariusze („jak tylko…,
to…”). Albo nic się nie zmieni (zabezpieczymy
w ten sposób przyszłość naszych dzieci), albo
przez naruszenie statusu quo nastąpi zalew imigrantów/terrorystów, którzy na pewno będą obcinali głowy naszym dzieciom. Z opozycji pomiędzy znaną/oswojoną teraźniejszością i nieznaną/
nieoswojoną przyszłością wyłania się triada: znana i oswojona teraźniejszość (stan bezpieczeństwa
status quo), nieznana przyszłość (stan bezpieczeństwa i status quo, który chcemy utrzymać) i znana/niechciana przyszłość (tragedia, jaka wydarzy
się po zmianie status quo), która nadejdzie, jeżeli
odrobinę zmienimy teraźniejszość.
Płynne przejście nieznanej przyszłości w znaną teraźniejszość zostaje ideologicznie określone
jako zagrożone przez zewnętrzną zmianę aktualnego porządku. W ten sposób ujawnia się zasadniczy charakter fantazji na temat przyszłości,
26 „Sugerujemy przeto, że ideologia »działa« lub »funkcjonuje« w ten sposób, że rekrutuje podmioty spośród
jednostek (rekrutuje je wszystkie), albo »przekształca«
jednostki w podmioty (przekształca je wszystkie), poprzez tę ścisłą operację, którą nazwaliśmy interpelacją, a
którą można sobie wyobrazić na wzór najbanalniejszego
wezwania (albo nie) wszystkich czasów: »Hej, ty tam!«”,
L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa,
tłum. A. Staroń, s. 23, http://www.filozofia.uw.edu.pl/
skfm/publikacje/althusser05.pdf, 10.11.2015.
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co do której, choć jest ona nieznana i ma charakter otwarty, to fantazmatycznie zakładamy,
że będzie tym samym, czym jest: znaną i oswojoną teraźniejszością. Przyszłość nie funkcjonuje
w tym wypadku jako rzeczywista, niemożliwa
do ujęcia nieskończoność możliwości, ale skończona i zawarta w fantazji o przyszłości forma
określająca zarówno teraźniejszość, jak i nieznaną
przyszłość. Ideologiczne dyscyplinowanie możliwości zmiany polega nie na rzeczywistym zagrożeniu (np. napływem uchodźców), ale na ideologicznej interpretacji, która strzeże naruszenia
pola tożsamościowego. Każda zmiana porządku
narusza to pole i pewność/przewidywalność, jaką
ono oferuje (poznany kosmos kontra niepoznany
chaos) – w ramach tego pola, nawet to, co wrogie
(mainstream) czy nieznane (przyszłość), zostaje
fantazmatycznie określone jako (nie)znane.
Bezpieczeństwo i postpolityka
Fantazja o niepożądanej przyszłości jest najskuteczniejszym narzędziem biopolitycznej
dyscypliny, polegającej na podporządkowaniu
aktywności publicznej temu, kto dysponuje możliwościami zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego
mówimy o biopolitycznej władzy bezpieczeństwa,
że jest ona nastawiona na zapewnienie
biologicznej stabilności ciałom (unikanie bólu
i śmierci) i jednocześnie unieważnia każdy inny
rodzaj dyskursu. Można powiedzieć, że biopolityka bezpieczeństwa podważa możliwość zmiany
i kontestacji przez przeniesienie ciężaru z polityki czy ideologii na biologię. Ten rodzaj dyskursu bezpieczeństwa ogranicza człowieczeństwo
do poziomu czysto biologicznego zachowania integralności ciała, a fantazja o niepożądanej przyszłości jest w niej kluczowa.
W zaproponowanej triadzie, w której mamy
do czynienia z przyszłością stanowiącą reprodukcję teraźniejszości (teraźniejszego stanu bezpieczeństwa i zachowania integralności cielesnej)
oraz przyszłością będącą wynikiem kontestowania teraźniejszości, kluczowy okazuje się ostatni

element. Jak starałem się pokazać w poprzednim
podrozdziale, ten trzeci element stanowi rodzaj
fantazji, jest negatywną projekcją aktualnego
stanu. W jaki sposób tworzy się ta iluzja? Otóż
z pewnością nie wynika ona ani z analizy teraźniejszości, ani z jakichś nadprzyrodzonych mocy
pozwalających zobaczyć przyszłość. Jest ona tym,
co „inne”, względem pola tożsamościowego,
w jakim funkcjonujemy27. Wizja niechcianej
przyszłości stanowi narracyjne określenie tego,
co aktualnie zagraża naszej tożsamościowej integralności. Postrzega się ten rodzaj przyszłości
w postaci zagrożenia zewnętrznego, które w momencie kiedy „przyjdzie”, naruszy naszą teraźniejszość (cielesność).
Istnieją dwa podstawowe modele radzenia
sobie z takim „zagrożeniem”. Pierwszy, dość
oczywisty, polega na zwalczeniu źródła samego zagrożenia. Drugi model polega nie tyle
na ukierunkowaniu się na zwalczenie zagrożenia,
ale na „zarządzaniu bezpieczeństwem” – często
bywa nazywany postpolitycznym. Jak podaje Giorgio Agamben (za Michelem Foucaultem), autorem tej doktryny bezpieczeństwa jest
nie kto inny, tylko François Quesnay, fizjokrata
i jeden z pierwszych ekonomistów. Doktryna
ta została sformułowana w obliczu klęski głodu.
„Aż do czasów Quesnaya usiłowano temu zaradzić poprzez tworzenie publicznych spichlerzy
i zakazywanie eksportu zboża. Tyle, że te prewencyjne środki negatywnie odbijały się na produkcji. Quesnay wpadł więc na pomysł, by odwrócić ten proces – zamiast próbować nie dopuścić
do klęski głodu, trzeba pozwolić, by nastąpiła,
i sterować nią za pomocą liberalizacji handlu ze27 Zwróćmy uwagę, że dokładnie w ten sposób o nadchodzących rządach Prawa i Sprawiedliwości wypowiadają
się osoby rozpoznające się jako „liberalne” lub „lewicowe”. Postrzega się teraźniejszość jako pewną stałość
pola tożsamościowego, którego integralności zagraża
spełnienie wizji tej „trzeciej przyszłości”. W wyborach
parlamentarnych w 2011 roku to zjawisko przesądziło
o sukcesie Platformy Obywatelskiej, na którą powszechnie głosowano, żeby PiS, postrzegany jako zewnętrzne
zagrożenie, nie wygrał.
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Fantazje o uchodźcach
wnętrznego i wewnętrznego. (…) Laisser faire,
laisser passer [pozwólcie czynić, pozwólcie przechodzić] To coś więcej niż dewiza gospodarczego
liberalizmu, to paradygmat rządów, dla których
bezpieczeństwo to nie zapobieganie problemom
i klęskom, lecz zdolność kanalizowania ich w odpowiednim kierunku”28.
Najważniejsze w przypadku kwestii bezpieczeństwa jest to, że w jego imię zawiesza się prawa demokratyczne i podstawowe ludzkie odruchy
(jego rewersem staje się depersonalizacja innego,
mogącego stanowić zagrożenie). Zagrożenie bezpieczeństwa oznacza stan wyjątkowy, w którym
władza nie podlega demokratycznej kontroli. Zbyt
dużym uproszczeniem byłoby twierdzenie, że jest
to inna forma totalitaryzmu, ale z pewnością mamy
do czynienia z „wypartym autorytaryzmem”.
W dyskusji o swojej książce o chrześcijaństwie
Slavoj Žižek wyjaśnia, jak rozumie paradoks
przejścia od polityki do postpolityki. Słoweński
filozof mówi, że powinniśmy to sobie wyobrazić za pomocą figury nowoczesnego i ponowoczesnego ojca. W dniu imienin nielubianej cioci, nowoczesny ojciec brutalnie zmusi swojego
syna do tego, żeby poszedł na imieniny, mimo
że syn tego nie chce. Nie liczy się to, że w głowie może sobie myśleć na temat cioci, co chce,
liczy się jego namacalna obecność na imieninach.
Z kolei ponowoczesny ojciec mówi do syna tak:
„Wiem, że nie lubisz tej cioci i nie chcesz tam
być, ale pomyśl, że ciocia cię bardzo kocha i byłoby jej strasznie przykro, gdybyś nie przyszedł
do niej na urodziny”29. W pierwszym przypadku
syn mógł nadal być niechętny takiemu przymusowi, w drugim, nie dość, że musi tam być fizycznie obecny, to nie może nawet pomyśleć o tym,
że tego nie lubi, bo myśli takie automatycznie
wzbudziłyby poczucie winy.
28 G. Agamben, Jak obsesja bezpieczeństwa niszczy demokrację?, tłum. A. Dwulit, „Le Monde Diplomatique – Edycja Polska” 8 2014, s. 29.
29 Zob.: https://www.youtube.com/watch?v=XwrEq9O8Ov8,
10.11.2015.
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Ojciec osadza dziecko w strukturalnym miejscu, w którym to syn zostaje obarczony odpowiedzialnością za podjęcie decyzji, za którą faktycznie
nie jest odpowiedzialny. Dziecko ma do wyboru
tylko jedną możliwość, dodatkowo wzmocnioną wyrzutami sumienia, spowodowanymi wyobrażeniem o ciotce smucącej się, że siostrzeniec
nie przyszedł na jej imieniny. Wyrzuty sumienia
są podstawą takiej decyzji, bo już w momencie ojcowskiej interpelacji syn jest winny tego,
że w ogóle mogła się pojawić taka opcja. Dziecko
nie tylko pójdzie na imieniny, ale zrobi to „z własnej woli” i będzie musiało cieszyć się samą wizytą. Internalizuje tym samym pragnienie innego
– ojca – zastępując nim swoje własne pragnienie,
np. pozostania w domu i zabawy.
Powróćmy do tego, jak w tym niechcianym
wyobrażeniu o przyszłości działa dyskurs dyscyplinujący. Otóż dyskurs ten funkcjonuje jako rodzaj „ojcowskiej” interpelacji: „Naprawdę chcesz
przyjąć tych uchodźców, żeby poucinali nam
łby?”. Ten rodzaj retoryki automatycznie ustawia przeciwnika w strukturalnym miejscu, odpowiedzialnym za przyszłe „poucinane łby naszych
dzieci”. To miejsce już z założenia jest obciążone
wyrzutami sumienia, choć jeszcze nie nastała owa
„niechciana przyszłość”.
W pierwszym opisanym przez Žižka przykładzie zawieszenie praw opiera się na władzy
suwerena, który podejmuje decyzję o pozbawieniu praw, razem ze wszystkimi konsekwencjami
tej decyzji (nienawiścią syna), np. w imię bezpieczeństwa. W drugim przypadku ojciec przestawia elementy władzy tak, że syn sam z siebie
rezygnuje z własnej wolności i oddaje ją w ręce
ojca. Drugi przypadek jest jeszcze bardziej niebezpieczny, bo nie ma on swojego podmiotu
(suwerena) – ludzie podejmują jedyną decyzję,
jaką umożliwia ten rodzaj ideologicznej interpelacji (bezlitosny wymiar: „naprawdę chcesz,
żeby ciocia była smutna?” lub „naprawdę chcesz
islamskiego terroryzmu?”), będącej zastąpieniem
swojego pragnienia za pomocą pragnienia inne-
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W przypadku antyimigranckiego dyskursu
mierzymy się z problemem skutecznej interpelacji,
po której gotowi jesteśmy oddać nasze polityczne
prawa na rzecz zabezpieczenia biologicznego bytu.
Obezwładniająca moc „zagrożenia”, które jest odpowiedzią Wielkiego Innego (wyobrażenia o tym,
co się dzieje), powoduje, że zawieszamy myślenie
i gotowi jesteśmy zawiesić podstawy naszej podmiotowości na rzecz kogoś, kto prezentuje się jako
umiejący odpowiednio zarządzać bezpieczeństwem.
Postpolityka strachu i folklor
W swoim tekście chciałem pokazać, w jaki
sposób specyficzny gatunek folkloru staje się podstawą polityki w dwojakim sensie. Z jednej strony
śledzenie tego, co rozpala emocje (nie tylko w sieci), jest podstawą oficjalnych przekazów, jakie
do nas docierają, komunikatów prasowych (popularne gazety, takie jak „Fakt” i „Super Express”
są gazetami bezpośrednio opartymi na folklorze),

strategii marketingowych, czy wręcz kampanii
politycznych. Z drugiej strony to właśnie na folklorze opiera się budowanie tożsamości w ramach
danego społecznego pola. W tym polu to właśnie
folklor odpowiada za jej reprodukowanie; najczęściej przez przekaz, który jest jednocześnie nośnikiem specyficznej przyjemności. Taka tożsamość,
np. w przypadku narracji o uchodźcach, powstaje przez zjawisko określone przeze mnie mianem
„cięcia erywańskiego”. Polega ono na wprowadzeniu dystansu (innego spojrzenia) w danym dyskursie i odwróceniu komunikatów, jakie w nim
powstają. Dystans ten jest dla mnie kluczowy,
jeżeli chodzi zarówno o wyróżnienie folkloru
w ramach niego powstałego, ale także jako podstawa reprodukowania specyficznej przyjemności stanowiącej podstawę budowania tożsamości.
Wszystko to, co pojawiło się w sieci (i nie tylko)
o uchodźcach, pozwala nam zrozumieć, do jakiego stopnia współczesny model polityki i polityczności przenosi ciężar swojego funkcjonowania na obszar określony przez pochodne folkloru
tożsamościowego. Jeżeli podstawą funkcjonowania i kształtowania polityki jest dzisiaj dyskurs
o bezpieczeństwie, to podstawą takiego dyskursu
z konieczności zawsze jest folklor. Po prostu dużo
łatwiej wzbudzać strach oparty na folklorze i zarządzać tym strachem, niż brać na siebie odpowiedzialność za suwerenne decyzje.

The Migrant Phantasms. Folklore as a Specific form of Politics
Since the last so called „immigrant crisis” in 2015 phantasies and fears about refuges form a basis for
politics in Poland. In my text I want to show that “refugee fear” is a new form of political folkore.
Phantasies about refugees takes shape of popular folks fears and stories about refugees has form of folk
tale, reshaping image of the world.

fot. Marek M. Berezowski

go (politycznego pola tożsamościowego). Mamy
tutaj do czynienia z rodzajem „autorytarnego wyparcia” i przesunięcia władzy: z politycznej, opartej na nagiej przemocy, na władzę dyskursywną,
opartą na kształtowaniu tożsamości i struktury,
w jakiej ona się rozpoznaje (przy jednoczesnym
warunkowaniu scenariuszy przyszłości).

Keywords:
political folklore, refugees, fear
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Warunki sanitarne i mieszkaniowe były w nim ciężkie. Większość osób mieszkała w wielkich
namiotach zbiorowych, pozostali
w małych namiotach kempingowych. Częste opady deszczu i przymrozki dawały się we znaki, szczególnie licznym w obozie dzieciom.
Bez organizacji pomocowych oraz
indywidualnych wolontariuszy z całej Europy obóz nie mógłby się
utrzymać, a wielu spośród mieszkańców groziłby głód.
Uchodźcy liczyli na ponowne otwarcie granic. Pozostając
w beznadziejnej sytuacji, organizowali protesty w nadziei, że ktoś
o nich usłyszy. Obóz został zamknięty w maju 2016 r. Większość
uchodźców została rozesłana
do ośrodków pomocowych na terenie Grecji.
Przyczyny, z powodu których
uchodźcy zmuszeni byli uciec
ze swych krajów, nie zostały rozwiązane, tymczasem polityka migracyjna krajów Unii Europejskiej
się zaostrzyła.

The unofficial refugee camp at Idomeni, Greece, was set up after the closing
of the Balkan migration route in February 2016. As many as 8,500 to 10,000
people were trapped at the border between Greece and Macedonia, which
led to the creation of the largest transit
refugee camp in Europe. Syrian, Iraqi,
Kurdish and Afghani refugees constituted the largest ethnic groups inside
the camp. It offered only basic sanitary facilities and living conditions.
Some of its residents were accommodated in large tents, while others were
squeezed into small camping tents.
Particularly hard-hit by the adverse
weather – frost and frequent rain
– were the numerous children living
in the camp. The refugee camp could
not have continued without the help
of volunteers from around Europe
and the help of support organisations,
and many of its residents would have
suffered hunger.
The refugees expected the borders
to be reopened. Exasperated by their
dire situation, they organised protests
in the hope that their voice would
be heard – somewhere.

fot. Marek M. Berezowski

Nieformalny obóz uchodźców w greckiej wiosce Idomeni
powstał po zamknięciu szlaku bałkańskiego w lutym 2016 r. Na granicy między Grecją a Macedonią
utknęło około 8,5-10 tysięcy ludzi,
co uczyniło go prawdopodobnie
największym tego typu obozem
w Europie. Przebywali tam przede
wszystkim Syryjczycy, Irakijczycy,
Kurdowie i Afgańczycy.

The camp was closed in May 2016.
Most of the refugees were relocated
to other camps in Greece.
The causes of the refugees’ exodus from
their homelands have not been eliminated and EU migration policies have become more strict.
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Niejawna przemoc:

odrzucenie ludzi „z marginesu”

Wprowadzenie
W 2014 roku związałam się z Łódzkim Partnerstwem Pomocy Osobom Wykluczonym
i Bezdomnym (dalej jako ŁPP lub Partnerstwo)
jako badaczka tych zagadnień, ale też jako wolontariuszka pracująca od kilku lat dla organizacji zajmujących się pomocą osobom dotkniętym
bezdomnością na terenie Łodzi1. W 2015 roku
Partnerstwo podejmowało akcje nagłaśniające
problem bezdomności w mieście i promowało
ideę pomagania. Były to swoiste eksperymenty
pomocowe (Skrzynka Domni-Bezdomni i Czysta Akcja2). Na ich potrzeby – choć zajmę się
1 Od marca 2016 roku Partnerstwo nosi nazwę: Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności.
Ze względu na okres pisania tego tekstu – przed marcem – linki do bloga, fanpage’a i innych stron, zachowują jeszcze starą
nazwę, lecz po jej wpisaniu do paska adresowego następuje
przekierowanie do aktualnych stron z aktualną nazwą. Partnerstwo nie jest zarejestrowane ani jako stowarzyszenie, ani
fundacja – z tego względu jest grupą nieformalną, działającą
jako organizacja parasolowa. Członkostwo w niej zobowiązuje do podpisania deklaracji partnerskiej. Taką zasadę przyjęły
wszystkie podmioty formujące grupę w 2014 roku, nie jest to
jednak formacja zamknięta. Do grupy mogą dołączyć osoby,
które zajmują się statutowymi problemami w swojej działalności społecznej i zawodowej; możliwe jest także jej opuszczenie. Grupa posiada własny regulamin. Partnerstwo skupia
przedstawicieli najważniejszych i największych instytucji miejskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, Caritas, Straż Miejska, Policja i inne),
także badaczy, społeczników i wolontariuszy, w tym studentów. Celem jest praca na rzecz osób pozostających w bezdomności oraz współdziałanie z nimi w ramach akcji specjalnych
– wspólnych dla wszystkich partnerów lub tylko kilku chętnych członków Partnerstwa, ale zainteresowanych działaniem
wykraczającym poza ich standardowe obowiązki w zakresie
pomocy. Kolejnym celem jest edukowanie mieszkańców miasta i wyjaśnianie czym jest bezdomność, by uwrażliwiać ich na
tę kwestię. Punkt ten jest czymś nowym, czego nie ujmują
statutowe obowiązki organizacji tworzących Partnerstwo.
Więcej na temat działań tej grupy na http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/ oraz https://www.facebook.
com/pages/%C5%81%C3%B3dzkie-Partnerstwo-PomocyOsobom-Wykluczonym-i-Bezdomnym/417390161777256,
28.08.2019.

2 Zob. szczególnie fanpage i blog Partnerstwa zawierające
opis i historię działań – adresy internetowe w przypisie 1.
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tutaj jedynie kontekstem, jaki towarzyszył akcji
Skrzynka Domni-Bezdomni – rozdawałam druki przygotowane przez Partnerstwo, spotykałam
się z mieszkańcami, wyjaśniałam, namawiałam,
pokazywałam, przekonywałam, przypominałam,
apelowałam, dyskutowałam. Jako przewodnicząca ŁPP nawiązywałam też kontakty z przedstawicielami mediów lokalnych i ogólnopolskich,
prowadziłam rozmowy z lokalnymi urzędnikami
i politykami. W wymienionych wyżej sytuacjach
sięgałam po środki perswazji, korzystając przy tym
z możliwości, jakie stwarzały mi media. Chciałam
dotrzeć do jak największej liczby osób, aby zainteresować je bezdomnością i by stały się „ambasadorami” akcji, czyli poniosły pewne idee dalej.
Mój przekaz spotykał się zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi reakcjami. Ze strony osób reprezentujących władzę lokalną (urzędnicy różnego
szczebla w magistracie) nie zaobserwowałam wyrażonej wprost niechęci wobec pomagania. Z pewnością włodarze miasta nie mogli unikać tematu bezdomności w sferze publicznej3. Towarzyszyły im
jednak wątpliwości (stawiam tę tezę na podstawie
kontaktów z licznymi przedstawicielami władz),
które dotyczyły idei Skrzynki Domni-Bezdomni4,
Jest to bowiem przedmiot, a nie akcja czasowa,
oparta wyłącznie na słowach i przekazach wizualnych, które pojawiają się i znikają, gdy następuje
koniec przedsięwzięcia. Skrzynka zaś stoi i przypomina o bezdomności. Mijających ją przechodniów
3 Akcje liczenia bezdomnych miały miejsce w Łodzi
w 2011 i 2013 roku, zob. np. http://www.mops.lodz.pl/
index.php/akcja-liczenia-ludzi-bezdomnych-podsumowanie, 02.03.2015.
4 Opis i zasada działania Skrzynki Domni-Bezdom-

ni zob. więcej na łamach Jednodniówki Partnerstwa,
wydanej z okazji Festiwalu „Piękno jest wszędomne”
z 1.08.2015, gdy Skrzynka został otwarta w Łodzi:
http://issuu.com/zenithaleye/docs/jednodniowka-bezdomnosc, 28.08.2019. Zob. także fanpage Eugenii
Wasylczenko – twórczyni i pomysłodawczyni pierwszej
Skrzynki, która stała w Warszawie w latach ubiegłych:
https://www.facebook.com/domnibezdomni?fref=ts,
28.08.2019 oraz stronę jej projektu: http://www.domnibezdomni.pl/, 2.03.2015.
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stawia przed wyborem co zrobić, wprawiając być
może niektórych w dyskomfort. Jest symbolem
bezdomności, która w podobny sposób drażni,
czasami nieestetycznym widokiem, zapachem, żebractwem, byciem pod wpływem alkoholu; przypomina o groźbie znalezienia się na marginesie lub
nawet poza nim, m.in. gdy zostaje się wypchniętym z rynku pracy albo gdy pojawia się przemoc
domowa5. Stawiając Skrzynkę w centrum miasta
jako Partnerstwo, w pewien sposób unaoczniliśmy
problem osób bezdomnych, temat, który dla lokalnych władz jest problematyczny pod względem
wizerunkowym. To na gminie bowiem spoczywa
obowiązek zorganizowania pomocy, nawet jeśli
ona tylko zleca to zadanie organizacjom pozarządowym (jak w większości dzieje się to w Łodzi).
Przebieg dotychczas stosowanej pomocy osobom
doświadczającym bezdomności nie daje efektów
natychmiastowych, tzn. nie „likwiduje” problemu
bezdomności od ręki. Mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami około kilkunastu osób,
które co roku wychodzą z bezdomności (wiemy
to na podstawie rozmów z osobami pracującymi
w placówkach itp. – nie jest bowiem prowadzony
stały monitoring). Ilość osób bez domu w Łodzi
wynosi zaś ponad tysiąc osób, może nawet kilka tysięcy, zaliczając do tej grupy mieszkańców
i mieszkanki placówek specjalistycznych oraz osoby przebywające poza takimi instytucjami (w tym
na działkach, w pustostanach, innych miejscach;
szacunki na podstawie rozmów ze streetworkerami
i innymi osobami zajmującymi się oddolnie pomocą społeczną i lokatorską w mieście).
5 O negatywnym stereotypie bezdomności zob. m. in. Ł. Browarczyk, Obraz bezdomności w przekazie medialnym – szkic,
[w:] Forum. O bezdomności bez lęku¸ t. 1, (red.) Ł. Browarczyk, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2008, s. 329-372, http://www.pfwb.org.pl/
wp-content/uploads/2009/08/20091.pdf, 10.10.2010 oraz
Osoby bezdomne. Psychologiczne aspekty ich funkcjonowania,
[red.] M. A. Basińska, Fundacja Salvus, Bydgoszcz 2014 i Raport z badania „Postawy łodzian wobec bezdomnych”, br. r. w.,
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/lodzianie-o-bezdom.
pdf, 8.09.2013, a także http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/wyniki-gdanskiej-sondy-w-postrzeganiu-bezdomnosci-dominuja,2038162,art,t,id,tm.html, 28.08.2019.

Skrzynka jest „meblem miejskim”, można
byłoby ją ewentualnie zaliczyć do rodzaju małej architektury miejskiej. Ma około półtora metra wysokości i ponad metr średnicy; zbudowana jest na okręgu, składa się z dwunastu wrzutni
prowadzących do skrytek, które są zamykane.
Na drzwiczkach skrytek przyczepia się prośby.
Osoby bezdomne na kartkach opisują swoje prośby, anonse, także oferty pracy czy prośbę o kontakt
np. do prawników pomagających pro publico bono.
Osoby bez domu zaangażowane w pierwszej
odsłonie Skrzynki w 2015 roku, rekrutowaliśmy
w Partnerstwie po konsultacjach z opiekunami placówek i z potencjalnymi zainteresowanymi, w tym
z osobami żyjącymi na ulicy, poza placówkami.
Zasadą jest, aby co parę miesięcy dysponenci
skrytek się zmieniali. I tak też się stało przy pierwszej edycji programu: uczestnicy sami rezygnowali
z udziału w Skrzynce, ponieważ np. nie byli usatysfakcjonowani tego rodzaju pomocą i kontaktami.
Niektórzy natomiast dostawali to, o co prosili, i zaczynali kolejny etap swojego życia ku „domności”.
Skrzynka nie była więc im dłużej potrzebna. Pozostałe osoby zrywały kontakt bez podania powodu.
Skrzynka ma wspomagać terapię i wychodzenie z bezdomności. Nie polega wyłącznie na proszeniu, dawaniu i odbieraniu rzeczy. Z każdą osobą bezdomną, biorącą udział w Skrzynce, pracują
wolontariusze, konsultując się z profesjonalnymi
terapeutami i pracownikami socjalnymi. Wobec
tego konieczne są spotkania, regularny przegląd
skrytek, rozmowy i ustalanie kolejnych celów.
Spisy rzeczy i potrzeb wywieszanych na skrytkach
są symbolami i narzędziami ułatwiającymi wyrażenie własnych celów przez osobę bez domu. Dzięki
temu może ona określić, czego oczekuje od siebie
oraz jak widzi swoje relacje z innymi ludźmi. Jest
to proces, który toczy się w interakcji z otoczeniem,
a jednocześnie bardzo głęboko, dotykając spraw
ważnych dla osób doświadczających bezdomności.
Taka forma pomocy jest nieco podobna do akcji
prowadzonych przez rozmaite fundacje działające
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na rzecz chorych6. Stosują one strategię personalizowania pomocy, czyli niejako zapraszają innych
do poznania osoby chorej, jej życia z chorobą i pomimo choroby. Cel Skrzynki to również ustanowienie nowej przestrzeni w mieście, która może się
stać symbolem spotkania, włączania i solidarności. Jest to konkretna rzecz stojąca w określonym
punkcie miasta, odnosząca się do pewnych spraw
wprost – mówi o bezdomności. Ma także zachęcać
do udzielania pomocy skierowanej do konkretnej
osoby bez domu, która na kartce przyczepionej
do przydzielonej jej skrytki podaje kim jest, czego potrzebuje i dlaczego. Skraca w pewien sposób drogę pomocy, ponieważ to osoba prosząca
jest bezpośrednim odbiorcą – to ona ma kluczyk
do swojej skrytki. Forma i ilość informacji na własny temat była i jest z tymi osobami uzgadniana,
piszą o sobie tyle, ile chcą oraz pozwalają ujawnić
o sobie tyle, ile uznają za stosowne, już na fanpage’u Partnerstwa. Spersonalizowanie „uczłowiecza” ludzi dotkniętych problemem, dzięki temu
łatwiej wczuć się postronnym w jego/jej sytuację
i zdecydować się na udzielenie wsparcia.
Ważną sprawą w trakcie przygotowania Skrzynki i wystawienia jej w Łodzi była lokalizacja obiektu. Chodziło o wybór – za zgodą władz miasta i architekta miasta – miejsca maksymalnie otwartego
i dostępnego dla jak najbardziej zróżnicowanej
grupy mieszkańców, którzy mogliby zaangażować
się w akcję pomocową osobom bezdomnym.
Negatywne konotacje bezdomności, pomaganiu bezdomnym dostarczyły pretekstu do tej refleksji, którą opieram na własnych doświadczeniach
badawczo-społecznych.

Możliwe, że negatywnie reagujące osoby
nie zostały przekonane ani do akcji, ani do wagi
problemu bezdomności; być może zareagowałyby
inaczej na odmiennie sformułowany komunikat.
6 Zob. A. Bieganowska, Społeczny czy indywidualny?
Model niepełnosprawności w najskuteczniejszych kampaniach 1%, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2 (12)
2015, s. 155-163.
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Moim zdaniem, ich krytyczne komentarze i zachowania odzwierciedlają też głębszy problem,
czyli uniwersalny mechanizm stygmatyzowania
i zarazem wykluczania, na które narażona jest osoba bez domu. Warto sobie z tego zdawać sprawę,
m.in. projektując działania pomocowe.
W dalszej części artykułu opiszę teorie stygmatyzacji, które objaśniają zasadę stojącą za negatywnymi reakcjami na hasło „bezdomność” i „pomoc
w sytuacji bezdomności”. Za niechęcią czy obawą,
a również brakiem zainteresowania tymi kwestiami, ukrywa się, według mnie, stosunek do bezdomności jako do pewnego rodzaju inności i obcości.
Bezdomność z tego względu należy do podobnej
kategorii spraw wzbudzających niepokój i odsuwanych mentalnie oraz dyskryminowanych w przestrzeni publicznej, jak np. chorzy, głodni, ofiary
wojny itp. Różne wyobrażenia społeczne wiążą się
z owymi różnymi rodzajami osób znajdujących się
w potrzebie. Na koniec tekstu zaprezentuję możliwe sposoby przezwyciężania trudności, które wynikają z piętnowania i negatywnego stereotypizowania i wskażę, które z tych rozwiązań były przyjęte
w Partnerstwie na przykładzie Skrzynki.

Odrzucenie
Opisaną wcześniej akcję pomocową promowałam w dyskursie odwołującym się do empatii oraz
do obrazu miasta jako przestrzeni wspólnej i solidarnej. Czułam się uprawniona do tego tym bardziej,
że w dyskutowanym z mieszkańcami w 2015 roku
dokumencie, przedstawionym przez władze miejskie, jakim jest Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta
Łodzi7, jest napisane, że Łódź w nowej misji stawia
sobie za cel „zasypywanie podziałów między mieszkańcami”. Dalej w dokumencie czytamy, że „nie ma
złych i dobrych dzielnic, nie ma grup, od których
się odwracamy. Wszyscy jesteśmy łodzianami” oraz
„przyszedł czas na mniej liczne grupy trapione przez
7 Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi, Urząd Miasta
Łodzi, Łódź 2015, www.uml.lodz.pl/get.php?id=15525,
03.04.2015.
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specjalne problemy. Włączamy każdego, także tych,
których dotychczas nie wspieraliśmy należycie”.
Natomiast hasłem wiodącym miasta (jego „zawołaniem”) ma się stać: „Łódź włącza”8.
W tym celu używałam specjalnej retoryki która
miała przekonać do sprawy, w skrócie – do sensowności Skrzynki Domni-Bezdomni. Podpierałam się
przy tym danymi i informacjami, które nadawały
owemu dyskursowi nie tylko charakter perswazji
odwołującej się do emocji, ale także czyniły z niego wypowiedź merytoryczną (do czego dodatkowo predestynowała mnie moja pozycja zawodowa
– pracownika naukowego instytucji badawczej).
Starałam się różnicować dyskurs ze względu na adresatów. Inaczej należało rozmawiać z mediami,
ponieważ te należało zainteresować przedstawiając
temat jako oryginalny i frapujący, a inaczej z politykami i urzędnikami. W przypadku tych ostatnich
trzeba było odwołać się do języka pragmatycznego – języka korzyści, czyli braku kłopotów oraz
kosztów; przyswoić sobie także ich sformułowania;
przypominać im rozmaite akty i strategie dotyczące np. wizerunku miasta (zob. wspomnianą Politykę Społeczną…). Samorządowcom i politykom
miejskim należy przypominać, że są zobowiązani
do realizacji obietnic wyborczych i egzekwowania
uchwalonego przez nich prawa.

fot. Marek M. Berezowski

Zróżnicowanie owych kontaktów i komunikatów zależało też od stopnia „pokrewieństwa”
naszego języka, a zatem – jak zakładałam – od podobieństwa w sposobie myślenia na temat miasta
i tego, kto jest jego mieszkańcem (także bezdomny) i kto ma prawo do przestrzeni miasta (w tym
bezdomny). Tego typu zbieżności udawało mi się
odkrywać podczas załatwiania spraw towarzyszących akcji Skrzynka Domni-Bezdomni (m.in. licznych pozwoleń oraz dokumentów potrzebnych
do wygrania konkursu na animację społeczną9).
8 Polityka Społeczna 2020+…, s. 115-117.
9 Opis, dokumentacja oraz informacje nt. konkursu na Mikrowsparcia (z którego powstała Skrzynka) w ramach Programu
Animacji Społecznej Miasta Łodzi zob.: http://www.opus.
org.pl/aktualnosci/itemlist/category/153-program-animacji
-spolecznej-miasta-lodzi, 1.09.2015.
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Warto dodać, że sens mojej pracy, w dużej
mierze „politycznej” – jako oficjalnej przedstawicielki Partnerstwa – polegał na wykorzystywaniu
perswazji, począwszy od umawiania się na spotkania z określonymi osobami, nawiązywania z nimi
kontaktu telefonicznego, po podtrzymywanie relacji podczas rozmów na tematy neutralne. Wiele
zależało też od rozumienia dystansu, jaki nas dzieli,
oraz obopólnej chęci i możliwości jego zmniejszenia. Szczególnie mam tu na uwadze dystans, który
rozdziela obywateli – petentów od władzy, uosabianej przez urzędników niższego szczebla, dyrektorów
wydziałów, wiceprezydentów miasta i radnych.
Dodam jeszcze, że słowo „polityka” ma też
inny wymiar i wówczas powinno być pisane
bez cudzysłowu. Chodzi bowiem o sprawy polityczne w takim sensie, jak podział władzy, oraz kto
jeszcze, oprócz lokalnych decydentów i na jakich
warunkach, może być dopuszczony do decydowania o sprawach wspólnych w mieście; czym są owe
sprawy; na czym polega odpowiedzialność za postępowanie w ramach określonego systemu wartości, który stanowi o tym, kto wchodzi w skład
zbiorowości miejskiej, więcej – wspólnoty; na kim
owa odpowiedzialność spoczywa i jak go z niej rozliczać; jakie obowiązki wobec obywateli ma władza
miejska, a jakie oni wobec niej i wobec siebie nawzajem; kogo dana zbiorowość traktuje jako „pariasa”. Ważne jest również zdefiniowanie granic
mentalnych oraz przestrzennych, dzielących mieszkańców m.in. ze względu na ich stan posiadania
oraz tzw. kapitał społeczny i kulturowy. Należało
zbadać, w jaki sposób reguluje to władza lokalna
zarządzająca ową przestrzenią i jej symboliką.
Kontakty oficjalne były tylko jedną warstwą
budującą kontekst związany z odbiorem społecznym bezdomności i akcji pomocowych jej poświęconych. Drugą warstwę tworzyły kontakty
ze wspomnianymi wcześniej mieszkańcami, posiadającymi dom, niezwiązanymi z oficjalną władzą
i mediami. Odbiorcami Skrzynki Domni-Bezdomni byli bowiem wszyscy mieszkańcy, nie tyl-

ko ci doświadczający bezdomności. Wielu łodzian
zaangażowało się czynnie w pomoc, jak np. grupa
kupców zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Zielony
Rynek” z placu Barlickiego, gdzie stoi Skrzynka
od 7 sierpnia 2015 roku. Zaangażowali się również klienci tych kupców oraz inni anonimowi
i nieanonimowi darczyńcy (ujawniający się poprzez Facebook). Na podstawie obserwacji stwierdzam, że była to niemała grupa osób. Niektóre
z nich czasami także odsłaniały kulisy swoich motywacji. Wysłuchiwałam ich w sierpniu i w miesiącach jesiennych 2015 roku, kiedy to prowadziłam akcje zachęcające do włączenia się do pomocy
przy Skrzynce. Działania te trwały na placu, gdzie
była ustawiona Skrzynka. Zachęcałam przechodniów do wysłuchania czym jest bezdomność oraz
do zapoznania się z sylwetkami konkretnych osób
bezdomnych, biorących udział w programie, jako
bohaterowie Skrzynki.

Pozytywnie nastawieni łodzianie motywowali
swoją chęć pomocy współczuciem wobec osób,
które nie mają domu i „szczęścia w życiu”, szczególnie gdy bezdomność dotykała kobiety z dziećmi. Mniejszą empatią obdarzani byli samotni
mężczyźni w średnim wieku. Ich sylwetki i prośby o pomoc nie były komentowane spontanicznie, być może nie wywoływały emocji, skłaniających do jakiegoś gestu wsparcia, czyli do przeczytania kartki wywieszonej na Skrzynce i podjęcia
działań pomocowych.
Niektórzy wspominali też, że sami wiedzą,
co znaczy żyć w biedzie i być w potrzebie lub znają/znali kogoś takiego, dlatego pomagają. Ich motywację potwierdzałyby słowa Doroty Lepianki:
nie chodzi (…) o korzyść natychmiastową, ale (…) o korzyść przesuniętą w czasie. Niebagatelne znaczenie
ma tutaj poczucie zaufania, wynikające
z ciągłości relacji, a zrodzone w procesie wciąż na nowo podejmowanych
interakcji. Szczególnym typem działań
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pomocowych motywowanych „korzyścią własną” są te, u źródeł których
leży świadomość współuzależnienia
i konieczności współpracy. Jednostka
tak motywowana podejmuje działania
na rzecz grupy kierowana przeświadczeniem, iż jej własne dobro (korzyść)
zależy od dobra wspólnego (tzw. egoizm oświecony)10.
Zdarzały się jednak reakcje negatywne. Były
one czasami werbalnym napadem na wolontariusza, a pośrednio i na doświadczających bezdomności, określanych jako: „samych sobie winnych”,
„pijaków”, „żebraków”, „wyłudzaczy”, „roszczeniowców”, „naciągaczy”, „brudasów”. Czasem
niechęć była wyrażona gestem wzruszenia ramion.
Z tych zachowań można było wyciągnąć wniosek,
że według niektórych mieszkańców osoby dotknięte bezdomnością nie zasługują na pomoc. Inna
badaczka, zajmująca się postawami angażowania
i odmowy angażowania się Polaków w pomoc
i wolontariat, przedstawiała następującą teorię wyjaśniającą obojętność lub niechęć do pomagania:
(…) uzasadnienie braku zaangażowania
koniecznością zatroszczenia się przede
wszystkim o siebie i rodzinę (…) współgra z wyrażanym przez trzy czwarte
osób należących do kategorii „nie-wolontariuszy” przekonaniem, że w razie
problemów mogę liczyć tylko na siebie
i swoich najbliższych. Dopełniając obrazu przyczyn leżących u podstaw braku
aktywności społecznej w Polsce, przypomnieć też trzeba (…) niskie zaufanie
do innych ludzi i małą wiarę w skuteczność wspólnych działań (…)11.
10 D. Lepianka, Pomoc w perspektywie socjologicznej
i psychologicznej. Motywy i uwarunkowania ludzkiej
solidarności – poszukiwania teoretyczne, „Prakseologia”
153 2012, s. 171.
11 J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań,
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Ta sama autorka dodała dalej:
niskie tzw. uogólnione zaufanie mierzone za pomocą pytania o nastawienie w kontaktach z ludźmi w dziesięciopunktowej skali, gdzie 0 oznacza „ostrożności nigdy za wiele”,
a 10 „większości ludzi można ufać”.
W sondażu ESS7 Polska zajmuje pod
względem tego wskaźnika 19. miejsce
spośród 28 badanych krajów. Trzy
najwyższe punkty skali wskazała mniej
niż jedna piąta Polaków, podczas gdy
w krajach skandynawskich odpowiedzi
te zaznaczała ponad połowa badanych,
a w Danii – dwie trzecie12.
Oceny nieprzychylne wobec idei pomagania
osobom pozbawionym domu, występowały w połączeniu z określoną mową ciała. Dzięki tym gestom mogłam zrozumieć, że w danym przypadku
kontakt będzie trudny lub niemożliwy. Osoby
takie ostentacyjnie odwracały ode mnie wzrok
i/lub głowę, patrzyły z nieukrywaną niechęcią,
omijały z daleka, a nawiązując kontakt wzrokowy i słysząc apel, przybierały miny, które określiłabym jako drwiące, pogardliwe, złośliwe.
Rzucały też tonem o różnym stopniu nasycenia agresją: „a co mnie to obchodzi”, „nic mnie
to nie obchodzi”, „nie interesuje mnie to”, „proszę
mi dać spokój”, „i co z tego?”, „niech sobie będą”,
„co tam bezdomni”, „nie moja sprawa”.
Mając w pamięci własne rozmowy z osobami
doświadczającymi bezdomności, jakie odbywam
od kilku lat prowadzenia badań, w takich sytuacjach, jak podane wyżej, ogarniało mnie swoiste
deja vu. Słyszałam te same frazy, jakie przytaczali
czasami znajomi bezdomni. Cytowali mi je, by pokazać, z jakimi reakcjami się spotykają. W związStowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa 2011, s. 19,
http://podkarpackie.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/
raporty/zaangazowanie2010.pdf, 10.09.2019.
12 J. Przewłocka, op. cit., s. 12.
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ku z tym, niektórzy i niektóre z nich prezentują
postawę, którą można nazwać „nie wychylaniem
się na powierzchnię” lub „zapadaniem się pod ziemię”, „stawaniem się niewidocznym”. Odczuwają
wstyd i strach. I tak też nazywają te odczucia.
Kazimierz Frieske powiada, że bezdomność
to „nie tyle brak dachu nad głową, ile brak umiejętności społecznych pozwalających na funkcjonowanie w strukturach zorganizowanego społeczeństwa, niedostatek przezorności czy treningu
umożliwiającego sprostanie odpowiedzialności
za własne decyzje”13. Jeśli popatrzeć jednak na bezdomność jako na stan poddawany negatywnej stereotypizacji przez innych, „domnych”, osobie dotkniętej bezdomnością poniekąd nawet odmawia
się, wyżej wymienionych przez Frieskego, umiejętności. Tym samym, w otoczeniu nieprzychylnym,
zamkniętym i osądzającym umiejętności te mają
u osób bez domu niewielkie szansę na rozwinięcie
się i zastosowanie ich w codziennym życiu.
Bezdomność naraża na stygmatyzowanie (posługując się terminologią Ervinga Goffmana14).
Kategoria stygmatu wiąże się z wykluczeniem.
Bezdomność wymieniana jest jako jeden z przejawów wykluczenia i marginalizacji społecznej15.
W przypadku doświadczeń osób bez domu, separacja społeczna, jakiej są poddawane, może oznaczać też, według mnie, przemoc symboliczną i pośrednią. Nie jest wówczas agresją otwartą (werbalną czy fizyczną), ale polegać może na celowym
13 K.W. Frieske, O potrzebie de-instytucjonalizacji bezdomności, „Polityka Społeczna” 1 2001, s. 910.
14 E. Goffman, Piętno. Rozważania o tożsamości zranionej, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
15 Zob. R. Szarffenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2006, http://wiadomosci.ngo.pl/
files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.4.pdf,
2.03.2013; P. Rydzewski, Social Marginalisation vs. Sustainable Development – Case of Homelessness/Marginalizacja
społeczna a rozwój zrównoważony – przykład bezdomności,
„Problemy Ekorozwoju/Problems Of Sustainable Development” 2012, t. 7, nr 1, s. 43-59.

niedostrzeganiu i/lub odsuwaniu się od osoby
uważanej za bezdomną oraz na potępianiu słownym osób doświadczających bezdomności. Takie
oceny nie muszą być kierowane do nich bezpośrednio, a nawet nie są kierowane wprost do nich
– wymagałoby to uznania ich jako podmiotu
rozmowy, kłótni, a nawet wręcz egzystencjalnego
sporu. Frazesy o przyczynach bezdomności (cytowane już wyżej), wyrażane są ogólnie, jako „prawdy powszechnie znane”, są to oceny-klisze.
Bezdomność i towarzysząca jej bieda są piętnowane. Nie są obojętne społecznie, lecz wzbudzają
negatywne emocje i oceny16, oparte o myślenie
stereotypowe. Według mnie, budowanie dychotomii my–oni przebiega także na linii „domni”–bezdomni; w pewnym sensie obejmując także osoby,
które angażują się w pomoc osobom bez domu,
szczególnie gdy przypominają – jak ja i inni wolontariusze – że mieszkanie nie jest przywilejem,
a prawem; że osoba bez domu może też poprosić w ramach wystąpienia o pomoc o telefon komórkowy. Tak jak działo się to między innymi
w przypadku kartek z prośbami wywieszanymi
na Skrzynce, choć w tej sytuacji prośby o aparat
telefoniczny wzbudzały bardzo duże oburzenie,
jako „luksusowe zachcianki”, mimo że dzięki telefonowi bezdomni mogą pozostawać w kontakcie
z innymi i łatwiej im np. znaleźć pracę.
Naznaczanie bezdomnych – wykluczanie, nadaje im status obcych/innych. Odrzucenie, które
wiąże się z obcością, jest wyrażane jako krytyka
i potępienie:
w opinii społecznej istnieje (…) przekonanie, że bezdomność jest w pewnym sensie świadomym wyborem lub co najmniej
jest zawiniona, stąd pomoc dla bezdomnych traktowana jest często jako niesprawiedliwa czy zmarnowana. Często niewłaściwie rozumiana tolerancja powoduje
16 Zob. przypis 5, gdzie podana już była przykładowa literatura na ten temat.
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traktowanie tego zjawiska bez zastrzeżeń,
jako wolnego wyboru, co graniczy z obojętnością i znieczulicą społeczną17.
Ponadto,
można wyróżnić pewne poziomy wyizolowania bezdomnych. Oprócz oczywistego poziomu ekonomicznego (niezaspokojenie potrzeb) są to: poziom społeczny
(brak więzi międzyludzkich), indywidualny (zaburzenia emocjonalne, niska samoocena), ale też instytucjonalny (dezorientacja w instytucjonalnych mechanizmach
wsparcia). Właśnie znajomość tych poziomów powinna skutkować naszym
głębszym rozumieniem tego, dlaczego
z bezdomności jest tak trudno wyjść18.
Podejrzliwość wobec osób żyjących w bezdomności i dotkniętych innymi problemami socjalnymi stoi u podłoża wiedzy potocznej na ich temat.
Tu wrócę do konstatacji autorstwa Frieske, którą
już cytowałam. Moim zdaniem, nie tyle opisuje
on to, co dzieje się z osobami doznającymi bezdomności, co raczej mniemanie na ich temat, jakie żywią
„domni”. W mojej ocenie, przypisywane osobom
z „marginesu” niedostatki społeczne, czyli braki,
jakie się w nich dostrzega na poziomie wydolności
i biegłości w poruszaniu się pośród kulturowych
norm (do których dostęp ogranicza im jednak większość, właśnie dlatego, że postrzega ich jako „margines”), w konsekwencji wypychają ich poza „normę”.

Tego typu logika wobec wykluczonych nie jest
też obca przedstawicielom instytucji pomocowych.
Wyraża się choćby w sądzie: „rodziny patologiczne
z pokolenia na pokolenie rządzą się zupełnie od17 A. Chyła, Bezdomność – problem społeczny, „Studia
i Analizy Europejskie. Półrocznik naukowy” 10 2010,
s. 95-104, http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ed5druk(1).pdf, 06.01.2016.
18 A. Chyła, op. cit., s. 98.
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miennymi prawami. (…) Nie myślą racjonalnie”19.
Usprawiedliwić te słowa może tylko ich kontekst
(chodziło wtedy o przemoc wobec dzieci odnotowywaną w łódzkich enklawach biedy). Tego typu
opinie – emocjonalne, płytkie, aspirujące jednak
do bycia diagnozami, lecz formułowane pod kątem mediów – są efektem powierzchownie odczytywanych wyników badań naukowych. Niestety,
decydenci i urzędnicy łódzcy nie udowodnili dotąd rzeczywistego zainteresowania wnioskami wypływającymi z długoletnich badań nad wykluczeniem w Łodzi, co mogłoby przełożyć się na przemyślenie przez lokalne władze podstaw społecznej
polityki miejskiej i jej reform20.
W opracowaniach łódzkich naukowców21 jest
bowiem mowa o przenoszeniu syndromu ubóstwa
z generacji na generację i samowykluczaniu się,
gdy życie upływa w otoczeniu dotkniętym deprywacją, co oznacza m.in. zdegradowane środowisko
materialne. Powstaje w ten sposób specjalna enklawa środowiskowa i przestrzenna typu getto, rządząca się swoimi prawami. Dochodzi do jej utrwalenia
19 Telefon dzwoni, a dzieci wciąż cierpią. Agnieszka Urazińska w rozmowie z Igorem Mertynem, rzecznikiem
prasowym MOPS w Łodzi, „Gazeta Wyborcza. Łódź”
30 października 2013, s. 2.
20 Chodzi o zmiany pod kątem programów pomocowych
nastawionych na bezdomność i pokrewnych zagadnień. Zob. chociażby stanowisko Prezydent M. Łodzi
Hanny Zdanowskiej po konsultacjach społecznych na temat projektu budżetu miasta na 2016 roku – http://uml.
lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/budzet_na_2016/,
5.01.2016. Pozycje 67-71 w Raporcie po konsultacjach społecznych zawierają uwagi Partnerstwa dotyczące wydatków
na pomoc osobom bezdomnym wraz z sugestiami zmian
w budżecie. Obok stoją odpowiedzi władz miasta. Władze
deklarują pewne zmiany w zakresie polityki pomocy społecznej, jednak są to tylko zapowiedzi, brakuje terminów ich
wdrożenia i opisu ich „mapy drogowej”.
21 Zob. W. Warzywoda-Kruszyńska, Badania nad ekologią
i dziedziczeniem biedy w wielkim mieście, Wydawnictwo
IFiS PAN, Warszawa 2011; W. Warzywoda-Kruszyńska
(red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Klimaty łódzkie,
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, Łódź
2001; J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
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poprzez odrzucenie i odwrócenie się od niej pozostałych członków społeczności. Zamyka to mieszkańców tego typu enklaw w coraz ciaśniejszych i coraz
mniej przepuszczalnych granicach22. Tak powstaje
błędne koło stygmatyzacji.
Podłoże przemocy – stygmatyzowanie
i wykluczenie
Współczesny stosunek do osób wykluczonych jest odbiciem zasad rządzących dychotomią
swój–obcy, o czym wspomniałam wcześniej. Chciałabym te prawa omówić poniżej i przypomnieć wybrane teorie. Moim zdaniem, teorie te tłumaczą
krytykę, agresję i zarazem strach przed tym, co kojarzy się z niepożądaną innością, jaką jest również
bezdomność i wiążąca się z nią bieda. Zjawiska
te wywołują dyskomfort, ponieważ w moim osądzie
nie są czymś abstrakcyjnym, oderwanym od realiów;
można ich doświadczyć i zaznać, nie są to strachy
niecodzienne23. Prawdopodobnie właśnie dlatego,
że bezdomność i ubóstwo zagrażają wielu, chętnie
przypisuje się im obcość, patologię i aberrację. Wyłącza się je z normalności, odsuwa na bok, zastrzega
dla „szczególnych” osób, z którymi musi być „coś
nie tak”. Pomaga to uporać się z kruchością i nieprzewidywalnością własnego życia, w którym „takie
rzeczy” nie mogą się zdarzyć, ponieważ, po pierwsze, przydarzają się „innym”, a po drugie, ci których
spotkały najpewniej musieli na to „zasłużyć”.
22 http://rownosc.info/dictionary/dziedziczenie-biedy/,
10.09.2019.
23 Informacje i dane nt. czego się boją Polacy, jak oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa i komfort życia, także
ze względu na lęki przed wykluczeniem i marginalizacją
w postaci biedy, chorób itp. oraz ze względu na odczuwanie przez siebie owych wykluczeń zob.: I. E. Kotowska (red.), Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny:
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji
Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014,
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf, 10.09.2019,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_084_14.
PDF, 10.09.2019 oraz http://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/697074,alfabet_strachow_czyli_czego_najbardziej_boja_sie_polacy.html, 11.09.2019.

Ze względów stylistycznych posługuję się słowami inny/obcy/odmienny/różny zamiennie, lecz
nie są to synonimy w sensie ścisłym:
inność, w przeciwieństwie do obcości, nie
posiada swego antagonizmu, nie ma „nieinności” czy braku inności. Podział kategorialny obcy-swój pozwala na samookreślenie się, odkrycie własnego ja i własnej
tożsamości poprzez obcego – stanowiącego płaszczyznę odniesienia. Natomiast
Inny jest to kategoria, która posiada
zmienne pole semantyczne. Esencja inności posiada wiele barw, które zmieniają
się w zależności od dziedziny, płaszczyzny
odniesienia czy kontekstu. (…) może
znaczyć całkowicie „obcy”, z którym komunikacja czy porozumienie jest niemożliwe przez silnie zarysowany dystans: czasowy, mentalny, przestrzenny. Wówczas
pojęcia inności, obcości zlewają się znaczeniowo. Ale Inny, może znaczyć również tyle, co różniący się względem czegoś, wówczas Inny stanowi drugi biegun
wobec kategorii „taki sam”. Wówczas
z Innym, którym może być zarówno Żyd
dla katolika, czy czerwonowłosa kobieta
dla blondynki, możliwe jest porozumienie. Określenie elementów różnicujących
nie wyklucza znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia (…). Zatem obcość i inność wykluczają się, bądź zlewają
w jedno, w zależności od kontekstu24.
W klasycznej pozycji Wierzenia o obcych Jan
Stanisław Bystroń25 ukazuje mechanizm wykluczenia osób, które dana grupa określa jako innych. Obcość jest powoływana przez „swoich”,
24 H. Gruchlik, Inność a obcość w kontekście filozoficznym,
„Anthropos?” 8-9 2007, br. nr str. www.anthropos.us.edu.
pl/anthropos5/texty/gruchlik.htm, 31.12.2015.

25 J. S. Bystroń, Wierzenia o obcych, [w:] idem, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac.
L. Stomma, PIW, Warszawa 1980, s. 314-334.
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którzy decydują co nią jest i dlaczego. Trudno
zatem stwierdzić jaka jest naprawdę, w jakim sensie i czy rzeczywiście jest „obca”. Innym jest ten,
którego odróżnia od pozostałych choćby detal
– dowód na jego odmienną naturę. W związku
z tym, jak stwierdza Bystroń, obcym przypisywana jest najczęściej anormalność. Są ontologicznymi
innymi, co znaczy, że ich widzenie świata jest odmienne, a tym samym nie da się ich traktować tak
samo, jak swoich, skoro są różni mentalnie. Choć
cechy wskazujące na odmienność nie są dostrzegalne od razu, tym lepiej może to dowodzić, że obcość
wyrasta z głęboko ukrytego podłoża, niewidocznego na pierwszy rzut oka. By inność stała się innością, trzeba ją uzasadnić. Bystroń pisze o wyobrażeniach na temat obcych jako o przeżytkach, które
są trwałe, przekazywane kolejnym pokoleniom26.
Przybierają formę stereotypów, często utrwalając niechęć, a nawet pogardę wobec inności. Stoi
za nimi strach i lęk. Przyczyn obcości, które ją zarazem wyjaśniają, szukano więc po jej stronie. Obcy
na przykład rodził się z anomaliami i w sposób
nienormalny. Poza tym obcy posiadać mogli właściwości zaprzeczające ludzkiemu, czyli „swojskiemu” charakterowi27. Przypisywane im były zatem
nadludzkie umiejętności i nieludzkie potrzeby.

Skoro obcy żyje wedle odwróconego porządku,
zetknięcie z nim uświadamia relatywność własnych
reguł, co moim zdaniem, powoduje ich usztywnienie. Zamykanie się służy ochronie, aby kontakt
z innością nie wprowadził do swojskiego świata
chaosu i nieporządku. Chaos to zaprzeczenie ładu,
czyli w metaforycznym sensie – brud, jeśli przywołamy inną klasyczną koncepcję autorstwa Mary
Douglas28. Badaczka przypominała, że brud to coś
„nie na swoim miejscu”29. Brud jednak nie jest
samoistny; tam bowiem, gdzie występuje, musi
działać system porządkujący i klasyfikujący. Dzięki
26 J. S. Bystroń, op. cit., s. 314, 320.

niemu możliwe jest rozróżnienie oraz rozdzielenie.
Niełatwo jest dokonać takiego uporządkowania.
Zamieszanie mogą wywoływać anomalie, które
„nie pasują do danego zbioru lub serii”30, są bowiem
niejednoznaczne, trudne do zaklasyfikowania.
Douglas wyróżniała kilka sposobów poradzenia
sobie z anomalią. Po pierwsze, można spróbować
ją zakwalifikować do którejś ze znanych kategorii.
Jeżeli trudno tego dokonać, przyjmuje się, że anomalia należy do „przypadku szczególnego rodzaju”.
Dzięki temu można traktować ją jako specjalną sytuację czy byt. Drugim sposobem jest kontrolowanie anomalii. Moim zdaniem, wiedzie stąd krótka
droga ku przemocy, opartej na sile bądź przymusie, np. prawnym, ale też fizycznym. Może to polegać na wyrzuceniu kogoś skądś, lecz i na pobiciu
lub podpaleniu – jak zdarzało się wobec bezdomnych w Łodzi31. Praktyki tego rodzaju dokonywane
w imię obowiązującego ładu w oczach większości
mogą być do pewnego stopnia usprawiedliwione
(wyrażają to formuły obecne w języku: „gdyby tacy
nie byli…”, „po co tam poszli…”, „po co to robili…”). Pewne formy przymusu wydawać się mogą
większości rozwiązaniem racjonalnym, dzięki któremu anomalia zyskuje właściwe miejsce, nawet
jeśli jest ono jej narzucone i istnieje na specjalnych
prawach. Trzecim sposobem jest unikanie anomalii z powodu jej niejasności. To wiąże się z podejściem czwartym, gdy anomalię postrzega się jako
zagrożenie. Lęk przed nią wynika z jej nieprzystawalności do tego, co znane. Po piąte, anomalię
można także spróbować przyswoić, by spożytkować ją dla siebie. Pozwala inaczej spojrzeć na własne formy kulturowe32. Obcość staje się lustrem,
w którym przegląda się swojskość.
Kolejnym badaczem, który analizował wytwarzanie inności i naznaczanie odmiennością,
którego teoria również zyskała status klasycznego

27 Ibidem.

30 M. Douglas, op. cit., s. 79.

28 M. Douglas, Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, PIW,
Warszawa 2007.

31 Na podstawie rozmów ze streetworkerami z łódzkiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

29 M. Douglas, op. cit., s. 76.

32 M. Douglas, op. cit., s. 80.
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podejścia, to wspomniany przeze mnie Erving
Goffman33. Dokonał rozróżnienia na pozorną tożsamość społeczną, skupiającą cechy, których oczekuje się od osoby znajdującej się w danej sytuacji
społecznej i na rzeczywistą tożsamość społeczną34.
Składają się na nią cechy typowe dla określonej kategorii społecznej, w które powinna być wyposażona osoba do niej należąca. Zdaniem Goffmana
przypisanie komuś stygmatu/piętna, czyli przesunięcie go ku inności/obcości, jest możliwe wtedy,
gdy zachodzi rozbieżność między owymi tożsamościami. Dzieje się tak, gdy jednostka wykracza
poza stereotyp kategorii, do jakiej jest przypisana
oraz gdy wychodzi poza kontekst sytuacji, w której
się znajduje. Według Goffmana piętno to cecha,
którą „można też określić mianem ułomności,
wady czy upośledzenia” i gdy ktoś zostaje opatrzony stygmatem, „przeciętny, zdrowy człowiek ulega
w naszym umyśle swoistej redukcji, stając się kimś
naznaczonym i niepełnowartościowym”35. Piętnem może być jakikolwiek atrybut lub właściwość,
np. wygląd oraz inne cechy, będące odstępstwem
od panującego kanonu normalności (cielesnej,
mentalnej, estetycznej i wszelkiej innej). Niemal
wszystko może posłużyć do dyskredytacji osoby,
nie zależy to jednak od charakteru owego atrybutu
lub właściwości, ponieważ są one zasadniczo neutralne. To kontekst decyduje, czy ktoś stanie się
naznaczony. Goffman postulował, aby opisywać
piętno, badając relacje bezpośrednie, zachodzące
twarzą w twarz, stąd też stygmat odnosi się przede
wszystkim do odgrywania roli „napiętnowanego”
i „normalnego”. U każdej jednostki obie te perspektywy występują w mniejszym lub w większym
natężeniu na różnych etapach jej życia oraz w zależności od spotykających ją sytuacji (zob. koncepcja normalnych dewiantów).
33 E Goffman, op. cit. Więcej na temat teorii naznaczania,
zob. M. Świgost, Od dewiantów do normalsów. Przemiany piętna społecznego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa
Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 4 2012, s. 23-37.
34 E. Goffman, op. cit., s. 32-33 i dalsze.
35 E. Goffman, op. cit., s. 32.

Piętno jest konstrukcją społeczną, zależy
od wartości, ideologii oraz zmiennych historycznych, lecz ma walor uniwersalny, ponieważ mechanizm ten jest znany wszędzie, a stygmat występuje pod różnymi postaciami. Warto zauważyć, że
w pewnych okresach i okolicznościach piętnowanie może być chętniej uprawiane i działać silniej
niż w innych warunkach. Dla grupy dominującej stygmatyzowanie bywa politycznym i socjotechnicznym narzędziem. Dzięki temu poprawić
można swoje samopoczucie (syndrom Schadenfreude), wzrasta poczucie bezpieczeństwa i kontroli, a zmniejsza się obawa. Można piętnować innych
biernie, czyli postrzegać swoją pozycję jako lepszą,
przypisując innym gorszy status, oraz stawiając się
wyżej od nich na jakiekolwiek podstawie. Stygmatyzacja przebiegać może też czynnie, gdy zachodzi
proces dyskryminacyjny. Składa się on m.in. z rozmaitych środków kontroli wdrażanych, by sprawować nadzór nad „odmieńcami”. Obserwować
to można, gdy spotkania z nimi są ograniczone
i, aby do nich doszło, należy spełnić rozmaite warunki. Podobnie specjalne reguły mogą dotyczyć
użytkowania przez nich przestrzeni wspólnej, która nota bene traci wówczas taką właściwość. Stosuje
się wobec nich oraz osób kontaktujących się z nimi
zakazy, nakazy, unikanie, izolowanie itd.
Konsekwencje stygmatyzowania
Powyższe mechanizmy mogą przekształcić się
w procedury instytucjonalne. Piętnowanie usprawiedliwia wówczas wdrażanie wobec stygmatyzowanych szczególnych reguł: nie byliby przecież
tak traktowani, gdyby na to nie zasługiwali; gdyby
nie to, że są A lub że zachowują się B, można byłoby
ich traktować jak „jednych z nas”. Pod egidą prawa
i praktyk legitymizowanych panującym ustrojem
ekonomicznym, ideologią religijną i polityką, następuje wykluczenie określonych kategorii ze względów „zrozumiałych” i „oczywistych” dla większości
(zob. cytowaną wcześniej Douglas). Powstaje wtedy i umacnia się swoiście rozumiana solidarność
grupowa, która faworyzuje swoich. W procesie
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stygmatyzowania mamy do czynienia bowiem z typową „moralnością swojacką”, za którą stoi równie
typowy „izolacjonizm świadomościowy”36.

Mimo że stygmatyzowanie przynosi piętnującym pozornie pozytywne skutki, to z innego rodzaju efektami borykają się naznaczeni stygmatem.
Stosując terminologię Goffmanowską, cechują się
„zranioną tożsamością”. Badacz ten podkreślał,
co przypominała Iwona Przybył, że potencjalny
stygmat czy swoiste „właściwości, które są natychmiast widoczne, bądź jednostka zakłada, że
otoczenie wie o ich istnieniu, to tzw. właściwości
zdyskredytowane”37. Obok nich występują też właściwości dyskredytujące. Są znane tylko dotkniętej
nimi jednostce i otoczenie nie musi o nich wiedzieć,
nie są bowiem widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki temu jednostka wpływa na informacje o sobie.
Jak stwierdzał Andrzej Siemaszko:
osoba posiadająca nieujawniony jeszcze
stygmat stoi w obliczu poważnych problemów. (...) Zagadnienie nie polega
na radzeniu sobie z napięciem, które rodzą kontakty społeczne, lecz raczej na kierowaniu informacjami dotyczącymi upośledzenia. Ukazać czy nie ukazać, powiedzieć czy nie powiedzieć, zataić czy nie zataić, skłamać czy nie skłamać, a w każdym
wypadku: komu, jak i gdzie38.
Zatem „jeżeli stygmat jest dla otoczenia niewidoczny jednostka zrobi wszystko, by otoczenie
nigdy się o nim nie dowiedziało. Będzie się starać
za wszelką cenę spełniać społeczne oczekiwania
w stosunku do własnej osoby, by w ten sposób

uchronić się przed społecznym napiętnowaniem
i odrzuceniem”39. Świadomość posiadania cechy
nieakceptowanej „może prowadzić do stopniowej zmiany obrazu własnego, do wykształcenia
się nowej tożsamości organizowanej wobec faktu
dewiacji, a zatem do samonaznaczania, niezależnie od naznaczania dokonywanego bezpośrednio
przez otoczenie”40. Pod wpływem samonaznaczania zmienia się obraz siebie. Jednostka zdaje sobie
sprawę z tego, że istnieją ogólne reguły, które także do niej się odnoszą, że łamie owe reguły, gdy
postępuje wbrew nim/jest „inna” oraz że osoby
naruszające zasady są źle oceniane przez innych41.
Podobny mechanizm działa w przypadku osób,
których wewnętrzny stygmat nie jest znany otoczeniu. Opierając się na konkluzjach Przybył, można stwierdzić, że za samonapiętnowaniem kryje
się interioryzacja określonych norm, które mówią
nam, co jest właściwe, na czym polega „normalne”
i „dobre” życie. Zdaniem innej badaczki cytowanej przez Przybył – Beaty Pawlicy, naznaczanie
społeczne (zewnętrzne) i samonaznaczanie (wewnętrzne) mogą występować niezależnie od siebie
lub jednocześnie. Pawlica podkreśla także, że

naznaczenie (…) prowadzi do obniżenia
samooceny naznaczonego bądź powoduje, że sam dokona procesu samonaznaczenia. Zaniżona samoocena prowadzi do samonaznaczania, ponieważ osoby te są wyczulone na opinię społecznej
widowni, która nie zawsze dokonuje
takich ocen w sposób świadomy. Chociaż społeczna widownia nie dokona
etykietowania, samonaznaczający siebie
oceny społecznej widowni interpretuje
w kategoriach procesu naznaczania42.

36 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.,
PAX, Warszawa 1986.

39 I. Przybył, op. cit., s. 50.

37 I. Przybył, Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób
niepłodnych. Blaski i cienie życia rodzinnego. „Roczniki
Socjologii Rodziny” 15 2003, s. 47-61.

41 Ibidem.

38 A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań
dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993, s. 334.
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40 Ibidem.
42 B. Pawlica, Mechanizmy naznaczania społecznego. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2001, s. 65-66.
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Sposoby wyjścia z błędnego koła stygmatyzacji
Wspominałam już o owym błędnym kole i pułapce, jakie zastawia. Koło to napędza też powstawanie obcości i wykluczenia. Bardzo trudno zmienić bieg koła lub je zatrzymać (o ile w ogóle), choć
można próbować je spowolnić. Na takie rozwiązania wskazywała np. Magdalena Świgost, badając
strategie osób żyjących z niepełnosprawnościami
fizycznymi i mentalnymi.
Sposoby te są stosowane także przez Partnerstwo i odwołują się do podstawowej zasady, jaką
jest empowerment (czyli wzmacnianie, angażowanie, upodmiotowienie) także w przypadku wolontariuszy, którzy pomagają osobom doświadczającym bezdomności.
Trzeba sobie bowiem zadać na początku pewne
pytanie i od razu udzielić na nie odpowiedzi, która
– z punktu widzenia działacza – wydaje się oczywista: „do czego dążymy, jaki cel mają wszelkie przemiany związane z piętnem społecznym? (…) celem jest pełna inkluzja (…)”43. Pomóc może w niej
przede wszystkim zabieranie głosu przez osoby
wykluczane, prezentowanie przez nie (lub przez
innych, ale upoważnionych lub posługujących się
wiarygodnym przekazem sygnowanym przez tamtych) ich punktu widzenia i doświadczeń, opisywanie ich perspektywy, życia i aktywności.
Partnerstwo prowadzi fanpage, na którym
nie tylko pojawiają się zapowiedzi i opisy własnej
działalności oraz wpisy związane z tematem, linki do pokrewnych stron czy informacji, ale także
wpisy ze Skrzynki. Odnotowaliśmy wzrost darów
i „lajków” (te ostatnie traktuję wyłącznie jako
wskaźnik zainteresowania, jako że nie budujemy
marki na podstawie „polubień”), gdy opisy te były
aktualizowane, przypominane, ponawiane, gdy dodawaliśmy szczegóły o osobach, także podziękowania, gdy już ktoś kończył udział w akcji Skrzynka.

Oddanie głosu, stworzenie miejsca na podzielenie się doświadczeniem, często przemilczanym
(za czym może stać wstyd i strach), prowadzi
do „odkrywania pełni swojego człowieczeństwa
i wiąże się z odmową definiowania siebie poprzez
swoje piętno”, co przekłada się na „wzrost podmiotowości pewnych grup piętnowanych”44. Widoczność w przestrzeni życia społecznego poprzez
„mówienie publiczne o potrzebach, trudnościach”
prowadzi też do „coraz skuteczniejszego dochodzenia swoich praw”45. Ważna jest też odpowiednio konstruowana narracja, jak pisze Świgost,
zwłaszcza w przypadku osób
piętnowanych ze względu na wybór
przynależności do pewnej kategorii
społecznej. Wtedy mówimy najczęściej
o tzw. piętnie zawinionym. Należy zaznaczyć, że i te grupy osób próbują dowieść
swojej wartości. (…) Ogólnie można
podsumować wypowiedzi respondentów
jako przerzucanie odpowiedzialności
na otoczenie społeczne, system, strukturę społeczną w celu usprawiedliwienia
swojego stanu. Takie „narracje” możemy
określić jako narracje typu „to nie moja
wina”. Są one często łączone z narracjami typu „dobro w sercu”, podczas których respondenci wskazywali na zasady,
których nie łamią (…) tego typu narracje mogą być pomocne w tworzeniu
biografii. Jest to swoisty rodzaj procesu
terapeutycznego, dzięki któremu łagodzi
się skutki stygmatyzacji. (…) obydwie
te narracje są typowe i mogą wynikać
z głębokiej potrzeby pogodzenia swojego losu ze swoją jaźnią, z wewnętrznym
Ja. Zatem opisany proces narracyjny wynika raczej z walki o siebie i może być
uznany za jej przejaw46.
44 M. Świgost, op. cit., s. 29 i 33.
45 M. Świgost, op. cit., s. 29.

43 M. Świgost, op. cit., s. 35.

46 M. Świgost, op. cit., s. 30-31.
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Niejawna przemoc: odrzucenie ludzi „z marginesu”
Kolejnym obszarem wspomagającym inkluzję
jest nowoczesna technologia. Oznacza ona dostęp
m.in. do środków masowego przekazu, dysponowanie różnymi narzędziami komunikacyjnymi,
ułatwiające kontakt i przekaz (telefon komórkowy, dostęp do internetu, blogi, fanpage, fora dyskusyjne, portale itp.). Sprzyja to byciu dostępnym
i byciu na bieżąco – wspomniałam o tym wyżej,
pisząc o fanpage’u ŁPP oraz poruszając także problem dostępu do telefonu komórkowego. Pomaga
w tym kultura popularna i masowa, która obiera
za bohaterów osoby dotknięte różnego rodzaju
stygmatami i wykluczeniami47.
Świgost uczulała jednak, że dostęp do technologii
może polepszyć jakość życia, lecz nie musi przełożyć
się na osłabienie stygmatyzacji, szczególnie gdy opiera się ona na postrzeganiu wykluczonych jako winnych swojej sytuacji. Często pojawia się to w stosunku do bezdomnych lub uzależnionych, którzy również zresztą bywają dotknięci bezdomnością.

Dla sukcesu inkluzyjnego ważna jest również
polityka, stosowane rozwiązania prawne, admini47 Oto kilka przykładów z kultury filmowej fabularnej oraz
dokumentalnej, gdzie bohaterami są bezdomni: filmy Charliego Chaplina, który wcielał się w trampa i włóczęgę, czyli
Włóczęga (The Tramp, 1915), Charlie włóczęga (The Vagabond, 1916), Brzdąc (The Kid, 1920), Światła wielkiego miasta (City Lights, 1931). Dodać do tego można film radziecki
o bezprizornych – Bezdomni (reż. N. Ekk, 1931). Z fabularnej produkcji powojennej, nowszej – polskiej i zagranicznej – chronologicznie, np.: Umberto D. (reż. V. de Sica,
1951), Viridiana (reż. L. Bunuel, 1961), Włóczęga z Beverly Hills (reż. P. Mazursky, 1986), Fisher King (reż. T. Gilliam, 1991), Kevin sam w Nowym Jorku (reż. C. Columbus,
1992), Edi (reż. P. Trzaskalski, 2002), Boisko bezdomnych
(reż. K. Adamik, 2014). Warto przywołać polski dokument
Witajcie w bezdomności (reż. H. Dederko, 2013) – dokument o mieszkańcach schroniska Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta dla mężczyzn – Koło łódzkie, nagrodzony nagrodą „Biała Kobra” na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi w 2014 roku. Wymienić należy
także inne niezależne produkcje nt. bezdomności, powstające
we Wrocławiu w studiu „Albert Ciemna”, czyli zespole filmowym, jaki wyrósł w tamtejszym kole wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta (tytuły ich dokumentów: Sie masz Wiktor, Pielgrzym, Skopani, Mój Manhatan,
Historia Kazia, Człowiek który morza nie widział).
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stracyjne itp., które w różny sposób mogą traktować wykluczonych. Jak pisała Świgost, „zmiany
polityczne związane są głównie z przeniesieniem
akcentu”48 z przyczyny wykluczenia na bariery
społeczne, na które trafia osoba stygmatyzowana.
A zatem w podejściu aktywnym, posługując się
przykładem osób chorych:
problemem nie jest sam uszczerbek
na zdrowiu, ale braki w organizacji społeczeństwa. Model ten podkreśla to, co osoba niepełnosprawna potrafi zrobić, a nie
to, czego zrobić nie jest w stanie. Dąży się
zatem do jak największej aktywizacji osób
(…) i nadawania im rzeczywistego wpływu
na struktury społeczne poprzez likwidowanie barier istniejących w społeczeństwie49.

Gdy dominuje podejście pasywne, osoby
stygmatyzowane traktowane są jako zależne
od czynników zewnętrznych i niezdolne do aktywności. Taka praktyka stoi na przeszkodzie włączenia ich do społeczności.
Praktyki pomocowe wdrażane przez ŁPP starają się realizować model aktywny, czego przykładem jest Skrzynka Domni-Bezdomni.
Z podejściem aktywnym na polu aktywności
politycznej i społecznej, wiąże się także powstawanie licznych stowarzyszeń, fundacji, grup i akcji,
które wspierają osoby wykluczone. Są to inicjatywy oddolne. Nagłaśniają sprawy osób doświadczających bezdomności, współdziałają z nimi
lub są organizacjami powoływanymi przez nich.
Każdy typ takiej grupy buduje społeczeństwo inkluzyjne. Jak pisze Świgost,
wszystkie te zmiany wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Zmiana personalna, czyli kreowanie swojego wizerunku społeczne48 Ibidem.
49 Ibidem.
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go, dochodzenie do swoich praw, a także
większe uczestnictwo w życiu społecznym,
z pewnością wpływają na zmiany w uregulowaniach prawnych i kształtują politykę społeczną. Można również przyjąć,
że to zmiany polityczne wspomagają zmiany personalne. Natomiast zmiany technologiczne wspomagają zmiany polityczne i personalne – są niejako odpowiedzią
na potrzeby osób doświadczonych piętnem
wspomagane ogólną polityką państwa50.
Autorka podkreśla jednak, że choć wymienione wyżej elementy i obszary podnoszą stopień
inkluzyjności i osłabiają błędne koło stygmatyzacji i wyobcowania, osoby naznaczane stygmatem
nie odczują tego, jeżeli nie przeprowadzą w sobie
wewnętrznej przemiany:
zmiana technologiczna pomaga ukryć
piętno, polepsza jakość życia (…) Zmiany
polityczne z pewnością ułatwiają zmianę
personalną. Mogą polepszyć jakość kontaktów społecznych poprzez próbę zmiany
postaw. Środowisko życiowe może okazać się bardziej przyjazne dla osób do tej
pory marginalizowanych (…), jednak jeśli
nie nastąpi uznanie swojej wartości przez
samą osobę doświadczającą piętna społecznego, zmiany te nie przyniosą znacznego
efektu. Zmieni się jedynie wymiar piętna
i jego wpływ na codzienność. Jednostka
nadal będzie pod wpływem samonaznaczenia (…) Jeżeli (…) sama osoba nie zobaczy
swojej wartości, nadal jej kontakty społeczne będą ograniczone. Ona sama będzie
siebie izolować i nie skorzysta z pełni przysługujących jej praw51.
50 M. Świgost, op. cit., s. 33.
51 Ibid. M. Świgost uważała jednak, że nie wszystkie kategorie
stygmatyzowanych zasługują na inkluzję, która polegałaby
na wyrozumiałości wobec ich położenia. Badaczka wyrażała
wątpliwość, czy maksymalna inkluzja – związana z akceptacją
– miałaby sens w przypadku np. handlujących narkotykami
czy prostytuujących się. Pytała: „co z innymi grupami burzą-
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Właśnie na tej podstawie, o czym mówi powyższy
cytat, oceniłam na początku tekstu pomoc osobom
dotkniętym bezdomnością jako trudną i mało „spektakularną”. Proces ten przypomina raczej chód typu:
dwa kroki do przodu – trzeci w tył – czwarty w bok.
Splot podanych wyżej czynników decyduje bowiem o jakości zasobów społecznych dostępnych
jednostce. Im więcej lub im mniej ich posiada oraz
im lepszej lub gorszej są one jakości, tym łatwiej
lub trudniej jest jednostce wejść w tryby maszynerii społecznej stosującej piętnowanie oraz łatwiej
lub trudniej znieść jej taką sytuację.

Świgost przywołuje teorię Gill Green, która
uważała, że sednem „produkcji piętna jest różny
dostęp do władzy”52.
Stąd wymienione w tej części tekstu praktyki
dotyczące empowermentu wykluczonych (stosowane także przez ŁPP m.in. przy projekcie Skrzynka
Domni-Bezdomni) należy traktować jako hamulec
spowalniający ruch błędnego koła stygmatyzacji
i nadawania obcości, a zatem warto je rozwijać, rozbrajając mechanizm stygmatyzacji.
cymi ład społeczny? Czy również dążymy do ich maksymalnej
inkluzji?”. Podkreśla, że „należy dążyć do akceptacji każdego
człowieka, ale oceniać jego zachowanie. (…) zachowania dewiacyjne nie są zwykłą usterką w mechanizmie działania społeczeństwa, lecz w kontrolowanych rozmiarach mogą stanowić
istotny warunek utrzymania stabilności życia społecznego. Zachowania dewiacyjne wyznaczają zewnętrzne krawędzie życia
społecznego, określają specyficzny charakter jego wewnętrznej
struktury i stanowią ramy odniesienia, w obrębie których członkowie grupy rozwijają poczucie swojej tożsamości kulturowej.
Aby zatem móc zachować względnie spójną strukturę państwa,
potrzebne jest określenie pewnych zachowań jako nieakceptowanych. Nawet w płynnym społeczeństwie człowiek potrzebuje pewnych zasad, stałości, określenia granic, a tym samym
poczucia przynależności i integralnej tożsamości” (M. Świgost,
op. cit., s. 35-36). Oznacza to, że na pewne zachowania zgody
być nie może, a brak akceptacji wyznacza ramy służące zachowaniu społecznej homeostazy. Inkluzja możliwa jest pod warunkiem, iż to „dewiant” naprawi swoje zachowanie. Zmiana
powinna polegać zatem na jego adaptacji do grupy, by zostać
przywróconym społeczeństwu, a nie na uelastycznieniu się
grupy ze względu na jego „dewiacje”.

Hidden violence: rejection of marginalized people
The article addresses the issue of negative reactions to people who need help and to those who provide
help. The author illustrates this problem with an example of a social action in Łódź, which she has been
personally involved in, that aims at helping homeless people. The action is called the “Domni-Bezdomni” box (“home-ful for home-less”). The Box is a physical object that is a kind of street “furniture” located in a public place, which is meant to remind about homelessness and encourage help,
and it constitutes a comfortable for both parties single point of contact for people affected by homelessness and those who can help. Simultaneously, the “Box action” reveals the stories of homeless people
who ask for help and it is designed to address actual problems. The middle men in this process are
volunteers, “Box keepers”, who stay in contact with both parties. By this example, the author reminds
us what social exclusion is and presents the cultural mechanisms of social exclusion and stigmatization
that come to light as a result of the “Box action”. The text also presents the methodology of such activities by showing the back-office of actions that are carried out in public space. It also shows the Action Research method being used in practice.
Keywords:
Action Research, social support actions, homelessness, stigmatization, public space, city, anthropology
at home, Skrzynka Domni-Bezdomni

52 G. Green, The End of Stigma. Changes in the Social Experience of Long-Term Illness, Routledge, USA, Canada 2009,
s.114, za: M. Świgost, op. cit., s. 35.
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Urodzony w 1990 roku, etnolog, absolwent
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.
Obecnie doktorant Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to antropologia codzienności, kultura popularna i antropologia
sportu. Z zawodu barista, z pasji pisarz i piłkarz.

fot. Marek M. Berezowski

Świat kibiców niewątpliwie jest dla badaczy
społecznych łakomym kąskiem. Intuicyjnie wyczuwamy, że w tym tyglu tożsamości, symboli,
znaczeń, ugrupowań czy subkultur i nowoplemion znajduje się ogrom treści, mogących interesować badaczy humanistycznych. Poniższy materiał stanowi subiektywny przegląd niektórych
zjawisk, które – czasem powszechnie znane, czasem mniej – poddaję tutaj osobistej interpretacji.

Pamiętnik kibica, który został antropologiem

Na początku niniejszego skromnego przeglądu pozwolę sobie na wyjaśnienie metodologiczne,
które jednocześnie można traktować jako wprowadzenie do tematu. Przez mniej więcej 10 lat byłem
mniej lub bardziej czynnym kibicem piłkarskim
– chodziłem regularnie na mecze Wisły Kraków.
Choć nigdy nie zaangażowałem się w żadnego rodzaju struktury kibicowskie, takie jak grupy ultras1
czy układy osiedlowo-chuligańskie, jednak przez
cały ten czas udało mi się nabrać wielu doświadczeń i dokonać licznych obserwacji. Mam przede
wszystkim na myśli sytuacje szczególnego wrzenia
tego środowiska – takie jak mecze na swoim stadionie, a także wyjazdy w charakterze gości na stadiony innych drużyn w Polsce. Duże znaczenie dla poczynionych przeze mnie obserwacji miało również
codzienne przebywanie w grupie rówieśniczej,
której przedstawiciele w różnym stopniu angażowali się w sprawy kibicowania. A zatem trzonem
materiału, na którym oprę się w tym opracowaniu,
będą moje własne wspomnienia. Jestem świadom
wszelkich konsekwencji z tym związanych.
1 Nadrzędnym celem tych grup jest organizacja dopingu
i opraw w trakcie wydarzeń sportowych.
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Pamięć lubi płatać figle; niektóre wspomnienia się
zamazują, inne zupełnie zmieniają swoje znaczenia
lub całkiem przepadają. Jednak mniej w tym miejscu chodzić mi będzie nie o konkretne wydarzenia,
a bardziej o szerszy kontekst. Jako taki rozumiem
moją, jak ośmielę się stwierdzić: kompetencję
w odczytywaniu różnego rodzaju treści i tekstów
pochodzących w większym lub mniejszym stopniu
bezpośrednio ze środowiska kibicowskiego, które
zamierzam zanalizować.
Te konkretne sytuacje, które przyjdzie
mi przywołać, rozważę w ramach kategorii introspekcji. Jak wskazywali niektórzy autorzy można
ją traktować jako pełnoprawną metodę badawczą2.
Spojrzę więc w głąb swojej przeszłości nie tylko
w celu przypomnienia sobie niektórych sytuacji,
wydarzeń, czy dialogów; spróbuję również
pochylić się nad tym, co wtedy odczuwałem.
Wspomniana kompetencja w rozumieniu zagadnień pochodzących z kibicowskiego kontekstu pochodzi przede wszystkim z tej części mojej
socjalizacji, która wiązała się z grupą rówieśniczą.
W Krakowie temat Świętej Wojny pomiędzy Wisłą a Cracovią jest ważnym elementem codzienności młodzieży (zwłaszcza chłopców) już od wczesnej podstawówki. To właśnie wtedy zazwyczaj
decyduje się, w jakim stopniu i po której stronie
jednostka zaangażuje się w kibicowanie. Niezależnie jednak od stopnia zaangażowania, obcując
z rówieśnikami siłą rzeczy młody człowiek nabiera
wspomnianej kompetencji. Tak jakby zdobywał
odpowiednie okulary, które wyostrzają rozumienie spraw związanych z kibicowaniem.
Swoje obserwacje uzupełnię również analizą
tekstów. Ze względu na wyjątkową niedostępność
środowiska kibicowskiego i jego zamknięciem
na wszelkie próby ingerencji z zewnątrz, niemal
nie ma w Polsce poważnych badań antropologicznych na jego temat; istnieje jednak sporo opraco2 Zob.: C. Elis, Sociological Introspection and Emotional
Experience, „Symbolic Interaction” 1 (14) 1991.

wań bardziej interpretatywnych czy teoretyzujących. Sięgnę również do posiadanego przeze mnie
archiwum gazety wydawanej przez Stowarzyszenie
Kibiców Wisły Kraków, „Forza Wisła”.
W mocy pozostaje pytanie – czy możemy
mówić o „kulturze kibicowskiej” albo „kulturze
kibicowania”? Być może nie czas i miejsce na tak
daleko idące rozważania natury terminologicznej.
Problematyczność pojęcia „kultura” przynajmniej
od półwiecza jest wciąż omawiana na łamach zarówno antropologii, jak i szeroko rozumianej humanistyki. W zwięzły, przeglądowy sposób pisał
o tych kłopotach terminologicznych m.in. Wojciech Burszta. Skoro „kultura jest całościowym
sposobem życia, złożoną całością, zespołem praktyk myślenia i działania, jakie cechują najróżniejsze
grupy ludzkie”3, zakładam nieco roboczo, że w pełni uzasadnione jest mówienie o kulturze kibicowskiej4. Przyjmuję, że kultura ta daje się wyodrębnić
z szerszego uniwersum kulturowego. Dzieje się to
nie tylko w tego typu opracowaniach, ale również
w praktyce codziennej – czyli w nienaukowym,
zwykłym życiu, w codziennych rozmowach prowadzonych przez ludzi niezaangażowanych w „humanistyczną wrażliwość”5.
***
Pierwszym zagadnieniem, nad którym warto
się pochylić, jest kibicowska przestrzeń. Jej epicentrum stanowi przede wszystkim stadion. Jedno z graffiti kibiców Cracovii głosi, że dzielnica
„Salwator jest ciałem, a stadion sercem” (o dzielnicach mowa będzie nieco później). To tutaj mają
miejsce wyjątkowe momenty scalenia, chwile,
3 W. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 9.
4 Rzecz jasna te rozważania powinno się rozwinąć, jednak
w tym miejscu poprzestanę na tym skromnym przywołaniu.
5 Jako przykład przytoczę cytat z portalu Facebook. Pochodzi on z fanpage’a firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją ubrań: “This time we tried to connect today’s
fashion and trends with the culture of hooligans”, https://
www.facebook.com/hermeticsquare/?fref=ts, 9.01.2016.
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kiedy kibic niczym w trakcie karnawału zespala
się z innymi; stanowią jedność poprzez ustanowienie Turnerowskiego communitas6. Nina Szogs
przekonywała, że wydarzenia piłkarskie posiadają
liczne cechy karnawałowe7: na pewnym poziomie
w trakcie meczu wszyscy kibice są równi, mają
atrybuty swojej drużyny, wznoszą te same okrzyki
i śpiewają te same piosenki, w końcu – przebywają
tutaj w tym samym celu jak prawdziwa communitas. To moment, kiedy eliminuje się różnorodność, by przywołać jednolitość.
Jednak w ramach odbywającego się na pewnym poziomie ujednolicenia komunikacji i ekspresji kibiców, przy dłuższej i uważniejszej obserwacji dają się zaobserwować wewnątrzgrupowe
rozróżnienia i przebiegające w poprzek świętujących kibiców linie podziałów. Przede wszystkim
kibicowskie atrybuty mogą być różne. Panują
kibicowskie mody, co można ocenić choćby
po wieku kibiców posiadających poszczególne z tychże atrybutów. I tak, w wypadku kibiców Wisły – mężczyźni w średnim wieku często
ubierają kaszkiety z Białą Gwiazdą na daszku,
podczas gdy młodsi sympatycy wolą kapelusze
typu bucket hat opatrzone wiślackim emblematem „Wierność”. Ogromnie zróżnicowane są szaliki – ten podstawowy, uniwersalny kibicowski
atrybut może być na przykład znakiem uczestnictwa w jakimś „historycznym” wydarzeniu, może
pochodzić z konkretnego sezonu; może oznaczać
przywiązanie do dzielnicy lub oddawać hołd jednej z kibicowskich „zgód”. W gazecie redagowanej przez fanów Wisły „Forza Wisła” w rubryce
„wiślacki przegląd wydarzeń” kibice informowani
są o wydaniu okolicznościowych szalików związanych z wiślackim herosem: Henrykiem Reyma6 V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura,
tłum. E. Dżurak, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2010.
7 N. Szogs, Dżungla lojalności. Elastyczne tożsamości kibiców
w trakcie Euro 2012, [w:] M. Buchowski, M. Kowalska (red.),
Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro
2012, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.
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nem8. Z kolei kibic niemający emblematów może
być zarówno potraktowany przez postronnych
jako ktoś, kto na stadion przyszedł po raz pierwszy; ale może to być też przedstawiciel bojówki,
w ten sposób manifestujący swoją wyjątkowość
i niezainteresowanie kwestiami sportowymi.
Wejście na stadion oznacza włączenie się w wyjątkowy czas. To czas świąteczny, liminalny, czas
poza czasem. Jak głosi druga zwrotka hymnu Wisły: Gdy wierny swojej drużynie znów przyjdę na jej
mecz, / to smutek serca zginie, troski odejdą precz. Kibice śpiewają go na początku i na końcu każdego
meczu. Stanowi klamrę, otwiera i zamyka święto.
Powtarzane za każdym razem słowa odciskają swoje piętno na kibicowskiej świadomości. Nie tylko hymn jest niczym klamra. Odkąd pamiętam
(pierwszy raz na stadionie byłem w 2000 roku)
na początku każdego meczu Wisły z głośników
stadionowych płynie motyw muzyczny Vangelisa
z filmu „Droga do raju”. Wielokrotnie przekonałem się, że dla moich kolegów kibiców utwór
ten wywołuje skojarzenie wyłącznie ze stadionem.
Introspektywnie oceniam również, że i we mnie
budzi dobre myśli; przywodzi na myśl ten świąteczny moment meczu, bycia we wspólnocie,
uczestniczenia w czymś ważnym. Utwór Vangelisa
jest doniosły i patetyczny – co z pewnością sprzyja
wprowadzeniu w nastrój powagi.
Na stadionie unaocznia się w sposób dosłowny
kolejny element kibicowskiej geografii, czyli dzielnice i osiedla9. Odwołania do nich można zaob8 „Forza Wisła” 26 (43) 2008, s. 26. Henryk Tomasz Reyman (ur. 28 lipca 1897 w Krakowie, zm. tamże 11 kwietnia 1963) – polski piłkarz (środkowy napastnik) Wisły
Kraków i reprezentacji Polski, działacz sportowy, podpułkownik Wojska Polskiego. Za: www.pl.wikipedia.org/
wiki/Henryk_Reyman, 26.06.2017.
9 Określenie to traktuję tutaj jako termin zbiorczy, słowo
semantycznie w słowniku kibicowskim kojarzące się raczej z mieszkańcami niż z zabudową czy granicami administracyjnymi itd. Są to mieszkańcy konkretni – ci, którzy
zaangażowali się w kibicowanie. Proszę więc nie dziwić
się spersonifikowanym charakterem słowa „osiedle” w następnych zdaniach – taka formuła gramatyczna pochodzi
oryginalnie z języka kibicowskiego.
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Po drugiej stronie krakowskich Błoń, w środowisku Cracovii, przez jakiś czas prowadzona była
akcja rezygnacji z osiedlowych odniesień na stadionie. Miało to na celu zjednoczenie środowiska,
mówiło się, że: Wiseł może być wiele różnych, Cracovia jest tylko jedna. Kibice Cracovii drwili, że na
stadionie Wisły jest więcej nazw osiedli niż odniesień do samej Wisły jako takiej. Postanowili
zatem zastąpić ten politeistyczny kult osiedla
monoteistycznym kultem Cracovii. Akcja trwała intensywnie jakieś pół roku. Z relacji mojego
kolegi, kibica Cracovii mocno zaangażowanego
w sprawy kibicowskie, wynika, że została ona
przerwana wraz z pojawieniem się „nowej ekipy
chuligańskiej” z Proszowic. Stworzyli oni swoją
flagę „Cracovia Proszowice” i bez niczyjej zgody
zaczęli wieszać ją na płocie stadionu. Choć, jak
twierdzi mój informator, „górze” się to nie podobało, jednak ekipa z Proszowic była zbyt mocna i nikt nie mógł się im postawić. Mogli robić,
co tylko chcieli – czyli w tym przypadku zaznaczać swoją obecność. Ostatecznie rozpoczęli koniec akcji ujednolicania flag i szalików.
Tyle na temat stadionu. Co jednak z codziennym życiem osiedla poza opisanym kibicowskim

sanktuarium w kontekście świata fanów futbolu? Zaprzyjaźniony kibic Cracovii jechał kiedyś
na mecz tramwajem z Prokocimia z kilkoma kolegami. Ponieważ byli w grupie, nie bali się nosić klubowych czapek i szalików. Przez całą trasę
obserwował ich inny młody człowiek, ubrany
„po cywilnemu”. Jednak gdy tramwaj dojechał
do Placu Bohaterów Getta – znanej wiślackiej
„twierdzy” – dżentelmen ten ze swadą rozpiął
kurtkę i obnażył koszulkę z wiślacką grafiką patrząc wyzywająco na grupę młodych kibiców.
Zaraz za mostem, gdy tramwaj wjeżdżał na Kazimierz, schował wyznaczniki swojej klubowej
przynależności. W końcu Kazimierz to tradycyjnie „pasiasta dzielnica” (czyli związana z Cracovią). Terytorium i dbałość o nie jest bardzo
ważnym – jeśli nie podstawowym – elementem
życia kibicowskiego.

Przestrzennej UJ, stworzył w 2006 roku kibicowską mapę Krakowa10. Graffiti to zatem graficzna
identyfikacja tożsamości danej okolicy. W ich
obronie toczą się pomiędzy grupami tzw. pseudokibiców walki – bywa, że krwawe. Zamalowanie
graffiti oponentów stanowi powód do dumy,
a także sposób na ubliżenie im – dopuścili oni
bowiem do dewastacji, niewystarczająco chronili
swojej heraldyki ulicznej. „Wrzutów” jako wyznaczników tożsamości osiedla trzeba więc bronić, tak jak terytorium w ogóle – istnieją bowiem,
choć są to raczej sporadyczne sytuacje, tzw. wjazdy na osiedla o charakterze typowo rozbojowym.
W tym przypadku chodzi o to, by na terenie
przeciwnika zasiać chociaż na chwilę jak najwięcej chaosu; rzecz jasna pod sztandarem swojej
10 M. Satała, Kibice: zobacz, jak podzielony jest Kraków (MAPA),
www.gazetakrakowska.pl/artykul/364912,kibice-zobaczjak-podzielony-jest-krakow-mapa,id,t.html, 11.12.2015.

Świadomość przynależności poszczególnych
dzielnic miasta do określonych klubowych tożsamości jest powszechnie znana, również poza
środowiskiem kibicowskim. Jednak gdy przychodzi określić konkretnie, do którego zespołu
przynależy dana część miasta, mamy do czynienia
z potrzebą odwołania się do kibicowskiej kompetencji. Sytuacja to zresztą dynamiczna: bardzo
lubię opowieści mojego znajomego, pracującego
w gimnazjum dla trudnej młodzieży, na temat nowin z kibicowskiej mapy Krakowa. Zbiera on informacje od swoich podopiecznych, jest więc
względnie na bieżąco. „Podobno Cracovia zaczęła
się pojawiać na Borku Fałęckim” – oto przykład
takiej „wieści”. Wiedzę na temat kibicowskich
tożsamości osiedli można czerpać jednak nie tylko bezpośrednio z doniesień ze świata kibiców.
Przynależność danych osiedli czy dzielnic do którejś z dwóch najważniejszych krakowskich tożsamości klubowych (w grę wchodzi jeszcze Hutnik, choć stanowi on inny temat i w kontekście
dwóch hegemonów kibicowsko sytuuje się jako
nisza) oznaczana jest przede wszystkim przy pomocy graffiti. Na ich podstawie Piotr Trzepacz,
doktorant Instytutu Geografii i Gospodarki
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serwować na stadionowych flagach, kibicowskich
koszulkach, szalikach i innych atrybutach. Skoro
więc dane osiedle może zmobilizować się na tyle,
by wyprodukować serię szalików, czapek czy koszulek „osiedlowych”, to znaczy, że stanowi zwarte,
potrafiące się organizować środowisko, odczuwające swego rodzaju dumę. Jeszcze większą sławę
osiedlu przynosi zawieszenie dużej flagi osiedlowej
na płocie oddzielającym boisko od trybun. Flagi
nie może powiesić każdy postronny kibic. Musi
się to dziać za zgodą tych, którzy posiadają prawo
do decydowania – czyli wybranej grupy kibiców,
takiej jak choćby elity Ultras. Jeżeli więc zapadła
podobna decyzja, to znaczy, że dane osiedle jest
poważane w środowisku, czy może wręcz (i może
to też być jedyny wystarczający i możliwy warunek)
jego przedstawiciele należą do „grupy decyzyjnej”.
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drużyny. Niektóre takie wjazdy stają się wydarzeniami quasi-mitycznymi. Tak jest w przypadku legendarnego już „wjazdu” Wisły na Osiedle
1000-lecia, które określane bywa jako sławna
twierdza Cracovii. W środowisku kibicowskim
krążą legendy o tym, jak atak wyglądał. Mówi się
nawet o 200 kibicach Wisły, którzy mieli rzekomo „przejść się” przez całe osiedle, „nie zostawiając ani jednego pejsa za sobą”.
Uliczna twórczość kibicowska to pewnego rodzaju inicjacja dla początkujących chuliganów.
Zazwyczaj tworzenie graffiti jest nielegalne, zatem
ten, kto wykona nawet najprostszy „wrzut”, łamiąc przy tym prawo, udowadnia swoje oddanie
klubowej tożsamości, stawiając ją wyżej niż groźbę
kłopotów z prawem. Kibicowskie graffiti są bardzo zróżnicowane, a niektóre niezwykle rozbudowane. Feeria kolorów, talent twórców czy ich pomysłowość potrafią zaskakiwać.
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11 F. Foer, Jak futbol wyjaśnia świat, czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji, tłum. A. Czarnecka, Wydawnictwo
Red Horse, Warszawa 2006, s. 90.

w okresie dzieciństwa, który „wiąże się zwykle
ze zmniejszeniem roli rodzinnej wspólnoty jako
wspólnoty śmiechu, czasem nawet z opuszczeniem
jej; wzrasta wówczas rola wspólnoty rówieśniczej”16.
Skoro więc w Krakowie ta grupa rówieśnicza, jak
wcześniej sygnalizowałem, jest mocno związana
z kwestiami kibicowskimi, idąc tym tropem łatwo
dojść do wniosku, że również wspólne poczucie humoru będzie podlegać promieniowaniu zagadnień
stadionowych. Wspólnota śmiechu jest sposobem

na identyfikację, tożsamość i odróżnienie od Innych: w końcu „ten, kto się z nami śmieje, należy
do naszej wspólnoty, kto się śmieje z innymi, jest
kulturalnie w pewnym sensie obcy”17. Komizm
spełnia też funkcje integracyjne – „zwłaszcza tam,
gdzie mamy do czynienia z konfliktem, z antagonistycznymi stronami”18.
Przykładem humoru w kibicowskiej twórczości ulicznej jest poniższe zdjęcie.
17 Ibid., s. 17.
18 Ibid., s. 19.

16 Ibid., s. 168.

Graffiti kibicowskie dostarcza jeszcze jednej
obserwacji. To w nim wielokrotnie wyraża się coś,
co określam jako specyficzne kibicowskie poczucie
humoru. Śmiech może jednoczyć grupy, stanowić
spoiwo, tworzyć wspólnoty. Christie Davies przekonuje, że „żarty opierające się na etniczności i narodowości służą do nakreślania moralnych granic
oraz wzmacniają istniejące hierarchie i stereotypy.
Mogą być postrzegane jako wyraz ukrytych niepokojów związanych z widocznym, zagrażającym
Innym, który mógłby przekroczyć nasze granice
w złych zamiarach”14. Poczucie humoru jako takie
może tworzyć, scalać i cementować społeczności.
O tym właśnie przekonuje Kazimierz Żygulski
w swoim opracowaniu Wspólnota śmiechu – wspólnota ta to „zarazem wspólnota kulturowa podobna
do tej, jaką wytwarza język”15. Tworzy się ona już
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Tego typu wyrażenia widoczne przez osoby
nieznające kibicowskiego kodu w zrozumiały sposób bywają jednoznacznie interpretowane jako
po prostu antysemickie. W efekcie na pokładach
samolotów wiozących turystów z Krakowa do ich
domów dominuje pogląd, że Polacy to antysemici. Nie zamierzam tutaj rozważać, czy jest to prawda, czy stereotyp. Skupię się na tym, co te treści
znaczą w środowisku kibicowskim. Dla zrozumienia, czym dla przedstawicieli ruchu kibicowskiego w Krakowie są hasła wstępnie oceniane jako
antysemickie, konieczne jest wzięcie pod uwagę
„współczynnika humanistycznego”. Samo ich surowe odczytanie może sprowadzić nas na manowce. Dla fanów zarówno Wisły, jak i Cracovii ważnym mitem założycielskim tej drugiej jest
żydowskie przedwojenne pochodzenie klubu.
Choć sprawa nie jest oczywista dla wszystkich,
to jednak wśród kibiców ta wiedza jest niezbędna dla funkcjonowania w środowisku. Stąd też
kibice Wisły przezywają kibiców Cracovii jako
„żydów”. Istnieje więcej „żydowskich” – w tym
rozumieniu – klubów w Polsce (np. Widzew Łódź)
i w Europie (jak choćby Tottenham, AS Roma czy
Ajax Amsterdam11). Nie posiadam żadnych twar-

dych danych na poparcie mojej tezy, ale uważam,
że słowo „żyd” w słowniku kibica (Wisły) semantycznie oznacza przedstawiciela wiary mojżeszowej
co najwyżej drugorzędnie, o ile w ogóle. Przede
wszystkim budzi skojarzenia z rywalem „z drugiej
strony Błoń”. Co ciekawe, kibice Cracovii obelgę
tę przyjęli jako własny endoetnonim – ich bojówka chuligańska nazywa się „jude gang”; istnieją
szaliki z gwiazdami Dawida, napisami po hebrajsku itp. Strategia ta powtarza się w świecie kibiców
– Franklin Foer pisał o podobnej sytuacji w przypadku fanów różnych drużyn europejskich12.
Ta, wydaje się, autoironiczna zagrywka nakłada
kolejne znaczenia zupełnie jak w mitycznej nadbudowie według Rolanda Barthesa13. Znaczenie, które zjawia się na początku – antysemityzm – jeżeli
wciąż istnieje, to pewnie tylko ledwo przebija spod
nałożonych kolejnych warstw znaczeniowych.

12 Ibidem, s. 25, 89.
13 Zob.: R. Barthes, Mit i znak. Eseje, tłum. W. Błońska
i in., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
14 C. Davis, Ethic Jokes, Moral Values and Social Boundaries,
„The British Journal of Socjology” 3 (33) 1982, s. 383-403,
za: A. Schwell, Na spalonym. Lub nie całkiem. Euro 2012
jako soczewka tożsamości i odmienności, tłum: P. Bąkowski,
[w:] Nie tylko piłka w grze…, op. cit.

fot. Jan Barański

Na drugim biegunie spotykamy najprostsze,
nieraz koślawe i niestaranne proste napisy i znaki.
Ich treść jest zresztą również rozmaita. Bywa czytelna – może to być więc herb klubu lub po prostu jego nazwa. Czasem są to symbole z repertuaru
różnych ideologii politycznych, a czasem rysunki
czy też komiksy. Na poczet tego krótkiego tekstu
można je podzielić na dwie podstawowe kategorie:
te, które nobilitują jeden z krakowskich klubów
(i nie tylko: istnieje przecież zjawisko kibicowskich
„zgód”) oraz te, które skupione są na oponentach
– mają im ubliżyć, obrazić ich czy wręcz sprowokować. Tego rodzaju tekstami są napisy i znaki
znane z krakowskich murów i elewacji, bezpośrednio propagujące treści antysemickie. Na pierwszy
rzut oka trudno interpretować inaczej hasła w rodzaju: „anty jude” czy „jebać żydów”.
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15 Kazimierz Żygulski, Wspólnota śmiechu, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 15.
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Nieistniejący już malunek odwołuje do kibicowskiego kodu traktującego o żydowskich korzeniach klubu Cracovia. Odwołanie jest również
kolorystyczne – ryba na malunku jest pomalowana w biało-czerwone pasy, czyli tradycyjne barwy
Cracovii. W mojej ocenie to niewybredny żart.
Oczywiście dotarcie do autora/ów byłoby ekstremalnie trudne (o ile w ogóle możliwe), sądzę jednak, że gdyby się to się udało, potwierdziłby moją
intuicję – że „dzieło” to miało charakter w gruncie
rzeczy humorystyczny.

fot. Jan Barański

Graffiti posiadają również swoją poetykę. Część
z nich stanowią skróty nieczytelne dla osób nieposiadających odpowiednich kompetencji. Choć
są niezrozumiałe dla postronnego człowieka, nabierają sensu, gdy potrafi je rozszyfrować kibic. I tak
na przykład „TSNK” to skrót od „Towarzystwo
Sportowe Nowy Kleparz”. W tym miejscu za identyfikacją z klubem idzie identyfikacja z dzielnicą
miasta. Podobnym przykładem jest „WSPB”, czyli
„Wisła Sharks Prądnik Biały”. Istnieją jednak również skróty mające charakter humorystyczny.

„Dzieło” to w charakterystyczny dla kibicowskiego poczucia humoru wulgarny sposób przekształca znak Wisły – czyli gwiazdę. Rozszyfrowanie skrótu: „Jebać wisłę Starą Kurwę” to nie tylko
odczytanie znaczeń pierwszych liter, ale również
zwrócenie uwagi, że autorowi zależało, by litera
oznaczająca znienawidzony klub była mała w zestawieniu z pozostałymi. Być może teza o humorystyczności tego napisu może być kontrowersyjna.
Twierdzę jednak, że tak właśnie w tym przypadku jest: gdy pokazałem to zdjęcie kilku kolegom
kibicom, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony
barykady, za każdym razem budziło to ich rozbawienie. Skoro tak, to o śmieszności tego graffiti
świadczy w tym przypadku przede wszystkim
znów „współczynnik humanistyczny”.
Kibicowski skrót pojawia się również w dość
nieodległym dla mnie wspomnieniu. W tym roku
dostałem sms z życzeniami świątecznymi od kolegi, który kibicuje Cracovii. Ostatnie słowo
wiadomości to – „pozdrAWiam”. Pisownia jest
oryginalna i kluczowa. Żeby zrozumieć ten żart
trzeba należeć do wspólnoty śmiechu, bowiem
skrót „AW” oznacza „Anty Wisła”. Rzecz jasna, gdy odpisywałem mu na życzenia, starałem
się wpleść gdzieś w wiadomość skrót „AJ”, czyli „Anty Jude”. Odpowiedział mi ze śmiechem,
że wszyscy, którzy mu odpowiadają, próbują
to zrobić. To prawda – pełno tu nienawistnej retoryki. Wiem jednak, że przecież Tomek
nie chciał mnie obrazić; a raczej co najwyżej
mi dokuczyć. Na moich ustach również rysował
się uśmiech rozbawienia, a nie zacięta, gniewna
mina, gdy zastanawiałem się jak sformułować
moją wiadomość, tak aby znalazło się tam „AJ”.
Żygulski w swoim opracowaniu również zauważa
tę czasem występującą zasadę: „[Wspólnoty śmiechu] oglądane z boku i wartościowane, mogą się
(…) wydać wcale nie śmieszne, lecz ponure i odrażające”19. Uważam, że podobne zjawisko zachodzi w przypadku różnego rodzaju stadionowych
wyzwisk i obelg. Kibice mają do tych kwestii
19 K. Żygulski, op. cit., s. 19.
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dystans – choć to może dość przewrotna i mało
wiarygodna teza, jednak istnieją autorzy, którzy
również wskazywali na to zjawisko w kontekście
świata kibiców20.
Kwintesencją kibicowskiego przywiązania
do klubu jest udział w wyjazdach – czyli wyjazdowych meczach swojej drużyny w charakterze
kibica. Ilość odbytych wyjazdów jest jednym
z podstawowych (o ile nie najważniejszym)
wyznaczników świadczących o przywiązaniu
do klubu. W jednym z numerów „Forzy Wisły”,
w artykule poświęconym pożegnaniu jednego
z zasłużonych sympatyków czytamy:
ŚP Krzyśka Kowala – kibica Wisły zmarłego 27 marca 2008 roku, który na swoim
koncie zgromadził 400 wyjazdów,
wspominają koledzy z trybun21.
Znamienne, że dla czytelników nie znających
tego kibica zostaje on już na wstępie przedstawiony jako ten, który może poszczycić się wielką liczbą wyjazdów. Jeden ze wspominających
kibiców pisze, że „tak oddanego fanatyka ciężko
było, jest i będzie znaleźć w całej Polsce (niedawno ze świata żywych odszedł kibic Polonii
Bytom, śp „Bamber”, który miał podobną liczbę
wyjazdów)”. W innym miejscu w tej kibicowskiej
gazecie natrafić można na inny, znamienny przykład – w artykule Wisła treścią jego życia możemy
przeczytać wywiad z „nietuzinkowym fanem Białej Gwiazdy, Erykiem”. Jego „nietuzinkowość”
wyraża się w liczbach: – 12 lat, 18 wyjazdów22.
Fakt, jak niezwykle istotną rolę odgrywają wyjazdy w życiu kibiców, świadczy również temat numeru „Forzy Wisły” z marca 2008 roku – Wyjazd
rzecz święta23. Na 32. stronie gazety znajdziemy
20 Zob.: A. Schwell, op. cit.
21 „Forza Wisła” 24 (41) 2008, s. 28.
22 „Forza Wisła” 26 (43) 2008, s. 29.
23 „Forza Wisła” 23 (40) 2008, s. 32.
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wyjaśnienie, oto pierwsze zdanie artykułu: „Wyjazdy – po uczestnictwie w nich, lub absencji poznajemy stopień zaangażowania kibica. Dla niektórych wycieczka celem obejrzenia na żywo
ciekawego meczu, dla innych wyznacznik rytmu
życia”. W artykule namawia się do poświęcania
czasu i pieniędzy na jeżdżenie na wyjazdy – ponieważ „lepiej być na sektorze w poniszczonych
spodniach, niż w nowych przed TV”. Ma miejsce
również charakterystyka tego, kiedy „wyjazd można uznać za zaliczony”. Otóż w grę nie wchodzą
wyjazdy na mecze reprezentacji, z kibicowskimi
zgodami czy na mecze sparingowe. Warunkiem
zaliczenia wyjazdu jest postawienie choć jednej nogi
na stadionie – jeżeli z jakichś przyczyn grupa kibiców nie zostanie wpuszczona na teren stadionu,
można wtedy przełożyć jedną nogę przez płot/pod
płotem, co jest przypieczętowaniem odbycia wyjazdu. Zresztą na łamach „Forzy Wisły” znajdziemy mnóstwo artykułów o wyjazdach – na przykład relacje, ale również cały cykl wspomnieniowy
zatytułowany „niezapomniane wyjazdy”.
Jednak jak wygląda wyjazd od środka? Wyselekcjonowana (czasem) grupa szczególnie odważnych, brawurowych i agresywnych kibiców
– czyli, mówiąc językiem kibicowskich: „kumatych” – rusza w podróż w Polskę. Mówią, że
jadą, żeby się dobrze bawić, „poimprezować”,
wyładować się. Wielu z nich jeszcze na dworcu w Krakowie podejmuje działania agresywne
wobec policji. Kiedy tylko jest okazja wszcząć
burdę, robią to. Wszystko to jednak dzieje się
w ramach dziwacznej gry. Nie istnieją żadne
spisane zasady, nie ma instrukcji – jest tylko
obyczaj. Chodzi o to, że każde zachowanie „kibicowskie”: niebezpieczne czy brawurowe, spotyka się z aprobatą współplemieńców. Śmiałkowie
otrzymują nagrodę – to punkty „za chuligankę”. Najwięcej – 100 punktów – można dostać
za szczególnie odważne czyny. Wszystko to dzieje
się, owszem, w oparach alkoholowych i nie tylko, ale także w atmosferze śmiechu i żartowania.
Znów ujawnia się specyficzne poczucie humoru
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kibiców – gdy kibic na wyjeździe z jakiegoś powodu dokucza drugiemu, obaj się z tego śmieją. Na przykład, jeżeli w pociągu wyjazdowicze
odkryją, że któryś z towarzyszy podróży jedzie
po raz pierwszy na wyjazd, ma miejsce „pasowanie”. Jak sama nazwa wskazuje, polega to na biciu delikwenta pasem w pośladki (na szczęście
nie wymagane jest ściąganie spodni). Bywa, że
cały wagon dołącza się do tej zabawy. Ten rytuał
inicjacyjny przyjmowany jest przez zainteresowanego ze śmiechem i godnością – aż naprawdę staje się nie do wytrzymania, prosi wtedy starszych
„wojowników”, by już przestali – znów wzbudzając powszechny śmiech. Od teraz na równych
prawach może napić się z nimi wódki, a puste
butelki wyrzucać za okno.
Do rozpuku uczestnicy śmieją się z części
składu pociągu przeznaczonej dla osób, które „nie dźwignęły trudów wyjazdu” i muszą
odrobinę odpocząć. Atmosfera jednak odrobinę gęstnieje, gdy przez skład zaczyna iść grupa „poważniejszych” bojówkarzy, żeby pozbierać od uczestników po „piątce na kryminał”.
Nie ma żadnej dyskusji, z „piątalem” trzeba się
rozstać. I to nie przez wzgląd na groźnych mężczyzn, którzy na monetę czekają, tylko po to, żeby
wesprzeć rodziny „dobrych chłopaków”, odsiadujących wyrok w słusznej sprawie – albo za walkę z przeciwnikami klubowymi, albo z policją.
To pewnego rodzaju bohaterowie. Ich „wpadnięcie” zazwyczaj jest dziełem przypadku, zdarza się
jednak, że miało miejsce w bohaterskiej akcji, jak
np. wtedy, gdy kolega z osiedla mojego znajomego poszedł do więzienia na dwa lata, ponieważ
powstrzymywał dwóch policjantów przed pogonią za resztą ekipy – na zawsze zdobył mir i posłuch w swoim otoczeniu.
Na wypowiedź dotyczącą wyjazdów natrafiłem również w wywiadzie przeprowadzonym
dla „Forzy Wisły” z piłkarzem, Patrykiem Małeckim. Przyznaje on, że „najprawdziwsi kibice
to wyjazdowicze, którzy jeżdżą za Wisłą po ca-

łej Polsce, jak i zarówno Europie, mimo wielokrotnie problemów finansowych… Prawdziwymi fanami, którzy są w stanie zrobić wszystko
dla swojego kochanego klubu. Szacunek i podziw
dla tych ludzi”24. To dobry moment, aby zwrócić uwagę na relację kibice-piłkarze. W „Forzy
Wiśle” publikowanych jest całe mnóstwo materiałów poświęconych temu tematowi: wywiady
z piłkarzami Wisły (np. cykl „Na tematy kibicowskie z…”), opowieści o ich życiu prywatnym
(w cyklu: „[Piłkarz] jakiego jeszcze nie znamy”);
publikuje się również oddzielne artykuły poświęcone temu zagadnieniu – jak na przykład temat
jednego z numerów: Piłkarz kibicem czy kibic piłkarzem?25. Przywołane bywają sylwetki kontrowersyjnych piłkarzy europejskich, których „postawa, kodeks wartości i propagowane przekonania
wzbudzają co najmniej niezrozumienie wśród
pozostałej części drużyny. O kim mowa? O piłkarzach, którzy wybitnie utożsamiają się z fanami danej drużyny a nawet w imię wyznawanych
przez nich priorytetów uczynią wiele lub bardzo
wiele”. Omówiono przykład faszyzującego piłkarza Lazio Rzym, Paolo Di Canio, oraz mniej
znanego bułgarskiego zawodnika Vasko Vasilewa, którego ciało pokrywają tatuaże świadczące
o jego przywiązaniu do klubu Botew Płowdiw.
To nie jedyny przykład na to, że dla kibiców pokrycie ciała tatuażami odwołującymi do tożsamości kibicowskiej świadczy o wyjątkowym oddaniu
klubowi – tatuaże stanowią w końcu znak na całe
życie, dowód odwagi (przecież jakiegokolwiek
oponenta kibicowskiego taki tatuaż może bardzo
zdenerwować) i poświęcenia; w „Forzy Wiśle”
bardzo często natrafić można na zdjęcia tatuaży
odnoszących się do symboliki kibicowskiej.
Piłkarz może też „podpaść” kibicom. Świadczą
o tym liczne przykłady obelżywych określeń
– we wspomnianym artykule mowa o „zwykłych
mamoniarzach i karierowiczach typu Uche i Frankowski [którzy] zawsze będą przy R22 »kiepsz-
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czakami«”. Mam tu na myśli przede wszystkim
sytuacje, kiedy piłkarze zmieniają barwy klubowe
w sposób, który nie odpowiada kibicom. Może
więc chodzić o przejście do znienawidzonego klubu albo nieprzedłużenie kontraktu pomimo korzystnej oferty i wybranie gry za granicą za większe
pieniądze. Nie istnieje jednak określona reguła.
Piłkarze mogą powrócić do łask kibiców, mogą
również przejść do historii jako „zdrajcy”. Muszę
przyznać, że trudno uchwycić ten mechanizm,
nie jest on dla mnie całkowicie logiczny i czytelny. Z pewnością jest to jednak interesujący wątek,
któremu warto przyjrzeć się w przyszłości.
Ostatnie zagadnienie, które chciałbym tutaj
omówić, to relacje kibiców z mediami. Analizy
tych relacji podjął się Bartosz Wiśniewski, pisząc o pewnego rodzaju stygmatyzacji stosowanej
wobec środowisk kibicowskich26. Autor wskazuje na to, że stygmatyzacja ta najpierw dzieje się
w sferze semantyki – na potrzeby walki ze środowiskami kibicowskimi ukuty został przez media
pejoratywnie nacechowany termin „kibol”. Stał
się on słowem-wytrychem; tworząc jednocześnie
opozycję dla „kibica”. Media miały wywoływać
strach przed niebezpiecznymi grupami – nagonka nasiliła się zwłaszcza przed Euro 2012 i została
podchwycona przez niektóre zachodnie media27.
Zdaniem Wiśniewskiego w ten sposób wykreowany został stereotypowy obraz łysego, niebezpiecznego, pełnego nienawiści chuligana. Oczywiście
tacy z pewnością również istnieją, dokonane jednak zostało niesprawiedliwe uproszczenie skutkujące stworzeniem kategorii „ludowego diabła”28, do której przypisać można każdego kibica
nie wpisującego się w medialnie akceptowalny
i jedynie słuszny wzorzec. „Medialna wizja anty26 B. Wiśniewski, Strach przed kibicem i ludowe diabły,
[w:] Nie tylko piłka w grze…, op. cit.

kibiców to jednorodna masa i niestety w takich
warunkach nie zwraca się uwagi na wewnętrzną
różnorodność grupy”29. Autor pisze wprost o „podwójnych standardach medialnych”.
Jak już wielokrotnie wskazywałem, odwołując się do własnego doświadczenia oraz lektury
„Forzy Wisły”, opisywana przeze mnie grupa jest
wewnętrznie zróżnicowana; tzw. „kibole”, czy też
„antykibice” – którzy sami siebie określają „kibicami fanatycznymi” – w sposób wyraźny i jednoznaczny odcinają się od kibiców mniej zaangażowanych w sprawy stadionowe. Istnieją specjalne
określenia na takowych: „Janusze”, „Pikniki”,
„Kosmici”30. Cytując za „Forzą”:
Trzecia uwaga dotyczy tak zwanych
„kibiców reprezentacji”. Porażka, dno
i dwa metry mułu. Po tym wyjeździe
na stałe w naszym słowniku stali się
Marianami (nie obrażając noszących
to imię). Dobrze określił to jeden z nas:
„jedna wielka wycieczka zakładowa”.
Nikt nie wymaga od każdego fanatycznego podejścia do kibicowania. Jednak z całą pewnością można oczekiwać
wsparcia dla Reprezentacji, głośnego
i aktywnego dopingu. Zamiast tego
otrzymujemy bezkształtną, wymalowaną masę, w dużej części pijaną, która
wylewa swoje frustracje lżąc piłkarzy,
a swoją energię wydatkuje na bezustanne dęcie w Małyszowe trąbki.
***
Materiał przeze mnie przedstawiony może
sprawiać wrażenie nieco chaotycznego. Trudno mi było jednak w tym krótkim opracowaniu przedstawić chociaż część skojarzeń, myśli
i konceptów, które otwierają się przede mną,

24 „Forza Wisła” 26 (43) 2008, s. 10.

27 Mam tutaj na myśli na przykład sławny film Stadiony
nienawiści, wyemitowany przed mistrzostwami w telewizji BBC, w którym przy użyciu stereotypowych klisz
w tendencyjny sposób przedstawiano Polskę jako kraj
przepełniony rasizmem i antysemityzmem.

29 Ibid., s. 120.

25 Ibid., s. 11.

28 Ibid., s. 115.

30 „Forza Wisła” 21 (43) 2008, s. 32.
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Praca nad tymi wspomnieniami była dla mnie
silnym przeżyciem. Wspomniałem dawne czasy
– już od kilku lat czynnie nie kibicuję - niektóre
sytuacje, kolegów, emocje temu wszystkiemu towarzyszące… Przyznam, że coraz bardziej dojrzewam do tego, by kupić karnet na najbliższy sezon
lub przynajmniej znów zacząć chodzić na mecze.
To właśnie, przy okazji, polecam wszystkim badaczom zjawisk społecznych – świat kibiców jest
bowiem prawdziwą kopalnią inspiracji, nieprzebranym morzem odniesień, skojarzeń i treści,
które mogą być szalenie interesujące dla osób
o humanistycznej wrażliwości.
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The diary of football fan, who became an anthropologist
In this article the author talks over the world of football fans in Krakow according to his own memories
and observations. This autoethnografic material, which can be described as a popular scientific anthropological reportage, has been enrich with an analysis of football fan’s press articles. Also visual issues,
e.g. iconosphere, or football fans’ street art has been discussed. To interpret collected material, the author uses such anthropological therms and paradigms as myth, commune of sense of humor, a game
of identity, and others. Author intentions is to present complex society, which happened to be excluded
in public debate. Article has popular scientific character. It has been written in personal manner.
Keywords:
anthropological reportage, football fans, autoethnography, iconosphere, commune of sense of humor.
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gdy myślę o świecie kibicowskim. Skupiłem się
na wyborze niektórych zagadnień, które traktuję jako wskazówkę, propozycję, zarówno metodologiczną, jak i odnoszącą się do przedmiotu
badań. Ogrom zjawisk i ich zróżnicowanie przywodzi na myśl konieczność podejścia interdyscyplinarnego – bardzo ciekaw byłbym uwag
do moich obserwacji choćby badaczy o afiliacji
kulturoznawczej, socjologicznej czy religioznawczej. Psychologia, resocjalizacja, urbanistyka,
filozofia… przedstawiciele tych i wielu innych
dziedzin z pewnością mogliby rzucić nowe światło na fenomen świata kibiców.
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Wjechał na rowerze, wyjechał na kole
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Wjechał na rowerze,
wyjechał na kole.
Problematyczne stosunki śląsko-zagłębiowskie

Rozpatrując kwestię dialogu międzykulturowego, rozumianego jako forma komunikacji
między przedstawicielami odmiennych kultur,
przywołuje się najczęściej przykłady imigrantów, wyznawców religii mniejszościowych oraz
zjawisko szoku kulturowego, wywołanego konfrontacją z odmienną kulturą. Warto przy tym
jednak pamiętać, że dialog może posiadać także
charakter interkulturowy; mieć miejsce w obrębie jednej kultury narodowej i dotyczyć dwóch
odmiennych kultur regionalnych. Przykładem
takiej sytuacji jest niełatwy związek pomiędzy
Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim.
Jego skomplikowanie wynika m.in. z zaszłości
historycznych oraz związanych z nimi różnic
kulturowych. W niniejszym artykule pragnę rozpatrzyć kontakty śląsko-zagłębiowskie z perspektywy teorii komunikacji (opierając się głównie
na myśli Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego),
a także bliżej przyjrzeć się historycznym czynnikom, które przyczyniły się do ukształtowania
współczesnej relacji między tymi dwoma społeczno-kulturowymi obszarami.

cia rozumianym przez audytorium reprezentujące
inny system wartości2. Chodzi zatem o możliwość
porozumienia przez strony z obcych sobie kultur.

Podstawowe założenia teoretyczne
– komunikowanie się, komunikowanie

Komunikacja w przypadku różnych kultur
podlega licznym zakłóceniom i utrudnieniom.
LaRay M. Barna wymienia sześć podstawowych
barier w komunikacji międzykulturowej: etnocentryzm, uprzedzenia, stereotypy, niepewność,
zakładanie podobieństw zamiast różnic (wówczas dochodzi do zjawiska szoku kulturowego),
niewerbalne mylne interpretacje oraz język4.
W przypadku dialogu między Górnym Śląskiem
a Zagłębiem Dąbrowskim można zaobserwować
występowanie wszystkich wymienionych czynników, które utrudniają wzajemne zrozumienie.

Według Mikułowskiego Pomorskiego, w odniesieniu do komunikacji możemy mówić
o jej dwóch formach: komunikowaniu się, czyli
procesie, podczas którego dochodzi do bezpośredniej wymiany sygnałów, oraz komunikowaniu
za pomocą mediów (środków społecznego komunikowania), w przypadku braku bezpośredniego
kontaktu1. W kontekście procesu komunikowania, czyli komunikacji zapośredniczonej przez
media, komunikat wysyłany jest jednostronnie,
co uniemożliwia odebranie informacji zwrotnej
i bezpośredniej reakcji na wiadomość.
Komunikację międzykulturową Mikułowski
Pomorski interpretuje jako akt rozumienia i by1 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa.
Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2003, s. 52.
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Dokonując wyodrębnienia rodzajów komunikacji międzykulturowej, Mikułowski Pomorski
zwrócił uwagę przede wszystkim na partnerów
biorących udział w komunikacji oraz kontekście,
w jakim ma ona miejsce. W ten sposób zostały
wyszczególnione cztery rodzaje komunikacji międzykulturowej3. Pierwszym z nich jest komunikacja poprzezkulturowa (cross-cultural communication), która zachodzi między grupami w obrębie
jednej kultury narodowej. Doskonałym przykładem są subkultury i ich wzajemne relacje. Inną
wariacją komunikacji jest komunikacja pomiędzykulturowa (inter-cultural communication),
którą można zaobserwować w przypadku spotkania uczestników różnych kultur narodowych.
Odmienne rodzaje komunikacji międzykulturowej to komunikacja międzynarodowa (international communication) oraz komunikacja globalna
(global communication).

W dalszej części artykułu pragnę zwrócić uwagę na genezę wymienionych powyżej przeszkód
komunikacyjnych w oparciu o historię regionalną oraz folklor współczesny. Pierwsza część tytułu
2 Ibid., s. 11.
3 Ibid.
4 Ibid., s. 75.
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wskazuje na różnice występujące choćby w języku potocznym Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego:
„koło” to śląskie określenie na „rower”. Przejażdżka z jednego regionu do drugiego może wskazywać
na niewielki geograficzny dystans pomiędzy nimi,
jednak przestrzeń kulturowa w wielu przypadkach
okazuje się posiadać znacznie rozleglejszy wymiar.
Zagłębie Dąbrowskie
Wielu mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego
obrusza się, gdy określa się ich Ślązakami, a region,
w jakim żyją, Śląskiem. Co zatem nazywamy Zagłębiem Dąbrowskim i czy zasadne jest jego wyodrębnienie jako samodzielnego obszaru kulturowego?
Próbując udzielić odpowiedzi na postawione
powyżej pytania, warto sięgnąć do opinii historyków i regionalistów. Niestety, nie dostarczają one
wytłumaczenia odrębności kulturowej Zagłębia
od Śląska, a jedynie wskazują na pewne czynniki gospodarcze, mające wpływ na losy regionu.
Encyklopedyczna formuła mówi o Zagłębiu jako
o obszarze, na którym występują i są eksploatowane złoża naturalne5. O ile określenie to może
kojarzyć się np. z niemieckim Zagłębiem Ruhry,
o tyle Zagłębie położone w widłach Brynicy
oraz Białej Przemszy ma odnosić swoją nazwę
do krainy historyczno-geograficznej. Natomiast
przymiotnik „Dąbrowskie” pochodzi od jednego
z ważniejszych ośrodków kulturowo-przemysłowych w rejonie – Dąbrowy Górniczej6.
Tereny dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego
przez wiele wieków stanowiły integralną część
Małopolski (z niewielkimi odstępami czasowymi). Po kongresie wiedeńskim jego obszar znalazł
się w zaborze rosyjskim, co miało niemały wpływ
na kształtowanie się kulturowego zaplecza regionu
5 Z. Woźniczka, Kształtowanie się tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego – perspektywa historyczna (zarys problemu),
[w:] M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 9.
6 Ibid.

i jeszcze bardziej różnicowało go od pozostającego pod wpływem niemieckim Śląska7. O tworzeniu się odrębności Zagłębia Dąbrowskiego można mówić od XIX wieku, kiedy na jego obszarze
odkryto i zaczęto eksploatować zasoby węgla
kamiennego8. Wówczas Zagłębie zyskało industrialny charakter, uniezależniło się gospodarczo
od ościennych regionów, a nawet samo stało się
miejscem atrakcyjnym dla zachodnich inwestorów oraz ludności poszukującej pracy w przemyśle. Konieczność transportu surowców wymogła
wybudowanie w 1859 roku traktu kolejowego,
odnogi Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, co jeszcze
bardziej przyspieszyło gospodarczy rozwój regionu, określanego od połowy XIX wieku mianem
„Zagłębia”. Rewolucja przemysłowa spowodowała
zmianę krajobrazu, a przede wszystkim przemieszczenia ludności i zmianę jej sposobów zarobkowania. Podobnie jak Górny Śląsk, region ten posiadał robotniczy charakter.

z całej Polski9. Mimo współpracy w kwestiach
niepodległościowych, w okresie międzywojennym
doszło do pogłębienia różnic z powodu rywalizacji Sosnowca oraz Katowic na różnych polach.
Według Zygmunta Woźniczki mieszkańcom
Zagłębia miał imponować wyższy standard ekonomiczny stolicy Śląska, niemniej w Sosnowcu
podkreślano własną „wyższość” kulturowo-narodową i wyrobienie patriotyczne oraz posługiwanie
się poprawną polszczyzną, pozbawioną obcych
naleciałości i gwary10. Chęć dorównania Katowicom znajduje odzwierciedlenie w architekturze
Sosnowca pochodzącej z tego okresu, np. ratusz
miejski wybudowany w latach 30. minionego
wieku miał być wzorowany na imponującym
gmachu Urzędu Wojewódzkiego znajdującym
się w konkurencyjnym mieście. Warto pamiętać,
iż na początku lat 20. z części Górnego Śląska powstało posiadające autonomię województwo śląskie, co w Zagłębiu budziło niezadowolenie.

Różnice między Zagłębiem a Górnym Śląskiem można dostrzec na płaszczyźnie społecznej.
Na tym ostatnim istniał konflikt Polacy (Ślązacy) – Niemcy, natomiast w Zagłębiu dochodziło
do napięć pomiędzy Polakami, Rosjanami i Żydami. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzą
pierwsze bariery, także kulturowo-językowe,
utrudniające regionalną komunikację.

Niemało kontrowersji nastręcza próba określenia tożsamości regionalnej Zagłębia i procesów ją budujących. Tożsamość, czyli kulturowe
samookreślenie jednostki11, w przypadku mieszkańców, którzy w dużej mierze byli ludnością
napływową, budowano raczej na historycznych
korzeniach regionu, aniżeli na wspólnotowym
podzielaniu określonych tradycji i wartości. Tożsamość Zagłębia oraz jego historię zasadzano
na średniowiecznych legendach oraz dorobku
proto-etnografa Mariana Kantora-Mirskiego,
który spisawszy podania zagłębiowskie, jednocześnie ocalił je dla kolejnych pokoleń12.

Aktywność polityczna mieszkańców Zagłębia
nie ograniczała się tylko do regionu ich zamieszkania. Zagłębie Dąbrowskie nie pozostało obojętne wobec powstań śląskich. W Sosnowcu, stolicy
Zagłębia Dąbrowskiego, schroniło się wielu Ślązaków, działały organizacje zaangażowane w powstanie skierowane przeciwko przyłączeniu Śląska
do Niemiec. Liczni mieszkańcy Zagłębia wzięli
czynny udział w powstaniach, a ze wspomnianego Sosnowca przemycano broń oraz ochotników
7 Ibid.
8 Część niniejszego artykułu traktująca o historii Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego powstała w oparciu o: J. Przemsza-Zieliński, Historia Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Związku Zagłębiowskiego, Sosnowiec 2006.
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Znalezienie się Zagłębia Dąbrowskiego w granicach Górnego Śląska (terenów włączonych
do Rzeszy) po wybuchu II wojny światowej,
9 Z. Woźniczka, op. cit., s. 21.
10 Ibid.
11 A. Brzezińska, Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej, [w:] A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 14.
12 Z. Woźniczka, op. cit., s. 22.
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spowodowało degradację tego regionu. Miała
ona wieloraki charakter: nie tylko zmalało znaczenie administracyjne Sosnowca, ale także na skutek zagłady ludności żydowskiej upadł handel
i zmniejszyła się liczba mieszkańców oraz polskiej
inteligencji. Stopniowa deprecjacja roli Zagłębia
nie została wstrzymana nawet po zakończeniu
wojny. Podtrzymany podział administracyjny, łączący Zagłębie Dąbrowskie z Górnym Śląskiem
w województwo śląsko-dąbrowskie, miał mieć
swoje konsekwencje w przyszłości. Sosnowiec
– kiedyś największe miasto województwa kieleckiego, po wojnie był miastem zacofanym ekonomicznie. Zmiana miała nastąpić wraz z nową
ideologią, która wysoko wartościowała pracę fizyczną oraz zdobyty dzięki niej awans społeczny.
W związku z polityką PRL-u, od lat 50. można
mówić o wzroście atrakcyjności Zagłębia dla ludności napływowej (pochodzącej głównie z województw krakowskiego i kieleckiego) oraz całego
obszaru13. Symbolami dominacji Zagłębia w życiu politycznym regionu oraz całej Polski były
postacie Aleksandra Zawadzkiego oraz Edwarda
Gierka. Stąd też wzięła się niechlubna nazwa Zagłębia, nawiązująca do silnych związków z komunizmem i socjalizmem: „Czerwone Zagłębie”.
Kwestia ujmowania Zagłębia Dąbrowskiego
jako odrębnego regionu budzi kontrowersje nawet wśród lokalnych badaczy. Aleksandra Kunce
podważa fakt istnienia Zagłębia jako oddzielnego bytu kulturowego i proponuje traktowanie
go jako miejsca o wpływach nie-śląskich, reprezentującego raczej polski nurt, niż własną, odrębną kulturę14. Badaczka argumentuje:
Gdyby głębiej przyjrzeć się tradycjom
kulturowym i chcieć zestawiać równorzędne jakości, to w mojej ocenie musielibyśmy raczej robić inne zestawienie:
13 Z. Woźniczka, op. cit., s. 30.
14 A. Kunce, Diabeł tkwi w szczegółach, [w:] S. Krawczyk
(red.), Dialog regionów: Śląsk-Zagłębie, Miejski Ośrodek
Kultury, Czerwionka-Leszczyny 2007, s. 23.
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Śląsk a Małopolska, może Śląsk a terytorium ciążące mentalnie ku ziemiom
kieleckim, ziemiom wokół Częstochowy itd. – już uszczegóławiając. Natomiast czyniąc Zagłębie Dąbrowskie autonomicznym kulturowo bytem odrywamy je od tradycji, w której wyrosło,
a wyodrębniamy tylko jeden jego aspekt
– zagłębia górniczo-hutniczego właśnie,
które jest jakąś jakością, ale zbyt krótką
i mało etnicznie zakorzenioną15.
Michał Karczmarczyk sformułował odważną
teorię mówiącą o silnym kompleksie niższości
wobec Śląska, który miałby stanowić podwaliny
poczucia zagłębiowskiej odrębności. Kaczmarczyk doprecyzowuje, iż przekonanie o ułomności
własnej kultury może wynikać z braku w historii
Zagłębia wielkich nazwisk na miarę Korfantego
15 Ibid.

czy Miarki oraz chwalebnych, powszechnie znanych wydarzeń nauczanych ze szkolnych podręczników do historii.
Współcześnie Zagłębie, a w szczególności Sosnowiec, pozostaje ulubionym tematem żartów,
które nawet jeśli bawią, to pozostawiają pewien
niesmak i podtrzymują narosłe przez lata uprzedzenia i stereotypy. Lokalne „dowcipkowanie”
w przypadku Sosnowca wykroczyło poza wymiar
regionalny i stało się obecne w skali kraju. Po wyemitowaniu w październiku 2015 roku odcinka
popularnego programu Kuby Wojewódzkiego,
podczas którego stand-uper Jasiek Borkowski
drwił z Sosnowca, zareagował sam prezydent
miasta Arkadiusz Chęciński. ,,Nie jesteśmy epicentrum patologii, tylko normalnym dwustutysięcznym miastem. Jesteśmy miastem z tożsamością, której wielu być może nie rozumie, bądź
nie chce zrozumieć. Ale to już sprawa na zupełnie
inną rozmowę”16 – stwierdził Chęciński i jednocześnie zaprosił poprzez konto na portalu społecznościowym Wojewódzkiego i Borkowskiego
do Sosnowca17. Jak do tej pory żaden z zaproszonych gości oficjalnie nie pojawił się w Sosnowcu.
Sosnowiec, stolica Zagłębia Dąbrowskiego
oraz miasto często przeciwstawiane Katowicom
na zasadzie opozycji Zagłębie–Śląsk, już od jakiegoś czasu stara się zerwać z etykietą miasta
komunistycznego oraz anty-śląskiego. Zmiany
rozpoczęto od sfery ikonograficznej. Wyłonione
w ramach konkursu logo Sosnowca ma nawiązywać do idei wzajemnej pomocy oraz porozumienia z sąsiednimi miastami, co odpowiada sloganowi promocyjnemu: „Sosnowiec łączy”.
16 P. Leśniak, Kuba Wojewódzki przyjedzie do Sosnowca?
Zaprosił go prezydent, Arkadiusz Chęciński, www.twojezaglebie.pl/kuba-wojewodzki-przyjedzie-do-sosnowca-91551, 09.11.2015.

Insygnia miasta, www.sosnowiec.pl/miasto/artykuly/k1,96,
zakochaj_sie_w_sosnowcu/k2,140,historia/k3,151,insygnia,
15.10.2015.

17 T. Szymczyk, Kto się śmieje z Sosnowca? I dlaczego Kuba
Wojewódzki i Jasiek Borkowski?, www.dziennikzachodni.
pl/artykul/9062986,kto-sie-smieje-z-sosnowca-i-dlaczego-kuba-wojewodzki-i-jasiek-borkowski,2,id,t,sa.html,
10.06.2017.
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komunikowania można uznać pewną formę narzędzia służącego komunikacji zapośredniczonej.
Przekazują większej grupie odbiorców określone
treści czy światopogląd bez oczekiwania na odpowiedź. W przypadku memów za zwrotną
wiadomość można uznać reakcje, jakie wywołują, np. falę krytyki i oburzenia pod adresem
twórców kontrowersyjnych prac. Prezentowane
wraz z artykułem memy w sposób prześmiewczy
próbują ukazać Sosnowiec jako miasto zacofane,
zamieszkałe przez osoby pozbawione ogłady oraz
zdrowego rozsądku.

Uprzedzenia z przeszłości oraz niechęć wobec Sosnowca pogłębiły jeszcze bardziej wydarzenia związane ze zniknięciem małej Magdy
w 2012 roku oraz następująca po nim aktywność
internautów, skutkująca różnego rodzaju żartami i memami wyśmiewającymi Sosnowiec18.
W 2013 roku na fali afery dotyczącej matki Madzi ktoś założył fanpage na Facebooku „Wniosek
o likwidację Sosnowca”. Budzący kontrowersje
żart spotkał się z dość szybkim odzewem internautów: w ciągu zaledwie 10 dni profil zyskał
4 tysiące „polubień”19. Natomiast w czasie nasilenia kryzysu na Krymie, dużą popularnością
w Internecie cieszyło się hasło niejako skierowane do Rosjan: „Zostawcie Krym, weźcie Sosnowiec”20. Memy internetowe w kontekście
18 Pod koniec stycznia 2012 roku Katarzyna Waśniewska
i jej mąż Bartłomiej zgłosili na policję porwanie córki,
półrocznej Madzi. Sprawą żyła cała Polska – ludzie rozwieszali plakaty, włączali się w poszukiwania, a nawet
zbierali pieniądze na nagrodę za odnalezienie sprawcy.
Po 10 dniach okazało się, że to właśnie matka jest winna
śmierci dziecka. Śledztwo wykazało, że pod nieobecność
męża, Katarzyna Waśniewska rzuciła dzieckiem o podłogę, udusiła i ukryła zwłoki. Przez kolejne dni odgrywała
rolę pokrzywdzonej matki uprowadzonego dziecka.
19 K. Głowacka, Wniosek o likwidację Sosnowca na Facebooku. Ludzie to lubią!, www.dziennikzachodni.pl/artykul/773337,wniosek-o-likwidacje-sosnowca-na-facebooku-ludzie-to-lubia,id,t.html, 15.10.2015.
20 Na stan obecny ten profil „polubiło” blisko 40 tys. osób
(stan na: 8.12.2015).
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Warto jednocześnie pamiętać, iż na mapie
Polski znajdziemy wiele miast będących obiektami żartów (nie tylko regionalnych). Obok najczęściej wspominanego Wąchocka w dowcipach
przywołuje się m.in. Radom21. W szerszej skali
zjawisko naigrywania się z konkretnych miejscowości i ich mieszkańców dotyczy nie tylko Polski.
Włosi z Rzymu naśmiewają się z mieszkańców
Neapolu, natomiast w Wielkiej Brytanii mianem
Essex man (mieszkańca Essex) zwykło się określać prostych robotników głosujących na Margaret Thatcher22. Wbrew pozorom, pojawienie się
w dowcipie nazwy miasta może mu przysporzyć
nie tylko ,,złej sławy”, ale także znakomitej okazji
do promocji. Zapewne wiele osób nawet z samej
ciekawości wybrałoby się do osławionego w dowcipach Wąchocka, aby na własnej skórze przekonać się, czemu miasto zawdzięcza swoją sławę.
W przywołanym mieście stoi pomnik znanego
z żartów burmistrza. Natomiast w Warszawie,
wyobrażonej jako przepustka do wielkiej kariery,
swoje miejsce znalazło Muzeum Słoików Świata.
Problem traktowania Sosnowca jako obiektu
żartów, popularnych nie tylko w regionie, ale także w skali kraju, w ostatnim czasie nabrał na tyle
21 Prawdopodobnie do ,,klasyki gatunku” żartów obśmiewających miasta, należą te dotyczące Warszawy i jej
mieszkańców.
22 A. Czech, Świat się śmieje. Każdy kraj ma swój Wąchock,
www.swiat-zdrowia.pl/artykuly/swiat-sie-smieje-kazdy
-kraj-ma-swoj-wachock, 12.06.2017.
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poważnego charakteru, iż zła renoma miasta jest
wymieniana jako przyczyna rezygnacji wielu
przedsiębiorców z przeprowadzania w nim inwestycji23. Sztuka i literatura – na czele ze sztandarowym Korzeńcem Zbigniewa Białasa, zarówno
w formie literackiej, jak i teatralnego dramatu
– próbuje wyciągnąć Sosnowiec ze swoistego impasu kulturowego24.
W minionych latach kwestia dziedzictwa
Zagłębia Dąbrowskiego stała się w regionie niezwykle nośnym tematem. Poszukiwanie tożsamości i jej wyznaczników jest istotne nie tylko
w wymiarze społecznym, ale także ze względu
na marketingowo-ekonomiczne korzyści płynące
z promocji regionu. W tym kontekście możemy
mówić o elementach składających się na markę
„Zagłębie Dąbrowskie” jako o produktach mających swoje zadania w ramach przemysłu turystycznego. W takim zestawieniu, zawierającym
oprócz flagi, herbu czy materialnych pamiątek
i miejsc godnych odwiedzenia, można sklasyfikować kuchnię, która ma stanowić połączenie
kuchni małopolskiej i kuchni śląskiej25. Potrawy
regionalne, nie tak popularne jak rolada śląska
czy kluski śląskie, są promowane na przeglądach
kulinarnych oraz podczas lokalnych inicjatyw26.
23 P. Leśniak, Wyśmiewanie Sosnowca nadal modne, ale staje się szkodliwe dla rozwoju miasta, http://www.twojezaglebie.pl/wysmiewanie-sosnowca-modne-90906,
25.10.2015.
24 Korzeniec to debiutancka powieść pochodzącego z Sosnowca Zbigniewa Białasa, której akcja toczy się w tym mieście
w przededniu pierwszej wojny światowej. Teatralna adaptacja powieści, wystawiana na deskach sosnowieckiego
Teatru Zagłębia, zdobyła uznanie nie tylko lokalnej publiczności, ale także krytyków, m.in. w 2012 roku spektakl
zdobył Złotą Maskę w kategorii ,,Przedstawienie roku”.
25 Do potraw kuchni zagłębiowskiej zalicza się m.in.: zagłębiowską zalewajkę, fitkę, maścipule (pieczonki), pieczoną
gęś siewierską czy wyroby z bobu. Za: M. Kaczmarczyk, Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku Zagłębia
Dąbrowskiego, Wydawnictwo „Fine”, Kraków 2011, s. 93.
26 Przykładem wydarzenia promującego kuchnię regionalną jest Święto Zalewajki, organizowane przez sosnowiecką restaurację „Magiel Kulinarny”. Zalewajka

Górny Śląsk
Kultura Śląska ma nieporównywalnie bardziej
jednolity charakter niż ta z sąsiedniego Zagłębia.
Ukształtowała się w dużej mierze poprzez kontakty z ludnością pochodzenia niemieckiego oraz
wpływ polityki Niemiec na Górny Śląsk. Z uwagi
na powszechną wiedzę na temat historii Śląska nie
ma powodu, aby przytaczać w tym miejscu wydarzenia powiązane z lokalnymi procesami kulturotwórczymi, tak jak miało to miejsce w przypadku Zagłębia Dąbrowskiego27. Należy jednak
zaznaczyć, że w świadomości powszechnej śląska
kultura stanowi skamieniały mikrokosmos, tworzący coś na kształt cepeliowskiego teatrzyku.
Mamy zatem scenografię: familoki, kopalnia, kościół i szary krajobraz. Na grupę aktorów składa
się zazwyczaj rodzina: ojciec-górnik, żona dbająca o rodzinę i dom oraz dzieci. W scenariuszu
uwzględnia się opowiadanie śląskich dowcipów,
hodowanie gołębi, obchodzenie Barbórki przy
piwie i tradycyjnym krupnioku oraz plotkowanie przez okno ozdobione śnieżnobiałą, wykrochmaloną firanką28. W czasie postindustrialnym
jest to już dawno przebrzmiała formuła, z której
Śląsk próbuje się wydostać.
O charakterze Górnego Śląska zdecydowały
koleje historii oraz lokalizacja sprzyjająca mieszaniu się tradycji, kultur i języków. Jak podkreśla
Tomasz Słupik:
to jedna z najbardziej znanych potraw kuchni zagłębiowskiej. Więcej informacji: TOS, Święto Zalewajki
w restauracji Magiel Kulinarny już za nami, http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/swieto-zalewajki-w-restauracji-magiel-kulinarny-juz-za-nami,2342752,artgal,t,id,tm.html, 02.06.2017.
27 Niemały wkład w zachowanie oraz opisanie folkloru Śląska ma Dorota Simonides. Do jednej z popularniejszych
publikacji tej badaczki należą Bery śmieszne i ucieszne, będące zbiorem dowcipów śląskich.
28 Z powyżej opisanym obrazem Śląska, lansowanego
m.in. w filmach Kazimierza Kutza czy choćby w serialu
Święta wojna, próbują zmierzyć się współcześni pisarze,
tacy jak przywoływany w artykule Szczepan Twardoch,
ale także Wojciech Kuczok czy Tomasz Pietrzak.
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Kiedy w Polsce kształtowały się zręby
kultury narodowej oparte na założeniach romantyzmu politycznego i specyficznie rozumianej martyrologii narodowej, Górny Śląsk kształtował się
w rytmie przyspieszonego rozwoju przemysłowego i kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa mieszczańskiego29.
W wyniku burzliwych wydarzeń związanych
z tym regionem, tożsamość Śląska uwikłana jest
w liczne konteksty: trudno jednoznacznie określić kim są Ślązacy, którzy sami mają problemy
z samookreśleniem. Wyraz temu daje śląski publicysta, Szczepan Twardoch:
Kim jestem? Dlaczego ciągle zadaję sobie
to pytanie? Zamiast po prostu być, dlaczego szukam wzorców, dróg, sposobów
bycia? Wiem, że nie zamknę się w narodowych przymiotnikach, bo oszukiwałbym sam siebie. Ale nie mogę udawać,
że nie mam z nimi nic wspólnego – polski, niemiecki, śląski30.
Śląski krajobraz w ostatnich latach uległ
drastycznym zmianom, rzutującym na społeczne
kategoryzacje. Współcześnie śląskość przestała
być definiowana na zasadzie kontrastu: my (hanysy-śląska ludność rodzima) versus oni (gorole,
czyli ludność napływowa) oraz my: nie-Niemcy,
nie-Polacy. To, co dawniej konstytuowało trzon
tożsamości, minęło bezpowrotnie31. Wraz z wyjazdem Niemców, którzy od wieków byli częścią
lokalnego krajobrazu kulturowego i gospodarczego, Śląsk po raz pierwszy utracił część swojego
29 T. Słupik, Górnoślązaka, czyli sięgnąć niemożliwego, [w:] M.
Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Oficyna
Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s.120..
30 S. Twardoch, Tożsamość samotna, „Znak” 1 (680) 2012,
www.miesiecznik.znak.com.pl/2224/tozsamosc-samotna,
03.11.2015.
31 T. Słupik, op. cit., s. 124.
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kulturowego odniesienia. Współcześnie mamy
do czynienia z kolejnym, być może ostatnim, czynnikiem nieodwracalnie przekształcającym śląską
tożsamość: likwidacją przemysłu ciężkiego i zmianą profilu gospodarczego regionu. Przywoływany
wcześniej Tomasz Słupik rozpoznaje wartości,
które nazywa kapitałem kulturowym, a które decydowały i decydują o tożsamości oraz charakterze Śląska: to tradycja i historia oraz swoisty śląski
ekumenizm – chęć współpracy i porozumienia
międzykulturowego32. Do zestawu zaproponowanego przez tego badacza z pewnością należy dodać
język, który można uznać za zasadniczą wartość
pełniącą funkcję znaku identyfikacyjnego. Gwara
śląska, wyróżniająca Ślązaków, miała być przyczyną ich stygmatyzacji, jaskrawym dowodem na to,
że nie są oni „prawdziwymi Polakami”, co wiązało się z popularnymi w Zagłębiu przezwiskami:
hanysy, krzyżacy czy szwaby33. Ślązacy w tej kwestii
nie pozostawali dłużni: mowa ich sąsiadów miała być wyróżnikiem niższej kultury materialnej
oraz duchowej. Pod względem kryterium języka
zarówno Ślązacy, jak i Zagłębiacy czuli się lepsi
od swoich sąsiadów. Ta ambiwalencja do dziś
określa w pewnym stopniu ich wzajemne relacje34.
Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie wydają się stanowić odrębne krainy, które w minionym wieku
w wyniku politycznych decyzji zostały ze sobą
połączone. Mezalians ów do dziś dostarcza wielu
kontrowersji i powodów do krytyki bądź odważnych deklaracji politycznych. Krzysztof Karwat
podkreśla istotę zderzenia odmienności obu regionów. Dla Ślązaków izolacjonizm, separatyzm i pewne formy ksenofobii miały stanowić
32 Ibid., s. 125.
33 K. Karwat, Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku, Wydawnictwo „Polskapresse”, Katowice 1999, s. 105.
34 Pochodzący z Rybnika Kabaret Młodych Panów w ten
sposób tłumaczy pochodzenie gwary śląskiej (a, co za tym
idzie, jej wyższość względem innych języków): „Pan Bóg
dzieląc językami zapomniał o Ślązakach. I co? A no nic.
Bóg powiedział: »Jerona! Jo o wos zapomnioł! Kurde.
Co teroz? A nic. Bydziecie godać tak jak jo«”.
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skuteczny oręż w walce o tożsamość i integralność etniczną35. Z drugiej strony Zagłębiakom
trudno było zaakceptować odmienność swoich
sąsiadów, zwłaszcza w kontekście ich częściowej
germanizacji36. Jednak pomimo różnic kulturowych, kontakty obu regionów stawały się coraz
bliższe, nie tylko na poziomie współpracy gospodarczej. Zarówno Zagłębie, jak i Śląsk posiadały industrialny charakter, jednak zatrudnieni
w przemyśle mieszkańcy obu terytoriów różnili
się między sobą zasadniczo. Proletariat śląski był
wewnętrznie spójny oraz dobrze wykwalifikowany. Natomiast robotnicy zagłębiowscy byli rekrutowani z różnych stron Kongresówki i, co za tym
idzie, stanowili grupę zróżnicowaną pod wieloma
względami, zwłaszcza wykształcenia. Śląsk – bogaty i silny ekonomicznie, z uformowanym etosem pracy, był zdecydowanie odmienny od Zagłębia, co poskutkowało podziałem na hanysów
oraz goroli, antagonizującym ludność autochtoniczną z napływową. Podziały i wzajemne animozje dodatkowo zintensyfikowała przeprowadzona w okresie międzywojennym kategoryzacja
urzędników, związana z pewnymi trudnościami
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dla Ślązaków, które poczytywano za szykany37.
Zwalczające się partie polityczne dodatkowo
podsycały podział na uprzywilejowanych goroli
oraz podporządkowanych hanysów. Aleksandra
Kunce zwraca uwagę na nierównorzędność relacji między regionami, która sama jest trudna
do zdefiniowania: śląskie i dąbrowskie czy śląskie
i polskie38? Odrębność jest wyczuwalna, jednak
nie dynamizuje życia społecznego. Antagonizmów dostarczają stereotypy czy wcześniej przywoływana świadomość przepaści Zagłębie–Śląsk.
Za udaną próbę nawiązania ekonomicznego
dialogu pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem można
uznać powołanie do życia w 2007 roku Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Metropolia „Silesia”), uznawanego za organizm ponadmiejski. Sporo kontrowersji wywołała nazwa
tej inicjatywy, która przywoływała skojarzenia
związane przede wszystkim ze Śląskiem – historyczną krainą, ze stolicą we Wrocławiu. Niemniej
Metropolia „Silesia” funkcjonuje, zrzeszając
14 miast: Katowice, Świętochłowice, Jaworzno,
Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Siemianowice
Śląskie, Rudę Śląską, Zabrze, Tychy, Piekary Śląskie, Mysłowice, Gliwice, Chorzów oraz Bytom.

35 K. Karwat, op. cit., s. 103. Już w XV wieku Jan Długosz
pisał: „Żaden naród sąsiadujący z Królestwem Polskim
nie jest bardziej zawistny i wrogi Polakom od Ślązaków”,
za: ibid., s. 27.

37 Ibid., s. 119.

36 Ibid.

38 A. Kunce, op. cit., s. 23.
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Współpraca pomiędzy wymienionymi miastami
polega m.in. na propagowaniu i realizacji wspólnej strategii rozwoju oraz pozyskiwaniu środków
z krajowych i zagranicznych funduszy na realizację celów Związku39. Idea gospodarczej współpracy między Zagłębiem a Śląskiem ostatecznie
zakończyła się pierwszym politycznym sukcesem:
29 maja 2017 roku został uchwalony w Katowicach wniosek o powołanie metropolii40.
Za kulturowo-artystyczną formę dialogu
między sąsiadującymi regionami można uznać
niecodzienną street artową aranżację w jednej
z katowickich witryn przy ulicy Kościuszki 33.
Rozwieszone tekturowe majtki z hasłem ,,Majtki
z Sosnowca” spotkały się z pozytywnym odzewem, a sami pomysłodawcy postanowili stworzyć
linię bielizny oznaczonej znanym już mianem
,,Majtek z Sosnowca”41. Inspiracją do stworzenia
instalacji miały być okoliczne szyldy sklepowe,
zwłaszcza jeden, reklamujący kapcie góralskie.
39 www.gzm.org.pl/index.html, 20.11.2015.
40 Wniosek przyjęty!, http://www.gzm.org.pl/aktualnosci,
951,wniosek-przyjety!.htm, 02.06.2017.
41 M. Bednarek, Majtki z Sosnowca już można kupować.
A zaczęło się od witryny w Katowicach, http://katowice.
wyborcza.pl/katowice/7,35063,21836610,majtki-z-sosnowca-juz-mozna-kupowac-a-zaczelo-sie-od-witryny.
html, 02.06.2017.
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Zaproponowany przez artystów ,,szyld” miał
wpisywać się w swojski, regionalny charakter.
Otwarte pozostaje pytanie, czy różnice między regionami znajdują odzwierciedlenie w codziennych kontaktach ich mieszkańców. Zarówno Ślązacy, jak i Zagłębiacy są zatrudniani
w sąsiadujących regionach bądź spędzają w nich
swój wolny czas. Kontakty międzyludzkie
i zawierane przyjaźnie zdają się zadawać kłam
stereotypom i uprzedzeniom42. Warto przytoczyć
wypowiedź jednego z mieszkańców Sosnowca,
pracującego w Katowicach:
Szczerze mówiąc, nigdy na poważnie
nie odczułem tych animozji. W czasach
liceum imprezowałem w Katowicach,
Chorzowie, Gliwicach czy Zabrzu wyłącznie ze Ślązakami i nigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek negatywnymi postawami. Podobnie na studiach,
gdzie Ślązaków i Zagłębiaków było sporo. Pracując od dłuższego czasu w różnych dzielnicach Katowic, spotykając
wielu różnych ludzi, a w samej pracy
przebywając ze Ślązakami z różnych
miast, nie odczułem bym był jak ktoś
42 Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń.
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Wjechał na rowerze, wyjechał na kole
im obcy. Osobiście uważam Ślązaków
za wyjątkowo uprzejmych, otwartych
i ciepłych ludzi, z którymi warto trzymać kontakty. Wszelkie antagonizmy
funkcjonują dziś jako żarty i anegdoty
wśród ludzi otwartych oraz jako powód
do ataku dla patologii i kiboli43.
W środowisku pseudokibiców regionalne antagonizmy przybierają szczególną formę. Kibice
Zagłębia Sosnowiec mają ,,zgodę” z kibicami Legii Warszawa, za którą z kolei nie przepada się
na Śląsku44. Na murach sosnowieckich kamienic
można często natknąć się na hasła: ,,Koszmar Ślązaka spotkać Zagłębiaka” czy ,,Łowcy Hanysów”.
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Jeden z mieszkańców Katowic przyznaje, że animozje między regionami są trudne do zniwelowania:
Na ludzi z Sosnowca patrzy się inaczej.
Ciężko się z nimi dogadać, bo nie rozumieją naszego poczucia humoru,
naszych żartów. Ta niechęć jest zakorzeniona bardzo głęboko, praktycznie
na wszystkich płaszczyznach. Zanika
bardzo powoli45.
Próba podsumowania: szanse i zagrożenia
Rozważając kwestię dialogu między regionami, warto odwołać się raz jeszcze do wspomnianego na początku artykułu Mikułowskiego Pomor-

kwejk.pl

43 Gorole vs hanysy, www.panoramasilesia.pl/news/18967/
gorole-vs-hanysy, 22.06.2017.
kwejk.pl

kwejk.pl

44 ,,Zgoda” jest formą układu chuligańskiego, gdzie sympatycy klubów piłkarskich wspierają siebie podczas „ustawek” (potyczek pseudokibiców) czy meczy wyjazdowych. Tak więc jeśli Legia Warszawa gra na Śląsku, fani
tej drużyny mogą liczyć na kibiców Zagłębia Sosnowiec:
nie tylko pojawią się na trybunach, ale także zaproponują
Warszawiakom nocleg i pomeczowe rozrywki. ,,Zgodę”
zawierają zazwyczaj szefowie stowarzyszeń kibiców.
45 A. Jośko, Katowice i Sosnowiec – trudna sąsiedzka miłość,
www.natemat.pl/78849,katowice-i-sosnowiec-czyli-sasiedzka-milosc-na-zarty, 22.06.2017.
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Należy podkreślić, że w przypadku relacji Śląska i Zagłębia nie można mówić o istnieniu poważnych barier komunikacyjnych ani faktycznie silnie
zakłóconej komunikacji. Jednak celem niniejszego

artykułu było wskazanie możliwości zastosowania
naukowego aparatu, umożliwiającego zbadanie
zjawisk często marginalizowanych i trywializowanych z uwagi na lokalny koloryt. Wymienione
przykłady memów, żartów, różnic językowych,
czy uwarunkowań historyczno-kulturowych ilustrują współczesny kontekst relacji Śląsk a Zagłębie. Stereotypy i uprzedzenia, powielane w formie
dowcipów słownych czy graficznych, być może
śmieszą, ale ciągle utrzymują dystans między sąsiadującymi regionami. Warto pamiętać, iż powodem różnic między Zagłębiem i Śląskiem są przede
wszystkim odmienne koleje historii kształtujące
oba regiony oraz ich tożsamość kulturową. Zagłę-

biacy, w większości wyłącznie ludność napływowa,
nie wytworzyli tak odrębnej kultury i wyrazistego
folkloru jak mieszkańcy Śląska. Nawarstwione zaszłości historyczne wraz z pielęgnowaniem różnic
społeczno-kulturowych stwarzają trudną sytuację
dla dialogu ponad podziałami, niemniej nie jest
ona nie do przezwyciężenia.
Regionalni badacze podkreślają, że współczesny dyskurs umożliwia odnalezienie nowej przestrzeni komunikacyjnej, wolnej od zaszłości historycznych oraz uprzedzeń. Szansą na porozumienie
jest umieszczenie dyskursu o Zagłębiu i Śląsku
w szerszym kontekście (germańskość, słowiańskość, europejskość) przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego, regionalnego egoizmu. Próba
odszukania tego, co łączy, i myślenie w sposób
kolektywny mogłyby przełamać impas oraz ożywić
komunikację46. Idea porozumienia i współpracy
– wydawać by się mogło: wyświechtany komu46 A. Kunce, op. cit., s. 28.

nał – w sytuacji dialogu Śląska i Zagłębia zdaje się
być ciągle aktualnym warunkiem komunikacji.
Jak pisał Włodzimierz Wójcik: „Budować trzeba
tożsamość Zagłębia nie przeciw komuś, czemuś
(np. Śląskowi), ale w imię idei łączenia się”47.
Szansą na przełamanie podskórnie istniejących
napięć jest szkolna edukacja regionalna dzieci, które jeszcze nie są głęboko i emocjonalnie związane
z regionem. Propagowanie odpowiednich postaw,
nastawionych na dialog, wzajemne zrozumienie
i współpracę w atmosferze poszanowania własnej,
nieco odmiennej kultury i tradycji, przygotowują do kształtowania na dalszych etapach poczucia
tożsamości rozumianej w szerszej perspektywie,
narodowej czy też europejskiej48.
47 W. Wójcik, Moje refleksje o Śląsku i Zagłębiu, [w:] S. Krawczyk (red.), Dialog regionów: Śląsk-Zagłębie, Miejski
Ośrodek Kultury, Czerwionka-Leszczyny 2007, s. 56.
48 B. Grabowska, Edukacja regionalna – zadania szkoły w społeczeństwie globalnym, Instytut Zagłębiowski Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2009, s. 11.

The Problematic Relationships Between Silesia and Dabrowa Basin: The Case Study
This paper aims at analysing relationships between Silesia and Dabrowa Basin in the context of historical background. Anthropological perspective and intercultural theory of Jerzy Mikulowski Pomorski
enable us to conduct study in wider perspective considering contemporary folklore and the digital space. Our results based on studying variety of sources concern political and cultural partnership between
aforementioned regions and attempts to overcome stereotypes and prejudices.
slizg.eu

skiego oraz jego teorii komunikacji. W przypadku
Śląska i Zagłębia mamy do czynienia z komunikacją poprzezkulturową, funkcjonującą w obrębie
jednej kultury narodowej. Komunikacja ta z uwagi na jedną kulturę, w jakiej zachodzi, nie zestawia ze sobą skrajnie odmiennych grup. Niemniej
i w tym przypadku mają miejsce utrudnienia, które zakłócają proces komunikacji. Należą do nich
m.in. etnocentryzm, uprzedzenia czy język.
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medycyny, a także biologią ewolucyjną.
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Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Huberta Wiercińskiego1 jest pionierską próbą
stworzenia kompleksowego opisu choroby nowotworowej z punktu widzenia antropologii, wykraczającego poza ściśle medyczny grunt. Choćby
z tego powodu autorowi należy się uznanie.

w swojej pracy na typologii narracji osób chorych
stworzonej przez Arthura Franka3, więc zastosowana przez Wiercińskiego metodologia nie jest
całkowicie nowa, choć na gruncie polskim nie
została ona wcześniej zastosowana do opisu doświadczeń osób dotkniętych nowotworami.

Antropologia medyczna jest na świecie dobrze
rozwiniętą dyscypliną. Po długim okresie ciszy,
również w Polsce przeżywa ona w ostatnich latach
ożywienie. Wśród badaczy, którzy przyczynili się
do jej rozkwitu w kraju, można wymienić Adama
Palucha z Wrocławia i Danutę Penkalę-Gawęcką
z Poznania, zaś wyjątkowo silny jest warszawski
ośrodek antropologii medycznej, który mogą reprezentować Tomasz Rakowski, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Anna Witeska-Młynarczyk
oraz Hubert Wierciński. Tematyką bliską omawianej dyscyplinie zajmowały się również osoby
niebędące etnologami, takie jak profesor medycyny Tomasz Pasierski, historyk Jaromir Jeszke,
socjolog Włodzimierz Piątkowski, historyczka
medycyny Bożena Płonka-Syroka, a także wielu
innych, których nie sposób tutaj wymienić. Z kolei tematyka choroby nowotworowej była podejmowana przez Edytę Zierkiewicz oraz Alinę Łysak
(w jej pracach poświęconych nowotworom piersi).

Niewątpliwym atutem pracy jest korzystanie
z wyników autorskich badań empirycznych Wiercińskiego. Obejmowały one 44 wywiady przeprowadzone w wybranych placówkach medycznych
i organizacjach pacjenckich działających w Warszawie oraz w Białymstoku. Przedsięwzięcia autora trudno jest nie docenić, zwłaszcza kiedy weźmie
się pod uwagę, jak trudne, zarówno z technicznego, jak i z etycznego punktu widzenia jest prowadzenie badań w miejscach należących do świata
medycyny. Materiał zebrany przez Wiercińskiego dał mu okazję do zweryfikowania przekonań
ugruntowanych od lat w antropologii medycznej,
np. dotyczących negatywnego wpływu medykalizacji życia, rozumianej jako podporządkowanie się wymogom, jakie stawia przed pacjentami
współczesna medycyna, na dobrostan psychiczny
pacjenta oraz lokalną kulturę, a także dominacji
języka medycyny w narracjach o chorobie. Pogląd
ten był powszechnie przyjmowany przez przedstawicieli szkoły krytycznej (z Michelem Foucaultem
na czele). Do dziś ma on z resztą wielu zwolenników, przez co medykalizację postrzega się jako
zjawisko negatywne (s. 22-23, 42-48).

Zatem Wierciński nie wkracza na zupełnie
nowy obszar badawczy. Nowatorstwo jego książki polega na przyjęciu ogólnej perspektywy, nieukierunkowanej na konkretną odmianę choroby
onkologicznej, i zbadaniu świata osób cierpiących
na nowotwory w Polsce przy pomocy narzędzi
dostarczanych przez etnologię ze szczególnym
uwzględnieniem podejścia narracyjnego. Orientacja narracyjna zyskała na świecie popularność już
w latach 80. W Polsce upowszechniła się w pierwszej dekadzie XXI wieku2. Autor Raka... opiera się

Dwa otwierające rozdziały książki mają charakter teoretyczno-wprowadzający, trzeci poświęcono
metodologii i technicznym aspektom badania.

1 H. Wierciński, Rak. Antropologiczne studium praktyk
i narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2015. Odnośniki do stron zawarte w tekście
głównym artykułu dotyczą wskazanej książki.

la-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i
leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Biblioteka
Telgte, Poznań 2010, s. 143-157; H. Wierciński, Nowotwór i technika medyczna w narracjach „ocalonych” pacjentów – na przykładzie chemio- i radioterapii, [w:] D. Penkala-Gawęcka (red.), op. cit., s. 159-175; M. Kafar, Żyć
i umierać w nadziei. Moralno-religijne aspekty choroby
terminalnej, [w:] D. Penkala-Gawęcka (red.), op. cit.,
s. 177-194.

2 Zob.: T. Rakowski, Antropologia w klinice. Historie choroby – historie życia – próby interpretacji, [w:] D. Penka-

3 Zob.: A. Frank, The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics, The University of Chicago Press, Chicago, London 1995.
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Rozdziały czwarty, piąty oraz szósty stanowią część
właściwą książki, w której omówiony został zebrany materiał empiryczny. W rozdziale siódmym zawarto końcowe wnioski oraz podsumowanie.
W pierwszym rozdziale Wierciński omawia
pokrótce historię antropologii medycznej wraz
z podstawowymi założeniami jej najważniejszych
szkół. Korzeni tej dyscypliny należy szukać w zainteresowaniu antropologów etnomedycyną, czyli
lokalnymi praktykami nakierowanymi na zachowanie zdrowia. W początkowej fazie antropologia medyczna nie stanowiła odrębnej dyscypliny, a dane opisujące miejscowe sposoby leczenia
zbierano niejako przy okazji. Właściwy rozwój
etnologicznych studiów nad systemami zdrowia (health systems) przypadł na lata czterdzieste
XX wieku, kiedy antropolodzy pojawili się w krajach tzw. „Trzeciego Świata”, aby wspierać wprowadzanie w nich nowoczesnej medycyny zachodniej. Krytyka ich działań, inspirowana m.in. przez
pisma Michela Foucaulta, dała w antropologii
medycznej początek tzw. szkole krytycznej, której Wierciński otwarcie i zdecydowanie się przeciwstawia. Z jej punktu widzenia medykalizacja
życia ma zdecydowanie negatywny wpływ na ludzi, których dotyka, a do tego działa destrukcyjnie
na lokalne kultury.
Wierciński przedstawia również nowsze szkoły funkcjonujące współcześnie w ramach omawianej subdyscypliny antropologii, koncentrujące
się przede wszystkim na nowoczesnych środowiskach miejskich. Zapoznaje też czytelnika z podstawowymi terminologicznymi rozróżnieniami,
takimi jak np. podział na disease (choroba w sensie medycznym) i illness (kulturowy, subiektywny
aspekt choroby), a także sickness (społeczny wymiar chorowania).
Drugi rozdział książki poświęcony jest narracji jako metodzie. Autor omawia w nim nie tylko ważność narracji jako techniki badawczej, lecz
także jej istotność dla organizowania ludzkiego życia, nadawania mu formy i kierunku oraz dla wy-

jaśniania przez ludzi niezrozumiałych zjawisk.
Sposoby opisywania przebiegu choroby onkologicznej mogą stanowić pewnego rodzaju zwierciadło, w którym odbija się życie ludzi dotkniętych
nowotworem. Narracje chaotyczne, zawieszone
w teraźniejszości, wskazują na występowanie istotnych zaburzeń w biografii – swoistej wyrwy w życiorysie. To właśnie dzięki opowieściom można
poznać subiektywne, zarówno jednostkowe, jak
i społeczne aspekty chorowania, powrotu do zdrowia i odzyskiwania równowagi.
Trzeci rozdział książki traktuje o kryteriach wyboru terenu, tematyki i rozmówców przez autora.
Prezentuje on też podstawowe trudności techniczne oraz etyczne, z jakimi musi mierzyć się antropolog prowadzący badania w szpitalach i innych
placówkach związanych ze światem medycyny.
Rozdział czwarty skupia się na omówieniu
wstępnych faz choroby i dezorganizującego oddziaływania nowotworu na życie chorych. Szczególną
uwagę zwraca na narracje osób dotkniętych nowotworem. Rak4 zostaje przedstawiony jako czynnik zaburzający dotychczasowe poczucie ciągłości
biograficznej. Jego działanie przejawia się niekiedy
w zerwaniu przez pacjentów z dotychczasowymi
sposobami myślenia o swoim życiu i zastąpieniu
ich narracjami chaosu – takimi, w których zaobserwować można brak przyszłości, liczne przemilczenia, „rozciągnięcie teraźniejszości” oraz fatalizm.
Wierciński omawia także inne negatywne skutki choroby nowotworowej, takie jak: kryzys wiary we własne ciało, w możliwość kontrolowania
i planowania swojego życia, poczucie bezradności,
ograniczenie możliwości uczestniczenia w życiu
społecznym i zawodowym, cierpienia psychiczne
oraz fizyczne, a także destrukcyjny wpływ na relacje z bliskimi i znajomymi. Autorowi udaje się
zidentyfikować niedociągnięcia współczesnej służ4 Autor będąc świadomy różnicy między „rakiem” a „nowotworem”, posługuje się tymi terminami zamiennie,
uzasadniając, że badani również w ten sposób używali
obydwu pojęć.
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by medycznej, polegające w dużej mierze na utrzymywaniu poczucia niedoinformowania przez pacjentów oddziałów onkologicznych, co przyczynia
się do powiększenia ich cierpień. Brak informacji
lub niewłaściwa, zbyt „sucha” forma informowania o chorobie, niezaspokajająca wszystkich potrzeb pacjentów, przyczynia się u niektórych z nich
do niepotrzebnego strachu i pogorszenia ogólnego dobrostanu psychicznego (s. 92-99, 106-112).
Autor przytacza przykład cierpień kobiety chorej
na nowotwór płuca, której przez długi czas nie informowano o kolejnych etapach planowanej terapii
(s. 104-106), a także historię mężczyzny, któremu
usunięto nerkę, nie powiadamiając go o możliwości innych, mniej radykalnych rozwiązań, które
zapobiegłyby niemożności kontynuowania przez
niego pracy zawodowej (s. 95). Zdaniem Wiercińskiego, sytuacji nie poprawia „tabuizacja” raka
obecna we współczesnych społeczeństwach. W powszechnym dyskursie rzadko pojawiają się tematy
wpływu choroby onkologicznej na biografie i tożsamość chorych oraz na proces nadawania sensów
światu. Tymczasem rak stwarza problemy także
w tych sferach życia. Autor wspomina, na przykład,
o mężczyźnie, który straciwszy włosy w wyniku
chemioterapii, zmuszony był tłumaczyć wszystkim,
że brak włosów nie jest chęcią manifestacji skrajnie
prawicowych i ksenofobicznych poglądów (s. 37).
Rozmowy o chorobie nowotworowej są trudne
i rzadko podejmowane. Przemilczanie jej negatywnych aspektów sprawia, że pacjenci mają trudność
z wypracowaniem jakiejkolwiek pozytywnej wizji
dalszego życia. Utrudnione jest też otrzymywanie
wsparcia psychicznego od bliskich.
Rozdział piąty książki w całości poświęcono
odzyskiwaniu zdrowia i równowagi życiowej,
a także życiu po zakończeniu właściwej terapii
onkologicznej. Podkreślono w nim znaczenie,
jakie dla procesu rekonwalescencji, rozumianej
w tym wypadku przede wszystkim psychologicznie, odgrywa „utrzymywanie przyszłości” (czyli
ciągłe podtrzymywanie planów dotyczących dalszego życia). Szczególnie istotna w organizowaniu
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życia pacjentów jest znajomość kolejnych kroków
podejmowanych w ramach terapii onkologicznej.
Biomedycyna5 wpływa dobroczynnie na chorych również na inne sposoby (pomijając oczywistą sferę medyczną). Dostarcza użytecznego języka, za pomocą którego chorzy mogą rozmawiać
o nowotworze. Jej pozorna „suchość” i obiektywność pozwala też na zredukowanie cierpień
związanych z niepewnością losu pacjenta. Wierciński podkreśla pozytywną rolę medykalizacji
życia chorych na raka i zaznacza, że w ani jednym
ze swoich wywiadów nie uzyskał danych świadczących o niszczącym, odbierającym podmiotowość i poczucie kontroli wpływie biomedycyny.
Jedyne krytyczne uwagi, jakie zebrał, dotyczyły
sposobu działania konkretnych ludzi lub placówek. Jest to stanowisko wobec przyjmowanego
w szkole krytycznej, o której była mowa wyżej.
W dalszej części rozdziału opisane są te aspekty życia pacjentów, które podlegają zmianom
zainicjowanym przez chorobę nowotworową.
Przeobrażenie bywa bardzo głębokie i obejmuje
m.in. aktywność zawodową i pozazawodową, codzienne nawyki, a także samą osobowość pacjentów. Zmiany te są czasami oceniane negatywnie,
jak np. w przypadku utraty zdolności do wykonywania zawodu. Zdarza się jednak, że choroba wpływa pozytywnie przynajmniej na niektóre aspekty
życia. Niektórzy rozmówcy donoszą o zwiększeniu wrażliwości na innych ludzi, przejawiającej
się chęcią pomagania im, poprawieniu odporności
psychicznej, polepszeniu kontaktu ze swoim ciałem i bardziej świadomym życiu. Duże znaczenie
dla procesu odzyskiwania równowagi życiowej
u badanych ma rodzina, podejmowanie nowych
aktywności, a także działalność w stowarzyszeniach pacjenckich i fundacjach. Zwrócenie uwagi
na te ostatnie jest według mnie szczególnie interesującym wątkiem, jako że na gruncie polskim tego
5 Termin „biomedycyna” odnosi się do medycyny opartej
na nauce oraz związanym z niej kontekstem kulturowym,
środowiskiem społecznym itd.
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typu organizacje są relatywnie mało popularne.

fot. Marek M. Berezowski

Rozdział szósty, poświęcony rodzinie, nawiązuje do wspomnianej już wcześniej kategorii sickness
i koncentruje się na omówieniu wpływu choroby
nowotworowej na relacje z najbliższymi. Wierciński opisuje zmianę, wprowadzaną przez konieczność podporządkowania codziennych aktywności
członków rodziny do rytmu terapii onkologicznej.
Omawia też wpływ medykalizacji na panujące
między nimi stosunki. Wnioski z badań terenowych są bardziej optymistyczne, niż można by tego
oczekiwać. Autor opisuje, że mimo ogromnego balastu, jaki rak może stanowić dla rodziny, przeważają raczej przypadki, w których wspólne, trudne
doświadczenie zacieśnia więzi między jej członkami. Oczywiście nie zawsze sprawy przybierają taki
obrót – nowotwór czasami ma działanie destrukcyjne na rodzinne więzi. Na tym jednak nie kończy
się jego wpływ na życie rodziny.
Rak sprawia, że redefinicji ulegają koncepcje pokrewieństwa. „Gen” zastąpił starsze pojęcie „krwi”,
pełniąc podobną do niego rolę. Zmedykalizowana
w taki sposób kategoria pokrewieństwa jest nazywana przez autora „technowięzią”. Predyspozycje
do chorób nowotworowych mogą być dziedziczone. Skłania to wiele osób do odbudowy swoich
drzew genealogicznych, śledzenia historii rodziny,
a także z korzystania z poradnictwa genetycznego.
Decyzje o szukaniu porady lub rezygnacji z niej stały się w kilku przypadkach zarzewiem sporów. Niektóre z badanych przez Wiercińskiego osób traktują
istnienie obciążenia genetycznego chorobą onkologiczną w sposób nieomal fatalistyczny. Wiedza
o podwyższonym ryzyku wystąpienia raka odbierana bywa niczym diagnoza i zapowiedź nadejścia
nieuchronnego, z czym wiąże się spore obciążenie
psychiczne i konieczność zmiany trybu życia.
W przypadku nowotworów jajników lub
piersi, zmianom ulegają również definicje piękna
i seksualności kobiet. Piersi, a także okolice
narządów rodnych, postrzega się raczej jako potencjalne zagrożenie, a nie obiekt pożądania sek-
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sualnego. Podobny kryzys tożsamości cielesnej
dotyka również mężczyzn. Mimo tego, zachowanie członków rodzin, którzy nie chcą skorzystać
z poradnictwa, jest traktowane jako nieodpowiedzialne i nieracjonalne. Świadczy to o sile, z jaką
biomedycyna wkracza w życie rodzin po doświadczeniach związanych z zachorowaniem na raka.
Wierciński podkreśla jednak, że mimo postępującej medykalizacji i technicyzacji świata, przyjmowane przez badanych biologiczne definicje pokrewieństwa, a także koncepcje dotyczące ryzyka
i seksualności, są dostosowywane do lokalnego
kontekstu i reinterpretowane tak, by pasowały
do osobistych wyobrażeń na temat więzi rodzinnych, procesu chorowania czy też biologicznego
dziedziczenia. Zdarza się również tak, że wspólne doświadczenie korzystania z poradnictwa genetycznego stanowi czynnik integrujący rodzinę.
Biomedycyna odgrywa zatem rolę pozytywną.
W ostatnim, siódmym, podsumowującym rozdziale Wierciński snuje dalsze rozważania na temat roli medycyny w życiu chorych na raka oraz
ich rodzin. Profesjonalna opieka, oparta na dowodach naukowych, dostarcza silnego punktu oparcia dla osób, których biografie uległy destrukcji
na skutek choroby. Pozwala snuć plany na przyszłość, a także dostarcza użytecznych modeli objaśniających sytuację chorowania. Brak jakichkolwiek prób podważania wartości nauki i medycyny jako takiej świadczy o ich wysokiej randze i znaczeniu we współczesnym świecie. Mimo to autor
podkreśla. że sposób opowiadania o chorobie przez
pacjentów nie opiera się wyłącznie na naukowej interpretacji świata, lecz także na wiedzy potocznej,
religii oraz kulturze popularnej. Ich narracje, oprócz
elementów związanych z kulturą i społeczeństwem,
zawierają również pierwiastek indywidualny
czy wręcz intymny. Nie można zatem wyciągać
wniosku, że medyczny sposób widzenia choroby
zdominował współczesną kulturę. Szczególnie
ważna dla restytucji chorych i ich powrotu
do społeczeństwa, a nieposiadająca oczywistego
związku ze światem medycyny, jest aktywność po-
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dejmowana w ramach stowarzyszeń i organizacji
pacjenckich. Wierciński przekonuje, że wzrost ich
popularności świadczy o postępującym rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Zaletą pracy jest jej klarowna struktura i zrozumiały, wolny od żargonu język. Dzięki temu nadaje się ona jako lektura nie tylko dla przedstawicieli
nauk społecznych, lecz może stanowić propozycję
dla wszystkich tych, których z różnych powodów
tematyka chorób onkologicznych interesuje. Założeniem autora było opisanie doświadczeń chorych
przy użyciu technik narracji oraz ogólne zarysowanie tematyki chorób onkologicznych, które mogłoby przyczynić się do rozpoczęcia publicznej dyskusji o raku. Wiercińskiemu w dużej mierze udało się
przybliżyć czytelnikowi świat osób z nowotworem.
Nie uchodzi jednak uwadze fakt, że jak na tak
rozległy materiał empiryczny, jaki udało się zgromadzić autorowi, wiele wątków podjętych w pracy
zostało omówionych dość powierzchownie. Opis
na tylnej okładce zapowiada sumienną i dokładną
analizę zjawiska, która była możliwa dzięki bogatym doświadczeniom terenowym autora:
Rak. Antropologiczne studium praktyk
i narracji to pierwsza w Polsce kompleksowa próba opisania i zrozumienia świata osób dotkniętych chorobami onkologicznymi za pomocą narzędzi i kategorii
oferowanych przez etnografię i antropologię kulturową6.
W książce czytelnik znajdzie wnikliwe
analizy materiału etnograficznego zebranego przez autora7.
Nie do końca mogę się zgodzić z tymi twierdzeniami. Nie można wprawdzie odmówić autorowi
przedstawienia i opisania kilku najważniejszych
pozamedycznych aspektów choroby nowotworo6 H. Wierciński, op. cit., s. 4 okładki.
7 Ibid.

wej, takich jak choćby zmiana relacji z rodziną,
stosunek do swojego ciała, zmiana osobowości
i trybu życia. Rzadko kiedy jednak któremukolwiek aspektowi chorowania poświęcono więcej
niż kilka stron. Przypadków, w których analiza
Wiercińskiego zdecydowanie wykracza poza ogólną wiedzę i wyobrażenia dotyczące nowotworów,
nie ma zbyt wiele. Książka Rak... ma zatem przede
wszystkim wartość uwrażliwiającą na problemy,
jakie towarzyszą chorym na nowotwór. Warto pamiętać, że wnikliwe przeanalizowanie wszystkich
wątków nie było główną ambicją autora.
Wątkiem, który rzeczywiście może burzyć dotychczasowe poglądy i wprowadzać pewną nowość
w dyskursie o raku, jest wykazanie pozytywnej roli
medykalizacji w życiu pacjentów. Jak zauważa autor, większość humanistów i przedstawicieli nauk
społecznych postrzega ją raczej jako narzędzie odbierające podmiotowość i kontrolę nad życiem. Jest
to spadek po wspomnianej już szkole krytycznej,
której przedstawiciele opisywali czasy wprowadzania na terenie kolonii zachodnich praktyk medycznych, obcych lokalnych kulturom. Wierciński
przekonująco argumentuje, że jeżeli chodzi o medykalizację życia dzisiejszych, zbadanych przez niego pacjentów onkologicznych, będących członkami kultury zachodniej, perspektywa krytyczna nie
znajduje potwierdzenia. Nie sposób pominąć faktu,
że badania autora były ograniczone geograficznie
i czasowo, a liczba wywiadów nie pozwala na stawianie ogólnych wniosków. Mimo tego na pewno daje do myślenia fakt, że autor nie spotkał się
z choćby jedną wypowiedzią krytyczną na temat
nauki lub medycyny jako takiej. Ewentualne skargi pacjentów dotyczyły konkretnych osób i sytuacji w szpitalu, takich jak na przykład zbyt krótki
czas na podjęcie przez pacjenta poważnej decyzji
o zgodzie na operację czy też brak wyczerpującej
informacji o planowanym przebiegu terapii. Zastrzeżenia te trudno uznać za krytykę biomedycyny, ponieważ wynikały najczęściej z niedofinansowania polskiej służby zdrowia lub indywidualnych
niedopatrzeń pracowników szpitali (s. 92-99).
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Zakwestionowanie dorobku szkoły krytycznej
i wskazanie na możliwe pozytywne aspekty medykalizacji życia pacjentów są, moim zdaniem,
jednymi z największych osiągnięć, jakie udało się
uzyskać Wiercińskiemu w książce.
Na pochwałę zasługuje również zręczne ominięcie pułapek, czyhających na badacza czerpiącego z dyscypliny, która w dużej mierze kształtowała
się w czasach rozwoju myśli postmodernistycznej.
Wierciński podchodzi sceptycznie do nurtów radykalnie konstruktywistycznych, podważających
dorobek współczesnej medycyny i nauk biologicznych. Nie zakłada też z góry, że porządek panujący w instytucjach takich jak szpitale jest opresyjny
i szkodliwy dla pacjentów. Podobne ujęcie tematyki
stwarza dla niego dobry grunt do współpracy z lekarzami oraz personelem medycznym, co może się
przekładać na wprowadzenie przez nich realnych,
korzystnych zarówno dla pacjentów, jak i przedstawicieli świata medycyny zmian (s. 27, 33-34).
Autor niewątpliwie skorzystał z dorobku szkoły krytycznej, co jest szczególnie widoczne w wyborze tematyki (zob. jego próbę oceny procesu
medykalizacji), a także wykazał się dużą dbałością
o etyczną stronę projektu badawczego. Zdawał sobie sprawę, że jako naukowiec dysponuje autorytetem, którego niekiedy łatwo jest nadużyć, na przykład poprzez nakłanianie do rozmów, na które być
może badani nie mają ochoty lub które mogłyby
być dla nich traumatyczne. Kilka razy przerywał
rozmowy z badanymi, uznając, że są one zbyt
trudne dla rozmówców (s. 103, 105).
Autor sprawnie poradził sobie także z innym
problemem, jaki stoi przed antropologiem prowadzącym badania terenowe, którym jest określenie swojej pozycji względem badanych zjawisk.
Wybór między obserwacją w pełni uczestniczącą
i nieuczestniczącą jest czymś w praktyce niemożliwym. Wierciński przyjmuje koncepcję pośrednią
– „obserwacji interakcyjnej”. Oznacza to, że badacz zdaje sobie sprawę, że będzie wpływał na obszar swoich badań, a ten z kolei odciśnie piętno
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na nim. Istnienie takiego wzajemnego oddziaływania nie implikuje jednak, że będzie on doświadczał tego samego, co osoby przez niego badane.
Innym zabiegiem, stanowiącym już dzisiaj konieczność w badaniach etnologicznych, jest refleksja
nad rolą, jaką pełni antropolog wobec osób badanych8. Na podstawie reakcji rozmówców na swoją
osobę, Wierciński doszedł do wniosku, że jest postrzegany jako przedstawiciel świata biomedycyny.
Ta świadomość pozwoliła mu uniknąć nadmiernej
generalizacji wyników i uzmysłowić sobie, że gdyby
inaczej określono jego pozycję, uzyskane rezultaty
mogłyby być inne. Jasne określenie ram generalizacji wniosków jest z pewnością zaletą książki.
Niestety, Rak... nie jest pozbawiony wad. Jednym z istotniejszych zarzutów, jaki można wysunąć wobec pracy Wiercińskiego, jest zastosowanie
dla narracji metafory „leku”. Autor nie wyjaśnia,
co dokładnie ma na myśli pisząc, że narracja jest lekiem, przez co zmusza czytelnika do domyślania się
znaczenia tej kluczowej metafory. Jednym z celów
książki Wiercińskiego wydaje się wykazanie niedociągnięć w opiece medycznej, polegających na braku zmierzania do polepszenia dobrostanu psychicznego pacjentów, co przyczynia się do poprawienia
skuteczności terapii. Autor wielokrotnie wspomina, że narracje i poprawianie samopoczucia może
mieć zbawienny wpływ na chorych. Ów wpływ
polega na przeciwdziałaniu poczuciu rozpadu i życiowego chaosu związanemu z doświadczeniem
choroby poprzez nadanie im struktury opowieści.
Próba opisu humanistycznego aspektu chorowania
zasługuje z pewnością na docenienie. Wierciński poświęca temu zagadnieniu sporą część pracy,
analizując, jak opowieści odzwierciedlają (czy też
konstytuują) światy chorych, nadając im sens: narracja może niwelować część cierpień pacjentów onkologicznych. Wierciński posuwa się jednak krok
dalej. Przekonuje, że wysoki dobrostan psychiczny
poprawia rokowania pacjentów:
8 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
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Psychika wpływała na ogólne samopoczucie fizyczne rozmówców. O roli tych
elementów i ich pozytywnym wpływie
na rokowania pisze wielu psychologów.
Wszyscy są zgodni – pozytywne podejście i balans fizyczno-emocjonalny
to czynniki, które mogą podnieść szanse na wyzdrowienie (por. Eichelberger,
Stanisławska 2013)9.
Wierciński sądzi, iż polepszenie samopoczucia
pacjentów zwiększy ich szanse na pokonanie raka.
Niestety nie przedstawia na to dostatecznych dowodów. Jedyną przesłanką, na jakiej się opiera, jest opinia dwojga psychologów. Szacowanie szans na wyzdrowienie z choroby nowotworowej nie jest jednak
polem ekspertyzy psychologii, lecz medycyny. Próżno szukać w Raku... odniesienia do choćby jednego badania klinicznego z zakresu onkologii, które
potwierdzałoby prawdziwość proponowanej tezy.
Czytelnik, który zada sobie trud przeszukania baz
artykułów medycznych, odnajdzie wprawdzie niewspomniane przez autora badanie przeprowadzone
w 1989 roku przez Davida Spiegla, według którego
psychoterapia może poprawiać szanse pacjentów
onkologicznych10, ale późniejsze, szerzej zakrojone i lepiej dopracowane pod względem metodologicznym badania (prowadzone m.in. również przez
samego Spiegla) zdecydowanie temu zaprzeczają11.
9 H. Wierciński, op. cit., s. 184.
10 D. Spiegel, J.R. Bloom, H.C. Kraemer i in., Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic
breast cancer, „Lancet” 2 1989, s. 888-891.
11 S. Boyles, Positive attitude doesn’t whip cancer? Patients’ positive thinking has no impact on cancer survival, study shows,
„WebMD” www.webmd.com/cancer/news/20071022/positive-attitude-doesnt-whip-cancer, 27.01.2016; E. Chow,
M.N. Tsao, T. Harth, Does psychosocial intervention improve survival in cancer? A meta-analysis. „Palliative Medicine” 18 2004, s. 25-31; J.C. Coyne, T.F. Pajak, J. Harris
i in., Emotional well-being does not predict survival in head
and neck cancer patients: a Radiation Therapy Oncology Group
study, „Cancer” 110 2007, s. 2568-2575; J.C. Coyne,
M. Stefanek, S.C. Palmer, Psychotherapy and survival
in cancer: the conflict between hope and evidence, „Psychological Bulletin” 133 2007, s. 367-394; J.C. Coyne, H. Ten-

Konsensus onkologów jest następujący – ani dobre
samopoczucie pacjenta, ani psychoterapia nie przynoszą pozytywnego skutku, jeżeli chodzi o zwiększenie szans na wyzdrowienie12.
Kiedy Wierciński pisze, że: „opowieść i narracja
posiadają moc terapeutyczną” (s. 26), nie zawsze jest
jasne, czy ma na myśli poprawę rokowań czy ogólne polepszenie dobrostanu. Być może w niektórych
przypadkach chodzi raczej o to, że opowiadanie
o chorobie, o jej wpływie na życie, jest skutecznym
środkiem służącym przywracaniu równowagi psychicznej (s. 26, 60). Niektóre fragmenty książki mogą
sugerować, że ma na myśli oddziaływanie terapeutyczne w rozumieniu psychologii klinicznej. Wierciński pisze na przykład o narracji jako o czymś wykorzystywanym nie tylko przez etnologów, ale także przez
socjologów oraz psychologów, przy czym dla tych
ostatnich jest ona „potężnym narzędziem terapeutycznym” (s. 60). Trudno się domyślić, czy według
niego narracje restytucji mają rzeczywiście wpływ
na odzyskiwanie równowagi psychicznej w taki sposób, w jaki rozumieją to psychologowie kliniczni
i psychoterapeuci. Autor wspomina dosyć enigmatycznie o tym, że „zdrowie” może być definiowane
na różne sposoby (s. 75). Być może niektóre z nich
różnią się znacznie od ujęć stosowanych w biomedycynie czy też w psychologii klinicznej, choć do takich
koncepcji autor odwołuje się w swojej książce. Wątek
ten nie został jednakże szerzej przez niego rozwinięty.

Mając na uwadze fakt, że antropologia medyczna jest dyscypliną na wskroś interdyscyplinarną,
można spodziewać się, że prace z jej zakresu będą
nen, Positive psychology in cancer care: bad science, exaggerated claims, and unproven medicine, „Annals of Behavioral
Medicine” 39 2010, s. 16-26; D.W. Kissane, Letting Go
of the hope that psychotherapy prolongs cancer survival, „Journal of Clinical Oncology” 25 2007, s. 5689-5690; D. Spiegel, L.D. Butler, J. Giese-Davis i in., Effects of supportive-expressive group therapy on survival of patients with metastatic
breast cancer: a randomized prospective trial, „Cancer”
110 2007, s. 1130-1138.
12 Attitudes and Cancer, www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/emotionalsideeffects/attitudesand-cancer, 27.01.2016.
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czytane nie tylko przez antropologów, ale też psychologów, lekarzy oraz całą rzeszę badaczy o wykształceniu innym niż etnologiczne. Wyjaśnienie,
jak w psychologii definiuje się dobrostan psychiczny, jak się go mierzy i jak dowodzi się skuteczności
rozmaitych oddziaływań terapeutycznych, a następnie zestawienie tych informacji z etnologicznym
ujęciem tychże zagadnień mogłoby zapobiec wprowadzeniu czytelników w błąd. Wybrane przez Wiercińskiego ujęcie może sugerować, iż opowiadanie
o trudnych doświadczeniach działa dobroczynnie
na psychikę w sposób klinicznie mierzalny. Tymczasem psychologia nie dostarcza dowodów, że tak
istotnie jest. Badania prowadzone przez Hansa Eysenca już w latach 50. dostarczyły dowodów na to,
że 60% osób z zaburzeniami lękowymi lub depresją
odzyskuje równowagę niejako samoistnie w ciągu
dwóch lat13. Ma to znacznie o tyle, że wśród osób
poddanych psychoterapii wykorzystującej narrację jako metodę oddziaływania odsetek ten nie był
wyższy. Można więc wnioskować, iż fakt prowadzenia określonej narracji nie pomógł im w odzyskaniu
równowagi psychicznej. Co więcej, w psychologii
znane są badania, wykazujące, że czasami pomoc
psychologiczna udzielana osobom, co do których
istnieje podejrzenie przeżycia traumy, może przedłużać okres potrzebny do odzyskiwania równowagi, a tym samym przysparzać im dodatkowych cierpień. Zatem „przepracowywanie” trudnych przeżyć
przy pomocy narracji może czasem mieć odwrotne
skutki do zamierzonych i lepiej jest pozwolić poszkodowanym radzić sobie na własną rękę14.
Analiza dorobku psychologii mogłaby przynieść
jeszcze inną korzyść. Pozwoliłaby na pełniejsze
uświadomienie, jak niezwykle odpowiedzialnym
i niełatwym zadaniem jest rozmowa o trudnych
przeżyciach, do jakich niewątpliwie zalicza się cho13 S. Ferenczi, Journal clinique, Payot, Paris 1985,
za: J. Masson, Przeciw terapii, tłum. B. Grulkowski,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
14 K. Harmon, Aftermath of 9/11--Psychological “first aid’s
gains favor over debriefings, „Scientific American”,
www.scientificamerican.com/article/the-changingmental-health, 27.01.2016.
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roba nowotworowa. Z jednej strony wiadomo,
że unikanie wyrażania negatywnych emocji lub wywoływanie presji na zachowanie optymistycznej postawy może w niektórych przypadkach powodować
ból psychiczny15. Jednak z drugiej strony, nakłanianie do mówienia o cierpieniu i zmuszanie do powtórnego przeżywania trudnych sytuacji życiowych
może spowalniać proces dochodzenia do równowagi psychicznej. Pogląd, według którego trudne
przeżycia zawsze należy „przepracować”, jest spadkiem po psychoanalizie, zdecydowanie odrzucanej
przez psychologię naukową, ponieważ niekiedy
ta praktyka może doprowadzić do pogorszenia dobrostanu psychicznego16. Wierciński najwyraźniej
nie jest tego świadomy, kiedy pisze, że złe strony
choroby muszą być głośno omówione (s. 100-101)
i naciska w jednym z wywiadów na rozmówcę, żeby
ten opowiedział o ciemnych stronach chorowania
na nowotwór. Fakt, że na autora przynajmniej
w niewielkim stopniu wpłynęła psychoanaliza, zdaje się potwierdzać użycie przez niego typowo psychoanalitycznych pojęć, takich jak „syndrom wyparcia” czy „przepracowywanie” (s. 233-234, 248).
Chociaż autorowi nie można odmówić ostrożności
i zwracania dużej uwagi na etyczne aspekty badań,
jednak jego nadmiernie optymistyczne nastawienie względem terapeutycznych możliwości narracji
mogło narazić przynajmniej jednego z badanych
na niepotrzebne cierpienia psychiczne.
Mimo wszystko należy oddać Wiercińskiemu
sprawiedliwość i zauważyć, że (tak jak już wcześniej wspomniałem) był świadomy tego typu
15 K.K. Bennett, B.E. Compas, E. Beckjord, J.G. Glinder,
Self-blame and distress among women with newly diagnosed
breast cancer, „Journal of Behavioral Medicine” 28 2005,
s. 313-323.
16 Zob.: H J. Eysenck, Zmierzch i upadek imperium Freuda, tłum. A. Jarczyk, WiR PARTNER, Kraków 2002;
F. Crews, Wojna o pamięć. Spór o dziedzictwo Freuda,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2001; A. Grünbaum, Podstawy psychoanalizy. Krytyka
filozoficzna, tłum. E. Olender-Dmowska, Universitas,
Kraków 2004; J. Strelau et al. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I, GWP, Gdańsk 2010; T. Witkowski, Zakazana psychologia, t. II, CiS, Warszawa 2013.
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zagrożeń i kilkukrotnie przerywał wywiady z pacjentami, uznając, że są one dla nich zbyt trudne
(s. 103, 105). Na obronę autora można też powiedzieć, że znajomość niuansów psychoterapii nie należy do zakresu ekspertyzy antropologa, a wiedza
o negatywnych skutkach nakłaniania i przerywania
rozmowy o ciemnych stronach choroby nie dostarcza prostych odpowiedzi na to, jak należy się
zachować. Od antropologa medycznego prawdopodobnie można oczekiwać lepszej orientacji
w dyscyplinach takich jak psychoterapia czy onkologia, ale uważam, że w tym przypadku problem
jest ogólniejszy i dużo poważniejszy niż ewentualne
indywidualne niedociągnięcia Wiercińskiego.
Psychoanalityczne koncepcje zostały poddane
dogłębnej krytyce ze strony różnych gałęzi psychologii: klinicznej i rozwojowej, psychologii emocji,
wychowania, pamięci i innych. Podobną krytykę
przeprowadzono także z punktu widzenia filozofii.
Lata 80. oraz 90. XX wieku przyniosły z kolei dowody na to, że psychoanalityczna wizja człowieka
opiera się w dużej mierze na sfabrykowanych danych. W 1985 roku ujawniono listy samego Zygmunta Freuda, w których przyznawał on przed
swoim przyjacielem Wilhelmem Fliessem, że opisywane przypadki wyleczeń, stanowiące koronne
dowody na słuszność jego koncepcji, zostały przez
niego wymyślone. Znany jest również przypadek
rosyjskiego arystokraty Siergieja Pankiejewa, opisywany przez Freuda w dziele Z historii nerwicy
dziecięcej. Australijska dziennikarka Karin Obholzer rozmawiała z Pankiejewem sześćdziesiąt lat
po jego spotkaniu z Freudem. W trakcie wywiadu dowiedziała się, że wbrew temu, co opisywał
słynny psycholog, cierpienia Pankiejewa nigdy się
nie zakończyły. Całe życie zmagał się ze swoją chorobą, otrzymując od stowarzyszenia psychoanalityków regularną rentę w zamian za milczenie17.
17 K. Obholzer, Wolfman: conversations with Freud’s patient
sixty years later, Continuum Intl. Pub. Group, New York
1982; M. Macmilan, Freud evaluated: the completed arc,
MIT Press, Cambridge 1997; J.M. Masson (red.), Briefe
an Wilhelm Fliess, S. Fisher, Frankfurt 1999; F. Sulloway, Reassessing Freud’s case histories: the social construct
of psychoanalisis, „Isis”, 1991, s. 245-274.

Mimo tak silnej i rozległej krytyki psychoanalizy,
wykraczającej zdecydowanie poza wąskie ramy
psychologii klinicznej, jest ona wciąż powszechnie
uznawana również w murach Akademii za koncepcję być może nie do końca słuszną, ale jednak
zawierającą w sobie ziarno prawdy.
Antropolog kulturowy, dla którego psychologia
jest w najlepszym razie nauką pomocniczą, musi
wykazać nadzwyczajną dociekliwość, aby zorientować się, jak duża część wiedzy psychologicznej
przeniknęła do uniwersytetów wprost z psychoanalizy, i być w stanie samodzielnie odsiać zdyskredytowane koncepcje i teorie. Powyższa krytyka
dotycząca narracji metaforyzowanej jako lek została
oczywiście prowadzona w dużej mierze z naukowego punktu widzenia, niekoniecznie tożsamego
z perspektywą etnologiczną. Sądzę jednak, że jej
przeprowadzenie w takim właśnie kształcie było
konieczne. Ze względu na interdyscyplinarność
antropologii medycznej odbiorcami Raka… mogą
być nie-etnologowie, którzy przy braku wyjaśnienia, że metafora narracji jako „leku” nie odnosi się
do nauk medycznych, mogą interpretować tezy zawarte w książce z punktu widzenia nauk ścisłych.
Innym powodem, dla którego posłużyłem się
językiem nauk ścisłych jest opinia Wiercińskiego,
że nurty radykalnie konstruktywistyczne postępowały w sposób „kuriozalny”, kwestionując osiągnięcia nauk medycznych i biologicznych (s. 27).
Jego stanowisko można zatem określić w ten sposób, że ustalenia etnologa nie powinny stać w zasadniczej sprzeczności z wnioskami wypracowanymi na gruncie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Jeszcze innym argumentem przemawiającym
za przyjęciem perspektywy bliskiej naukom ścisłym jest również zdecydowany sprzeciw Wiercińskiego wobec szkoły krytycznej – przekonywał on,
że użycie języka biomedycyny nie ma tak destrukcyjnych właściwości, o jakie posądzał go Foucalt.
Mimo braku dowodów na dobroczynny wpływ
narracji w praktyce klinicznej, wciąż można skutecznie bronić zasadności tezy o doniosłej roli
opowieści w restytucji pacjentów. Wiercińskie-
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Jasna strona medykalizacji życia pacjentów onkologicznych
mu udało się pokazać, jakie znaczenie miały one
dla powtórnego nawiązywania kontaktu z bliskimi
i z rodziną, a także dla przeciwdziałania poczuciu
życiowego chaosu. Uzasadnienie ważności pracy odnoszące się do wpływu narracji na zdrowie
w rozumieniu medycyny i psychologii klinicznej
jest moim zdaniem niepotrzebne i błędne. Łatwo
je odrzucić na podstawie dowodów naukowych
wypracowanych przez psychologię oraz medycynę. Być może zamiast tego należało silniej podkreślić, że wartością samą w sobie, niewymagającą
dodatkowego umotywowania jest ulżenie chorym
w cierpieniu poprzez ułatwianie im kontaktu z bliskimi lub z działaczami organizacji pacjenckich,
a także poprzez wywieranie nacisku na zapewnianie
wsparcia ze strony lekarzy w kwestiach informowania pacjentów o ich stanie zdrowia w tak trudnych
chwilach. Przedmiot mojej krytyki nie stanowi
zatem sugestia autora, że należy poświęcić więcej
uwagi pozamedycznym potrzebom pacjentów,
lecz sposób jej uzasadnienia. Prawdopodobnie bardziej interdyscyplinarne podejście uwzględniające
w większym stopniu dorobek psychologii oraz medycyny pozwoliłoby mu uniknąć podobnie ryzykownych twierdzeń.
Ważny wątek, wielokrotnie poruszany przez
Wiercińskiego, stanowi „tabuizacja” choroby nowotworowej. Mimo że jego książka jest studium
antropologicznym, pojęcie „tabu” zostało użyte
w potocznym znaczeniu, co początkowo może
być dla czytelnika dezorientujące. Kwestia definicji „tabu” nie została poruszona w części teoretyczno-wprowadzającej. W antropologii kulturowej pojęcie to zazwyczaj oznacza rzecz lub sferę
życia społecznego, która jest jednocześnie zakazana i święta. Obostrzenia dotyczą przy tym działań,
mowy, a nawet myślenia o przedmiocie tabu18.
Tymczasem dla Wiercińskiego „tabu” to każdy
przypadek problemów z komunikacją lub omijania tematu nowotworu, nawet jeśli przeszkody
te wynikały z dużego emocjonalnego obciążenia,
jakie rozmowa o potencjalnie śmiertelnej cho18 J.S. Wasilewski, Tabu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
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robie nakłada na rozmówców, a nie z istnienia
kulturowych zakazów. Za tabu jest przez niego
uważane również używanie profesjonalnego języka służącego opisowi nowotworów przez lekarzy, którzy nie mieli obowiązku rozmawiać
z pacjentami o pozamedycznych, bardziej osobistych aspektach chorowania. W zasadzie każdy
przypadek niemówienia o raku wprost, wstydu
lub ukrywania czegokolwiek związanego choćby
tylko pośrednio z nowotworem jest przez autora
zaliczany do wspomnianej klasy zdarzeń. Można
mieć wątpliwości, czy tak dalece poszerzona kategoria wciąż przedstawia jakąś wartość analityczną.
Przydatne byłoby zastosowanie jakichkolwiek jasnych kryteriów, pozwalających określić, czy daną
sytuację można zaliczyć jako przypadek „tabuizacji”, czy też nie. Takowych jednakże nie wypracowano. Nieobecność wspomnianych kryteriów
powoduje naciąganą, moim zdaniem, kwalifikację
niektórych praktyk jako „tabu”. Lekarz, mówiący
o „masie”, „guzie” lub „zagęszczeniu” zamiast
o raku, według Wiercińskiego zdradza istnienie
tabu (s. 39). Łatwo jednak znaleźć alternatywne
i znacznie prostsze wyjaśnienie dla użycia
technicznego języka: onkolog analizujący wyniki
musi je najpierw opisać w sposób możliwie obiektywny. Zanim dokona interpretacji i klasyfikacji
zmian w tkankach jako nowotworu, musi uchwycić jego mierzalne cechy. Diagnoza może okazać
się błędna. Muszą istnieć więc dane, które można
w takim wypadku zreinterpretować. Inny przykład „liberalnego” zaliczania rozmaitych zjawisk
jako „tabu” to przypadek kobiet, które utraciwszy
włosy, starały się nie pokazywać publicznie (s. 37).
Jak zauważa sam autor, unikanie spojrzeń innych
ludzi wynikało z poczucia oszpecenia, więc nowotwór wiązał się z tym tylko pośrednio.
Niezależnie jednak od analitycznej wartości
wprowadzania kategorii tabu i budzących wątpliwości przykładów „tabuizacji”, Wiercińskiemu
udało się w sposób dość wyczerpujący opisać aspekty chorowania, które bywają niekiedy przemilczane lub ukrywane, takie jak wpływ nowotworu
na więzy rodzinne i tożsamość chorych, naznacza-
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Michał Kurcwald
nie ich „piętnem” społecznym, fatalistyczna aura
otaczająca raka, powodująca wyłączanie pacjentów
poza nawias społeczeństwa jako tych, których czeka szybki koniec, a także inne negatywne skojarzenia utrudniające chorym poszukiwanie oparcia
i nadziei. Pozwala to poznać mniej znane aspekty
życia z nowotworem i lepiej zrozumieć sytuację
osób dotkniętych chorobami onkologicznymi.
Hubert Wierciński w swojej pracy osiągnął
większość ze stawianych sobie celów. Udało
mu się opisać wiele rozmaitych, istotnych aspektów życia z chorobą nowotworową, pozostających
do tej pory w ukryciu, mimo że czasem, ze względu na wielość wątków, nie zostały one szczególnie dogłębnie przeanalizowane. Pokazał istotność
organizacji pacjenckich i ich możliwy, pozytywny

wkład we współczesną medycynę. Występujące
w pracy mankamenty, takie jak częściowo nietrafione uzasadnienie znaczenia pracy czy też zbyt
niejasne definiowanie kategorii analitycznych,
nie odbierają jego badaniom znaczenia.
Najważniejszymi, moim zdaniem, osiągnięciami autora są ukazanie dotychczas słabo opisanych,
humanistycznych aspektów chorowania na raka
oraz zakwestionowanie tezy o wyłącznie negatywnych skutkach medykalizacji życia pacjentów,
mającej w antropologii medycznej nieomal status
dogmatu. Ten ostatni, prowokujący, a przy tym
dobrze uzasadniony wniosek może stanowić początek szerzej zakrojonej debaty o chorobach nowotworowych w Polsce, na czym Wiercińskiemu
chyba najbardziej zależało.

“Cancer. Anthropological study of practice and narration” by Hubert Wierciński is a work in the field
of medical anthropology, a discipline gaining recent popularity in Poland. Author interviewed 44 people
at selected medical facilities and among oncological patient’s organizations members. Using tools developed in so called “narrative paradigm” which has been founded in the 80’s of XX century, he describes
world of people suffering from cancer. Wierciński challenges the idea that the life medicalization process is unambiguously harmful for the patients – a view developed by critical theory. According to authors notion, modern medicine helps patients organizing their experience and delivers useful language
for its description. Gathering data supporting this view is certainly an important achievement. Other
one is drawing attention on patient’s organizations importance for regaining psychological well-being
process. The major drawback of Wierciński work is ambiguous metaphor according to which “narration
is a medicine”. It can be understood in two ways: 1) having language which organizes experience of illness
can improve chances for survival for cancer patients, 2) describing painful experiences can contribute
in regaining psychological well-being. However, neither oncology nor psychology cannot support either
of those theses. Description of the world of cancer patients focuses on aspects which are left unsaid, however analytical category of “tabu” wasn’t sufficiently conceptualized and operationalized. For this reason,
part of work which focuses on poorly known aspects of illness, has purely descriptive value. Goals which
were set by author were only partially achieved.

fot. Marek M. Berezowski

The bright side of medicalization of cancer patients’ lives
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Dyskusja
Doświadczenie choroby
onkologicznej

Hubert Wierciński
Rak. Antropologiczne studium
praktyk i narracji
Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2015

Rak. Antropologiczne studium
praktyk i narracji, to książka
dotycząca choroby onkologicznej, która jest nie tylko
pracą naukową skierowaną
do specjalistów z kręgu
antropologii medycznej,
ale także pozycją po którą
mogą sięgnąć wszystkie osoby zainteresowane tym tematem. Umiejętnie podjęta
przez Huberta Wiercińskiego
próba dotknięcia trudnych
doświadczeń, jakie stają się
codziennością ludzi chorych,
obejmuje przede wszystkim omówienie osobistej
perspektywy rozmówców
i wpływu choroby na ludzkie narracje i działania,
ale równocześnie osadzona
jest w szerokim kontekście
antropologicznej refleksji
nad zjawiskami biomedycyny i medykalizacji.
Publikacja przedstawia badania podjęte przez Wiercińskiego w latach 2009-2012
w środowisku pacjentów
oddziałów onkologicznych,
których efektem były czterdzieści cztery pogłębione
wywiady etnograficzne.
Autor skupia się na kluczowym pojęciu doświadczenia,
którego opisu poszukuje
w konstruowanych przez
rozmówców opowieściach.
Wykorzystywana tutaj teoria

narracji, stanowiąca główne
narzędzie analizy i interpretacji zebranego materiału, odsyła do prac takich naukowców jak: Arthur Kleinman,
Arthur Frank, Lars Christer
Hyden czy Cheryl Mattingly. Jak przyznaje Wierciński, najbardziej interesowały
go historie mówione, te które były tworzone na bieżąco
w czasie spotkań z badaczem
i to w nich dostrzegł odzwierciedlenie zjawisk związanych z doświadczaniem
choroby oraz wpływu medykalizacji na świat pacjenta.
Autor wskazał podobieństwa
istniejące pomiędzy sposobem opowiadania o nowej
sytuacji w jakiej znaleźli
się rozmówcy, a sposobem
jej przeżywania. Upraszczając, przejawia się to na przykład w chaotycznym charakterze narracji dotyczących
etapu diagnozy i strukturyzowaniu opowieści zgodnie
z następującymi po sobie wizytami u lekarza i podjętymi
krokami związanymi z terapią, które wyznaczają kolejne
punkty relacji. Wierciński
zauważa, że sformułowanie
historia choroby, kojarzone
z wypełnianymi przez lekarza dokumentami chorego
sprawiło, że doświadczenie
odbierane było jako pewnego
rodzaju historia nadającą się
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Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji
do chronologicznego opowiedzenia. Przeprowadzone
wywiady swobodne to przede
wszystkim spontanicznie
tworzone przez rozmówców
historie na temat ich życia,
ale także w niektórych przypadkach wcześniej przemyślane i utrwalone opowieści
(dotyczy to szczególnie tych
osób, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu środowiska ruchów pacjenckich
takich jak Polskie Amazonki
Ruch Społeczny czy Fundacja Rak’n Roll). Przytoczone
w książce opowieści wyraźnie
wychodzą poza kontekst
samego leczenia, ujawniając,
że choroba przy całym swoim destrukcyjnym wpływie
na ciało człowieka, nie pozostawia chorych na raka
bezradnymi i biernymi.
Wierciński poświęcił wiele
miejsca omówieniu losów
chorych, którzy zaangażowali
się w działalność na rzecz
organizacji pacjenckich, tym
samym wchodząc w nowe
role społeczne i redefiniując
swoje dotychczasowe życie
podejmując nowe działania.
Prowadzone przez autora
badania były bezpośrednio
związane ze światem biomedycznym, między innymi ze względu na miejsca,
które zostały przez niego
wybrane w celu poszukiwania rozmówców (szpital
w Warszawie oraz niewielka
przychodnia lekarzy rodzin-
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nych w Białymstoku). Warto
zasygnalizować kilka wątków
związanych z wpływem medykalizacji na doświadczenie
pacjentów. Jednym z analizowanych przez autora zjawisk
są technowięzi, które stanowią nowy rodzaj relacji wytwarzającej się pomiędzy chorymi i ich bliskimi na skutek
doświadczenia choroby
onkologicznej. Z powodu
poszukiwania odpowiedzi
na pytanie o pochodzenie
choroby nowotworowej
i jej przyczyn, rozmówcy często odnosili się do koncepcji
genetycznych uwarunkowań,
jakie zostały im przekazane
przez rodziców i dziadków,
a także poddawali refleksji możliwość przekazania
choroby swoim dzieciom.
Między innymi z tego powodu ich ciało, ale także ciała
bliskich, podlegały ciągłej
obserwacji. Zdarzało się, że
problem dziedziczności wykraczał poza sferę rozmów
i przechodził w sferę działań,
kiedy to członkowie danej
rodziny, ulegali wpływom
swoich najbliższych i badali
się pod kątem zagrożenia
chorobą. Równie ważne
są wyeksponowane przez
Wiercińskiego aspekty emocjonalności i cielesności
związane z przechodzonymi
przez rozmówców chorobami. Szereg zabiegów, jakim
poddawane jest ciało pacjenta, wpływa na wzrastającą
w nich świadomość własnej
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biologiczności oraz mechanizmów funkcjonowania
organizmu. Powtarzające się
motywy opowiadania o tym
co dzieje się z ciałem oraz
historie związane z diagnozą, samopoczuciem, a także
metodami leczenia (w szczególności chemioterapią) wyraźnie rysują granice codziennego doświadczenia rozmówców i osób zdrowych.
Afektywność uwidacznia się
w samym charakterze omawianych narracji. Jak twierdzi
Wierciński, chaos emocjonalny jaki przeżywają rozmówcy
jest widoczny w sposobie
opowiadania o osobistym
doświadczeniu: „opowieść
jest taka, jaka jest choroba
– dramatyczna, pełna emocji, lęku, bólu, ale także
nadziei i woli walki. Narracje chorych pełne są wahań
nastrojów – ich kształt oraz
treść zależą od fazy choroby.
Wierzę, że oddają one osobowość pacjenta ukształtowaną
pod wpływem doświadczeń
związanych z cierpieniem”
(s. 14). W książce poruszone
zostaje również zagadnienie
roli, jaką mogą odgrywać
przeprowadzone rozmowy
w procesie odzyskiwania
zdrowia przez pacjentów.
Opowieści rozmówców dotyczą zabiegów, umożliwionych
dzięki odpowiedniej wiedzy
i za pomocą odpowiednich
narzędzi, mających na celu
naprawę chorego ciała. Au-
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tor, za typologią Arthura
Franka, używa terminu narracji restytucji, która obok
doświadczenia stanowi osiową
kategorię analizy i interpretacji materiałów. Głównym
celem, tak konstruowanych
opowieści, jest odwrócenie
konsekwencji niszczącego
wpływu raka i wywołanego
przez niego chaosu w życiu
chorych. Wierciński omawia
znaczenie narracji restytucji
w procesie rekonstruowania
historii, biografii i tożsamości
oraz jej pozytywnego wpływu
na poczucie odzyskanej przez
chorych sprawności. Inną
stroną narracji restytucji jest
wzmacnianie przez to pojęcie
autorytetu medycyny, który
wedle obserwacji badacza
i tak był sporadycznie kwestionowany przez rozmówców. Wierciński wskazuje
na zaufanie, jakie rozmówcy
pokładali w przyjęte sposoby
leczenia: „chorzy dopasowywali się do rytmu terapii zaproponowanej przez lekarzy,
przejmowali ich styl mówienia i postrzegania swojej choroby oraz związanych z nią
doświadczeń, inkorporowali
do języka terminy medyczne
i przyjmowali medyczne definicje poszczególnych zjawisk
i problemów” (s. 262).
Warto powtórzyć za Wiercińskim, że „choroba nowotworowa nigdy nie dotyka
jedynie osoby, u której zdiagnozowano raka” (s. 213).

Stwierdzenie to, padające
potocznie również w odniesieniu do innych chorób,
szczególnie w kontekście
terapeutycznym (jak chociażby alkoholizm, czy depresja), sygnalizuje problem
doświadczenia choroby jako
doświadczenia podzielanego przez bliskich chorego.
Wierciński stara się pokazać
skomplikowany obraz relacji
rodzinnych oscylujący pomiędzy okazywaniem wsparcia, a rozpadem więzi między
ludźmi. Wylicza, jak sam
je nazywa, pozytywne i negatywne skutki jakie może
mieć występowanie choroby
dla rodziny (z jednej strony
wzmacnianie relacji, zażegnywanie konfliktów, z drugiej
zaś obarczanie balastem
emocjonalnym i rozstania).
Przytaczając liczne przykłady
z wywiadów, pokazuje jak
choroba była negocjowana
oraz jak odbiór diagnozy i reakcje najbliższych, wpływały
w odczuciu samych chorych
na ocenę stanu w jakim się
znajdowali. Z narracji cytowanych przez Wiercińskiego
wyłania się skomplikowany,
często ambiwalentny stosunek chorych, do podlegających w okresie choroby
intensywnym przemianom
relacji rodzinnych. W moim
odczuciu jednak, zabrakło
w pracy uwzględnienia różnych punktów widzenia,
jakie byłyby widoczne gdyby
zawrzeć również perspektywę

innych członków rodziny.
O ile autor rzeczywiście poświęca wiele miejsca na omówienie jak funkcjonują bliscy
w nowej sytuacji, jak zmieniają się ich wzorce zachowań, jak na nowo kształtuje
się podział obowiązków oraz
jak przeżywają oni chorobę,
informacje te uzyskujemy
pośrednio poprzez opowieści
samych chorych. Może wiec
warto zwrócić uwagę na to,
że analizie i interpretacji
poddane zostały wyobrażenia
rozmówców na temat tego
jak zmieniały i układały się
na nowo relacje rodzinne,
a nie jak przedstawia się
ich komplementarny obraz
(nazwany przez autora relacją
nowotwór-rodzina).
Poniekąd z brakiem analizy
różnych perspektyw wiąże się
również zastosowana przez
Wiercińskiego kategoria
tabu. Autor pisze: „pod tym
terminem doszukuję się tego,
co najogólniej można nazwać
ciemną stroną życia. Tabu
postrzegam wiec jako skrajne
i negatywne emocje, takie jak
strach, lęk, napięcie i niepewność, które prowadzą do wypierania lub usuwania określonych treści i praktyk z życia. Praktyk tabuizujących
doszukuje się również w przemilczeniach i unikach, o których wielokrotnie wspominali
moi rozmówcy” (s. 214).
Nawet przy posługiwaniu
się potocznym rozumieniem
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Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji
tabu, przytoczone w książce
relacje wykraczają poza takie
jego pojmowanie. Fragmenty cytowanych wywiadów,
dotyczące niepodejmowania
wśród rodzin rozmów związanych z chorobą sugerują,
że unikanie ich następowało
głównie ze strony bliskich,
co jest zrozumiałe kiedy
poznajemy perspektywę wyłącznie chorego. Jest to znaczący przykład jak może być
postrzegana i wartościowana
reakcja członków rodziny
oraz gotowość do otwartej
rozmowy. Gdyby uzupełnić
ten obraz o relacje najbliższych mogłoby (chociaż
oczywiście nie musiałoby)
okazać się, że widzieli tę samą
sytuację inaczej, na przykład
odnosząc wrażenie, że osoba
chora nie chciała rozmawiać o swoim stanie albo,
że ignorowanie problemu
raka sprawiło, że mogła się
ona poczuć normalnie. Innym
wątkiem pojawiającym się
w opowieściach chorych jest
świadomie podjęta decyzja
o tabuizacji choroby nowotworowej z powodów takich
jak: troska o bliskich, niechęć do obarczania ich problemem choroby czy lęk

przed brakiem zrozumienia.
Sam autor często powraca
do tych kwestii, zwłaszcza
w kontekście ochrony dzieci i rodziców w podeszłym
wieku, dla których taka świadomość mogłaby się okazać
zbyt trudna do udźwignięcia.
Wśród narracji chorych
można wskazać takie, gdzie
zachowanie tajemnicy wokół
własnej choroby traktowane
jest jako przykład heroicznej
postawy wobec najbliższych,
co jak się wydaje nie mieści
się w stosowanej przez Wiercińskiego definicji.
W publikacji nie brakuje
momentów autoanalizy podejmowanej przez badacza,
jak chociażby we fragmencie omawiającym używanie
terminu obserwacji uczestniczącej. Tłumaczy on niefortunność tego wyrażenia
w kontekście tematu chorób
nowotworowych, ponieważ
sugeruje możliwość uczestniczenia w kulturze związanej
z przeżywaniem choroby,
do którego badacz (jako człowiek zdrowy) nie ma dostępu. Znaczenie i rola antropologa zajmują jednak miejsce
na marginesie refleksji. Wier-

ciński nie traci z oczu tego,
co najbardziej istotne, a więc
perspektywy osób, z którymi
prowadził rozmowy. Książka,
jako całość, stanowi ciekawe studium przeżywania
doświadczenia związanego
z chorobą, zawiera wiele
obszernych cytatów z wywiadów, co zachęca do podjęcia
ich samodzielnej interpretacji
równolegle z wywodem autora. Codzienność chorujących
jest przedstawiona w wymiarze indywidualnego doświadczenia, ale także zostaje
wpisana w szersze ramy funkcjonowania w określonej
kulturze i zachodnim świecie
związanym z biomedycyną
i medykalizacją. Warto również zwrócić uwagę na to, że
używany przez Wiercińskiego
język, często oszczędny, prosty i unikający nadmiernych
emocji, jest adekwatnym sposobem opisu tematu. Zważywszy, że badania Wiercińskiego dotyczyły szczególnie
trudnego tematu, jakim jest
doświadczanie choroby onkologicznej, należy podkreślić,
że dołożył on wszelkich starań aby z odpowiednią wrażliwością przedstawić je czytelnikowi w formie książki.
Kaja Kajder

1 (22) 2016/2017

barbarzynca

fot. Marek M. Berezowski

Wanda Kossecka. Poezja zaklęta w polskie kilimy

Konstancja Depta

Urodzona w 1990 roku. Kulturoznawca, socjolog, kostiumolog. Podróżuje
do Ameryki Łacińskiej badać kulturę i tradycyjne stroje ludowe. Analizowała rolę kostiumów Heleny Modrzejewskiej jako formy autokreacji.

To u niej w pracowni Witkacy poznał swą przyszłą żonę, Jadwigę Ninę Unrug1. To jej kilimy zdobyły złoty medal na Międzynarodowej Wystawie
Nowoczesnej Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa
w Paryżu w 1925 roku. Historia obdarza niektórych swych bohaterów wielką atencją, podczas gdy
inni pozostają w cieniu. Czas, aby wyłonić z niego
jedną postać. Światła na... Wandę Kossecką!
Rok 1887

Wanda Kossecka.
Poezja zaklęta w polskie kilimy

Na świat przychodzi Wanda Kossecka (już w dorosłym życiu często podaje późniejszą o sześć lat datę
urodzenia). Wychowuje się w majątku Korytna
znajdującym się w powiecie płoskirowskim na Podolu. Dom rodzinny wypełniony jest obrazami,
meblami, porcelaną, a także wytworami sztuki regionalnej, które kolekcjonuje jej matka, Stanisława
Kossecka. Stanisława w pełni docenia sztukę ludową oraz użytkową2 i tak opisuje swoje zbiory:
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Wandę od dziecka otaczają zarówno piękne
przedmioty, jak też krajobrazy, stanowiące inspirację do jej obrazów. Po studiach malarskich,
które odbyła w Krakowie na Wyższych Kursach
im. Adriana Baranieckiego (wówczas jedynej szkole dostępnej dla kobiet), kształci się w Académie
de la Grande Chaumière (1912-1913)4. Aby udoskonalić swój warsztat rozpoczyna studia malarskie
na Akademii Sztuk Pięknych w Genewie. Wybiera się tam z inną malarką: Zofią Kossak (później
4 Więcej o postaci Adriana Baranieckiego w: P. Hapanowicz,
Adrian Baraniecki - prekursor polskiego muzealnictwa przemysłowego, „Muzealnictwo” 57 2016, s. 16-25.

Dom nie posiadał dzieł wielkiej sztuki ale
nie było w nim nic, co by psuło harmonię
i urok, jaki posiada prawdziwy, polski,
o swoistej sobie tylko właściwiej kulturze,
dwór kresowy. A więc: dużo sztychów
polskich, kompletny zbiór pamiętników
Paska, parę starych obrazów, portrety
i miniatury rodzinne. Interesujący był
zbiór szkła i porcelany: Baranowickiej,
Korca i Emilczyna. Na ścianach wisiały makaty buczackie, kilimy i kobierce,
które zbierałam z wielkim zamiłowaniem
doszedłszy do pięćdziesięciu pięknych
okazów. Gromadziłam też sztukę ludową
rusińską, w tym także ceramikę3.
1 Informację tę znaleźć można w książce Małgorzaty Czyńskiej,
Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem, Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, Kraków 2016, s. 44. Portret Kosseckiej
autorstwa Witkacego znajduje się w archiwum rodzinnym.
2 Prowadziła projekt, którego celem było wyodrębnienie
cech “stylu polskiego” w sztukach plastycznych.
3 Stanisława Kossecka. Wspomnienia z archiwum rodzinnego.
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Portret Kornela Makuszyńskiego autorstwa Wandy Kosseckiej. Widoczna dedykacja
napisana przez Makuszyńskiego: „Twarz tę nieszczęsną narysował dobry Pan Bóg tak niedbale, że ją z litości poprawić musiała najmilsza z malujących Polek. Kornel Makuszyński
16.06.1918”. Archiwum rodzinne Wysockich. Fot. Konstancja Depta.
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Wanda Kossecka. Poezja zaklęta w polskie kilimy
Kossak-Szczucką)5, z którą (jak wspomina w swym
dzienniku) rozumiały się najlepiej. Następnie uczy
się tkactwa artystycznego pod okiem Antoniego
Buszka i Jerzego Warchałowskiego ze Stowarzyszenia Warsztatów Krakowskich.
Okres rewolucji bolszewickiej przynosi kompletne zniszczenie polskich dworów, co opisuje
właśnie Zofia Kossak-Szczucka w Pożodze. Zanim Korytna zostanie zrównana z ziemią, matka
Wandy zapobiegliwie ratuje z domu trochę mebli, portretów i pamiątek rodzinnych. Okaże się
później, że umiłowanie tych pamiątek uratowało
jej życie. Mając możliwość opuszczenia Płoskirowa z transportem Wojska Polskiego, ale bez bagażu, rezygnuje z wyjazdu, pozostając na płonącym
Podolu. Transport, którym miała uciec, zostaje
wysadzony w powietrze przez bolszewików.
Dwór w Korytnej.
Archiwum rodzinne
Wysockich,
autor nieznany.

O odzyskanych meblach Wanda Kossecka pisze: „meble kochane, starzy przyjaciele”6, zaś zachowane kilimy zostają z nią już na zawsze. Waga, którą przykładała do przedmiotów dnia codziennego
i do tego, aby człowiek otaczał się pięknem, sprawiła, że swoje życie poświęciła sztuce użytkowej.

Widzę rozbudowanie najpiękniejszych,
twórczych zdolności… gdy marzę
o cudnych kilimach, które posyłać będę
w świat między ludzi, jak posłanników
dobrych wieści, jak przyjaciół, które
podtrzymywać będą dobre uczucia ludzi, którzy patrzeć na nie będą.
Tak też się w istocie za kilka lat stanie, chociaż na razie na Podhalu nie ma jeszcze żadnych
warsztatów kilimiarskich.
Rok 1920
Wanda-artystka nie izoluje się od historycznych wydarzeń toczących się w kraju. Gdy Polsce grozi nadciągająca armia bolszewicka, pisze
w swoim dzienniku:
Całą duszą zwracam się ku sprawom
ogólnym. Boli mnie, niepokoi los Polski, z wytężonymi oczyma patrzę się
w Nią, w jej dzieje - w bolszewizm,
ten straszny wróg nie tylko materialny,
ale i duchowy (8 VIII 1920).

Rok 1918
26 listopada Zakopane pojawia się w jej pamiętnikach po raz pierwszy. Dlaczego właśnie
tam zamieszkała Wanda? Od lat miejscowość
przyciągała najciekawsze osobistości polskiej nauki i kultury; zarówno ze względów zdrowotnych,
jak i towarzyskich. Również Wanda, mając zalecenie lekarskie kuracji górskim powietrzem, urządza
się u stóp Tatr. Czas mija jej na wizytach w Willi
Pod Jedlami, spotkaniach, tańcach, ale także
na pracy i planach. Artystka snuje wizje swojej
własnej pracowni:
5 A.Fenby Taylor, B. Bittner-Burkot, Zofia Kossak, Górki
Wielkie 2016, s. 26.
6 Pamiętniki Kosseckiej znajdują się w zbiorach rodzinnych.
Wanda Kossecka
w latach młodości.
Archiwum rodzinne
Wysockich,
autor nieznany.
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Wie z własnego doświadczenia życia na Podolu, co niesie ze sobą Rosja bolszewicka.
Rok 1922
Wanda Kossecka zakłada firmę ze swoją wielką,
ale niespełnioną miłością – Janem Tarnowskim.
Nazwa firmy: „Tarkos” jest złożona z pierwszych
liter ich nazwisk. Warsztaty oraz sklep znajdują się
przy ulicy Witkiewicza 19. Przedsięwzięcie to daje
miejscowym góralkom pracę i fach: po przejściu
odpowiedniego szkolenia prowadzonego przez
Kossecką zasiadają one do krosien, tkając kilimy
i batiki na podstawie jej projektów. Kilka lat później produkcja i zarząd przenoszą się do Warszawy, a Zakopane staje się jedną z filii (dwie inne
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Dodatek zakopiański
to Kcynia i Bydgoszcz). Marzenie stworzenia
własnego warsztatu pracy jest powodem przeprowadzenia się do Czorsztyna, w którym w 1932 r.
Kossecka zakłada „Warsztaty Spiskie”, a gdy te się
rozrastają, buduje obok swój dom: „Korytniankę”.
Wanda Kossecka czerpie inspiracje ze staropolskich kobierców i kilimów ludowych (jej punktem
wyjścia był kilim ukraiński), w charakterystyczny
sposób dobiera kolory. Jej prace „odznaczały się
subtelną kolorystyką i prostą, lecz harmonijną,

opartą na motywach roślinnych kompozycją”7.
Józef Grabowski porównuje impresjonistyczne łączenie kolorowych nitek Wandy Kosseckiej
do malarstwa Olgi Boznańskiej8. Grabowski widzi
w kompozycji i wzorze Kosseckiej wyraźnie polski
styl. Jej projekty odbiegają od modnych wówczas
7 W. Skoczylas, Wystawa podhalańskiego przemysłu artystycznego w Zakopanem, „Pani: pismo poświęcone kulturze
i estetyce życia” 9-10 1923, s. 44.; 8.
8 J. Grabowski, Kilimy nicią malowane, „Przemysł Ludowy
i Artystyczny” 2 1956, s. 33-34.

geometrycznych wzorów o kontrastowych barwach. Z czasem
kilimy nabierają cech podhalańskich, przedstawiając górską
roślinność i posiadając góralskie
nazwy (np. „Harnaś”). Działalność Kosseckiej otrzymuje entuzjastyczne recenzje.
Rok 1925
jest dla polskich artystów łaskawy. Na Międzynarodowej Wystawie Nowoczesnej Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu,
w której bierze udział piętnaście
tysięcy projektantów z ponad dwudziestu krajów,
docenione zostają ich nowatorskie projekty. Polscy
twórcy otrzymują ponad 200 nagród; wyróżnienie
otrzymują m.in. Zofia Stryjeńska i Józef Mehoffer. Sztuka polska wystrzeliła z Podhala na arenę
międzynarodową z wielkim hukiem - francuska
prasa uznaje polski pawilon za najlepszy9. Kapliczka Jana Szczepkowskiego, nagrodzona Grand
Prix, ozdobiona jest kilimami „Tarkosu”, które
wystawiano również w Grand Palais. Zdobywają
one złoty medal i dyplom honorowy. Kossecka
przedstawiała już wcześniej swoje wyroby na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej
w Monzy pod Mediolanem. Po tych pokazach
nowe zamówienia ruszają za granicą jak lawina.
Między innymi Muzeum Narodowe Sztokholmu
kupuje jeden z czarno-białych kilimów do swojej
kolekcji (Szwecja pozostanie stałym odbiorcą dzieł
Kosseckiej). Na Wystawie Tkanin Europy Północnej i Wschodniej w Luwrze zauważona zostaje
nie tylko wartość artystyczna wyrobów, ale też nowatorstwo, polegające na zastosowaniu wełny
przędzonej ręcznie (a więc nierówno) i barwionej
w sposób naturalny10. W Polsce Wanda Kossec-

Ekspozycja w pawilonie polskim prezentowana podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku.
Kaplica autorstwa rzeźbiarza, prof. Jana Szczepkowskiego. W dekoracji kaplicy wykorzystano kilimy autorstwa Kosseckiej.
Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygnatura 1-M-756-8.
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9 http://garvest.com/zawodowcy_sztuki_polskiej,154.html,
07.01.2020.
10 E. Wójtowicz, Tarkos i Warsztaty Spiskie na tle tkactwa
podhalańskiego, Lublin 1973.
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Pieczątka „Tarkosu” z podpisem Wandy Kosseckiej. Fot. Konstancja Depta

ka, jako jedna z pierwszych artystek, używa owej
ręcznie przędzonej wełny, która daje efekt bogatej
i żywej faktury.
Ostatnia zagraniczna wystawa Kosseckiej przed
II Wojną Światową odbywa się w Nowym Jorku,
gdzie zaprezentowany zostaje dywan strzyżony
oraz wełniany gobelin. W latach powojennych kilimy kierowane będą do „Cepelii”, która tworzyć
je będzie również po śmierci artystki w 1955 r.
Kossecka ożywiła i zmodyfikowała dawne tradycje kilimiarskie w Polsce. Kilimy jej autorstwa
co jakiś czas pojawiają się na aukcjach internetowych, ich kolory wciąż zachowują swą żywotność.
Stworzony przez Wandę Kossecką dom
w Czorsztynie, zwany od rodzinnej siedziby Korytnej „Korytnianką”, położony nad szmaragdowym
Dunajcem, był miejscem spotkań ludzi kultury i nauki. Zachowana księga gości dokumentuje odwiedziny takich postaci jak: Ludwik Hieronim Morsztyn, jego siostra Maria Morsztyn Górska, profesor
Witold Klinger czy profesor Władysław Stróżewski.
Jeden z najpiękniejszych wpisów jest pióra innego
„Zakopiańczyka” – Romana Brandstaettera: „Z serdecznym podziękowaniem za przepiękną poezję zaklętą w polskie kilimy. Czorsztyn 21.06.1953”.
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Kilim „Niezapominajki” Wandy Kosseckiej (fragment). Własność rodziny Wysockich. Fot. Konstancja Depta

Wanda Kossecka.
Poetry enchanted in Polish rugs
Wanda Kossecka, who devoted herself to the art of weaving, raised kilim to the level of art. In the 1920s, she inaugurated the very first weaving workshops in the region
of Podhale. In 1925, her kilims got an award at the International Exhibition of Modern Decorative and Industrial
Arts in Paris. In her works, she combined the Highland
traditions of weaving and own innovative ideas.
Keywords:
Wanda Kossecka, functional art, applied art, folk art,
kilim, Polish art, weaving

Wanda Kossecka z matką przy krośnie. Archiwum rodzinne Wysockich, autor nieznany.
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Detal kilimu „Niezapominajki”. Własność rodziny Wysockich.
Fot. Konstancja Depta

fot. Marek M. Berezowski
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Recenzja
Ogród o rozwidlających się ścieżkach.
Sytuacja etnologii
w Polsce

Janusz Barański
Etnologia i okolice.
Eseje antyperyferyjne
WUJ, Kraków 2010

Baczne śledzenie historii,
przyglądanie się dolom i niedolom polskiej etnologii,
upewnia obserwatora, iż
oto nie ma w niej momentów
ani chwil nieciekawych – jedne są wyrazistsze, inne mniej;
ich znaczenie zależy od tego,
pod jakim kątem się je zaprezentuje oraz którą spośród
rozmaitych okoliczności wskaże jako szczególnie atrakcyjną
albo ważną. Zrazu dobrze
znane fakty, gdy je inaczej
przedstawić, rozbijają kształtowany dotychczas ogląd historii, upatrywanych prawidłowości czy zdarzeń łączonych
na mocy przyzwyczajenia bądź
ustanowionej i obowiązującej
wersji. Takie też, choć tylko
połowicznie, wnioski przynosi
lektura książki Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyje; winno
się ją postrzegać jako próbę
domknięcia trwającej od ponad dziesięciolecia pełzającej
dyskusji na temat znaczenia,
kształtu, powinności i przyszłości etnologii w Polsce.
Czyniąc ogólne zestawienie,
wspomnianą książką wpisuje
się Janusz Barański do grona
publikacji takich jak: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia
wobec współczesności (1994),
O czym opowiada antropologiczna opowieść (1994),
Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią

(1995), Nie wszystko jest
oczywiste (1998), Rozum i etnografia (2003), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce
(2005), Znikające granice.
Antropologizacja nauki
i jej dyskursów (2009).
Praca Etnologia i okolice
– jakkolwiek rozchwiana
pod względem ważkości zebranego materiału i proporcji
między poszczególnymi częściami poczynionego zestawienia, na które składają się częstokroć gruntownie zmienione
teksty referatów i artykułów
publikowanych na przestrzeni
pierwszej dekady XXI wieku
(lata 1999-2010) – zdradza
ambicję redefinicji systemowego usytuowania rodzimej
wersji etnologii/antropologii
wobec szeroko rozumianej
współczesności oraz bieżących
prądów naukowych. Nie bez
znaczenia są częste nawiązania
do spuścizny Clifforda Geertza, usiłującego orzekać na temat całości kultury poprzez
wyodrębnianie coraz innych,
ściśle ze sobą powiązanych
systemów, takich jak myślenie potoczne, sztuka, religia
czy ideologia. Barański chce
jak gdyby dopełnić ów obraz
o równie istotne elementy,
znamienne dla praktyk życia
codziennego. Będzie to zatem
etykieta i normy zachowań,
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Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne
problem mundurków szkolnych odsłaniający mechanizmy enkulturacji, wojna jako
przekaz medialny, zakupy
jako praktyka kulturowa albo
styl życia, muzeum spełniające funkcje indoktrynacji oraz
mitologizacji, czy wreszcie
dom i zamieszkiwanie rozpisane na aspekty: społeczne,
rytualne, egzystencjalne, dotyczące autoekspresji czy odnoszące się do sposobów
komunikowania.
Nie pomyli się wiele ten, kto
uzna, iż związek między tymi
zagadnieniami jest przygodny
i na pierwszy rzut oka trudny
do spostrzeżenia. Przekłada się
to na spore dysonanse między
poszczególnymi częściami
książki, uwidaczniając równocześnie diametralną zmianę
stylu pisarskiego autora, odchodzącego od surowości języka naukowego ku swobodzie
eseistycznej formy. Gdyby pokusić się na rozdział materiału
między dwie osobne książki,
czytelnik zyskałby być może
bardziej spójne i przekonywające prace problemowe.
Pierwsza skupiałaby się
na statusie samej etnologii
(części: I Etnologia/antropologia, II Okolice etnologii,
ale bez rozdziału Wojna jako
system kulturowy), stanowiąc
autonomiczny przyczynek
bardzo potrzebnej rewizji historii dyscypliny, dokonujący
diametralnie różnej niż dotychczasowe oceny sytuacji
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i przemian, jakie zaszły w jej
łonie1. Druga (części: III Okolice rytuału, IV Okolice rzeczy),
nieobciążona teoretyczno‑historycznymi rozważaniami,
dawałaby sposobność zapoznania się z postulowanym
programem badania kultury
współczesnej rozpisanym
na konkretne przykłady,
jednocześnie nie unikając
odniesień teoretycznych. Ponadto, gdy Barański rozprawia
na temat statusu techniki
czy przedmiotu muzealnego,
stara się jak gdyby dopisać
suplement do publikowanego parę lat wcześniej Świata
rzeczy, skądinąd pozycji pionierskiej w kraju i istotnej
dla subdyscyplin zajmujących
się kulturą materialną. Ponadto pewnym mankamentem
układu Etnologii i okolic jest
spora liczba powtórzeń przedmiotowych powodowana opisanym doborem materiałów
składających się na książkę.
Taki układ usprawiedliwia
intencja, by po wskazaniu
bolączek polskiej etnologii/
antropologii i jałowych dróg,
jakie obrała, zaprezentować
1 Zob. W. Kuligowski, Antropologia
kultury w Polsce. Następne pokolenie?, „Lud” 88 2004, s. 143-167;
C. Robotycki, Antropologia kultury
w Polsce – projekt urzeczywistniony,
„Lud” 78 1995, s. 227-243; Z. Sokolewicz, Rewolucja, konflikt pokoleń,
czy kumulacja doświadczeń – zmiana
pytań badawczych w etnografii polskiej
po II wojnie światowej, [w:] A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz (red.), Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 15-35.

barbarzynca

formy działania oraz obszary
badań, które mogłyby służyć
przywróceniu przekonania
o wartości poznawczej rodzimej antropologii. Jednak
przedstawiony szereg przykładów zastosowań wiedzy antropologicznej zwyczajnie nie satysfakcjonuje. Czytelnik może
zatem mieć poczucie, iż brakuje wyrazistej ramy dla zaprezentowanych zagadnień,
przysłowiowej kropki nad „i”.
Niewątpliwie zamysłem Barańskiego jest chęć przywrócenia polskiej etnologii/antropologii życiu społecznemu,
lepsze jej osadzenie w obrębie
bieżących wydarzeń. Uzmysławia to tytułowa, postulowana
antyperyferyjność zwrócona przeciw marginalności,
na jaką skazali się w latach
dziewięćdziesiątych przedstawiciele dyscypliny, obierając
jako wektor badań rozmaicie
rozumiane obrzeża kultury.
Znamienne, że Barański woli
„okolice”, czyli coś pośredniego między tym, co określa się
jako „blisko” a „daleko”, czyli
wyznaczoną konkretność,
obszar rozciągający się naokół,
stanowiący określoną całość,
wyróżniony ze względu na cechy charakterystyczne. Innymi
słowy, stawia na zagadnienia
bezpośrednio powiązane z codziennością, możne niezbyt
oczywiste, by nie powiedzieć:
odznaczające się przeźroczystością, lecz przy tym szalenie
ważne dla życia społecznego.
Jak już zostało powiedziane,
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to próba – całkiem w duchu
Michela Montaigne’a – opisania rzeczywistości jako osobnych, choć wzajemnie powiązanych systemów, dających
ostatecznie obraz kultury.
Warto powrócić do pierwszych partii książki, by omówić ich znaczenie dla diagnozowanej sytuacji etnologii,
niepotrafiącej odnaleźć
własnej specyfiki względem
rozrastających się i coraz bardziej ekspansywnych nauk
kulturoznawczych na niełatwym rynku edukacyjnym.
Nie idzie tylko o względy
ekonomicznie czy pragmatyczne, lecz przede wszystkim
o dotknięcie paradygmatycznej podstawy etnologii
– istoty decydującej o sensowności uprawiania tej gałęzi
refleksji. Raz po raz wyrażana
troska znajduje uzasadnienie
w poczynaniach, jak i zaniechaniach poszczególnych
luminarzy, składających się
na szerszy i nieszczególnie
zadowalający – jak sugeruje
Barański – ogląd kondycji
dyscypliny. Zrazu ów głos
wyda się nieoczekiwanym,
gdyż przychodzi od przedstawiciela pokolenia będącego
bezpośrednim spadkobiercą
projektu „nowej etnologii
polskiej”. Warto zaznaczyć,
że jest to głos niezmiernie potrzebny, bowiem udaremnia
nazbyt dobre samopoczucie
tych, którzy zawierzyli przekonaniu, iż antropologia stała

się projektem urzeczywistnionym. Jest to również głos
krytyczny wobec perspektyw
postmodernistycznej i tekstualistycznej; padając z samego
ich serca znamionuje rodzaj
wyczerpania zaproponowanym uprzednio modelem
ironicznego komentatorstwa
czynionego z bezpiecznego
dystansu. Krakowski profesor
zwraca uwagę na konieczność
zawarcia kompromisu między
dotychczas wypracowanym
stylem uprawiania etnologii/
antropologii a nowszymi
– reprezentowanymi przez
gros młodego pokolenia
– trendami łączenia postawy
naukowej z zaangażowaniem społecznym. Wiąże się
to z powrotem do korzeni,
czyli wbrew sugestiom, że
antropolog – przerysowując
– może się obywać bez odniesienia do społeczeństwa albo
zachodzących w nim zjawisk,
czy też rzetelnych badań terenowych, co „oznaczałoby
antropologię bez kultury
czy wręcz bez człowieka”
(s. 50). Powaga sytuacji,
jak sugeruje Barański, polega
na pokusie łatwości uprawiania nowej wersji antropologii
gabinetowej, to znaczy takiej,
która doprowadziła do odcięcia się piśmiennictwa od życia
codziennego, a następnie
zaniku konkretnego człowieka (zastąpionego wdzięczną
i uogólnioną fantazją na jego
temat), od przynależnego
mu „świata codziennego

doświadczenia, recepcji i doznań, motywacji i nastrojów”
(s. 62), czyli abstrakcyjnej
metarefleksji. Choć autor
książki stara się nie przesądzać sytuacji, jednak myśl
płynąca z lektury prowadzi
do wniosku, że antropologia
uprawiana dla samej siebie,
jeśli nie stała się formą pustą,
to przynajmniej działalnością
nie do utrzymania, wymuszając konieczność ponownego
przepracowania powodów
dla których ktokolwiek miałby ją jeszcze uprawiać. Rzecz
jasna, jest to jedna z wielu
możliwości, jedna
z wielu ścieżek.
Zasadniczą tezą wyłożoną
na kartach Etnologii i okolic
jest, po pierwsze, przekonanie o istnieniu poważnego
impasu na temat przedmiotu
badań i powinności etnologii;
po drugie, wynikająca z powyższego konieczność przełamania stagnacji, choćby przez
wzgląd na kapitał rodzimej
tradycji metodologii i tematyki badań kultury zapoczątkowanych na początku
XIX w., a później kontynuowanych przez rozmaite osobistości i środowiska (z integrującą rolą Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).
Rozważając straty, jakie etnologia ponosi na rzecz kulturoznawstw rozmaitej maści,
Barański celnie punktuje
zachodzący na ich gruncie
„zwrot etnograficzny”, to jest
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Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne
wzrastające zainteresowanie
prowadzeniem badań terenowych, śmiało zarzuconych
lub marginalizowanych przez
samych „antropologów”.
Chęć przywrócenia należytej
rangi badaniom nie wiąże
się z naiwną, na wskroś romantyczną „mistyką empirii”
– niewinność została dawno
utracona, za czym przemawia
choćby dziedzictwo i dyskondycja after Writing Culture.
Idzie o to, by zrównoważyć
rozmaite tendencje, tak aby
dało się ocalić tożsamość dyscypliny, jednocześnie zwiększając jej konkurencyjność
względem sztucznie powoływanych do istnienia nowinkarskich subdyscyplin sezonowego charakteru, będących
raczej wypadkową ułomności
czy niewydolności systemu
szkolnictwa wyższego aniżeli
pochodzących z autentycznej potrzeby.

Wyłożony pogląd, który
bierze się nie tylko z troski,
ujawnia dumę z własnego
dziedzictwa. Warto omawiany zbiór esejów potraktować jako zachętę do studiowania pism rodzimych
autorów (dla Barańskiego
– co w obecnym dyskursie
zdominowanym przez obcobrzmiące nazwiska wydaje
się wręcz nie do pomyślenia
– w jakimś sensie Kazimierz
Moszyński jest niezgorszy
aniżeli Clifford Geertz),
aby dało się uniknąć mentalnego kolonializmu i chorobliwego a bezkrytycznego nowinkarstwa oraz aby antropologia uprawiana w Polsce nie
przypominała cyborga uzależnionego od teoretycznych
przeszczepów z antropologii
w wydaniu anglosaskim.
Można Etnologię i okolice
potraktować również jako

zachętę do poszukiwania
rodzimych (a przy tym konkurencyjnych względem zagranicznych) koncepcji podsuwanych przez niebanalnych
myślicieli takich jak Cezaria
Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa,
Stefan Czarnowski, Józef Obrębski, czy bardziej współcześnie: Katarzyna Kaniowska,
Czesław Robotycki, Anna
Zadrożyńska i wielu innych.
Ilustracją problemu niech będzie poparta szybką lustracją
kilku książkowych bibliografii
zdumiewająca nieobecność
pracy Kaniowskiej Opis.
Klucz do rozumienia kultury,
tak prędko przesłonionej
narastającą liczbą tłumaczeń
zagranicznych autorów. Podejrzenie, że i książka Barańskiego podzieli ten smutny
los, nie będzie krzepiące, lecz
raczej złowróżbne.
(2010)
Filip Wróblewski
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„Pedałem” w geja

Judith Butler
Walczące słowa. Mowa
nienawiści i polityka
performatywu
Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2010

Nie trzeba specjalnie się starać, aby natrafić albo usłyszeć
wzmianki, że coś jest „pedalskie” – niezależnie, czy będą
to dobranocki, ciuchy, sposób
zachowania się albo argumenty w dyskusji. Nieraz
publicznie mówi się o kimś:
„pedał” lub „ciota”, bez najmniejszego zażenowania,
podobnie jak upowszechnił
się przymiotnik „zajebisty”.
Są to nad wyraz wygodne
określenia, a przy tym
nośne ze względu na dobitność, służące deprecjonowaniu osób czy zachodzących zjawisk. Przyjęło się
również takie rozumienie
wskazanych epitetów, które
pozwala na ich użycie poza
kontekstem nienormatywnej
seksualności, przy każdorazowym do niej odesłaniu,
to znaczy wskazaniu, iż
jest ona nie na miejscu, zła,
niegodna, warta wyłącznie
wzgardy. O znaczeniu zdaje
się mówić znany wszystkim
kontekst społeczny, wiedza
kulturowa, której – jeśli
jest się jej użytkownikiem
– nie trzeba wcale werbalizować. A jeśli to nie wystarczy
za przykład, można przywołać
telewizyjną debatę poświęconą dyskryminacji z udziałem Elżbiety Radziszewskiej
(minister do spraw równego
traktowania), która wytknęła
swojemu oponentowi, że jest
gejem (wrzesień 2010 r.).

Co począć, w świetle opisanej
praktyki, z Januszem Palikotem zakładającym koszulkę
z napisem: „Jestem gejem”,
a następnie prowadzącym
nagonkę dotyczącą rzekomego homoseksualizmu
Jarosława Kaczyńskiego
(styczeń 2009 r.)?
Wobec kłopotów nastręczanych przez język oraz
pewne jego polityczne użycia, w samą porę ukazuje
się tłumaczenie Walczących
słów Judith Butler. Nie bez
znaczenia jest zarówno osoba
autorki – jawnej lesbijki,
od wielu lat propagującej
teorię queer, jak również
afiliacja serii wydawniczej,
w której ukazuje się książka,
mającej ambicję fundować
lewicowe idee. Jakkolwiek
powyższe aspekty tytułu
wskazują, że napisano i opublikowano kolejną „książkę
z tezą”, ciężko uznać ją za
poślednie dziełko agitatorskie. Jasnym jest obrany
przez Butler punkt wyjścia,
ale oddając sprawiedliwość
autorce, czytelnik nie ma poczucia, aby w jakimkolwiek
miejscu była ona stronnicza,
a raczej równie bezkompromisowo piętnuje homofobię
kręgów prawicowych, jak
i homonacjonalizm środowisk gejowskich. To gest
radykalnej uczciwości wobec
siebie i wobec czytelników.
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Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu
Na podejmowane w Walczących słowach zagadnienia
składają się cztery artykuły
publikowane w połowie lat
dziewięćdziesiątych; z grubsza dotyczą one ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej
Stanów Zjednoczonych. Zatem: zagadnienia penalizacji
tak zwanej mowy nienawiści,
zakazu pornografii, zniesionej niedawno zasady „nie pytaj, nie mów” (Don’t ask,
don’t tell), dotyczącej służby
osób homoseksualnych
w formacjach wojskowych,
jak również kwestii cenzury,
która przez Amerykanów jest
traktowana niemal obsesyjnie
ze względu na przywiązanie
do nadrzędnej wartości,
jaką stanowi wolność słowa.
To pełna pasji wypowiedź
intelektualistki mówiącej
niejako z samego środka
zdarzeń, w czym widać autentyczną troskę o współobywateli, zajmującej określone
stanowisko w ważnej debacie
społecznej.
Skrótowo nakreśliwszy
krąg zagadnień podejmowanych przez Butler, gdzie
stopień skomplikowania
argumentacji stron poszczególnych sporów wykracza
daleko poza ambicje niniejszej prezentacji, wypada
przedstawić stanowisko
zajmowane przez autorkę.
Za punkt wyjścia obrana
zostaje koncepcja aktów
mowy Johna Austina, wie-
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lokrotnie zresztą konfrontowana ze współczesnym
materiałem językowym.
Zaczerpnięta z niej koncepcja działania poprzez słowa
zostaje przełożona na sytuacje wypowiadania mowy
nienawiści oraz zdolności
słowa do ranienia, a pośrednio do bycia elementem
przemocy równie bolesnej
jak fizyczna. Oprócz illokucji, nacisk zostaje położony
na performatywny charakter
nazywania, mającego formę
ustanawiania podmiotu.
„Wzywanie” czy „wyzywanie” w przypadku mowy
nienawiści autorka kojarzy
z pojęciem interpelacji
wypracowanym na łamach
teorii ideologii Luisa
Althussera. Niezawodnie
wiążą się z nią aparaty
ideologiczne, stanowiące
przymiot władzy i wywołujące w ich użytkownikach
tendencję do zachowywania
się oraz myślenia w sposób
społecznie akceptowany.
Porządek ten uznawany
jest najczęściej za naturalny
– przez Rolanda Barthesa
zostałby najpewniej określony mianem mitologii,
jednak autorce Walczących
słów daleko do semiotyki,
jej rozważania bowiem idą
raczej po linii krytycznej
analizy dyskursu zapoczątkowanej przez Michela
Foucaulta, którego zresztą
wielokrotnie przywołuje
na kartach książki.
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Omawiana pozycja krytykuje
upolitycznienia społecznych
sposobów konstruowania
dyskursu homoseksualności.
Miało to miejsce w przypadku
oficjalnego stanowiska Armii Stanów Zjednoczonych,
gdzie publicznej deklaracji
podmiotu co do jego nienormatywnej seksualności Butler
przypisuje funkcję zakaźną
(w czym można widzieć związek jej myśli z rozpracowaną
przez Susan Sontag metaforyką choroby). Zatem przyznanie, że jest się gejem/lesbijką
(w tłumaczeniu znakomicie
oddane angielskie „I’m gay”
przez polskie „jestem homoseksualist[k]ą”) może zostać
uznane za napastliwe bądź
obraźliwe dla słuchających.
Rzecz jasna, Butler staje
po stronie możliwości wypowiadania, pozwalającej być
lub stawać się tym, o czym się
mówi. Nazwa bowiem, będąca samookreśleniem (np. gej,
osoba homoseksualna) bądź
narzuconą, często krzywdzącą
etykietą (np. „pedał”, „ciota”),
jest zaledwie częściowo zdeterminowana, przez co przyjęcie
imienia powinno być traktowane jako akt uruchamiający
twórczy proces samodefinicji.
Dzięki temu podmiot zyskuje
sprawczość względem samego
siebie, co pozwala mu się wywikłać z narzucanego dyskursu o odgórnie przewidzianym
repertuarze ról społecznych,
ustanawiając alternatywny
dla dominującego, emancy-
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Powyższe rozważania nakierowują na jeszcze jeden
aspekt linii argumentacyjnej
autorki, jakim jest debata
dotycząca kary i odpowiedzialności za posługiwanie
się mową nienawiści, której
tradycyjne ujęcia akademickie
czy jurystyczne przydawały
autonomię. Zdaniem Butler
ujęcie takie jest niesłuszne,
ponieważ na drodze legislacyjnej pozwala zwalczać zaledwie
przejawy, nie dotykając nawet
przyczyny. Prowadzone rozważania nie są jedynie błahą
grą językową, bowiem, jak zauważa autorka za Austinem,
za pomocą języka działamy
w określony sposób, robimy
coś językowi i językiem, a ponadto wytwarzamy go. Jakkolwiek autorka nie nazywa tego
wprost, jednak zajmowane
przez nią stanowisko jest niezmiernie bliskie koncepcjom
wypracowanym przez antropologię lingwistyczną, która
właśnie w języku upatruje
zasadniczego narzędzia pozwalającego ludziom kształtować
obrazy światów, w jakich żyją.

Mowa nienawiści jako jednocześnie temat i przedmiot
dyskursu, czyli to, co się
mówi (wypowiedź) i o czym
się mówi (metawypowiedź),
skłania do rozpatrywania uzasadnień wyroków sądowych
czy rozważań naukowych
na jej temat jako niefrasobliwej niezręczności namnażającej tego rodzaju wypowiedzi.
Podobny ogląd sytuacji
prowadzi Butler do wypracowania ujęcia pozwalającego rozprawić się z mową
nienawiści bez posiłkowania
się jej przywoływaniem. Zostaje zatem zaproponowane
pojęcie mowy wymuszonej,
obejmującej między innymi
mowę nienawiści.
Elegancja tej propozycji
polega również na sposobie
rozwiązania problemu odpowiedzialności. Zdaniem
autorki Walczących słów mowa
nienawiści ma charakter konwencji oderwanej od mówiącego, natomiast przywołanie
jej poprzez użycie na prawach
cytatu (to znaczy ewokowanie
macierzystego dla tej wypowiedzi dyskursu) każdorazowo
obarcza wypowiadającego odpowiedzialnością. Mowa wymuszona jest zatem tak umyślna, jak nieumyślna, przez
co uprawomocnia piekielny
krąg performatywnie ustanawiających się w języku podmiotów. Wobec tego nazwa,
ujmowana jako interpelacja,
wyznaczająca potencjalne konwencje wypowiedzi, jakimi

może posłużyć się podmiot,
wyodrębnia, naznacza i nadaje
substancjalność nazywanemu,
powołując go do społecznego istnienia. Dla przykładu,
rasistowska obelga jest nie tylko wypowiedzią, ale przede
wszystkim cytatem odsyłającym do językowej wspólnoty
z historią jej używania. Zatem
niekwestionowanym atutem
kategorii mowy wymuszonej
będzie odesłanie do formacji
dyskursywnej, współistotnej
aparatom władzy i dominacji,
przy czym warto zwrócić uwagę na ważkość zakwestionowania idealizacji aktu mowy
jako suwerennego działania,
pozwala ono bowiem wykazać
konwencjonalność mowy
nienawiści, a zatem
obnaża jej źródło.
Koncepcja zaproponowana
przez autorkę uwodzi nie tylko klarownością wywodu, ale
także możliwościami pragmatycznego zastosowania.
Jakkolwiek tekst Butler miejscami zbliża się do zaangażowanej społecznie publicystyki,
to nie sposób odmówić mu
zasadności pracy naukowej.
Poczyniona adaptacja wyjściowej koncepcji Austina daleko odbiega od wiernopoddańczej sztampy, co świadczy
nie tylko odwadze autorki,
lecz również jej nieprzeciętnej
pomysłowości.

fot. Marek M. Berezowski

pacyjny dyskurs odmieńczy.
Wniosek ów zostaje poparty
obserwacją dotyczącą powtarzania mowy nienawiści podczas terapii: paradoks przepracowywania traumy polega
na uśmierzającej repetycji,
pozwalającej oswoić obelgi
powodujące poczucie hańby,
przez co staje się możliwe afirmatywne ustanawianie inności podmiotu.

(2010)
Filip Wróblewski
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Ukąszeni wiarą

Dennis Covington
Zbawienie na Sand Mountain.
Nabożeństwa z wężami
w południowych Appalachach
Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2016

Nie znoszę reportaży pisanych
w pierwszej osobie i Dennisa
Covingtona za to, że napisał
właśnie taki reportaż. Ten
urodzony w 1948 roku
w największym mieście stanu
Alabama – Birmingham, amerykański dziennikarz, pracujący dla The New York Times’a
i Vogue’a pochodzi z Głębokiego Południa, o którym też
pisze w Zbawieniu na Sand
Mountain. Wydawać by się
mogło, że jego głos jest głosem
autochtona, który swoją siłę
powinien czerpać z doświadczenia. Nic bardziej mylnego.
Przygotowując prospekt książki, który skłoniłby chlebodawców do zainwestowania
w projekt wydawniczy, mający
przybliżyć życie i mentalność mieszkańców Południa,
Covington z dziecięcą wręcz
naiwnością nie przeczuwał
z czym przyjdzie mu się mierzyć. Pisze o tym rozbrajająco
szczerze: „umieściłem [w nim]
wszystko, co tylko przyszło mi
na myśl” (s. 191). Obok opisów ekstatycznych nabożeństw
„ludzi od węży”, w książce
miały się także znaleźć „terenowe wyścigi samochodowe,
pędzenie bimbru, zapasy z aligatorami i duchy konfederatów” (s. 191) – egzotyka i kram pełen atrakcji.
Literacki popis, ku uciesze
kulturalnej i oczytanej części
klasy średniej, zamieszkującej wielkie metropolie i ich

przedmieścia. Ale czego ci syci
i kosmopolityczni zwolennicy Demokratów mieliby się
spodziewać po ludziach z Południa? Wszak nie mogą sobie
inaczej wyobrazić potomków
plantatorów bawełny i właścicieli niewolników, wszystkich
tych którzy żarliwie hołdowali
segregacji rasowej (i pewnie
nadal tak myślą), aniżeli jako
bandy obdartusów i fanatyków religijnych o ciasnych
poglądach. Czego mieliby się
spodziewać czytelnicy Zbawienia po tych konserwatywnych
„białych śmieciach” zasiedlających przyczepy kempingowe?
Chcąc, nie chcąc przyznać się
do tego, że Covington
pielęgnuje ów stereotyp.
Bo czy wybór grupy, do której
zamierzał dotrzeć nie jest na
wskroś przeszyty stereotypowym myśleniem? Wiedziony
tęsknotą i bliżej nieokreślonym nerwem religijnym szukał
„tego samego, czego doświadczył jako dorastający chłopak”, potrzebował bowiem
„zachrypniętego i spoconego
kaznodziei z jakiejś zapadłej dziury, który by sięgnął
do swojej kieszeni i wyciągnął
grzebień” (s. 52). Poprzez
dokonany przez siebie wybór,
reporter nie tylko egzotyzuje
to co obce i niezrozumiałe, ale
też patologizuje grupę. Zainteresował się nią za sprawą próby morderstwa jakiej dopuścił
się przewodzący grupie kazno-
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Zbawienie na Sand Mountain
dzieja Glenn Summerford.
W atmosferze agresji rozstaje
się też ze wspólnotą do której
przystał zbierając materiał
do książki. Przemoc, jak klamra, spina narrację.
Ale jak pisać o średniej książce, która nie zachwyca? Co pisać o reportażu, względem
którego ma się wrażenie, że
coś w nim zgrzyta, że autor
nie jest do końca szczery
z Czytelnikiem (bo przecież
nie był szczery sam ze sobą,
ani tym bardziej uczciwy wobec członków społeczności
do której próbował się wkupić)? Co pisać o raczej przeciętnym reportażu, który jest
zarazem najlepiej znaną pracą
Covingtona? Cóż powiedzieć
o intencji autora twierdzącego,
że „pisze o ludziach, którzy
biorą węże do rąk, a nie o sobie” (s. 194), której fałsz
obnażają wątki obsesyjnego
wręcz wracania do własnego
ego, historii rodzinnych i kwestii tożsamości? Nudna i mdła
jest ta podróż przez oniryczne
rojenia i domniemania autora
na temat tego czym zajmował
się on, a czym jego rodzina.
Ku naszej sromocie, Covington doszukał się związku łączącego go z obserwowanymi
przez niego ludźmi. Jak informuje rozstrzelonym drukiem:
jego „pradziadek prawdopodobnie głosił kazania podczas
[uświęceniowych] nabożeństw
odprawianych na Sand Mountain” (s. 104). I już się rozlega
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donośne Alleluja! Do wtóru
z klaskaniem w amen corner jakie dla siebie stworzył w książce. Gdybym chciał to bez
większego wysiłku mógłbym
znaleźć to i owo łączące mnie
z Covingtonem. Tak jak jego
hipnotyzowały piece hutnicze
firmy Sloss i płynące z nich
rzeki stopionego żelaza (s. 12),
tak mnie fascynuje ogrom
kombinatu w Nowej Hucie.
Mamy coś wspólnego i bynajmniej nie jest to jedynie
nostalgia. Miałbym, wzorem
reportażysty, nużyć Czytelników opowieściami o własnym
ojcu hutniku, matce urzędniczce i innych jeszcze przodkach? Ja, potomek ubogich
chłopów z okolic sławnego
pod względem etnograficznym Zaborowa? Po co jednak
miałbym to robić, doszukując
się mniemanych podobieństw
z Covingtonem? I kogo
tak naprawdę mogłoby to zainteresować? Inne pytanie:
kogo ma to prawo obchodzić?
Autor Zbawienia zupełnie
nie kłopocze się podobnymi kwestiami. Widmowa
genealogia, która pozwala
mu się zbliżyć do „badanych”
(bo chyba tylko tak należy
określić ludzi, których potraktował jako przedmiot swojej
misji odkrywcy) służy zarówno
jako oś konstrukcyjna narracji,
jak też jako uparcie ponawiane
i perswazyjne wobec Czytelników uwierzytelnienie jego
poczynań. Wszystko po to,
by mógł uprawiać swoje
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reporterskie veni, vidi, vici
– pojechałem, posiedziałem,
napisałem. Doceńmy ten gest.
Tak głęboki stopień osadzenia
siebie w tekście, choć dyskursywnie rozpoznawany jako
znamię „pisarskiej uczciwości”, jest też piętą achillesową
reportażu. Wszystko przez to,
że autor tam jest i jest go całkiem sporo. Mnie ta obecność
mierzi i irytuje. Powtórzę,
co napisałem wcześniej:
nie cierpię tekstów pisanych
w pierwszej osobie. Najwyższy
czas zatem schować się za tekstem, by tym sposobem odsłonić książkę, by móc jej treść
cierpliwie wyłuskać z zaborczych ramion autora.
*
Alabama, podobnie jak stany
Georgia, Południowa Karolina, Mississippi oraz Luizjana
określane są wspólnym mianem Głębokiego Południa.
O ich specyfice kulturowej,
społecznej i politycznej na tle
całego kraju, decydują przede
wszystkim uwarunkowania historyczne. To właśnie na tym
obszarze znajdowały się plantacje bawełny uprawianej przez
niewolników, to także te stany
uformowały Konfederację
i wreszcie, obszar ten charakteryzuje największe zagęszczenie
populacji Afroamerykanów
określane przez socjologów
jako Czarny Pas (Black Belt).
Jednakże teren Sand Mountain zamieszkują głównie
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zubożali biali. Tytułowa góra
stanowi południowy kraniec
Appalachów przecinających
wschodnią część Stanów
Zjednoczonych, poczynając
od Nowej Anglii, a kończąc
właśnie na północnowschodnim krańcu Alabamy.
Ta część kraju zdecydowanie
odbiega od obrazów
z turystycznego prospektu
czy hollywoodzkiego filmu.
Rejon ten, ze względu
na inwestycje rządu
federalnego po II Wojnie
Światowej, przeżywał znaczne ożywienie, co oznaczało
„wyższe płace, lepszą opiekę
zdrowotną i mniejszą izolację
od świata” (s. 30) Z czasem
jednak podupadł na skutek
kolejnych kryzysów ekonomicznych, szczególnie tych
z końca lat 80. i początku 90.
Covington zdołał uchwycić
obraz nędzy przybierającej
na sile szczególnie w oddaleniu od ośrodków miejskich,
w prowincjonalnych wsiach
i miasteczkach. Jak pisał:
wiejskie okolice
są usiane wypalonymi
przyczepami kempingowymi, w których
dawniej mieszkano
jak w domach. Pełno tu też porzuconych samochodów,
zrujnowanych ferm
drobiu oraz solariów
i czynnych do późna
wypożyczalni kaset
wideo, tych wszech-

wrócenia i chrztu w Duchu
Świętym, co wiąże się z otwarciem na dary Ducha Świętego,
a przy tym jest oczekiwaniem
i przygotowywaniem się
na powtórne przyjście
Jezusa na świat.

obecnych totemów
kulturowej anomii.
Uprawia się przede
wszystkim marihuanę,
a najpopularniejszą
rozrywką są nielegalne
walki kogutów. (…)
Na terenach, które
dawniej nazywano
Pasem Biblijnym,
urok tego, co świeckie
i doczesne, zrodził poczucie wykorzenienia
i niepewności, a także
pogardę dla prawa
(s. 30-31).
Co równie ważne, obszar kraju
określany mianem Pasa Biblijnego (Bible Belt) odznacza się
tak silnym konserwatyzmem
światopoglądowym oraz
obyczajowym jak szczególną
aktywnością protestanckich
ruchów religijnych. Na tym
terenie dominującą grupę
stanowią baptyści, działa tam
również szereg grup reprezentujących inne, choć związane
ze sobą odłamy protestantyzmu. Są to między innymi:
ewangelikalni chrześcijanie,
zielonoświątkowcy oraz
członkowie ruchu uświęceniowego. Wspomniane odłamy
protestantyzmu osadzone
są w nurcie pobożnościowym,
wiążącym się ze szczególnego
rodzaju formami przeżywania i praktykowania duchowości. Jego przedstawiciele
wskazują potrzebę osobistej
relacji z Chrystusem, a także
konieczność świadomego na-

Spośród tego kręgu protestantyzmu wyłonił się nadzwyczaj oryginalny odłam
jakim są (w tłumaczeniu
Bartosza Hlebowicza) „ludzie
od węży” (Snake handling),
rozpoznawani za sprawą
poskramiania tych zwierząt w trakcie nabożeństw.
Za fundatora ruchu uchodzi George Went Hensley
(1881-1955), który spopularyzował tę niezwykłą praktykę. Dla postronnych może
się wydawać niedorzeczną
i ryzykowną, niemniej
stanowi logiczną konsekwencję form pobożności
wynikających z przekonania
o szczególnej działalności
Ducha Świętego i jego błogosławieństwach. Na gruncie
pentekostalizmu przyjęte
jest, że w trakcie nabożeństw
i uwielbień pobożność członków wspólnoty realizuje się
przez żarliwą modlitwę oraz
dary Ducha Świętego takie
jak: mówienie językami,
prorokowanie, uzdrawianie
chorych, błogosławieństwo
(nakładanie rąk), czy rozpoznawanie duchów i ich
wypędzanie. „Ludzie
od węży” do tych praktyk
dodali także element prób.
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Zbawienie na Sand Mountain
Polegają one na narażeniu
życia lub zdrowia na szwank,
bądź to przez picie trucizny,
bądź (co bardziej spektakularne) trzymanie i przekazywanie sobie jadowitych węży.
Wedle własnego przekonania,
w ten właśnie sposób dowodzą czystości własnej wiary
i jej autentyczności. Te ekspresyjne i głęboko ekstatyczne manifestacje pobożności
mają moc performatywną,
czego „ludzie od węży”
są doskonale świadomi,
gdyż (jak sami utrzymują)
w odróżnieniu od nich inni
chrześcijanie „znają formy
pobożności, ale nie pojmują
mocy” (s. 58). Gest zawierzenia Bogu, dokonujący
się przez przyzwolenie na
własną śmierć odsłania tajemnicę, bowiem „w akcie
znikania jest moc, a w samozatraceniu – zwycięstwo”
(s. 136). Złożenie siebie
w ofierze, jako żywe świadectwo, stanowi emanację
obecności i działania Ducha
Świętego „znaczenia tak intensywnego, iż nie jesteśmy
w stanie go pojąć” (s. 161).
Wobec czasów ostatecznych
i skażenia świata grzechem,
panowanie nad wężami
upostaciowującymi upadek
jest widomą oznaką błogosławieństwa. Jej zadaniem jest
również umacnianie wiary.
W kontekście opisanych
powyżej zmagań i walki duchowej, jaką prowadzą członkowie ortodoksyjnych wspól-
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not działających na terenie
Sand Mountain, „tragedią
jest nie śmierć konkretnego
człowieka, ale to, że świat
nie potrafi przyjąć Ewangelii,
którą ten człowiek, ryzykując
własne życie, próbuje potwierdzić” (s. 147). Oto istota zjawiska. Należy docenić,
że Covingtonowi udało się
zrozumieć oddolną perspektywę opisywanych przez niego ludzi, stało się to możliwe
dzięki zawieszeniu sądów
i uprzedzeń z którymi reporter przystępował do realizacji projektu.
Covington, skupiając się
na zgoła innych kwestiach,
niejako mimochodem przedstawia rys socjologiczny wspólnot „ludzi od węży” i innych
grup religijnych tego pokroju.
Istotny wyróżnik stanowi tutaj
zdolność samoidentyfikacji
a także czynienie rozróżnienia
w oparciu o stopień gorliwości
w głoszeniu Ewangelii. Bohaterów reportera nie interesuje
„chrześcijaństwo bez pasji”
(s. 141), a za takich mają
członków innych wspólnot,
szczególnie miejskich. Na tle
religijnym rozgrywa się bowiem dużo poważniejszy konflikt między klasami społecznymi, zarówno na poziomie
kapitału ekonomicznego jak
i symbolicznego. Autor Zbawienia śledząc procesy historyczne prowadzące do secesji
na łonie amerykańskiego protestantyzmu zauważa:
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Kościół metodystyczny, zasilony przez
wywodzących się
ze średniej klasy
mieszkańców miast,
oficjalnie zdystansował się od pochodzących ze wsi i przeważnie ubogich wiernych,
którzy poważnie
traktowali uświęcenie
i dary Ducha Świętego (s. 104).
Książka odmalowuje zatem
nie tylko relacje religijne panujące w Stanach Zjednoczonych (do czego doskonałym
pretekstem jest opisywana
grupa), ale też pozwala
na szerszy ogląd kwestii społecznych, w tym tworzenia
się stref ubóstwa i rosnącej
niesprawiedliwości. Jeśli
potraktować Zbawienie jako
źródło informacji, to okaże
się ono czymś w rodzaju publicystycznego raportu antropologicznego poświęconego
kulturze ubóstwa. Jest to bowiem wiwisekcja mechanizmów i warunków prowadzących do wytworzenia się tak
bardzo specyficznych segmentów subkultury odznaczającej
się osobnym sposobem życia
oraz zbiorem wartości i wzorów zachowań pozwalających
na adaptowanie się do trudnych warunków życia i przetrwanie. W pewnym sensie
praca Covingtona, obok Detroit Charlie’go LeDuff i Obcych we własnym kraju Arlie
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Russell Hochschild, sytuuje
się w intrygującym spektrum
reportaży opowiadających
o Ameryce spoza amerykańskiego snu. Warto ją zatem
czytać jako raport z postępującego procesu.
Zagadnienie religijności
i stosunków społecznych jest
zasadniczym tematem opublikowanej w 1995 roku książki.
Niemniej ma ona jeszcze
jednego, mniej oczywistego
bohatera. Węże - to niemi
świadkowie (i ofiary) praktyk
tej subkultury religijnej. Covington nie problematyzuje
ich obecności, nie wspominając nawet o sprawczości tych
zwierząt, na to możemy sobie
pozwolić dopiero w dobie
zwrotu posthumanistycznego. Uważna lektura książki
(w szczególności zaś specjalistycznych przypisów tłumacza)
uzmysławia jak wiele gatunków węży występuje na terenie
Alabamy i jak wiele z nich jest
wykorzystywanych w trakcie
nabożeństw. Zwierzęta są
odławiane ze środowiska naturalnego i hodowane. Ludzie
traktują je najczęściej w sposób
użytkowy, „używają ich” nim
zdechną (s. 144). Z posiadaniem węży wiąże się zatem
szereg wzajemnie powiązanych
wymiarów kultury. Stanowią
one rodzaj dobra symbolicznego i ekonomicznego. Wpisują
się nie tylko w logikę handlu,
ale też w logikę daru i statusu.
Reporter poświęca tej kwestii
obszerniejszy komentarz:

W niewoli grzechotniki
drzewne mogą żyć nawet
trzydzieści lat. Jednak
gdy trafią do osób wykorzystujących je podczas
nabożeństw, żyją o wiele
krócej, często są w stanie
przetrwać w niewoli
niecały rok. Widziałem,
jak grzechotniki drzewne umierały na rękach
ludzi. Nie są stworzone
do tego, by nimi pomiatać. Czasami wierni
o nie dbają i po kilku
miesiącach po prostu
wypuszczają na wolność.
Ludzie od węży nie lubią trzymać okazów
wyglądających na zmizerowane i zawsze szukają
nowych, nieustannie
wymieniając jedne
gady na inne. W kościołach przekazywanie
sobie węży po nabożeństwie jest rytuałem,
tak jak w innych kręgach częstowanie brandy
albo poobiednie palenie
papierosów czy ręcznie zawijanych cygar.
Niektórzy wierni sami
regularnie łapią swoje
węże, najczęściej używając konwencjonalnych
metod i narzędzi, takich
jak kij z pętlą, płócienny
worek lub poszewka
na poduszkę. Niektórzy
biorą węże do ręki
już podczas łowów.
Inni kupują gady
od profesjonalnych
sprzedawców (s. 119).

Branie węży do ręki było
udziałem samego reportera,
ten bowiem jako chłopiec,
bawiąc się szukał i wielokrotnie próbował łapać niegroźne
okazy węży wodnych. To doświadczenie powtórzyło się
także podczas nabożeństw,
lecz w innym wymiarze. Panowanie nad wężami i związane z tym niebezpieczeństwo
polegające przede wszystkim
na nieprzewidywalności zwierzęcia pozwoliło mu na dotarcie do jądra wartości
wyznawanych przez tych
ludzi – węże były do tego
środkiem. Ich znaczenie
bierze się nie tylko z bogatej
symboliki jaką im przydano
na gruncie chrześcijaństwa,
lecz również z faktu kąsania:
„ukąszenie węża jest niczym
w porównaniu z ukąszeniem
innego człowieka” (s. 186).
Śledzenie praktyk związanych
z „używaniem” tych gadów
i analizowanie relacji zawiązujących się na przecięciu
świata ludzkiego z dzikim,
wydaje się wartym uwagi
tropem podczas lektury.
Tym bardziej, że status węży
w tych warunkach wydaje się
niedookreślony. Nie są traktowane jak domowi pupile,
ale też nie są szkodnikami.
Choć Covington tego nie
czynni, to może warto popatrzeć na owe pełzające
stworzenia z jakimś rodzajem
sympatii. Węże nie proszą się
by być naszymi pośrednikami
w relacjach z Bogiem,
to bardziej ludzka materia.
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Zbawienie na Sand Mountain
Osobny problem stanowi
warsztat dziennikarski i związana z nim etyka. Postawa
Covingtona nie jest pod tym
względem ani jasna, ani konsekwentna. Możemy się
cieszyć, że temu reporterowi
udało się dość głęboko wejść
w opisywaną wspólnotę.
Zżył się z ludźmi, sam stał się
dla nich kimś ważnym i bliskim (przynajmniej dla niektórych) jak sam pisze:
„stałem się jednym z nich”
(s. 191). Wielokrotnie pisze
o nich z empatią, zaś sposób
w jaki to robi, ukazuje wysiłek wkładany przez niego
w próby zrozumienia tych ludzi. Niemniej, jego postępowanie jest niejednoznaczne.
Z jednej strony przystępuje
do pracy jako dziennikarz,
a z drugiej liczy na jakiś
rodzaj zrozumienia z ich
strony. Ujawniając tajemnice
opisywanych przez siebie
ludzi, ich ambicje, troski,
nadzieje i najskrytsze obawy,
łudzi się, że „relacja między
dziennikarzem a tymi, o których on pisze, często jest niewypowiedzianą na głos konspiracją” (s. 60). Sęk w tym,
że nie wiemy czy ci ludzie
życzyliby sobie być przedstawieni tak jak to robi Covington. Słowo „konspiracja” jest
tu znaczącym naddatkiem.
Nie chodzi tu o roztrząsania
dotyczące prawa do reprezentacji, bo gdyby je w całości
scedować na opisywanych
mielibyśmy do czynienia
wyłącznie z laurkami. A prze-
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cież nie o to toczy się gra,
liczy się elementarny poziom
uczciwości. Amerykański
reporter zauważa wprawdzie,
że „być może miarą [jego] zażyłości z tymi ludźmi jest to,
że w końcu dostrzegł także
ich wady. Oni z pewnością
zauważyli [jego] słabe strony”
(s. 168). Problem polega
na tym, że opis jest jednostronny i autor nie ujawni
nic, czego nie chciałby o sobie powiedzieć. To on decyduje o sobie i on decyduje
w ich imieniu. W innym
miejscu odsłania własny
cynizm i instrumentalizm
pisząc o odpowiedzi jakiej
udzielił na pytanie jednego z członków wspólnoty
o temat przygotowywanej
przez siebie książki. Nie
tylko zaniechał wyprowadzenia swojego rozmówcy
z błędnej interpretacji przyświecających mu intencji
– ten bowiem odczytał pracę
reportera jako chęć głoszenia
Ewangelii (s. 26-27), ale też
racjonalizował przed sobą
takie postępowanie:
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Przytaknąłem, ale
zastanawiałem się,
czy w tym momencie
brat Carl zdawał sobie sprawę z oszustwa
skrytego w relacjach,
jakie dziennikarz
nawiązuje z opisywanymi osobami. Zastanawiałem się czy jest
gotowy na taniec,

który prędzej czy później miał ze mną zatańczyć (s. 27).
Wiele pewnie można by pisać
na temat postępowania autora
Zbawienia na Sand Mountain,
różnie też można oceniać zasadność podejmowanych przez
niego działań i przeświecających im motywacji. Nie jest
to jednak miejsce na tego
rodzaju podsumowania, o tym
powinien zdecydować każdy
czytelnik. Warto jednak pamiętać wątpliwość związaną
z przekonaniem, że cel uświęca
środki, bo nigdy nie wiadomo
jaką cenę przyjdzie za to płacić
i kto ją poniesie…
*
Reportaż Dennisa Covingtona jest dziełem literacko
nierównym, niepozbawionym
polotu i lepszych momentów.
To co zachęca po sięgnięcie
do niego, to oryginalna tematyka, której reportaż został
poświęcony. Pozwala ona
na wgląd w życie hermetycznych grup religijnych funkcjonujących na obrzeżach
głównego nurtu życia społecznego i religijnego. Ten podwójny margines uzmysławia
jak „szaleństwo i religia są sobie bardzo bliskie” (s. 141).
Czytając Zbawienie można się
zatem przekonać jak bardzo
cienka jest ta granica i jak
ogromna bliskość je dzieli.
Filip Wróblewski

fot. Marek M. Berezowski
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Mędrca szkiełko i oko

Jakub Dziewit, Małgorzata
Kołodziej, Adam Pisarek (red.)
Patrzenie i widzenie
w kontekstach
kulturoznawczych
grupakulturalna.pl,
Katowice 2016

Związane ze środowiskiem
śląskich kulturoznawców stosunkowo młode wydawnictwo
grupakulturalna.pl w swej
strategii rynkowej umiejętnie łączy politykę otwartości
(jej książki są także udostępniane jako pliki pdf w otwartym dostępie) ze starannością
o detale i elegancją, co przekłada się na jakość i atrakcyjność
oferowanych publikacji. W ramach dopracowanej edytorsko
i typograficznie serii „Historia
i Teoria Kultury” ukazał
się niedawno tom Patrzenie
i widzenie w kontekstach kulturoznawczych pod redakcją
Jakuba Dziewita, Małgorzaty
Kołodziej i Adama Pisarka.
Wskazany tom to obszerna
monografia będąca rezultatem
konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet
Śląski w Katowicach. Co znamienne, poruszana w nim
tematyka jest zbieżna z treścią
innych książek dotychczas
opublikowanych w serii i, tak
jak one, ogniskuje się wokół
kwestii związanych z rozmaitymi aspektami percepcji
wzrokowej. Tym samym czytelnik otrzymuje zbiór osiemnastu tekstów poświęconych
widzeniu i patrzeniu rozpatrywanemu przede wszystkim
jako fenomen kulturowy.
Cały tom podzielono zaś
na trzy części. Pierwsza, którą
omówię obszerniej nieco póź-

niej, zawiera teksty przyjmujące perspektywę antropologiczną bądź stanowiące studia
z zakresu historii kultury.
Część druga została poświęcona widzeniu i wizualności ujmowanym za pośrednictwem
treści szeroko rozumianych
tekstów kultury, takich jak
film fabularny, animacja, fotografia czy literatura. Otwierający ją artykuł Mariusza
Gołąba dotyczy przede wszystkim sposobów i technik obrazowania stosowanych w sztukach wizualnych (w oparciu
o materiały filmowe i fotograficzne) oraz ich porównania z wybranymi poetykami
literackimi. Podobnie kwestie
oglądu otaczającej rzeczywistości ujmują autorzy dwóch
kolejnych tekstów: Kamil Kozakowski analizuje poświęconą
Barcelonie powieść Eduarda
Mendozy, a Agnieszka Rygol
dokonuje komparatystycznego
porównania wybranych dzieł
Jarosława Iwaszkiewicza oraz
Josifa Brodskiego. Ku kinematografii zwracają się autorzy
kolejnych trzech tekstów.
Karolina Kostyra przedstawia
sposoby obrazowania inności
w kinematografii radzieckiej
lat 60. i 70., oparte głównie
na różnicach etnicznych.
Pozostałe dwa teksty dedykowane „ruchomym obrazkom”
dotyczą japońskiej anime, postrzeganej przez autorów jako
swoisty klucz do rozumienia
tamtejszej kultury. Z lektury

barbarzynca 1 (22) 2016/2017

195

Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych
tekstów małżeństwa Heleny Jadwiszczok-Molenckiej
i Jacka Molenckiego, a także
Marii Pawlickiej znać nie tylko sporą wiedzę, lecz również
fascynację. Trudno jednak
oprzeć się wrażeniu, że teksty
te wprawdzie nieumyślnie,
ale jednak wpisują się w trend
egzotyzacji badanych zjawisk.
Artykuł Molenckich dostarcza
także dodatkowych trudności. Mianowicie z podtytułu,
w którym mowa „o kompetencjach interpretacyjnych
odbiorców”, można wnosić,
że artykuł został poparty badaniami audytorium, a jest
tylko rekonstrukcją sposobów
interpretacji schematów fabularnych, czym nie odnosi się
do szeroko rozumianej kategorii odbiorców. Sprowadza
ją raczej do samych badaczy
-autorów. Na dodatek sposób
wykorzystania kategorii „opisu
gęstego” – przysposobionej
antropologii przez Clifforda
Geertza za Gilbertem Ryle’am
– musi budzić uzasadnione
wątpliwości. Kategoria ta zostaje w zasadzie sprowadzona
do płaszczyzny znaczeniowej,
rozpatrywanej w przypadku
animacji tylko w trzech warstwach (wizualnej, fabularnej
i seryjnej), za to z kompletnym
pominięciem tego, co najbardziej istotne u Geertza, to jest
praktyk i działań, za pośrednictwem których owe znaczenia się ujawniają. Omawiany
blok zamyka artykuł Justyny
Budzik poświęcony poetyce
i oddziaływaniu fotografii
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na użytkownika. Autorkę
szczególnie interesowała możliwość wykorzystania autoportretów w pracy warsztatowej
i edukacyjnej.
W części trzeciej redaktorzy
zebrali artykuły traktujące
przede wszystkim o zapośredniczonych sposobach
widzenia oraz o roli mediów
we współczesnej kulturze. Artykuły Agaty Koprowicz i Jagody Sałaj stanowią nie tylko
omówienie wykorzystywania
konkretnych technologii i ich
wpływu na ludzi, ale pokazują
wymiary szczególnej dyspozycji, która powstaje na styku
ciała z maszyną. Z kolei teksty
Marcina Chojnickiego i Bartosza Kłody-Staniecki podejmują wątek przeniesienia technologii widzenia i perspektywy
do środowiska wirtualnego
gier komputerowych i wideo.
Tym, co interesuje obu autorów, jest sposób wkomponowania interfejsów graficznych
w mechanikę świata przedstawionego i takie ich oddziaływanie na pole widzenia
użytkownika, które upłynnia
immersję. Zamykający książkę artykuł Ewy Walewskiej
stanowi intrygujące studium
nawigacji przestrzennej, m.in.
sposobów, w jakich media i
nowe technologie zapośredniczają bądź substytuują doświadczenie podróżowania.
Warto wrócić do odroczonego
omówienia części pierwszej,
która przez wzgląd na po-
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dejmowaną w niej tematykę
wydaje się szczególnie interesująca dla antropologa, a przez
to doprasza się obszerniejszego
komentarza. Teksty składające
się na ten blok można przyporządkować dwóm obszarom
– antropologii jako dyscyplinie naukowej oraz wystawiennictwu muzealnemu jako
szczególnemu fenomenowi
kulturowemu poniekąd związanemu z antropologią.
Tom otwiera artykuł Jakuba
Dziewita i Adama Pisarka,
będący próbą nakreślenia
związków między antropologią a fotografią, ujmowaną
zarówno jako samodzielne
zjawisko, jak i jako narzędzie
pracy. Za kluczową uznają
paralelę między antropologią
a fotografią, na którą wielokrotnie w swoich tekstach
zwracał uwagę Christopher
Pinney. Spostrzeżenie to oraz
szczególna predylekcja, jaką
Dziewit darzy fotografię,
pozwala autorom artykułu
na przeprowadzenie analogii
między ciemnią fotograficzną
a tym, co zostaje w artykule
ujęte jako „ciemnia antropologiczna”. Co ciekawe,
w koncepcji tej na pierwszy
plan wysuwają się „produkty”
badań terenowych (konkretne
dane, takie jak transkrypcje
wywiadów czy fotografie) oraz
prowadzące do ich powstania
„procedury”. One bowiem
wyznaczają ramy procesu
zmierzającego do „zdjęcia”
rzeczywistości w postaci opisu
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bądź monografii. Propozycja
ta wydaje się zasadna, a przy
tym inspirująca, niemniej jak
to z analogiami bywa, jej wykorzystanie czyni statycznym to, co w trakcie badań
i procesu budowania wiedzy
antropologicznej jest dynamiczne. Autorzy utrzymują,
że wprawdzie „ciemni antropologicznej nie da się ograniczyć do tak symptomatycznej
przestrzeni” (s. 26), jednak
trudno oprzeć się wrażeniu,
że podjęta przez nich próba
dowartościowania badań terenowych (czy aby naprawdę
tak bardzo potrzebna i, jeśli
już, to komu?) niesie ze sobą,
wbrew ich intencjom, ryzyko
sprowadzenia antropologii
przede wszystkim do wymiaru
tekstowego. Zaproponowana
koncepcja intuicyjnie wydaje
się trafna i poręczna, niemniej
nie sądzę, by się przyjęła,
przynajmniej nie wśród samych antropologów przyzwyczajonych do postrzegania
swojej działalności zawodowej
jako swoiście osobnej i wyjątkowej. Warto podkreślić
spore i szerokie rozeznanie
autorów w literaturze antropologicznej, krajowej
i zagranicznej. Tym niemniej
pewne twierdzenia Dziewita
i Pisarka budzą zdziwienie,
np. że wszystkie wydania
Notes and Queries on the Anthropology mają uwidaczniać
rolę aparatu fotograficznego
w badaniach antropometrycznych, co przecież nie jest

prawdą. Pobieżne przejrzenie
pierwszych wydań (z 1874
i 1892 roku) uzmysławia, że
fotografia była wówczas jeszcze peryferyjnym narzędziem,
zaś większą rolę odgrywały instrumenty pomiarowe. Stopniową zmianę rangi aparatu
fotograficznego jako narzędzia
badawczego nakreślił mimochodem James Urry w swym
studium poświęconym rozwojowi metodologii badań terenowych u zarania brytyjskiej
antropologii społecznej.
Artykuł Marka Pacukiewicza
został poświęcony specyfice
filmu etnograficznego. Autor
dokonuje rekapitulacji nie
tylko założeń teoretycznych
oraz wartości epistemologicznej tego rodzaju dokumentacji, lecz również przygląda
się związanym z nią konwencjom i dyskursom tworzącym
wskazany obszar wiedzy.
Czyniąc zadość maksymie
refleksyjności, stara się on obnażyć mitologiki rządzące
dyskursem antropologicznym, dzięki czemu zasadnie
krytykuje swoistą amnezję
antropologów, którzy nieraz,
posługując się filmem jako
narzędziem dokumentacji,
„często zapominają, że opis
jest konstruktem i narzędziem” (s. 40).
Nieco odmiennie do kwestii
wizualności w antropologii
podchodzi Małgorzata Kołodziej, która na podstawie

tekstów Bronisława Malinowskiego, a także refleksji
Claude’a Levi-Straussa i Paula
Rabinowa stara się zrekonstruować sposób i rolę patrzenia
u antropologów. Przyznam,
jest to tekst kontrowersyjny.
Autorka bowiem nie tylko
literalnie odczytuje tekst
Dziennika oraz zapewnienia
czynione przez Malinowskiego
we wstępie do Argonautów
zachodniego Pacyfiku, lecz
równie dosłownie traktuje
to, co zwykło się w naukach
społecznych określać mianem
obserwacji bądź obserwacji
uczestniczącej (s. 48-49).
Tym samym prowadzenie
badań etnograficznych zostaje
zrównane przede wszystkim
ze sposobem patrzenia, zaś
doświadczenie terenu równa
się temu, co spostrzeżone.
Sam opis, jako to, co zapamiętane, polega – jak rozumuje
Kołodziej – na „przełożeniu
wizualnego (m.in. zachowania
ludzi), na słowa mające te zachowania dookreślić, opisać
i poddać interpretacji” (s. 50);
tego przekładu dokonuje antropolog „przelewając obrazy
zachowane w umyśle na kartkę
papieru” (s. 53). Praktykujący
antropolog, któremu daleko
do badacza gabinetowego,
całkiem zasadnie spyta: a gdzie
podziały się pozostałe zmysły?
Co ze smakiem serwowanych
potraw, co z zapachem wiosek
zalatujących smrodem obornika i ludzkim potem? Gdzie się
podziała miękkość tkanin lub
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faktura wyrobów rzemieślniczych? Wreszcie, co ze skrzypieniem kół wozów, melodyjnością obcej mowy czy dźwiękami codziennej krzątaniny?
Brak ten da się najpewniej
tłumaczyć zogniskowaniem
uwagi tylko na jednym aspekcie poznania antropologicznego, lecz będzie to zawsze wyjaśnienie doraźne. Każdy rodzaj
obserwacji uskutecznianej
w ramach nauk społecznych
ma to do siebie, że angażuje
wszystkie zmysły jednocześnie.
Tym bardziej niezrozumiały
wydaje się wybór przyjętej
przez autorkę perspektywy, sytuującej wywód w wielokrotnie krytykowanym dyskursie
okulocentrycznym. Marną
ucieczką od tego problemu jest
też zwrócenie uwagi na inny
aspekt widzenia w antropologii, wiążący się z metaforyczną
figurą „spojrzenia z oddali” – dystansu poznawczego
i zwierciadlanego odbicia,
za pośrednictwem którego antropolog nadaje kształt własnej
refleksyjności. Spostrzeżenia
Kołodziej są jak najbardziej
zasadne, lecz brakuje im właściwych proporcji i kontekstu
by stały się przekonującymi.
Artykuł Katarzyny Maniak,
dla odmiany, kieruje uwagę
czytelników w inną stronę.
Krakowską antropolog interesuje przede wszystkim praktyczny wymiar wizualności
i naoczności etnograficznego
dyskursu materializującego się
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za pomocą wystawiennictwa
muzealnego i tematycznego.
Maniak obnaża i analizuje
kompleksy ekspozycyjne
wybranych wystaw, by zrekonstruować sposób, w jaki
organizują one i dyscyplinują
spojrzenie zwiedzających.
Pozwala to autorce na dokonanie dekonstrukcji figury
Innego wpisanej w dyskurs
antropologiczny. Co istotne,
analizę prowadzi ona nie tylko
w oparciu o materiał i opisy historyczne, lecz również
odnosi się do współczesnych
przykładów i danych z prowadzonych przez siebie badań
terenowych. Umiejętne połączenie teorii z materiałem
empirycznym czyni tekst
Maniak niezmiernie ciekawym
studium na temat wystawiennictwa etnograficznego i jego
poznawczych uwikłań.
Z kolei Agata Stronciwilk
swoją refleksję poświęciła
znaczeniu i sposobom funkcjonowania w polskiej sztuce
współczesnej techniki malarstwa iluzyjnego trompe-l’œil.
Na przykładzie wybranych
prac kilku artystów omówione
zostają strategie gry obrazem
prowadzące do ustalania
i reinterpretacji związków reprezentacji z rzeczywistością.
Część pierwszą zamyka tekst
Jakuba Jakubaszka dotyczący popularnych pod koniec
XIX wieku wystaw światowych
i krajowych, służących rozwojowi handlu, jak i prezentacji
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nowych gałęzi przemysłu
i unaocznianiu postępu cywilizacyjnego. Zjawisko wystaw
Jakubaszek analizuje w oparciu
o bogaty materiał źródłowy
– zaczerpnięty z archiwów,
a w szczególności z ówczesnej
prasy. Rzetelna kwerenda nie
tylko dostarczyła dowodów
empirycznych podbudowując
ciekawy wywód, ale przede
wszystkim umożliwiła rekonstrukcję tego, jak ówczesny
spektakl dla mas inkarnował
idee nowoczesności żenione
ze szlacheckim imaginarium,
którym podbudowana jest
polska kultura. Jakubaszek,
zwracając się ku peryferiom,
ku temu, co zrazu niepozorne,
zapomniane i marginalne,
ze swadą odsłonił kwestie centralne dla charakteru rodzimego społeczeństwa.
Tom Patrzenie i widzenie
w kontekstach kulturoznawczych jest przemyślaną, dobrze
przygotowaną i opracowaną
monografią dotyczącą cieszącego się popularnością
tematu, jaki stanowi wizualny
aspekt współczesnej kultury.
Jego lektura da czytelnikom
bez wątpienia pogląd na mnogość wątków i kierunków
refleksji, obieranymi przez
współczesną humanistykę.
W książce można również
znaleźć wiele inspiracji i tropów do dalszych poszukiwań
intelektualnych.
Filip Wróblewski
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Fotograf numeru
Fotograf numeru

Marek M. Berezowski

fot. Marek M. Berezowski

Urodzony w 1983 roku w Warszawie, fotograf i antropolog kultury. Doktorant
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej WH UW, absolwent fotografii
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nagradzany w konkursach prasowych BZ WBK Press Foto 2014
i 2016, Newsreportaż 2008, laureat konkursu Leica Street Photo 2016, zdobywca
dziesięciu honorowych wyróżnień konkursu IPA w 2016. Stypendysta programu
„Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2016 roku. Prezentował
prace między innymi podczas Miesiąca Fotografii w Los Angeles, The Boutographies
– Rencontres Photographiques w Montpellier, na Festiwalu Photon w Walencji,
Warsaw Photo Days i Eastreet. Preferuje
długoterminowe projekty dokumentalne:
„Little Bosnia” prowadzone w Kosowie
(2007-2011), wojna w Donbasie (od 2015),
„Citymorphosis” w Polsce, Chinach, Rosji
i Niemczech (2013-2017). W 2017 ukazała
się fotoksiążka Citymorphosis o przemianach miast dawnego bloku wschodniego.
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Fotografie autorstwa Marka M. Berezowskiego:

okładka:

Petersburg, Rosja, 2014.

116

4-5

Protest związkowców. Warszawa, Polska 2013.

13

Bazar na stadionie Olimpia, z cyklu „Szara strefa”. Fotografia
prezentowana podczas wystawy „Cargo”. Warszawa, Polska 2015.

20

Blokpost Zajcewe, 18 km od linii frontu. Ukraina 2015.

Mistrzostwa Euro 2012. Przed meczem doszło do walk między polskimi i rosyjskimi piłkarskimi chuliganami, ale także do lżenia i ataków
na zwykłych kibiców z Rosji. Na zdjęcie policjanci osłaniają pobitego
chwilę wcześniej kibica rosyjskiego. Warszawa, Polska 2012.

128-129

Osiedle Vostochny po ataku rakietowym. Mariupol, Ukraina 2015.

144-145

Z cyklu „Mała Bośnia”. Kosowska Mitrowica, Kosowo 2010.
Zniszczone domy w wieloetnicznej dzielnicy, z cyklu „Mała Bośnia”.
Kosowska Mitrowica, Kosowo 2009.

35

Śniatyń, Ukraina 2010.

150

51

Lwów, Ukraina 2010.

159

Częściowo spalona siedziba władz lokalnych. Mariupol, Ukraina 2015.

58

Trumna z ciałem Macieja Płażyńskiego w Domu Polonii, z cyklu
„Żałoba”. Warszawa, Polska 2010.

160-161

Uroczystość pogrzebowa na Majdanie Jakubika Rostislava Zenonowicza (pseudonim Kublic), aktywisty Majdanu z dwunastej sotni tarnopolskiej, żołnierza ukraińskiego batalionu Ajdar. Kijów, Ukraina, 2015.

65

Kosowska Mitrovica, Kosowo 2010.

166-167

Zdewastowany cmentarz. Kosowska Mitrowica, Kosowo 2009.

Tymczasowy obóz dla uchodźców. Idomeni, Grecja 2016.

176-177

Protest związkowców, w tle lususowy sklep Vitkac.
Warszawa, Polska 2013.

70-71
76

Pomnik przy drodze z Doniecka do Nowoazowska, obecnie terytorium
pod kontrolą Donieckiej Republiki Ludowej. Ukraina 2017.

83

Damaszek, Syria 2009.

85-97
102

185
192-193

Kościół ormiański z 1787 roku. Śniatyń, Ukraina 2010.
Lokalny cmentarz, w tle macewy. Śniatyń, Ukraina 2010.

Tymczasowy obóz dla uchodźców. Idomeni, Grecja 2016.
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Z cyklu „Citymorphosis”. Pekin, Chiny, 2015.

Pozostałości dawnego życia, Warszawa 2014.

202

Pomnik Anatolija Sołowjanenko. Donieck, Ukraina 2017.
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