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:Mt;ZCZYZNA 
:NA TLE BIAł.YM 
:CZYLI DLACZEGO 
I 

;&EJE Bt;DĄ 
:MIELI DZIECI 
Tck~c : Pil ffR DZlK 

I To - wbrew remu co zdaje się 
I sugerować tytuł - jest tekst o wy

kluczeniu, choćby z tego względu, 

I że w świętej, lewicowej trójcy wy-

1 kluczonych zawsze pojawiają się geje 

(oprócz kobiet i afroamerykanów). 

I Jednakże, dla uniknięcia nicporo-

1 zumień, rzecz wymaga wyjaśnienia 

I pojęć i zjawisk od samego początku. 

I łlto to jest „wykluczo
I ny/wykluczona"? 

Najprostsza odpowiedź jest taka -

I kogoś kogo my, trzęsący światem, biali 

I heteroseksualni mężczyźni w średnim 

I wieku, o odpowiednich dochodach 

i stosownej pozycji (nie zapominajmy 

I o pejsach lub, w innej wersji, o turba-

1 nie albo skośnych oczach) uznamy 

kto odróżnia się za bardzo. W rym 

miejscu wypada zadać drugie pytanie 

- a jak rozpoznajemy, wskazujemy 

i klasyfikujemy wykluczonego/ wyklu

czoną? Przede wszystkim przestajemy 

widzieć osobę, kogoś, kto ma swoje ży

cie, ideały, zajęcie i rodzinę, a zaczyna

my tego kogoś traktować jako ilustrację 

problemu (dajmy na to: bezrobocia). 

Ktoś staje się typem, przykładem, 

przedstawicielem grupy. Wykluczenie, 

w socjologicznym sensie, dotyczy 

grup. Pytanie jakich? I tu odpowiedź 

jest dość prosta - wyklucza się tych, 

co sobie nie chcą lub nie potrafią 

poradzić w typowych sytuacjach. 

Ktoś kogo widać na białym de. 

A kim jest „biały"? 
To postać „niewykluczon:i". za wykluczonego. To my, należący 

~o „kultury dominującej" decydujemy, Postać niezauważalna, albo zauwa.=._ 
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żalna tylko rutynowo. Ktoś opisy

wany jako „większość", „normalny 

obywatel", „przeciętny ... (tu wstawić 

narodowość)", zwykły ... (tu wstawić 

kraj)". Kończy szkolę, nieważne jaką, 

ważne, żeby nie sprawiał kłopotów. 

Potem dostaje dokument tożsamo

ści, robi pr:iwo jazdy. Gdzieś miesz

ka, płacąc czynsz; gdzieś pracuje, 

dostając pensję; gdzieś wypoczywa, 

wspierając Produkt Narodowy 

Brutto. Płaci rachunki i podatki. 

Potrafi korzystać z bankomatu, 

biletu przez Słv[S, karty kredytowej 

i automatycznej stacji paliw. Umie 

napisać maila i zrobić internetowy 

przelew. Umiera niekłopotliwie i nie 

uzeba go chować na koszt gminy. 

Nic było go, nie ma i nie będzie. 

Należy do kultury dominującej -

_ nie wyróżnia się „na biały~le~ 

KOGUT(}lROSOLE 
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1 Godni współczucia 
wykluczeni 

I Jeśli kroś „nie potrafi" (ro znaczy-

1 na podstawie licznych, niejasnych 

i nader wątpliwych kryteriów my, 

I „biali" uznamy, że nie potrafi), 

I wtedy taki „wykluczony" zasługuje 

I na współczucie, kilka.ciepłych sł~w, 

czasem nawet wsparcie w postaci 

I I% z naszych podatków. I sumienie 

I wypucowane i pomoc udzielona. 

W przypadkach gdy eksperci (lekarze, 

I psycholodzy, ekonomiści etc.) mówią 
I nam, że naprawdę trzeba, wtedy 

I majestatycznie wkracza PAŃSTWO. 
I w swej łaskawości każe robić pod-

1 jazdy dla wózków, zamawiać autobusy 

I niskopodłogowe, udziela zasiłków 

na dzieci niepełnosprawne, uczy 

I uchodźców polskiego (i nawet daje 

I im jeść przez jakiś czas), organizuje 

kursy komputerowe dla e-wykluczo-

1 nych, wdraża programy, rozlicza, mo-

l ni toruje, ewidencjonuje i archiwizuje. 

I Tu należy uzupełnić, że majestatyczne 

Państwo, wszędzie, w jednej jedynej 

I dziedzinie działa sprawnie. Czło-
1 wiek, na którym jako na „wykluczo-

nym" spocznie oko Państwa, będzie 

I zapisany, kontrolowany, sprawdzany 

I i egzaminowany po kres swoich dni, 

I a nawet i dłużej. Co innego pomoc 

i wsparcie - tu bywa różnie, w Polsce 

I najczęściej niekompetentnie, słabo, 

I nieterminowo i mało sensownie. 

I Ci naprawdę inni 
I To ci którzy uznali, że białe do jest 

nie dla nich, że gorowi są odróżniać 

I się z własnej woli i - z własnej woli -

I być tymi gorszymi. Powyższe zdanie 

I to oczywiście manipulacja. Formalnie 

kąpiąc się w pochwale różnorodności, 

I faktycznie żyjemy w świecie, w kró-

l rym istnieją wyraźne, choć rzadko 

opisywane wprost granice definio-

1 wane we wspomnianej już „kulturze 

dominującej". Rzl:cz jasna ro co jest 

I kulturą dominującą zależy od miejsca 

i czasu. W Chinach decydują manda

l ryni z partii komunistycznej, w Arabii 

I Saudyjskiej pilnują wahabici, na Haiti 

ustalają kapłani voodoo, a u nas chyba 

I don~~ujące w publicznym dyskursie 

media. Aspekt kulrurowy jest napraw

dę najważniejszy - każdy, kto nie 

zostanie zaliczony do kultury domi

nującej, staje się obcy. A obcy równa się 

groźny. Groza nie wynika z zachowań 

- groza wynika potencjału obcości. 

Warto pamiętać, że między współ

czuciem i nienawiścią granica jest 

bardzo płynna i dość często zdarzają 

się sytuacje niewyraźne, wątpliwe, 

przejściowe. By opisać sytuację 

niezbyt kontrowersyjną: młody 

człowiek (wiem - to stereotyp, 

ale rzeczywiście najczęściej jest mło-

zwany uczenie „schematem referen

cyjnym': jest po prostu niezbędny 

i ren schemat mówi nam na przykład, 

co znaczy „robić kogoś w konia". 

Obcy, czyli - przypomnijmy - nie 

należący do kultury dominującej i nie 

znający schematów referencyjnych, 

a będący gdzieś daleko, jest tylko 

w polu zainteresowania poważnych 

naukowców zwanych antropologami, 

kulturoznawcami czy - w przypadku 

silniejszej specjalizacji - ameryka

nistami czy arabistami. Wysyłamy 

„gdzieś tam" podróżników czy 

Obcości powstawanie, obcości 
utrwalanie, z obcości wypadanie 

dy) to jednocześnie godna współczu

cia ohara systemu, braku wykształ

cenia, „toksycznych" (jakże piękne 

i warte zapamiętania określenie) 

rodziców oraz chuligan, stadionowy 

bandyta i młodociany przestępca. 

Polak w Wielkiej Brytanii czy Francji 

to cenny pracownik albo naduży

wający systemu pomocy socjalnej 

darmozjad. Żebrak pod supermarke

tem to folklor albo groźny ś.mierdziel. 

I tak jest ze wszystkim i wszystkimi. 

Problem powiązania obcości i groźby 

istnieje, o czym wiadomo od czasu, 

gdy starożytni Grecy (a jakże - mu

siała znaleźć się ta nieśmiertelna 

fraza) odkryli barbarzyńców. Rzecz 

nie w tym, że obcy może coś zro-

bić lub nie zrobić, może zachować 

się tak albo inaczej, rzecz w tym, 

że obcy może zachować się inaczej, 

niż mówi nam wiedza życia co

dziennego; co gorsza nie wiemy jak 

to inaczej będzie przebiegało. Każdy 

z nas bowiem, poprzt:z rodzinę, 

otoczenie, wychowanie, szkołę, krąg 

przyjaciół, zyskuje rodzaj wiedzy 

o otoczeniu i funkcjonowaniu świata 

wokół siebie. Kluczem do tego świata 

jest coś, co stary dowcip opisuje 

jako „ja wiem", „on wie, że ja wiem", 

„ja wiem, że on wie, że ja wiem" 

Po prostu, żeby świat jako tako dzia

- !~pewien wspólny zasób wiedzy, 

dziennikarzy, z fascynacją pomie

szaną z niedowierzaniem czytamy 

o potrawach, strojach, obyczajach 

czy obrzędach. Dość często sami, 

dość powierzchownie, dotykamy 

tej obcości występując w roli tury

sty. Ale kiedy oni przyjadą tutaj ... 

Powstawanie 
Wracając do wykluczenia, mo

żemy już dość jasno stwierdzić, 

że wykluczonym będzie ktoś: 

• Obcy- w wyżej opisanym sensie; 

• Żyjący „tu i teraz"; 

• Biedny, lub utrzymujący się w spo

sób społecznie nieakceprowany 

- osoby zamożne czy wręcz bogate 

to „ekscentrycy" (wybacza się im 

nawet pomniejsze przestępstwa, 

czasem - jeśli stoi za nimi ropa lub 

siła - przestępstwa całkiem duże); 

• Należący (lub dający się przy

pisać) do grupy - pojedynczy 

przypadek to ciekawostka; 

• Grupa musi być na tyle liczna, żeby I 
była postrzegana jako grupa. Istnie

je teoria, że rasizm (będący formą I 
wykluczenia), zaczyna się, gdy lu- I 
dzie innej „rasy"' zaczynają stano

wić więcej niż I 0% społeczeństwa. 

l Słuw~ „r.i !'.>:i" u i: ~' WaJn z Juią n i l.'ch t;c i ą i w po ioct n)'lll 

' cnsir.: tego sluw;l . J ak ~ i 't bli i cj pr1yj l l.:'2 rn w rJ. sizmic 

wc:dr.: nit' ..- hodz i o „ ra ~ 'i ~ :i o kulruręJ Cl. )'li z:tchowlniJ 
i spo óh by i•-
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I Dla uproszczenia więc wskażmy parę 

przykładów wykluczonych. Krymi-

1 nałiści (z wyjątkiem jeżdżących po 

J pijanemu i z nadmierną prędkością, 

bo „wszyscy to robią"), Romowie. 

I Ponieważ „Cygan" było wyzwi-

1 skiem, „Rom" stanie się wyzwiskiem. 

I Żydzi (wiadomo), ludzie w turbanach 

(wszyscy to terroryści, nieważne jaką 

I religię wyznają), Żółtki (bo zabierają 
I miejsca pracy), ludzie kultury (dar

mozjady), kociarze (bo prawdziwa 

I wiara to„.), bezdomni (bo chleją) 
J - można długo konrynuować. 

I w· · k d · kl · iemy więc s ą się wy uczeni, 

I w sensie społecznej widoczno-

I ści, biorą. Czy jednak do końca 

i na pewno? Pytaniem poważnym 

I i sensownym jest kwestia podniesio-

1 na przez feministki - a co mianowi-

cie, jeśli kultura dominująca, sama 

I z siebie, swoich własnych członków/ 
J członkinie traktuje nierówno? Jeśli 

I dla jakiejś grupy lub grup pewne 

zajęcia, zawody, pozycje społeczne 

I są niedostępne? Inaczej mówiąc na-

1 zywa, klasyfikuje i społeczne ustawia 

ludzi według innych, niż indywidu

J alne cechy, umiejętności i zasługi, 
J kryteriów. Stan taki był raczej po-

i wszechny w ludzkiej historii, a i dziś 

są kultury tak funkcjonujące. A 

I dlaczego feminizm? Choćby dlatego, 

I że w Arabii Saudyjskiej by zostać kie

rowcą, trzeba mieć penisa. Nie jest 

I to bynajmniej problem marginalny, 

J także w Polsce znajdują się ciągle 

ludzie, w większości rzecz jasna 

I faceci, którzy twierdzą , że naturalną 
I pozycją kobiety jest podporządko-

I wanie swemu samcowi. Wspomnij-

my tu, żeby wskazać, iż tytułowy 

I temat nam nie umknął, o gejach 

I i lesbijkach. W lipcu 2011 r., w USA 

podjęto decyzję, że oficjalnie mogą 

I zostać żołnierzami. W wielu krajach 

J mogą brać śluby. W innych zawie-

i rać rodzaj umów partnerskich. 

I Utrwalanie 
I Aby "''Ykluczenie, czy też przynależ

ność do grupy wykluczonych, uczynić 

ljwzględnie) trwałym, wystąpić jedno-:_ 

cześnie musi kilka czynników, które 

także da się dość łatwo zobaczyć, 

opisać i zrozumieć. Pomoże przykład 

(rzecz jasna politycznie niepopraw

ny). Romowie w Polsce świadomie 

nie uczą swoich dzieci polskiego; 

dzieci te, w zdecydowanej większości, 

nie są w stanie skończyć szko~', stają 

się analfabetami i zostają w kręgu 

swojej kultury. A nie jest ro u nas 

kultura dominująca. Nie oceniając 

ale wskazując - taka sytuacja jest 

możliwa jeśli wystąpią jednocześnie 

trzy czynniki : 

• Wzorce życia poza kulturą domi

nującą powinny być na tyle widocz

ne, dostępne i silne, żeby działać 

na ponadjednostkową skalę; 

• Z drugiej strony kultura dominu

jąca powinna być na tyle widocz

na i konrrastowa, żeby służyć za 

negatywny przykład (dekadencja, 

zgnilizna, niemoralność, pustka 

duchowa, negowanie tradycji, ogól

nie inność w drugą stronę); 

• Ze strony trzeciej kultura dominu

jąca powinna raczej obłaskawiać 

niż asymilować, a nawet próbować 

asymilować. 

Punkt ostatni wymaga wyjaśnienia. 

Dla wygody i po skalkulowaniu 

kosztów i korzyści, gdzieś w trzewiach 

społeczeństwa podejmuje się decyzję, 

żeby przestać się starać. Nie zna pol

skiego, nie pracuje i nigdy nie będzie 

pracował? Dajemy mu jeść z pomocy 

społecznej, jakieś ciuchy i dodatek 

mieszkaniowy. Przymykamy oczy 

na zachowania nazywane aspołeczny

mi. Wycinają dziewczynkom łech

taczki? Widać tak mają, nam to nie 

przeszkadza, dopóki nie łapią Polek 

(Brytyjek, Norweżek) na ulicy. Narko

tyzują się? Żeby nic kradli i nie napada

li należy im dawać leczniczą heroinę. 

Łamią prawo? To, jak w USA, „Turec 

strikes and You'rc out" 2• Poszczególne 

przejawy są różne ale efekt taki sam -

wykluczenie się utrwala. 

2 \'\1yj2śn i am , ie to opis poliryki k~nc::i w wicltJ !>t;m:ich 
SA. \Vystan:·ty, i i: popdni się rrzy pru: stę:pst w.>. (nawc: r 

bJ. rdlo drobne) i l.:l rrzec im . zcrn dostaje ~ i<t doirvoL·it . 
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Można w tym miejscu zadać pytanie 

- a jak się ma zauważałność przez 

Państwo (jakiekolwiek) do „kultury 

dominującej"? Ano tak, że władza 

lubi, umie i potrafi lepiej zajmo-

wać się tymi „spoza". Po pierwsze 

jest ich względnie mało (używa się 

w tym konrekście wytwornego słowa 

„margines"), bywają skoncenrro

wani terytorialnie (nie używa się, 

z oczywistych powodów, równie 

wytwornego słowa „getto", tylko 

różnych eufemizmów), są gdzieś 

zarejestrowani (na policji, w ośrodku 

pomocy społecznej, w urzędzie pra

cy) . To Państwo , pod chwyt!i\\'Ymi 

hasłami usiłuje tamować, ograniczać 

i opanowywać problemy. Rzecz jed

nak ma, jak prawie wszystko, więcej 

niż jeden aspekt. 

Po pierwsze starcie kultur. Okazało 

się, że w wielu przypadkach, polityka 

„wielokulturowości" czyli po prostu 

udawania, że „inny" sposób życia, 

jeśli ograniczony jest względnie 

niegroźny, poniosła klęskę. I nie 

dotyczy to tylko islamu w Europie, 

ale także Rosjan na Łotwie czy w Es

tonii. Zasada jest zdaje się taka - jeśli 

za jakimiś wykluczonymi obcymi 

stoi inna, silna na swoim terenie, 

dominująca kultura, to chęć dopaso

wania się do swojego nowego miejsca I 
jest dość niewielka. I nie chodzi 

przy tym o faktyczną atrakcyjność 

alternatywy - Rosjanie z Łotwy nie 

mają jakoś ochoty wracać do Kazania I 

czy Omska, Turcy jakoś nie marzą 

o Anatolii, a Marokai1czycy z Bruk

seli o Casablance. To problem mię

śniaka, pasażera na gapę. Ludzie się 

uczą. Skoro to, co robią jest społecz

nie nagradzane, ro takie zachowanie 

się utrwala. My, większość, mamy I 
płacić, utrzymywać, dawać socjal 

i nie wtrącać się w burki, nikaby, lewe I 

interesy czy tym podobne zjawiska. 

Po drugie, marginesy (głównie prze

stępczość i bieda, często powiązane) 

są niestety względnie trwale. Były, 

są i prawdopodobnie będą. Zawsze 

_będzie jakaś polityka karna, jakieś 

r- - - - - - - -
I społeczne potępienie, jakiś sposób 

widzenia przestępców czy nędzarzy, 

I jakieś próby (zwane resocjalizacją) 
J włączenia ich z powrotem w normal-

ny społeczny obieg. Jedna rzecz jest 

I jasna po paru tysiącach lat polityki 

I karnej - żadne kary i gromy nie 

I pomogą, jeśli dany przepis nie jest 

akceptowany w społecznej praktyce. 

I Mamy co najmniej dwa tego przy-

1 kłady - światowy i nasz, rodzimy. 

Jest oczywiste (o czym piszą nawet 

I eksperci ONZ), że walka z narko-

1 manią jest przegrana. Ludzie chcą 

I się odurzać. W Polsce przegrana jest 

walka z przerywaniem ciąży (dla lu-

J dzi o innych poglądach - z aborcją). 
I Obie sytuacje dają ten sam efekt: 

erozję szacunku dla Państwa, 

I lekceważenie innych praw i zasad, 

J a z drugiej strony - karanie wy-

biórcze (nawet nie usiłuje się łapać 

I wszystkich) i na oślep oraz rozrost 

I niezwykle kosztowej biurokracji, 

I która rozwiązuje problemy, jakie 

sama stworzyła . 

I 
I Jedno spojrzenie na obie pmvyższe 

sytuacje wskazuje, co tak naprawdę 

I grozi obu powyższym grupom „wy-

1 kluczonych". Plamicy przestaną pła-

I cić, płacić, płacić. Bum klasy średniej, 

tych białych mężczyzn na białym de, 

I którzy nie będą mieli dłużej ochoty 

I utrzymywać wszystkich innych jest 

od paru łat wieszczony prza socjo-

1 logów. Widać zresztą dość jasno, 

I że ro oni ponoszą największe koszty 

współczesności. Są zbyt zamożni, 

J żeby się złapać na socjal, są na tyle 

I zamożni, że pai1srwa inwestują w co

l raz ściślejszą konrrolę (na lotniskach 

nie łapie się terrorystów - poniża się 

I turystów), są na tyle z\vykli, że nie 

J zasługują na dotacje mające budować 

„porozumienie międzykulturowe", 

I są włączeni, więc nie łapią na pomoc 

· „wykluczonym". Co ciekawsze, kiedy 

I jedne marginesy zanikają, społeczeń-

stwa kreują sobie nowe. Spokojnie 

I założyć można, że za kilkanaście lar 

J marihuana będzie „bardziej legalna" 

od tytoniu, a tłuste jedzenie będzie 

~rzechem o niebo bardziej śmier-:_ 

telnym niż 100 lar remu urodzenie 

nieślubnego dziecka. Pozwala to nam 

przejść kwestii ostatniej. 

WypadaniE! 
Z „wykluczenia" można wyjść na trzy 

sposoby. Indywidualnie, co jest możli
we, ale dość rzadkie. 

Przestać kraść i ćpać. Zacząć się uczyć. 

Zdobyć pracę. Wżenić się. Może 

Kopciuszek to była bajka, ale zdarzają 

się i powroty i asymilacja. Powoli taka 

osoba staje się kimś z,vykłym, prze

staje się wyróżniać, częściej przestają 

wyróżniać się dzieci i wnuki. 

Poprzez likwidację problemu. 

To też się w dziejach zdarzyło 

i zdarza. Nie ma trędowatych 

w Europie. Ospę zlikwidowano. 

To trwa lata lub dziesięciolecia i też 

udaje się rzadko. Niestety, zdecy

dowanie częściej, próba całościo-

wej, społecznej likwidacji jakiegoś 

problemu powoduje problemy jeszcze 

większe. W naszej części świata przez 

większość XX wieku giganrycznym 

kosztem, materialnym, ludzkim 

i kulturowym tworzyliśmy komunizm 

by następnie bohatersko z niego 

wychodzić. 

Trzecim sposobem jest „przesu

nięcie" kultury, zmiana wzorców, 

swego rodzaju zmiana kola barw. 

Problem blaknie i przestaje być 

problemem, coś co 'vykluczało -

staje się czymś zwykłym. Taki ruch 

może być porównany do tekroniki 

pły t na kuli ziemskiej. Jest powolny, 

w krótkim czasie niezauważalny, ale 

jego efekty są trwale, silne i w zasa

dzie nieodwracalne. Różni ludzie 

mogą sobie roić różne rzeczy, ale 

w przewidywalnej perspektywie, nie 

wprowadzą u nas niewolnictwa, nie 

będą traktowali osoby czarnoskórej 

jako z definicji gorszej, nie skażą 

kobiety na rolę „z natury" poślednią. 

Oczywiście jestem optymistą - kre

tynizmy tego typu bywają wygła

szane z pełną powagą . Jednakże tak 

właśnie, czyli jako kretynizmy, są 

obecnie traktowane. 

KOGUT(jlRDSOLE 
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I tu wracamy do tytułu - małżet'istwo I 
gejów czy lesbijek, adopcja przez takie I 
pary dzieci - ro najpierw było „nie

możliwe do pomyślenia" - nie istniał · 

aparat pojęciowy w ogóle pozwalający I 
sformułować taki pomysł. Sprawy nie 

było, bo społecznie była niewidoczna. 

Następnie zaczęliśmy widzieć. Rzecz I 
srała się „nie do pomyślenia': zaczęli

śmy to sobie wyobrażać, potrafiliśmy 

sformułować problem, ale odrucho

wo go odrzucaliśmy. Potem zaczęli

śmy analizować, ale, w wyniku tych 

analiz, dalej odrzucaliśmy. To etapy 

„wykluczenia". Znamy sytuację i ludzi, I 

widzimy ich, ale nie akceptujemy rego 

co robią, jak żyją i czego chcą . Warto I 
przypomnieć, że niecałe 100 lat temu I 
dotyczyło ro prawa wyborczego dla 

kobiet. Potem pojawia się stwier

dzenie „a dlaczego nie?, może warto 

to rozważyć?" Podejmujemy decyzję, 

ale nadal budzi ona kontrowersje. 

To etap „walki z \\'Ykluczcniem". 

A potem znowu, ale nieco inaczej , na- I 
sze widzenie blaknie. Temat normal

nieje. Jakoś przestajemy uważać coś 

za problem - nie potępiamy dwóch 

dziewcząt (czy mężczyzn) żyjących 

razem . Jakoś nikt nie wpada na ro, że 

jeśli mają dzieci z poprzednich związ

ków, to trzeba im je zabrać. Jakoś 

nikt nie wpada na ro, żeby najeżdżać 

kliniki in vitro i sprawdzać kto tam 

kogo zapładnia. Jeszcze burzymy 

się na myśl o adopcji, ale ro pewnie 

kwestia raczej kilku niż kilkunastu lat, I 
żeby i ro srało się „białym mężczyzną 

na białym de". 

Dobro i zło 
O które wcale nie chodzi. Bo oczywi

ście istnieją lustra pozwalające na oce

nę etyczną. Choćby kanony wiary 

(jakiejkolwiek). Inne żywe kultury. 

Nasza przeszłość czyli wypracowane 

kiedyś kryteria. Ale sami "vykluczeni 

ro rodzaj Ż)'."'1ego lustra, dotyczącego 

nas: ruraj i teraz. I dlatego nie lubimy 

wykluczonych, bo gdy im się przy

glądamy, nasze ,vybory przestają być 

oczywiste, bezproblemowe, dobre 

same z siebie. 
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I I Barman, ~uperman, Fredy Krueger, Myszka Miki, 

Kapitan Zbik. A obok nich Bearlesi, Madonna, Marilyn 

I Monroe, James Dean, ~encin Tarantino, Elvis Presley. 

I Ikony popkultury. Prawdziwe i fikcyjne. Zresztą jakie 

to ma znaczenie? Dla nas, zwykłych zjadaczy chleba są 

I isrorami z innej planety i nigdy nie uwierzymy, że rak jak 

I my jedzą, piją i śpią. Kiedy byliśmy młodsi, wzdychali-

I śmy do nich nocami. Wieszaliśmy ich plakaty na ścia-

nach. Teraz wstydzimy się tego tandetnego wzruszenia, 

I kiedy słyszymy stary przebój lub widzimy twarz akrora 

I w okropnie przewidywalnym melodramacie. Wyda-

je nam się, że nam ro nie przystoi, że to przecież kicz 

I i tandeta. Ale czy na pewno? Czy łza, która spływa nam 

I po policzku, kiedy semy raz oglądamy Przeminflo z wia-

trem lub słuchamy Love mi tender jest równie sztuczna 

I i nieprawdziwa? A może wszyscyśmy z popkultury? 

I Bo czymże jest mitologia, jeśli nie antycznym romansi-

I diem, filmem drogi i krwawym horrorem równocześnie? 

A kro z zapartym oddechem oglądał krwawe przygody 

I Makbeta, Hamleta czy Romea i Julii? Prosty lud przecie, 

I niepiśmienny często i siłą rzeczy niewykształcony. Taki 

jak ten, który dziś gremialnie siedzi na kanapie i z otwar-

1 tymi ustami śledzi przygody Dextera, rodziny Soprana 

I czy doktora Hausa na ekranie telewizorów? Niby pisać 

I i czytać potrafi, komputer i komórkę obsłuży, ale tęskni 

za igrzyskami, jak ten XVII-wieczny przodek. A opery 

I Mozarta czyż nie były onegdaj odpowiednikiem piose-

I nek czwórki z Liverpoolu, zaś sam Wolfgang Amadeusz 

ówczesnym Elvisem? A może to tylko fantasmagoria Mi

l losza Formana, który nakręcił jeden z najgenialniejszych 

I filmów o popkulturze, w którym Amadeusz jest niczym 

I XVIII-wieczna Lady Gaga! 

I Kiedy Mary Shelley pisała hisrorię strasznego Mon-

i strum, ożywionego przez dokrora Fra~kensteina, nie 

przypuszczała, że jej mrożąca krew w zyłach opowiastka 

I sranie się zaledwie sto lar później jedną z najwybimiej-

1 szych powieści gotyckich i prekursorką pot_ężnej dziedzi-

ny literatury, zwanej fantastyka naukową. A propos S-F. 

I Jakiż ro polski pisarz jest najczęściej tłumaczony na obce 

I języki? Oczywiście Stanisław Lem. Posługując się było 
I nie było popkulturowym sztafażem pisał przenikliwe 

filozoficzne historie, które tylko pozornie są fantastyką 

I naukową. 

I 
Sztandarowy element popkultury - komiks. Pogardza-

1 ny przez długi czas przez elity intelektualne, uważany 
I za produkt dla debili, którzy z trudem potrafią czytać 

i dlatego trzeba im rysować obrazki, został również 

I nobilitowany po latach. Art Spiegelman - amerykański 
I rysownik, syn żydowskich uchodźców z Polski, stworzył 

I słynny komiks A!aus. Opowieść ocalałego. Bohaterem 

rej hisrorii jest Zyd Władek Szpigelman, ojciec aurora, 

1 _.!':ró:r_przeżylJ:Iolocaust, a dziś jest z_d~iwaczałym scar-
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Kiedy Mary Shelley pisała 
historię strasznego Monstrum, 
ożywionego przez doktora 
Frankensteina, nie przypuszcza
ła, że jej mrożąca krew w żyłach 
opowiastka stanie się zaledwie 
sto lat później jedną z najwybit-
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1 cem z którym trudno jest wytrzymać, bo piętno zagła

dy zostawiło ślad w jego psychice na zawsze. Komiks 

I Maus to niezwykła opowieść o zagładzie opowiedziana 

I z perspektywy jednostki, posługująca się popkulturowym 

kodem. Bohaterowie są istotami o ludzkich kształtach 

I z głowami zwierząt. Żydzi to myszy, Niemcy koty, 

I a Polacy - świnie. Ten fakt sprawił, że w Polsce komiks 

I pojawi się ze sporym opóźnieniem. Niemniej, w 1992 

roku opowieść została uhonorowana Nagrodą Pulitzera. 

I W Ameryce. Stolicy popkultury. 

I 
Kiedy przeglądam strony tego komiksu z oszczędnymi 

I rysunkami Arta Spiegelrnana widzę pewną analogię z ry-

1 sunkami naskalnymi w jaskini Lascaux ... 

I I · · ' · · ł b k 1 . sm1e1e rowmez ca y, ogromny o szar u tury masowej, 

I który nie jest poddawany stymulacjom przez artystów, 

I zaś traktowany jest jedynie jako łatwo i szybko przyswa

jalny towar. Bez żadnych ambicji artystycznych i inte

lektualnych. O smaku zimnego hamburgera popijanego 

I ciepią colą. To już nic jest popkultura, to produkt 

„czekoladopodobny". \'(!dobie globalnej wioski Marshal

l la McLuhana, gdzie ikoną małżeństwa są rozpoznawalni 

I w każdym zakątku globu Brad Pitt i Angelina Jolie, zaś 

I wspomniany wcześniej hamburger stał się „świętym 

chlebem", również kultura masowa musiała dopasować 

I się do potrzeb najgłupszego z owej wioski. I tak debile 

I tworzą „sztukę" dla debili. Bracia Mroczkowie są syno-

nimem talentów akrnrskich, a Kasia Cichopek - urody. 

I Z popkulturą ce produkty dla mas nie mają nic wspólne-

1 go. Jeśli ktoś ma ochotę je skonsumować, musi uczynić 

I to na własną odpowiedzialność i liczyć się z konsekwen

cjami związanymi z niestrawnością . Kiedy w Polsce 

I pojawił się serial Niewolnica Isaura, ulice pustoszały gdy 

I nadawano kolejny odcinek przygód skromnej dziewczy

ny o dość dyskusyjnej urodzie (ach, ten zez), prześlado-

1 wanej przez obrzydliwego Leoncio. Polacy pokochali tę 
historię o niewolnicy, tak samo jak pokochali znakomity 

amerykański serial Korzenie. Isaura i Kuma Kinte to nasi 

bohaterowie lat 80-tych XX wicku. Niewolnicy kultury 

masowej ... 

Obrzydliwe słodki i niestrawny „produkt" z Brazylii, 

ojczyzny telenowel , i z drugiej strony - jeden z najcie

kawszych seriali rannych lat, zrealizowany z ogromną 

dbałością o szczegóły historyczne i podparty znakomi-

1 cym aktorstwem. Różnica raka jak między Jvl jak J\!lilośl' 
I a Doktorem H.wsem. Ktoś powie : i co z tego? Na rynku 

I jesr miejsce_ i na to i na to. _Niby tak, ale ~o.stały zachwia-

ne proporcie. Gdy komumstyczna rclew1zp nadawała 

I na jednym z dwóch istniejących programów Kabaret 

I Starszych Panów, siedząca przed telewizorem przysło

wiowa „kucharka" niewiele rozumiała z absurdalnych 

lj_owcipów Przybory i Wasowskiego. Pewnie ra~s~~ 
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jak ta dzisiejsza, której kazano by oglądać telewizyjną 

wersję spektaklu Strzępki i Demirskiego. Ale z powodu 

niewielkiej oferty programowej i jednak chyba lepszego 

gustu socjalistycznych włodarzy kultury masowej, owa 

I 

kucharka skazana była na obcowanie z lekko surre- I 
alisrycznym dowcipem Starszych Panów, podpartym 

kongenialnym aktorstwem Michnikowskiego, Kwiatkow- I 
skiej, Golasa czy Czechowicza. I z programu na program, i 
z dowcipu na dowcip więcej rozumiała. Zaczynała się 

uśmiechać najpierw półgębkiem, trwożliwie rzucając 

spojrzenia na boki, czy się aby nie ośmiesza, a potem 

szerzej i szerzej, aż poczuła cę ledwo wyczuwalną nurkę I 
absurdu, niedostępną dla większości dzisiejszych widzów, 

którzy rechoczą z kawałów serwowanych przez telewi- I 
zję publiczną na wszelkiej maści kabaretonach. Można 

się pokusić o niebezpieczną dla dzisiejszych mediów 

tezę, że telewizja PRL karmiła widza popkulturą z klasą, 

absrrahując oczywiście od zabarwienia ideologiczne-

go. Takie seriale jak: H/ojna domowa, Czterdziestolatek, 

Czterej pancerni i pies, Stmvka wifksza niż życie czy 

Daleko od szosy były filmami obok których jakakolwiek 

produkcja wolnych mediów wygląda jak Mercedes przy 

„Maluchu". Tyle tylko, że owym cudem socjalistycznej 

myśli motoryzacyjnej jeździmy dzisiaj, serfując po stu 

pięćdziesięciu kanalach, na których popkultura wysokiej 

klasy zadomowiła się na HBO i tam parkujemy, oglą-

dając Rzym, Kompanif braci czy Sześć stóp pod ziemiq, 

z daleka omijając różnorakie Barwy szczfścia, Domy nad 

rozlewiskiem czy Majki nadawane przez „naszą" telewizję, I 
gdzie decydenci kultury masowej traktują odbiorcę. jak 

średnio rozgarniętego szympansa, reagującego na naj- I 
prostsze bodźce. A ich produkty obrażają inteligencję I 
i smak tych, co nawet lekko ponad poziom łeb wychylają. 

Popkultura w klasycznym wydaniu to właśnie Barman, 

Superman, Fredy Krueger, Myszka Miki , Kapitan Żbik . 

A obok nich Bearlesi, Madonna, Marilyn Monroe, James 

Dean, ~entin Tarantino, Elvis Presley. Oni na zawsze 

zostali w ludzkich marzeniach, bo popkultura jest wiecz

na i zawsze będzie na nią popyt. Zaś najciekawsza jest 

chwila, kiedy staje się czymś więcej, niż tylko kiczowatą 

piosenką, przewidywalnym melodramatem, czy banal

nym obrazkiem z jeleniem na rykowisku. A zadaniem ar

tystów jest uchwycić ten moment i stworzyć coś, co prze

ciwnicy popkultury nazywają sztuką. Zaś ci, którzy nas 

- szarych zjadaczy kul rury masowej nią karmią - niech 

uwierzą, że może wcale nie jesteśmy tacy głupi ... 

I 

I 
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