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OD REDAKCJI

Wykluczanie to praktyka społeczna, która jest powszechna i  wspólna dla 
wszystkich uczestników światopoglądowych sporów. Pierwotnie jednak okazuje 
się być praktyką komunikacyjną, o czym przekonuje otwierający numer artykuł 
Bogdana Balickiego zatytułowany Odmowa komunikowania jako narzędzie w or-
ganizacji społecznej. Prolegomena. Proponujemy uznać go za tekst dostarczający 
najogólniejszej ramy konceptualnej zdolnej pomieścić wszystkie artykuły zamiesz-
czone w najnowszym numerze „Dyskursu & Dialogu”. 

Tradycyjnie mieszczą się one w  dwóch działach: „Socjologia obywatelska” 
i „Analizy dyskursu medialnego”. Na odmowie komunikowania wspierają się prak-
tyki komunikacyjne, którym postanowił przyjrzeć się Paweł W. Ryś. W  tekście 
Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć słusznie proponu-
je on, abyśmy doprowadzili do uporządkowania pojęciowego chaosu związanego 
z (nad)używaniem w dzisiejszym dyskursie terminów „rasa” i „klasa”. Uznawszy, 
że najczęściej są używane nieadekwatnie, zaproponował nowy termin – tytułowy 
„rasizm klasowy”.

Nie będzie nadużyciem zastosowanie tego terminu do kolejnego artykułu pt. 
Populistyczny wyborca jako obiekt demoliberalnego wykluczenia. Przyczynek do dys-
kusji napisanego przez Arkadiusza Lewandowskiego. Autor przygląda się proble-
mowi wykluczenia na poziomie dyskursu publicznego wyborców partii populi-
stycznych na przykładzie dyskusji dotyczącej wyborców Prawa i Sprawiedliwości 
po 2015 roku. Stereotypowo postrzega się ich zgodnie ze schematami poznaw-
czymi tworzącymi opisywany przez Rysia „rasizm klasowy”, a więc jako bezrobot-
nych, niewykształconych, zamieszkujących małe miejscowości, roszczeniowych 
i leniwych, co z kolei prowadzi do wykluczenia na poziomie językowym w oparciu 
o narracje m.in. technokratyczne.

Trzy płaszczyzny wykluczania w  obrębie literackiego fantasy przeanalizował 
kolejny autor, czyli Sebastian Tauer, w tekście Fantasy w Polsce i problem wyklu-
czenia. Fantasy wykluczane jest w ramach akademii (jako niezbyt godny badania 
rodzaj twórczości literackiej), w ramach płaszczyzny „autorskiej” (mamy wówczas 
do czynienia z wykluczaniem autorów przez fandom i członków fandomu przez 
autorów) oraz w ramach fandomu (wzajemne wykluczanie członków fandomu).
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Dział „Analizy dyskursu medialnego” otwiera tekst Aleksandry Zabiełło Jak 
użytkownicy internetu wykluczają marki i dlaczego ostracyzm to kara nie tylko psycho-
logiczna? Jest to tyleż analiza mediologiczna, ile aksjologiczna, Autorka bowiem, 
wychodząc od studium przypadku, pokazuje, że wykluczanie firm w  internecie 
bardzo często wynika z braku akceptacji systemu wartości reprezentowanego przez 
markę. Ostracyzm staje się więc karą nie tylko psychologiczną, lecz także narzę-
dziem do dyscyplinowania marek. Kolejny artykuł również sytuuje się na prze-
cięciu dwóch dyscyplin. Agnieszka Urbańczyk w tekście „Dr. Horrible’s Revenge of 
the Beta Male”. Popkulturowe narracje o wykluczeniu geeków jako źródło tożsamości 
niedobrowolnych celibatariuszy, bo o nim tu mowa, zdecydowała się podjąć nie-
często poruszany w polskim dyskursie naukowym temat niedobrowolnych celi-
batariuszy, potocznie nazywanych incelami. Dokładniej rzecz ujmując, Autorka 
opisała wytwarzane przez nich narracje tożsamościowe, które opierają się na popu-
larnej narracji o społecznym wykluczeniu i prześladowaniu nastoletnich geeków 
i ich słusznej zemście. Numer zamyka artykuł Obywatelski monitoring przekazów 
medialnych dotyczących pandemii koronawirusa napisany przez Wiktora Nowaka, 
Angelikę Olearczyk, Annę Piotrowską, Adriannę Suder i Wiktorię Wojtkowicz. 
Autorzy skupiają się w nim na kwestiach przedstawienia przez media pandemii 
koronawirusa oraz szczepień, szczególnie w kontekście polaryzacji na linii media 
rządowe – media opozycyjne oraz udziału ekspertów i źródeł informacji w mate-
riałach medialnych.

Docelowym czytelnikiem tekstów zebranych w najnowszym numerze „Dys-
kursu & Dialogu” jest ten potrafiący choć na chwilę wywikłać się ze swoich świa-
topoglądowo-politycznych uwarunkowań (tak, jesteśmy przekonani, że jest to 
możliwe!). Niech przekona się, że wykluczają wszyscy – po to, by na wykluczeniu 
zbudować własną tożsamość.



SOCJOLOGIA 
OBYWATELSKA
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Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej...

Bogdan Balicki

ODMOWA KOMUNIKOWANIA JAKO NARZĘDZIE 
W ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ. PROLEGOMENA

STRESZCZENIE

Esej podejmuje próbę zdefiniowania szczególnego elementu organizacji komuni-
kacji społecznej, mianowicie odmowy komunikowania. Autor, wychodząc z systemo-
wo-konstruktywistycznej perspektywy, definiuje zjawisko odmowy komunikowania 
jako element gwarantujący stabilność konstruktów właściwych społecznościom opartym 
o tożsamość grupową bądź kulturową.

Słowa kluczowe: organizacja społeczna, komunikacja, 
odmowa komunikowania, tożsamość społeczna

– Jak to możliwe, że dwie trzecie Rosjan popiera wojnę i wierzy 
kremlowskiej propagandzie? – Przykładanie zachodnich miar do Rosji i mówienie 

o uleganiu propagandzie jest z naszej strony naiwnością. Oni są inni. Proszę 
sobie wyobrazić, że jedzie Pani nad Bajkał, mieszka u dziewuchy, która jeździła 
po świecie, była w Ameryce, w Turcji, w Europie, i raptem któregoś ranka ona 

mówi, że Amerykanie zrzucili nam w Bajkał piranie, żeby mordowały nasze ryby. 

Dyskurs&Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415479
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I to nie był żart. Wiedziałem, że jak zaoponuję, to ją zranię w samo serce, więc nie 
zrobiłem tego. Oni mają przekonstruowane umysły. My mamy swój europejski 

światopogląd, oni mają swój i nie mamy języka, żeby się z nimi porozumieć.1

Jakiś czas temu na konferencji w Szczecinie słuchałem wystąpienia doktoranta 
psychologii dotyczącego problemów związanych z adaptacją imigrantów w Euro-
pie. Temat był gorący, był rok 2017, kolejne fale imigrantów szturmowały tereny 
Unii Europejskiej, jednocześnie w  samej UE narastał problem z adaptowaniem 
społeczności m.in. z Europy Wschodniej, Azji, ale także Afryki. Ów doktorant, 
chcąc odnaleźć przyczyny narastających problemów politycznych i  społecznych 
w tym obszarze, wskazał jako przyczynę występowanie tzw. różnic kulturowych. 
Oto bowiem przybywający spoza Europy imigranci, zdaniem prelegenta, trafiają 
na liczne bariery kulturowe, wynikające z  kolei z  różnic kulturowych, które to 
uniemożliwiają im pełną, a czasem jakąkolwiek adaptację. Wystąpienie konferen-
cyjne było o tyle przekonujące, o ile przekonujące są tezy o tzw. różnicach kultu-
rowych, poczynając od języka przez obyczaje czy preferencje w zakresie organizacji 
życia wspólnotowego. Jednakże gdy słuchałem tego wystąpienia, zapaliły mi się 
w głowie dwie czerwone lampki. 

Pierwsza dotyczyła właśnie pojęcia kultury, wobec którego jestem więcej niż 
krytyczny, o czym pisałem, analizując to pojęcie zastosowane w badaniach literac-
kich2. Druga czerwona lampka, drugie zastrzeżenie wobec tez wystąpienia dokto-
ranta psychologii obudziło się we mnie za sprawą wcześniejszych lektur z zakresu 

1 Rozwalają mnie samotni faceci, którym się udało wysłać rodziny w bezpieczne miejsce i  dlatego 
będą lepiej walczyć, z A. Stasiukiem rozmawia D. Wodecka, „Gazeta Wyborcza”, 10.03.2022 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28205798,stasiuk-rozwalaja-mnie-samotni-
-faceci-ktorym-sie-udalo-wyslac.html [dostęp 13.03.2022].

2 Kultura jako pojęcie problemotwórcze czy problematyczne? Kilka uwag z  konstruktywistycznego 
punktu widzenia, w: Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia ob-
serwatora IV, Wrocław 2009. Uważam, że pojęcie kultury nie służy do nazywania i rozumie-
nia zjawisk społecznych, lecz jest przejawem swoistej praktyki dyskursywnej, która polega na 
łączeniu elementów za pomocą hipotetycznego zbioru o nieokreślonej zawartości i granicach. 
Ujmując to najprościej, powiedziałbym, że „kultura” skrywa raczej niewiedzę niż wiedzę o me-
chanizmach generujących obserwowane zjawiska.



9

Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej...

komunikacji, jak choćby książki Michaela Fleischera Człowiek i  pies3, w  której 
autor wykazywał, jak możliwa jest komunikacja człowieka z przedstawicielem od-
miennego gatunku. Skoro, jak przekonuje Fleischer, można się z psem „dogadać”, 
to dlaczego nie można „dogadać” się z drugim człowiekiem, z którym biologicznie 
rzecz ujmując, dzieli nas znacznie mniej?

Ponieważ uważam, że pojęcie „kultury”, a węziej także pojęcie „różnicy kultu-
rowej”, cechuje nadmierna ogólność, postanowiłem opisać ów problem za pomocą 
mechanizmu z obszaru organizacji komunikowania, określając go jako odmowa ko-
munikowania. W literaturze naukowej nie odnalazłem odpowiednika mojej intuicji, 
choć oczywiście problem nierozumienia (się) w komunikacji ma już sporą bibliote-
kę4. Co więcej, w toku prac nad tą koncepcją odsłoniły się, jak sądzę, nowe przestrze-
nie w zakresie teorii komunikacji i badań nad nią. Tej hipotezie, temu pomysłowi, 
poświęcony jest poniższy esej5.

INTERAKCJA, KOMUNIKOWANIE, KOMUNIKACJA

Nim przejdziemy do bardziej szczegółowych rozróżnień i ich aplikacji, posłużę 
się jeszcze dwoma obrazami, oba pochodzą z filmów, lecz są odbiciami dość typo-
wych i znanych nam wszystkich sytuacji. 

Pierwszy przykład pochodzi z filmu Między słowami Sofii Coppoli. W jednej 
z początkowych scen główny bohater, grany przez Billa Murraya amerykański aktor, 

3 M. Fleischer, Człowiek i pies, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej, Wrocław 2004.

4 Problem wyłączania się bądź wykluczania z komunikacji jest obecny w nauce od dawna w wielu 
dziedzinach nauki, od psychologii po socjologię, w polach badawczych takich jak badania nad 
konfliktem, badania nad wykluczeniem i stereotypem innego; jest obecny w krytycznej analizie 
dyskursu, badaniach nad językiem klas i grup społecznych i wielu innych. W moich poszuki-
waniach posługuję się perspektywą konstruktywistyczną i komunikacjonistyczną, tj. przyjmuję, 
że postrzeganie rzeczywistości i działanie społeczne jest powiązanie z organizacją i samoorgani-
zacją procesów i systemów komunikacyjnych. Jest to tradycja obecna m.in. w pracach Talcot-
ta Parsonsa, Niklasa Luhmanna czy Michaela Fleischera; stosowanie szczególnej perspektywy 
badawczej polega na zmianie modeli pojęciowych i heurystyk poznawczych oraz nie jest wolne 
od ryzyka wyważania otwartych drzwi. Uznaję jednak, że ryzyko to warto ponieść, ufając, że 
perspektywa organizacji komunikacji i komunikowania wciąż nie wyczerpała swoich możliwo-
ści eksplanacyjnych.

5 Tekst zaczął powstawać na długo przed wybuchem wojny na Ukrainie, tym niemniej, w kon-
tekście obserwacji rosyjskiej propagandy wojennej, wydaje się szczególnie na czasie.
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występuje w reklamie japońskiej whisky. Japoński reżyser o sporym temperamencie 
próbuje porozumieć się z amerykańskim aktorem za pomocą tłumaczki, która naj-
wyraźniej nie jest tylko prostym transmiterem przekazu, ale też jednym z aktorów 
w całym zdarzeniu. Komunikacyjnie sytuacja jest koszmarna – nikt tu nikogo nie 
rozumie, trudno o wspólne odniesienia dla komunikacji; przeciwko porozumieniu 
pracują język, miejsce, czas, wiek uczestników itd. Tym niemniej trudny dzień zdję-
ciowy kończy się sukcesem, reklama zostaje zrealizowana.

Drugi przykład to scena z filmu Kawa i papierosy Jima Jarmuscha. W jednej z se-
kwencji przy stoliku zasiadają dwaj grani przez siebie aktorzy – Alfred Molina i Steve 
Cougan. Spotykają się, ponieważ pierwszy z nich, ku swojej wielkiej radości, odkrył, 
że jest spokrewniony z tym drugim. Molina próbuje nawiązać relację z Couganem, 
ponieważ dla niego to odkrycie kogoś spokrewnionego; kogoś, kto jest potencjalnie 
bliski, z  kim mógłby nawiązać więź, stworzyć relację itd. Cougan natomiast ma 
do tej propozycji bardzo silny dystans, odczuwa dyskomfort; do tego stopnia nie 
wchodzi w zapraszającą interakcję, że nawet nie podaje osobistego numeru telefonu. 
Koniec końców cała scena przybiera obrót dynamiczny, na końcu jednak widz po-
zostaje z wrażeniem żenującej, nieudanej sytuacji komunikacyjnej.

Opisane dwie sceny wiele mówią o komunikacji i komunikowaniu. W pierw-
szym przypadku mamy do czynienia z ekstremalnie trudną sytuacją komunikacyj-
ną, która jednak daje rezultat w postaci udanej współpracy; w drugim obserwu-
jemy ludzi z tego samego tzw. kręgu kulturowego, których znacznie więcej łączy, 
niż dzieli, jednakże ich wysiłek nawiązania relacji spełza na niczym. W pierwszym 
przypadku mimo licznych barier komunikowanie udaje się, ponieważ istnieje 
zbieżność interesów uczestników sytuacji komunikacyjnej; w  drugim nie, choć 
w zasadzie między aktorami jest tylko jedna różnica – dystynkcja społeczna (aktor 
pierwszoligowy odmawia komunikowania z aktorem drugoligowym).

Te fikcyjne sytuacje, dla których nietrudno znaleźć analogie w niefikcyjnym 
życiu społecznym, łączy zgoda lub jej brak na udział w komunikowaniu, w nego-
cjowaniu sensu, pozycji społecznej lub wartości. Przyczyn, dla których jednostka 
może odmówić udziału w komunikowaniu, może być bardzo wiele, poczynając od 
przyczyn osobistych, jak lęk lub interes własny, przez podziały klasowe i bardziej 
złożone zjawiska społeczne. W sposób bardzo ogólny wszystkie wymienione od-
mowy uczestnictwa możemy umieścić w rubryce odmowy komunikowania i każ-
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dej z nich można (i należy) przyjrzeć się osobno. Tu jednak będzie nas intereso-
wać odmowa komunikowania ściśle związana z organizowaniem komunikowania 
w systemach społecznych, który to przypadek uważam za zakorzeniony głęboko 
w złożoności komunikowania społecznego.

O złożoności jakiegoś obszaru możemy mówić wówczas, gdy zawiera on ele-
menty całkowicie sprzeczne bądź przeciwstawne, przy czym występowanie takich 
elementów nie tylko nie prowadzi do rozprzężenia bądź rozpadu układu, lecz jest 
elementem napędzającym dynamikę i stabilizującym układ w czasie6. 

Jakie jest źródło złożoności komunikacyjnej i jaką rolę odgrywa w nim odmo-
wa komunikowania?

MIASTO UTRAPIENIA – ZŁOŻONOŚĆ KOMUNIKACJI

Odpowiedź na to pytanie, jeśli ma być operatywna, wymaga wycieczki do 
jądra zjawisk, które z  komunikacją wiążemy. Zacznijmy od pozbycia się starego, 
mechanicznego wyobrażenia, zgodnie z którym komunikacja polega na wymianie 
informacji. Taki aspekt komunikacji zakładały stare, klasyczne koncepcje jak model 
Shanona-Weawera czy model Bühlera-Jakobsona, doskonale znane nam wszystkim 
z podstawowego kursu studiów humanistycznych. W obu tych modelach przyjmo-
wano, że bazową operacją komunikacyjną jest wyrównanie różnic informacyjnych 
po dwóch stronach procesu komunikowania, jeśli zaś do tego wyrównania nie do-
chodzi, wówczas przyczyn należy szukać w niespójności bądź niedoskonałości kana-
łu informacyjnego (Bühler-Jakobson) lub w różnej maści szumach informacyjnych 
(Shanon-Weawer). Innymi słowy, stare koncepcje komunikacyjne kierują naszą ob-
serwację tych lub podobnych zdarzeń komunikacyjnych ku barierom komunikacyj-
nym, które w jednym przypadku są przełamywane, a w innym nie.

Z biologicznego (a dokładniej rzecz ujmując – systemowo-biologicznego) punk-
tu widzenia komunikacja jako wymiana informacji jest zwyczajnie niemożliwa. Or-
ganem biologicznym, którego używamy do komunikowania, jest nasz system ner-
wowy, z mózgiem jako organem naczelnym na czele. Ten system, zgodnie ze stanem 

6 Najbardziej czytelny przykład takiej złożoności to narracje religijne konstruujące zarazem obraz 
aniołów i diabłów, dobra i zła, świętych i grzeszników; ta sprzeczność staje się dla społeczno-
ści religijnej źródłem napięcia emocjonalnego i regulacyjnego, angażując energię społeczności 
w perpetuowanie stabilizowanej w ten sposób struktury społecznej.
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współczesnej wiedzy, jest systemem zamkniętym informacyjnie, tj. jest systemem, 
który „pracuje” wyłącznie na własnych stanach wzbudzenia. Mimo że w komunika-
cji używamy naszych narządów zmysłu i ekspresji, właściwy proces komunikowania 
zachodzi we wnętrzach poszczególnych systemów poznawczych. Zatem komuniku-
jące ze sobą jednostki, za sprawą takiej, a nie innej organizacji systemu nerwowego, 
wchodzą ze sobą w kontakt tylko za pośrednictwem tejże właśnie organizacji neu-
ronalnej. 

W ramach tejże organizacji neuronalnej nasz mózg produkuje wirtualną prze-
strzeń, w której umieszcza nasze świadome ‘ja’ – czyli literalnie nas samych – przy 
czym nieodłącznym składnikiem przestrzeni, w którym porusza się nasze wirtualne 
‘ja’, jest obszar uzgodnień w ramach kooperacji, współpracy bądź organizacji z in-
nymi mózgami, które również produkują swoje wirtualności. Tak oto rzeczywistość, 
której doświadczamy, a także my sami jako „świadomi” aktorzy poruszający się w tej 
rzeczywistości, są zarazem i w każdym momencie zjawiskami emergującymi z orga-
nizacyjnej autonomii systemu nerwowego i  społecznej przestrzeni interakcji, któ-
ra jest jednocześnie procesem upodobniania się systemów poznawczych. Ponieważ 
system nerwowy jest zamknięty i autonomiczny, społeczny nacisk nie może mieć 
charakteru determinującego, lecz jedynie ukierunkowujący ludzkie poznanie7.

Dokładnie w tym sensie należy rozumieć lapidarne sformułowanie Anila Setha, 
brytyjskiego neuropsychologa, który twierdzi, że nasza rzeczywistość to kontrolowana 
halucynacja; halucynacja, bo produkowana przez mózg, kontrolowana, bo ograniczana 
w swojej dowolności przez uwewnętrznione formy koordynacji i kooperacji z innymi8. 

Bardzo dobrze status umysłu w komunikacji opisuje stworzona przez pryma-
tologów i badana przez psychologów koncepcja zdolności poznawczych, nazwana 
teorią umysłu (Theory of Mind)9. Opisuje ona zdolność umysłu do hipotetyzo-

7 Jest to perspektywa konstruktywistyczna, zob. m. in. E. von Glasersfeld, Radical constructivism: 
A way of knowing and learning, Routlage Farmer 1995, Der Diskurs des Radikalen Konstruktivi-
smus, red. S. J. Schmidt, Frankfurt n. Menem 1987, M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, 
Wrocław 2007, B. Balicki, Radykalny konstruktywizm. Krótkie wprowadzenie, Szczecin 2021.

8 Zob. A. Seth, Beeing You. A New Science of Consciousness, Faber &Faber 2021; po polsku: A. 
Seth, Nasze wewnętrzne światy, „Świat nauki” 2021, nr 4, s. 52-59.

9 Zob. D. Premack, G. Woodruff, Does the chimpanzee have a theory of mind?, “Behavioral and 
Brain Sciences” 1978, Volume 1 , Issue 4: A Special Issue on Cognition and Consiousness in Non-
human Species, s. 515 – 526; R. Dunbar, Pchły, plotki a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, 
Copernicus Center Press, Warszawa 2009.
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wania na temat stanu umysłu (zawsze hipotetycznego) partnera w komunikacji. 
Zerowy poziom teorii umysłu to po prostu zdolności obliczeniowe, poziom pierw-
szy to świadomość tych zdolności (wiem, że myślę). Kolejne stopnie to poziomy 
świadomości tego, że mój partner w komunikacji coś myśli (poziom drugi), że 
myśli coś o  tym, co ja myślę (poziom trzeci), że odnosi swój stan myślenia do 
innego stanu myślenia/komunikowania (poziom czwarty), że zakłada, że podobna 
operacja obserwacji zachodzi po drugiej stronie (poziom piąty) itd. Posługujący 
się zaawansowanymi hipotezami umysł jest w stanie operować na zmiennych po-
ziomach abstrakcji w komunikowaniu, co daje podstawę do tworzenia złożonych 
przestrzeni interakcji, jednakże stwarza także zapotrzebowanie na „zewnętrzne” 
regulacje – na konwencje, przepisy, uzusy, obyczaje etc. Pracownik korporacji na 
odpowiedzialnym szczeblu menedżerskim musi wprowadzić do swojego umysłu 
całą strukturę prawną i organizacyjną firmy, wszystkie możliwe modele interakcji 
ze swoimi podwładnymi i  zwierzchnikami, całą masą niejawnych rytuałów in-
terakcyjnych, i tylko za pomocą tychże map mentalnych jest w stanie zarządzać 
złożonością organizacji. Teoria umysłu traktowana jako model działania apara-
tu poznawczego w komunikacji świetnie pokazuje, jak i którędy społeczeństwo 
wchodzi do naszego umysłu.

Możemy powiedzieć, że komunikowanie to obserwacja społeczna przepro-
wadzana w celu stworzenia więzi. Komunikując, obserwujemy innych i pozwa-
lamy obserwować siebie. Wszystkie nasze narzędzia komunikacyjne, od języka 
poczynając, a  na nowoczesnych mediach skończywszy, służą naszym systemom 
poznawczym za wsparcie w obserwacji społecznej i podejmowaniu działań na ko-
rzyść naszą oraz jednostek, z którymi utrzymujemy więź emocjonalną. Wzajemna 
obserwacja możliwa jest przy tym na różnych poziomach więzi i bliskości, rodzaj 
tychże wprost zaś zależy od wzorców dostępnych dla danej wspólnoty10. 

Wreszcie – i niech to będzie ostatnia abstrakcyjna właściwość komunikacji, któ-
rą tu nazwę – komunikowanie, czyli nieustannie prowadzona obserwacja, jest bazą 
emergencji dla struktur organizujących grupy społeczne. Oznacza to, że nasze komu-
nikowanie – powtórzmy jego definicję raz jeszcze – czyli wzajemne obserwacje wsparte 

10 Warto tu zaznaczyć, że wzajemna obserwacja została u nas wsparta przez język naturalny, który 
na tyle zdominował komunikację, że niektóre modele teoretyczne (jak strukturalny czy ma-
tematyczny) właśnie do języka ją sprowadzają. Zresztą zupełnie niesłusznie, bo język to tylko 
element szerszej układanki.
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narzędziami takimi jak język naturalny, jest z jednej strony uzależnione od struktury 
społecznej, w której przebywamy, i na tę strukturę może wpływać zawrotnie, zasilając 
jej bazę emergencji.

Kontrolowanie halucynacji 
(jak mówi Seth) bądź paralelizo-
wanie struktur poznawczych (jak 
głosi radykalny konstruktywizm) 
stwarza przestrzeń do wytwarzania 
i  podzielania wspólnej rzeczywi-
stości, a  ta umożliwia zwiększanie 
stopnia zorganizowania grupy. 
Zwiększony poziom organizacji 
grupy zwiększa szanse przetrwania 
w  zawsze nieprzychylnym otocze-

niu. Jak mówi nasza historia ewolucyjna, jednostka przetrwa i  zrealizuje swoje 
potrzeby wówczas, gdy będzie członkiem dobrze zorganizowanej grupy. Za orga-
nizacją grupy stoi zaś wydolność w zakresie uzgadniania/koordynowania rzeczy-
wistości komunikacyjnej. 

Z  powyższego wynika, że dla każdej populacji jednym z  najważniejszych 
zasobów jest zdolność do wytwarzania narzędzi koordynujących indywidualne 
konstrukcje rzeczywistości. Innymi słowy komunikacja, rozumiana jako zbiór na-
rzędzi do komunikowania, jest miejscem, w którym osadza się podstawa każdej 
organizacji społecznej zarówno tej samorzutnej (jak rodzina, plemię czy społeczeń-
stwo), jak też zaprojektowanej (korporacja).

KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE

Dla porządku poczyńmy pewne rozróżnienie. Używam tu bardzo często słów 
komunikacja i komunikowanie, jednak niezamiennie i pora to uściślić. Komuni-
kacją nazwiemy ogół możliwości nawiązywania relacji społecznych w danej zbioro-
wości. Jest to pojęcie opisujące pole możliwości komunikowania, bardzo szerokie, 
choć jak każde pole – ograniczone. Należeć do niego będą wszelkie – podkreślmy 
– aktualne w danym momencie zasoby umożliwiające komunikowanie, czyli: język 
naturalny, komunikacja niewerbalna, wszelkie powszechnie dostępne technologie 

Wszystkie nasze narzędzia komunika-

cyjne, od języka poczynając, a na no-

woczesnych mediach skończywszy, 

służą naszym systemom poznawczym 

za wsparcie w  obserwacji społecznej 

i podejmowaniu działań na korzyść na-

szą oraz jednostek z którymi utrzymuje-

my więź emocjonalną.
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wspierające komunikowanie (od pisma po sieć internetową). Istnieje pewien spór 
w nauce, czy komunikacja ma charakter systemowy, czy też sieciowy. Szkoła Nikla-
sa Luhmanna wskazuje na pierwszy kierunek – społeczeństwo składa się wyłącznie 
z komunikacji,  komunikacja tworzy system społeczny, który ewoluuje trochę jak 
żywy organizm (to w bardzo dużym skrócie). W socjologii aktora-sieci, w której nie 
mówi się co prawda o komunikacji tak jak u Luhmanna, podkreśla się elementy 
łączliwości społecznej bez silnego akcentu na systemową samoorganizację. W istocie 
nie istnieje między tymi podejścia-
mi duża rozbieżność, bo przecież 
można się zgodzić, że znajdziemy 
w  obszarze komunikacji takie zja-
wiska jak język naturalny, który 
jest świetnym przykładem samoregulującego się, wirtualnego systemu, a także takie 
zjawiska jak choćby smartfon będący świetnym narzędziem komunikacji, ważnym 
faktorem rozwoju sieci międzyludzkich, niebędący jednak zjawiskiem systemowym.

Przyjmijmy na potrzeby tego szkicu, że szeroko pojęta komunikacja to nieho-
mogeniczny zbiór zjawisk społecznych – czasem prostych, jak wynalazek pisma 
lub druku, a czasem bardzo złożonych, jak język naturalny.

Od komunikacji musimy zaś odróżnić komunikowanie, przy czym zgodnie 
z  zastrzeżeniami poczynionymi powyżej odnośnie konstruktywistycznego rozu-
mienia tego obszaru nie możemy w przypadku komunikowania mówić o wymia-
nie informacji, choć w praktyce codziennego życia społecznego mamy przekona-
nie, że to właśnie robimy. Nie oznacza to oczywiście, że informacja i informowanie 
nie są możliwe, przeciwnie. Są one jednak możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi 
komunikowanie, które np. za Tomaszem Komendzińskim11 możemy nazwać po-
dzielaniem wspólnej rzeczywistości. Gdy uwzględnimy perspektywę systemową, 
zarówno w przypadku relacji interpersonalnych czy międzygrupowych lub mię-
dzyinstytucjonalnych, komunikowanie jest działaniem społecznym ukierunkowa-
nym na budowanie wspólnej przestrzeni interakcji. Żeby było możliwe, uczestni-
cy procesu interakcji muszą nieustannie wykonywać pracę nad podtrzymaniem 

11 Zob. T. Komendziński, Komunikacja jako podzielanie w  świecie wirtualnym, w: Współczesne 
oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2013.

Komunikacją nazwiemy ogół możliwo-

ści nawiązywania relacji społecznych 

w danej zbiorowości.
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wspólnych założeń poznawczych/komunikacyjnych; muszą także poruszać się 
w ramach uwspólnionego obszaru, na który składają się liczne wybory narzędzi 
współkonstruowania, które muszą być poczynione, bo nie sposób komunikować 
za pomocą komunikacji. Komunikowanie zakłada poruszanie się w ramach mniej 
lub bardziej lokalnych selekcji tego, co i jak może być komunikowane. Owe se-

lekcje mają charakter konwencjo-
nalny, a  ich uczenie się wymaga 
dużego nakładu pracy i  jest ściśle 
powiązane z  możliwościami orga-
nizacyjnymi danej populacji, spo-
łeczeństwa bądź grupy.

Teraz zajmiemy się związkiem między pewnymi aspektami organizacji i komu-
nikowania, czyli praktykami wykorzystania narzędzi komunikacyjnych. 

Bycie członkiem każdej organizacji społecznej oznacza podporządkowanie części 
swojego aparatu poznawczego społecznym regulatorom, przy czym za pojęciem „re-
gulowania” kryje się złożony proces dystrybucji wzorców i reprodukcji schematów 
poznawczo-komunikacyjnych we „wnętrzach” autonomicznych systemów poznaw-
czych, czyli ludzkich głów. 

W  drodze ewolucji społecznej wypracowaliśmy bardzo wiele takich regula-
torów komunikowania – od języka naturalnego przez rytuały, obyczaje, religie, 
plemiona, państwo, złożone struktury ponadnarodowe czy korporacje. Słowem, 
wymyśliliśmy wiele narzędzi umożliwiających komunikowanie, będące – jak wy-
żej – selekcją z puli możliwości obszaru komunikacji. Za pomocą tych narzędzi 
zdolni jesteśmy nie tylko do zaawansowanej koordynacji działań, lecz także do ko-
ordynowania myślenia i niejako „współmyślenia”, które to niewątpliwie stoi np. za 
sukcesami organizacyjnymi takich fenomenów społecznych jak religia czy nauka. 
Z resztą ilość literatury naukowej i poradnikowej służącej pomocą w zakresie ana-
lizowania i nawiązywania skutecznych relacji komunikacyjnych – od klasycznych 
podręczników retoryki, całą bibliotekę komunikacji społecznej aż po poradniki 
„jak wytrwać w związku” – jasno wskazuje, że jako świadomi użytkownicy komu-
nikacji ludzie są żywo zainteresowani przede wszystkim właśnie dbaniem o sku-
teczne i owocne komunikowanie.

Od komunikacji musimy zaś odróżnić 

komunikowanie (…), które możemy na-

zwać podzielaniem wspólnej rzeczywi-

stości. 
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Komunikowanie umożliwia tworzenie więzi, więzi umożliwiają tworzenie 
grupy, grupy z czasem łączą się w duże skupiska ludzkie i tworzą społeczeństwo 
– te trzy kroki to dziesiątki tysięcy ewolucji społeczności ludzkich i tylko około 
dwa tysiące lat znanej nam historii człowieka. Z punktu widzenia organizacji ko-
munikacji, ewolucja premiuje rozrost grup ludzkich, ponieważ wraz ze wzrostem 
ilościowym populacji, w której żyjemy, maleją koszty przetrwania i rozmnażania. 
Dlatego jesteśmy na ciągłej krzywej wzrostowej, jeśli chodzi o liczbę ludzi na świecie12.

Rozwój struktur społecznych regulujących społeczności, w  których żyjemy, 
nie jest jednak prosty. Jak wspomniałem wyżej, podstawą komunikacji jest em-
patia i nasza zdolność do nawiązywania do stanów umysłu innych w naszym oto-
czeniu (teoria umysłu). Taka komunikacja jest bardzo energochłonna, wymaga 
czasu i zasobów energetycznych – empatia działa najlepiej, gdy jesteśmy z kimś 
blisko spokrewnieni lub chociaż możemy go dotknąć lub zobaczyć. Gdy jednak 
ewolucyjny pęd spycha nas w kierunki tworzenia skupisk przekraczający możliwo-
ści kontaktu bezpośredniego, społeczność, w której żyjemy, przestaje być bytem 
namacalnym13, staje się bytem abstrakcyjnym, a to zupełnie nowe wyzwanie, bo 
identyfikacja swój/obcy musi się odbywać w innym kanale komunikowania niż 
kontakt bezpośredni.

Tak rodzą się konstrukty i struktury wewnątrzgrupowe, które mają charakter 
wirtualny – religie, mitologie, obyczaje, rytuały komunikacyjne etc. Przy pewnym 
uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to moment, w którym komunikowanie 
przestaje być tylko narzędziem tworzenia więzi, lecz staje się coraz bardziej nieza-
leżnym regulatorem rzeczywistości społecznej danej grupy. 

Konstrukty, które regulują cenną spójność grupy wirtualnej, zapewniają lepszą 
koordynację działań jej członków i  ich identyfikację, co przekłada się na lepszą 
współpracę; są zatem cennym zasobem grupy i  muszą podlegać ochronie, jeśli 

12 Tylko w dwudziestym wieku liczba ludności na świecie podwoiła się, dziś wynosi około 9 mld. 
Za tym wzrostem kryje się oczywiście cały szereg wynalazków umożliwiających ekonomiczną 
i gospodarczą wydolność, z wynalazkiem nowoczesnego rolnictwa na czele. Zwróćmy jednak 
uwagę, że nowoczesne rolnictwo i np. zastosowanie na szeroką skalę nawozów azotowych znacz-
nie podnoszących wydajność upraw, możliwe było tylko za sprawą gwałtownego wzrostu wy-
dolności naukowej. Nauka nie byłaby zaś możliwa bez odrębnego systemu komunikacyjnego 
i sprawnych praktyk komunikowania.

13 Robin Dunbar, amerykański antropolog, wskazuje, że cezurą dla zmiany formy komunikacji 
w grupie jest liczba ok. 150 osobników.



18

Bogdan Balicki

mają się utrzymać. Przy czym musi to być ochrona bardzo specyficzna, bo natura 
owych konstruktów jest też szczególna; są to przecież takie zjawiska jak specy-
ficzny dialekt lub szczególna formuła rytuału religijnego. Żeby ochronić centrum 
osady przed najazdem, wystarczy zbudować palisadę i obsadzić ją strażnikami. Jak 
jednak ochronić cenną dla danej społeczności komunikacyjnej wartość własną?

ODMOWA KOMUNIKOWANIA ALBO POLICJA KOMUNIKACYJNA

Byty emergentne, takie jak wspomniane wyżej dialekty czy formacje religij-
ne, ale także ustalenia odnośnie zawartości pewnych idei, jak choćby przedmioty 
wiary (Jest jeden bóg!), składają się z  bazy emergencji, którą są komunikujące 
jednostki, z dość tajemniczego procesu wyłaniania się, który nigdy nie poddaje się 
łatwej obserwacji, oraz z mechanizmów podtrzymujących je w czasie. W każdym 
ze swoich wymiarów byty tego typu są plątaniną zjawisk i czynników o czasem 
trudnym do ustalenia rodowodzie14. To, co o nich wiemy na pewno, to że ich 
materią i budulcem jest komunikowanie/myślenie i formuły jego organizowania. 
W praktyce oznacza to, że nie da się podtrzymać np. wiary w określone bóstwo bez 
niezbędnych ku temu rytuałów interakcyjnych, tworzenia komunikatów o treści 
religijnej, powielania określonej hierarchii społecznej itd. Innymi słowy konieczny 
jest trwały strumień komunikowania w tym zakresie, bo konstrukt komunikacyj-
ny to nie budynek –  raz postawiony nie stoi sam z siebie.

I  tu dochodzimy do sedna, czyli odmowy komunikowania, które możemy 
teraz zdefiniować w sposób następujący:

Odmową komunikowania nazwiemy te mechanizmy lub działania komu-
nikacyjne, które zapewniają stabilność konstruktów gwarantujących trwanie 
w czasie tożsamości grupowej społeczności wirtualnej, tj. takiej, której liczba 
członków przekracza możliwości tworzenia więzi w drodze kontaktu bezpo-
średniego; spójność tej grupy podtrzymywana jest przez szczególne dla niej 

14 Świetnego materiału ilustracyjnego dostarczają dociekania Ludwika Flecka na temat wyłaniania 
się nowych faktów naukowych, które wyrastają z plątaniny emocji, obserwacji, zdarzeń, zbie-
gów okoliczności oraz ram, w których działa grupa, czyli kolektywu myślowego.
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emergentne byty komunikacyjne; ich baza emergencji i  one same składają 
się z komunikowania, dlatego muszą z niego zostać wyłączone te działania 
komunikacyjne, które nie pracują na rzecz reprodukcji bazy emergencji bądź 
samych konstruktów tożsamościowych.

Dodajmy przy tym, że odmowa komunikowania nie dotyczy wszelkich ob-
szarów interakcji międzygrupowych, lecz jedynie tych, które są newralgiczne dla 
reprodukcji jej tożsamości. Najwyraźniej widać ją w przypadku grup religijnych, 
które dążą do ograniczenia komunikowania w zakresie przedmiotu wiary, zawę-
żając ją tylko do sposobu przyjętego dla danego wyznania. To nie znaczy, że roz-
mowa między przedstawicielami różnych religii nie jest możliwa; oznacza to, że 
tak długo, jak długo przedmiot wiary (byt emergujący z  komunikowania) jest 
istotny dla tożsamości grupy, będzie on zarazem wyłączony z obszaru negocjacji 
i uzgadniania, czyli tego, co jest istotą procesu komunikowania, czyli podzielania 
(sharing) jakiegoś aspektu rzeczywistości. W tym kontekście bardzo klarowny staje 
się przepis 196 Kodeksu Karnego RP, który głosi:

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci 
religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów reli-
gijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 215.

Odmowa komunikowania w przypadku komunikacji religijnej jest dość łatwa 
do wykrycia i analizy. Z całą pewnością jednak podobne mechanizmy mogą wystą-
pić w przypadku wszelkich społecznych organizacji, które posługują się tożsamością 
grupową jako narzędziem organizacji grupy. Podobne zjawiska możemy obserwować 
na styku grup etnicznych, narodowych, a nawet grup nieformalnych, np. zwolenni-
ków określonych społecznych koncepcji politycznych czy nawet artystycznych. Cała 
trudność w radzeniu sobie z tego typu zjawiskami polega na tym, że komunikowanie 

15 Według statystyk policyjnych w 2020 wszczęto 130 postępowań w tym zakresie i stwierdzono 
wystąpienie przestępstwa w 93 przypadkach.
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nie ogranicza się jedynie np. do interakcji komunikacyjnej, lecz włącza także, czasem 
niejawne i nieświadome, procesy myślowe i schematy poznawcze.

PODSUMOWANIE

We współczesnych zachodnich społeczeństwach, które gwarantują trwanie 
swoich struktur między innymi za pomocą złożonej i demokratycznej instytucjo-

nalizacji prawa i  administracji, 
odmowa komunikowania prze-
staje być zjawiskiem niezbędnym 
dla trwania porządku społecz-
nego. Nie oznacza to jednak, że 
jej przejawy całkowicie zniknęły 
z życia społecznego lub że znikną 
kiedykolwiek. Gdy przyjrzymy 
się głośnym w ostatnich czasach 
zjawiskom powiązanym niewąt-

pliwie z nadobecnością internetowych mediów społecznościowych, takim jak hejt 
czy cancel culture, dostrzeżemy w nich właśnie działanie mechanizmu swoistej po-
licji komunikacyjnej.

Trzymając się przyjętego w tym eseju rozróżnienia, możemy powiedzieć, że nie-
zależnie od niewątpliwych skoków rozwojowych, których nasze organizacje społecz-
ne doświadczyły w  ciągu ostatnich stuleci (wynalazek państwa prawa, laicyzacja, 
wolność słowa itd.), komunikacja – ów niejednorodny zbiór narzędzi służących do 
komunikowania – zawiera w  sobie także takie potencjalne strategie interakcyjne, 
które i dziś mogą skutecznie służyć do budowania barier nie do przeskoczenia. Jako 
że mechanizmy organizacji komunikowania sterujące naszym myśleniem o świecie 
działają mimo naszej woli i włączają nas w procesy, których możemy jako uczestnicy 
nie dostrzegać, uważam, że zagadnieniom tym powinniśmy się przyglądać ze szcze-
gólną uwagą.

Gdy przyjrzymy się głośnym w ostatnich 

czasach zjawiskom powiązanym nie-

wątpliwie z  nadobecnością interneto-

wych mediów społecznościowych, takim 

jak hejt czy cancel culture, dostrzeżemy 

w  nich właśnie działanie mechanizmu 

swoistej policji komunikacyjnej.
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 Paweł Wiktor Ryś

RASIZM KLASOWY I TERMINY POKREWNE. 
PRÓBA UPORZĄDKOWANIA POJĘĆ

STRESZCZENIE

W  artykule omawia się kręgi semantyczne pojęcia rasizm klasowy (zwłaszcza 
w ujęciu Étienne’a Balibara i Enza Traversa) oraz zestawia się ten termin z innymi, 
pokrewnymi kategoriami: szlacheckim protorasizmem stanowym, dehumanizacją, ra-
sizmem inteligencji (wg Pierre’a  Bourdieu), rasizmem kulturowym (wg Jamesa M. 
Blauta), akulturacją (wg Piera Paola Pasoliniego), klasizmem i chamofobią. Wskaza-
nie podobieństw i różnic służyć ma zwiększeniu pojęciowej precyzji, a co za tym idzie 
usprawnieniu komunikatywności debaty publicznej.

Słowa kluczowe: rasizm klasowy, szlachecki protorasizm stanowy, 
dehumanizacja, wykluczenie społeczne

Ukazywanie się kolejnych dzieł składających się na „zwrot plebejski” w polskiej 
kulturze1 oraz rosnąca wrażliwość na problemy nierówności sprawiają, że kwestia 
urasowienia podziałów społecznych bywa coraz częściej sygnalizowana zarówno 

1 Por. P.W. Ryś, „Zwrot plebejski” we współczesnej polskiej humanistyce i  debacie publicznej, w: 
Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. III, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, 
Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015, s. 307-317.

Dyskurs&Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415487
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w odniesieniu do przeszłości, jak i teraźniejszości. Wątpliwości może budzić jednak 
używana niekiedy terminologia. Przykładowo zdarza się, że w odniesieniu do anty-
plebejskich wyobrażeń szlachty staropolskiej (która była warstwą klasowo zróżnico-
waną2) stosuje się określenia klasizm lub rasizm-klasizm3, a w dyskusjach o klaso-
wych uwarunkowaniach czytelnictwa hojnie szafuje się „rasizmem”4. Pojęciem, które 
w przypadku przenoszenia podziałów społecznych na płaszczyznę „rasy” wydaje się 
najadekwatniejsze jest rasizm klasowy, choć i ono nie przystaje do każdego okresu hi-
storycznego i – siłą rzeczy – nie obejmuje wszystkich form społecznego wykluczenia. 
Omawiając w niniejszym artykule to pojęcie, przyjrzę się także innym, pokrewnym 
kategoriom oraz spróbuję wskazać zachodzące między nimi podobieństwa i różnice.

RASIZM KLASOWY WEDŁUG ÉTIENNE’A BALIBARA

Powstanie rasizmu klasowego wiązało się według Étienne’a Balibara, który jako 
pierwszy poddał omawiane zjawisko szerszej refleksji, z rewolucją przemysłową: 

The industrial revolution at the same time as it creates specifically capitalist rela-
tions of production, gives rise to the new racism of the bourgeois era (historically 
speaking, the first ‚neoracism’): the one which has as its target the proletariat in its 
dual status as exploited population (one might even say super-exploited, before 
the beginnings of the social state) and politically threatening population5.

2 Por. A. Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury społeczne, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 34-35.

3 Por. M. Płociński, Sarmatyzm nieuświadomiony, „Rzeczpospolita” z 16.06.2019, https://tiny.pl/
wj63c, odczyt: 21.05.2020; K. Pobłocki, Chamstwo, Czarne, Wołowiec 2021, s. 155.

4 Por. S. Skarżyński, Fałszywy kult czytelnictwa. Nie dajcie sobie wmówić, że jeśli nie czytacie książek, 
to jesteście gorsi, „Gazeta Wyborcza” z 29.04.2021, https://tiny.pl/wj631, odczyt: 26.08.2021. 
Zob. też polemikę z tym tekstem – J. Dehnel, Z. Miłoszewski, O pewnym rasizmie, którego 
nie było. Odpowiedź na tekst Skarżyńskiego o czytelnictwie, „Gazeta Wyborcza” z 02.05.2021, 
https://tiny.pl/r65wm, odczyt: 26.08.2021.

5 É. Balibar, ‘Class Racism’, przeł. Ch. Turner, w: É. Balibar, I. Wallerstein, Race, Nation, Class. 
Ambiguous Identities, Verso, London – New York 1991, s. 209.
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[Rewolucja przemysłowa, w tym samym czasie, gdy tworzy specyficznie kapitali-
styczne stosunki produkcji, rodzi nowy rasizm epoki burżuazyjnej (historycznie 
rzecz biorąc, pierwszy „neorasizm”): ten, dla którego proletariat jest podwójnym 
obiektem, jako wyzyskiwana ludność (można by nawet powiedzieć, że jest nad-
wyzyskiwana, przed powstaniem państwa socjalnego) i politycznie groźna popu-
lacja.]

Zdaniem filozofa rasizm klasowy poprzedzały jednak inne formy urasowienia 
podziałów społecznych (częściej samo- niż heteroreferencyjne6), przybierające po-
stać rasizmu „kastowego”, „arystokratycznego” czy elitarystycznych teorii starożyt-
nych myślicieli7. Jeśli więc chodzi o antecedentne realizacje, można powiedzieć, że 
Balibar wskazuje na podobne kwestie jak niektórzy badacze protorasizmu8, mimo 
że sam nie używa tego ostatniego pojęcia. Omawiając „długie trwanie” zjawiska, 
francuski teoretyk podkreśla jednocześnie różnice między poszczególnymi jego 
wariantami – np. „rasizmem arystokratycznym” a ideologią „trzech stanów”9. 

Chociaż Balibar wspomina o chłopach, rzemieślnikach, klasach ludowych czy 
pracujących, to dziewiętnastowieczny (i wczesno dwudziestowieczny) rasizm kla-
sowy omawia przede wszystkim w odniesieniu do warstwy robotniczej. Tworzenie 
się zjawiska miało według badacza kilka przyczyn historyczno-politycznych. Od 
próby utrzymania „warstw niższych” na marginesach polityki (odmawiania im 
pełni praw obywatelskich), przez m.in. szerzenie się „ideologii narodowej” (utoż-
samianie pracowników fizycznych z „obcymi” i antagonizowanie poszczególnych 
grup w obrębie klas ludowych), po „instytucjonalne urasowienie pracy” (tłumienie 
funkcji intelektualnych i mechanizację robotników)10. Z omawianymi procesami 
wiązała się „estetyzacja ciała”, powodująca albo stygmatyzację „fizycznych oznak 
niższości rasowej”, albo idealizację „ludzkiego typu wyższej rasy”, co zdaniem filo-
zofa dowodzi nie tyle instrumentalnego wykorzystywania biologii, ale raczej me-
taforyzacji i idealizacji „fantazmatu somatycznego”11.

6 Zob. tamże, s. 208.
7 Por. tamże, s. 210 i przyp. 13 na s. 216.
8 Zob. np. B. Isaac, Proto-racism in Graeco-Roman Antiquity, „World Archaeology” 2006, nr 1,  s. 

41 i n.
9 Por. É. Balibar, dz. cyt., s. 208 i przyp. 7 na s. 215.
10 Por. tamże, s. 209-211.
11 Por. tamże,  s. 211.
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Balibar wydobywając różne przejawy rasizmu klasowego, podkreśla jednocze-
śnie, że klasy ludowe (choć dyskryminowane) były bardzo ambiwalentne w stosun-
ku do rasizmu12, a ruch robotniczy sięgał czasem po zabiegi „samourasawiające”13. 
Autor Trwogi mas pokazuje także złożony splot między rasizmem klasowym a nacjo-
nalizmem (czego współczesnym przykładem może być wrogość wobec imigrantów) 
zarówno wśród „elit”, jak i „klas pracujących”14.

RASIZM KLASOWY WEDŁUG ENZA TRAVERSA

U Enza Traversa rasizm klasowy rozpatrywany jest w ramach badania korzeni 
przemocy nazistowskiej. Idąc częściowo za Balibarem wskazuje on rewolucję prze-
mysłową jako czas narodzin zjawiska15, ale skupia się przede wszystkim na Francji 
drugiej połowy XIX wieku:

Niemal równoczesny (między 1860 a  1890 rokiem) rozkwit nowych dyscyplin, 
takich jak mikrobiologia (Pasteur), medycyna eksperymentalna (Claude Bernard), 
antropologia (Paul Broca, Paul Topinard), eugenika i antropologia ras (Vacher de 
Lapouge), antropologia kryminalna (Lacassagne), neurologia (Charcot), psycholo-
gia mas (Le Bon, Tarde) czy socjologia (Durkheim), umożliwił zespolenie się nauki 
i polityki w postaci np. biologicznego spojrzenia na zachowania społeczne czy swe-
go rodzaju medykalizacji strategii władz16.

Traverso poświęca nieco uwagi lumpenproletariatowi („biedocie miejskiej”, 
przestępcom, prostytutkom itd.) oraz dążeniom do odseparowania go od „zdrowej 
części społeczeństwa”. W celu legitymizacji tych dążeń warstwy „najniższe” przed-
stawiano zarówno jako gorszą „rasę”, jak i „dzikich” żyjących w obrębie cywiliza-
cji europejskiej. W kręgu zainteresowań Traversa znajduje się jednak szczególnie 
Komuna Paryska, jej stłumienie postrzegane jako „dezynfekcja ciała społeczne-

12 Por. tamże, s. 204, 207, 210.
13 Por. tamże, s. 213.
14 Por. tamże, zwł. s. 206, 212-215.
15 Por. E. Traverso, Rasizm klasowy, w: tegoż, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. 

Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011, s. 149.
16 Tamże, s. 147.
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go”17 i recepcja zrywu. Badacz referuje poglądy na te wydarzenia najważniejszych 
intelektualistów tamtego czasu m.in. Théophile’a Gautiera („dzikie bestie”, któ-
re uciekły z klatek), Hipolita Taine’a („patologiczny zarazek”), Cesara Lombrosa 
(bunt sprowokowany przez „urodzonych przestępców”) czy Gustave’a  Le Bona 
(„przestępczy atawizm”). 

Można powiedzieć, że oprócz wydobycia lęku przed „ludźmi z  marginesu” 
Traverso sprowadza rasizm klasowy do „postrzegani[a] społecznej rewolty jako symp-
tomu choroby ciała społecznego czy stygmatyzacj[i] rewolucjonisty jako zaraźliwego 
wirusa […]”18. Jego ujęcie (choć niewątpliwie inspirujące do dalszych poszukiwań) 
przynosi więc – w porównaniu do wykładni Balibara – pewne zawężenie terminu.

POJĘCIE RASIZMU KLASOWEGO W POLSKIEJ NAUCE I DEBACIE 
PUBLICZNEJ19

W  polskiej nauce pojęcie rasizmu klasowego pojawia się rzadko, zwłaszcza 
w odniesieniu do XIX wieku. Jednym z wyjątków jest poświęcona dyskryminacji 
„rasowej” książka Jana Balickiego, w której zbitka ta zostaje użyta w charaktery-
styce poglądów Arthura de Gobineau20. Z kolei za Balickim termin wykorzystuje 
(również w stosunku do autora Essai sur l’inégalité des races humaines) Maciej Duda 
w kryminologicznej pracy Przestępstwa z nienawiści21. Innymi przykładami mogą 
być: tekst Piotra Kendziorka, ujmujący rasizm klasowy jako jedną z odmian bio-
logistycznych legitymizacji doktryn społecznych22, zbiór esejów Macieja Zaremby 
Bielawskiego, w którym mowa o „bardziej klasowy[m] niż etniczny[m]”23 rasizmie 

17 Tamże, s. 154.
18 Tamże, s. 147.
19 Przywołuję tu tylko te teksty, w których pada określenie rasizm klasowy. Prac sygnalizujących 

– w różnych zresztą kontekstach – problem urasowienia podziałów społecznych jest oczywi-
ście więcej.

20 Por. J. Balicki, Dyskryminacja rasowa, przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 
1986, s. 55.

21 Por. M. Duda, Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, wyd. Katedra 
Kryminologii i Polityki Kryminalnej; Wydział Prawa i Administracji; UWM, Olsztyn 2016, s. 29.

22 Por. P. Kendziorek, Biologistyczna legitymizacja doktryn społecznych, w: Filozofia przyrody – dziś, 
red. W. Ługowski, I. K. Lisiejew, wydaw. IFIS PAN, Warszawa 2011, s. 200-201.

23 M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. W. Chudoba, Czarne, Wołowiec 
2011, s. 383.
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bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii czy mój artykuł, przedstawiający to zjawi-
sko jako kontekst dla obrazu podziałów społecznych w Ogniem i mieczem24.

Nieco częściej omawiana kategoria przewija się w opisach przemian ustrojo-
wych po 1989 roku. I tak np. Monika Bobako, analizując owe przemiany w kon-
tekście książki Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn, posługuje się określeniem ra-
sizm klasowy (i referuje niektóre tezy Balibara)25. Podobnie (choć bez odwołań do 
autora Trwogi mas) czyni Przemysław Wielgosz, snując refleksje wokół kategorii 
homo sovieticus26. Z kolei Rafał Jakubowicz przywołuje ten termin w słowach klu-
czach artykułu o bezrobociu27, w samym jednak tekście sformułowanie nie pada. 
Identycznie postępuje Marcin Stachowicz w pracy o Andrzeju Lepperze jako „wi-
zualnej figurze klasowej”28. Pojęcie rasizmu klasowego obecne jest też niekiedy 
w tekstach publicystycznych m.in. w artykule Marka Rossa o szwedzkich proble-
mach z tolerancją29 czy wypowiedziach Rafała Wosia o współczesnej Polsce30.

SZLACHECKI PROTORASIZM STANOWY

Upatrywanie narodzin rasizmu klasowego w XIX stuleciu, a jego przejawów 
także w następnych (ale nie w poprzednich) wiekach nie jest bynajmniej arbitral-
ną cezurą. Jak bowiem zauważył Balibar to właśnie w wieku pary i elektryczności 
„[…] with regard to the ‚race of labourers’ the notion of race becomes detached 
from its historico-theological connotations to enter the field of equivalences be-
tween sociology, psychology, imaginary biology and the pathology of the »social 
body«”31 [w stosunku do „rasy robotników” pojęcie rasy zostaje oderwane od jego 

24 Por. P.W. Ryś, „Obaczymy, czy masz dobrą krew w  sobie”. Podziały społeczne a  kategoria rasy 
w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, „Ruch Literacki” 2019, z. 2, s. 160, s. 173.

25 Por. M. Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek polski po 1989 
roku, w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realne-
go kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 166 i n.

26 Por. P. Wielgosz, Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić, Karakter, Kraków 2021, s. 124.
27 Por. R. Jakubowicz, Bezrobocie, głód, więzienie (część druga), „Nowa Krytyka” 2017, nr 39, s. 

161-188.
28 Por. M. Stachowicz, Burak, Mulat, kameleon. Andrzej Lepper jako wizualna figura klasowa, „Wi-

dok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2018, nr 21, s. 266-301.
29 Por. M. Ross, Rasizm klasowy, „Dziś. Przegląd Społeczny” 2001, nr 7, s. 53-62.
30 Zob. np. W neoliberalizmie Polska jest 20 lat przed Zachodem. Z R. Wosiem rozmawia K. Mierze-

jewska, „Radio Zet” z 28.10.2017, https://tiny.pl/wj63n, odczyt: 19.05.2020.
31 É. Balibar, dz. cyt., s. 209.
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konotacji historyczno-teologicznych, aby wejść na pole ekwiwalencji między so-
cjologią, psychologią, wyimaginowaną biologią i patologią „ciała społecznego”]. 
Pojęcie rasizmu klasowego sygnalizuje więc zmianę paradygmatu, przejście od hi-
storiozoficznych i  religijnych uzasadnień rzekomo biologicznych różnic między 
warstwami społecznymi (np. jafetyckie pochodzenie szlachty a  chamickie chło-
pów) do uzasadnień pseudonaukowych (np. różnice w proporcjach czaszek mię-
dzy klasami „wyższymi” a robotnikami); analogicznie jak w przypadku podziałów 
opartych o kolor skóry nastąpił w XIX wieku zwrot od (pseudo)biblijnych legity-
mizacji nierówności do „rasizmu naukowego”32.

Jak jednak nazywać wcześniejsze, podszyte teologicznymi i historycznymi „ar-
gumentami”, przekonania o np. wyższości krwi szlacheckiej nad plebejską? Roz-
wiązaniem jest przywołany już, a stosowany zwłaszcza w anglojęzycznych bada-
niach, termin protorasizm (protorasowa myśl itp.33), określający formy rasizmu 
sprzed powstania dziwiętnastowiecznych koncepcji ludzkich „ras”34 i pozwalający 
tym samym uniknąć błędu anachronizmu. W odniesieniu do wyobrażeń staropol-
skiej nobilitatis warto opatrzyć go dodatkowo – tak jak w powyższym śródtytule 
– dwoma przymiotnikami. Pierwszy (szlachecki) wskazuje na twórcę, drugi (sta-
nowy) na zakres zjawiska. Urasawiające, auto- i heteroreferencyjnie, teorie szlachty 
były bowiem wytwarzane nie tylko w odniesieniu do plebejuszy, ale też osób et-
nicznie obcych (m.in. Żydów, Niemców, Turków35), dlatego wspomniane dopre-
cyzowanie zmniejsza ryzyko powstawania ewentualnych nieporozumień.

Na szlachecki protorasizm stanowy składają się zwłaszcza „biblijne” rodowo-
dy wywodzące szlachtę i plebejuszy od innych przodków i uzasadniające „boskim 

32 Zob. np. J. M. Blaut, Teoria rasizmu kulturowego, przeł. M. Turowski, „Lewą Nogą” 2003, nr 
15, s. 139.

33 Prawdopodobnie pierwszym badaczem, który w polskiej humanistyce wspomniał o protoraso-
wej dystynkcji w kontekście chłopsko-szlacheckim był Michał Rauszer (por. tenże, Chłop-nie-
wolnik? Pańszczyzna w perspektywie antropologii historii, „Lud”, R. CI, 2017, s. 120-121). Nieco 
szerszą próbę zdyskontowania namysłu nad protorasizmem w  ramach „zwrotu plebejskiego” 
przyniósł natomiast mój artykuł poświęcony Ogniem i mieczem (por. P.W. Ryś, „Obaczymy, 
czy masz dobrą krew w sobie”…, s. 153-173). Ostatnio terminologią tą posłużył się też Wielgosz 
w przywołanej już książce (por. tenże, dz. cyt., s. 47-49).

34 Por. R. Bernasconi, Proto-racism. Carolina in Locke’s Mind, w: Racism and Modernity. Festschrift 
for Wulf D. Hundt, red. I. Wigger, S. Ritter, Lilt, Zürich – Berlin 2011, s. 69.

35 Zob. np. D. Śnieżko, Mieszanie krwi, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, 
nr 22, s. 17-31; W. Kuligowski, Brud, smród i etniczność. Aromafobie dawnej Rzeczypospolitej, w: 
Brud. Idee, dylematy, sprawy, red. M. Sztandara, Wydawnictwo UO, Opole 2012, s. 47-58.
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porządkiem” stratyfikację społeczną; przekonanie o substancjalnych różnicach mię-
dzy szlachecką i plebejską krwią; pogląd o psychofizycznej wyższości nobilitatis nad 
ludem (intelekt, moralność, wygląd zewnętrzny). Jednocześnie trzeba tu wyraźne 
podkreślić, że wbrew dosyć rozpowszechnionemu przekonaniu36, wyobrażenia te 
niewiele miały wspólnego – jak już dowodziłem w  innym miejscu – z  „sarmaty-
zmem”37. Sarmacka genealogia obejmowała bowiem wszystkich Polaków (niezależ-
nie od pochodzenia społecznego), teorii podboju szlachta staropolska najprawdopo-
dobniej nie znała38, a najwięksi szlacheccy protorasiści jak Walerian Nekanda Trepka 
czy Wacław Potocki nie odwoływali się bezpośrednio (przynajmniej w uzasadnie-
niach podziałów społecznych) do mitu sarmackiego39, mimo że czasem sięgali po 
inne mity (np. mit chamicko-jafetycki czy mit o chłopach jako potomkach Kaina). 

DEHUMANIZACJA

Badania nad dehumanizacją oznaczającą odczłowieczanie, pozbawianie przed-
stawicieli „innych” grup cech ludzkich, prowadzone są obecnie przede wszystkim 
w obrębie psychologii społecznej, a w mniejszym stopniu także filozofii40. Wzmo-
żony wzrost zainteresowania tą problematyką wiąże się z odkryciem, że – wbrew 
wcześniejszym ustaleniom – istotną rolę w stosunkach międzygrupowych odgrywa 
nie tyle stereotypizacja, ile esencjalizm („przekonani[e], że dana kategoria/grupa jest 

36 Zob. np. M. Zaremba Bielawski, dz. cyt., s. 357, 382-383; B. Huk, Ukraina. Polskie jądro ciem-
ności, Stowarzyszenie Ukraińskie Dziedzictwo, Przemyśl 2013, s. 93-94; D. Łukasiewicz, Sar-
matyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2015, s. 101-
107; Rasizm polskiego inteligenta. Z  M. Łuczewskim rozmawia M. Płociński, „Rzeczpospolita” 
z 01.06.2016, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/306019881-Rasizm-polskiego-inteligenta.html, 
odczyt: 31.03.2021; M. Rauszer, dz. cyt., s. 117-120; M. Płociński, dz. cyt.; K. Pobłocki, dz. cyt., 
s. 153.

37 Por. P.W. Ryś, Sarmacki mit etnogenetyczny a  szlachecki protorasizm – referat wygłoszony na 
ogólnopolskiej konferencji Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dyskusji sprzed ćwierćwiecza 
[online], 14-15.04.2021, UMK, Toruń, zapis video: https://www.academia.edu/video/jKApgl, 
odczyt: 11.03.2022.

38 Por. J. Kowalski, Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy, Wydawnictwo Zona Zero, War-
szawa 2016, s. 40-46. Zob. też P. Bohuszewicz, Neosarmatyzm i nowoczesność – próba doprecyzo-
wania zagadnienia, „Prace Polonistyczne”, R. LXXVI, 2021, zwł. s. 85-86. 

39 Por. P.W. Ryś, Sarmacki mit etnogenetyczny a szlachecki protorasizm…, zwł. min. 18:00-20:50.
40 Por. D. Wincław, Obcy czy po prostu inny. Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji, „Kultura 

i Wartości” 2016, nr 19, s. 93-94.
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naturalna, ma jasno określone granice i jest niezmienna w czasie”) oraz bytowość 
(„homogeniczność kategorii, stopień w jakim dana kategoria wyznacza tożsamość 
swoich członków oraz posiadanie przez członków kategorii identycznych właści-
wości”41). 

Zwłaszcza z rozważań o esencjalizmie – oczywiście kluczowym także w przypad-
ku namysłu nad rasizmem – wyrastają nowsze badania poświęcone dehumanizacji 
i jej subtelniejszej odmianie: infrahumanizacji42. Ta ostatnia polega na przypisaniu 
własnej grupie predyspozycji do odczuwania emocji wtórnych (unikalnie ludzkie 
„uczucia wyższe”) i  jednoczesnym negowaniu lub umniejszaniu jej u  grupy „ob-
cej”43, która zazwyczaj zdolna ma być do „jedynie »zwierzęcych« i prymitywnych 
emocji pierwotnych”44. Innymi – mniej już „delikatnymi” – formami dehumanizacji 
są m.in. animalizacja, demonizacja, biologizacja, mechanizacja, reifikacja45. 

Najczęściej podawanym przykładem dehumanizujących praktyk jest oczywiście 
propaganda nazistowska (zwłaszcza w stosunku do Żydów) i nowsze prace również 
podejmują to zagadnienie46. Obok jednak „rasowego”, kolonialnego, etnicznego czy 
seksualnego wymiaru dehumanizacji, znawcy problematyki (m.in. Michał Bilewicz47, 
Chiara Volpato48) coraz częściej podkreślają też jej aspekt klasowy. Jednocześnie przy-
kłady, które wskazują pokrywają się niekiedy z  rozpoznaniami dotyczącymi uraso-
wienia podziałów społecznych, co do pewnego stopnia dowodzi pokrewieństwa tych 
ujęć. I tak wspomniana Volpato jako egzemplifikację animalizacji przytacza wywody 
Arystotelesa, a jako ilustrację biologizacji49 podaje m.in. hiszpańskie „statuty czystości 

41 M. Bilewicz, M. Drogosz, M. Kofta, Esencjalizm, bytowość i dehumanizacja jako pozastereotypo-
we aspekty postrzegania grup, w: Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup 
społecznych, red. M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta, Scholar, Warszawa 2012, s. 8.

42 Por. tamże.
43 Por. M. Bilewicz, Funkcjonalna dehumanizacja. Studium odczłowieczenia ofiar i grup uciskanych, 

w: Poza stereotypy…, s. 212.
44 D. Wincław, dz. cyt., s. 103
45 Por. tamże, s. 96-102.
46 Zob. np. M. Bilewicz, J. R. Vollhardt, Evil Transformations: Social-Psychological Processes Under-

lying Genocide and Mass Killing, w: Social Psychology of Social Problems. The intergroup context, 
red. A. Golec de Zavala, A. Cichocka, Palgrave Macmillan, Basinstoke 2012, zwł. s. 287-291.

47 Por. M. Bilewicz, Funkcjonalna dehumanizacja…, s. 215-217
48 Por. D. Wincław, dz. cyt., s. 98.
49 Przy czym trzeba zaznaczyć, że biologizacja może mieć też wymiar dodatni (np. autoreferencyj-

ne urasowienie szlachty) i wtedy nie jest de-, ale raczej hiperhumanizacją.
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krwi” (limpieza de sangre)50, będące dla Balibara – w jednym i w drugim przypadku 
– wcześniejszymi od rasizmu klasowego formami urasowień społecznych51. Z drugiej 
też strony w niektórych analizach współczesnych przejawów dehumanizacji (np. od-
człowieczania biednych) przywołuje się Balibarowskie ujęcie52.

RASIZM INTELIGENCJI (WEDŁUG PIERRE’A BOURDIEU)

Choć koncepcje Pierre’a Bourdieu są w Polsce dobrze znane i dosyć popular-
ne, jego stosunkowo krótki artykuł pt. Rasizm inteligencji nie cieszy się raczej za-
interesowaniem53. Co prawda tekst zanurzony jest do pewnego stopnia w realiach 
Francji z początku lat 80 XX wieku, ale nie stanowi to u autora Dystynkcji niczego 
niezwykłego i nie przesłania bardziej ogólnych rozpoznań:

Rasizm ten [inteligencji – P.W.R.] jest właściwy klasie panującej, której reprodukcja 
uzależniona jest po części od transmisji kapitału kulturowego. Kapitału, który cho-
ciaż jest dziedziczony, ma tę cechę, że jest kapitałem wcielonym, a zatem pozornie 
naturalnym, wrodzonym. Za pomocą rasizmu inteligencji, panujący tworzą to, co 
Weber nazywa „teodyceą swego własnego przywileju”, to znaczy usprawiedliwienie 
społecznego porządku, nad  którym panują. To dzięki niemu panujący czują się 
gatunkowo wyżsi54.

50 Por. D. Wincław, dz. cyt., s. 97-98, 100. Więcej na temat limpieza de sangre zob. zwł. L. Polia-
kov, Kult czystości krwi lub rasizm iberyjski, w: tegoż, Historia antysemityzmu. T. 1. Epoka wiary, 
przeł. A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Universitas, Kraków 2008, s. 151-161.

51 Por. É. Balibar, dz. cyt., s. 208 i przyp.13 na s. 216.
52 Por. K. Starego, Biedny jako Inny – orientalizacja i dehumanizacja biednych w procesie dyskursyw-

nego konstruowania reprezentacji codzienności, „Rocznik Pedagogiczny” , T. 36, 2013, s. 227.
53 Nie spotkałem się w rodzimej nauce z odwołaniami do tego artykułu. Co prawda Łuczewski w przy-

toczonym wcześniej wywiadzie mówił o „rasizmie polskiego inteligenta”, ale argumentacja której 
użył (elity sięgają po „sarmacki rasizm”) świadczy, że sformułowanie to nie jest raczej inspirowane 
rozpoznaniami francuskiego socjologa. Na temat rasizmu inteligencji sam Bourdieu zawarł też krót-
ką wzmiankę w Medytacjach pascaliańskich (przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, 
s. 115) i owa wzmianka została przytoczona w pracy Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys, Upośledzeni 
umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010, s. 30.

54 P. Bourdieu, Rasizm inteligencji, przeł. M. Kozłowski, „Le Monde Diplomatique. Edycja Polska” 
2006, nr 3, s. 23. Tłumaczenie to obejmuje tylko początkowe akapity tekstu, dlatego przywołując 
kolejne fragmenty, posiłkuję się przekładem angielskim.
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Rasizm inteligencji jest zazwyczaj nieostry, nieostentacyjny, pełen eufemizmów 
i dlatego znacznie trudniejszy do uchwycenia. Najczęściej objawia się w szatach dys-
kursu naukowego, co – poza nadaniem mu pozorów zobiektywizowania – wynika ze 
wzajemnej korelacji między nauką a władzą. Bourdieu jako przykłady omawianego 
zjawiska wymienia m.in. arbitralne traktowanie matematyki jako miary wszelkiej 
inteligencji, testy IQ czy testy, które mierząc predyspozycje społeczne potencjalnych 
uczniów, przewidują z góry przyszłe efekty kształcenia. Wszystko to razem składa się 
na najważniejszą – cementującą pozycję „elit” – formę rasizmu inteligencji, czyli po 
prostu na selekcję edukacyjną:

Educational classification is a euphemized version of social classification, a social 
classification that has become natural and absolute, having been censored and al-
chemically transmuted in such a way that class differences turn into differences of 
‚intelligence’, ‚talent’, and therefore differences of nature. Religions were never so 
successful. In educational classification, a social discrimination is legitimized and 
given the sanction of science55.

[Selekcja edukacyjna jest eufemistyczną wersją selekcji społecznej, selekcji spo-
łecznej, która stała się naturalna i absolutna, została ocenzurowana i alchemicznie 
przeobrażona w taki sposób, że różnice klasowe zamieniają się w różnice „inteli-
gencji”, „talentu”, a więc różnice natury. Religie nigdy nie były aż tak sprawne. 
W selekcji edukacyjnej dyskryminacja społeczna jest uzasadniona i usankcjono-
wana przez naukę.]

Istotny wpływ na opisywany stan rzeczy mają – dokonywane głównie przez 
psychologów – badania nad biologicznymi lub społecznymi podstawami inteligen-
cji, które Bourdieu nazywa przejawem rasizmu klasowego56 i które uważa za niedo-
puszczalne57. Francuski socjolog kończy swój artykuł postulatem, by obserwować 
i analizować rolę intelektualistów w rozprzestrzenianiu się rasizmu inteligencji, by 

55 P. Bourdieu, The Racism of ‚Intelligence’, w: tegoż, Sociology in Question, przeł. R. Nice, SAGE 
Publications, London –  Thousand Oaks – New Delhi 1993, s. 178.

56 Pojęcia rasizmu klasowego (które we francuskiej kulturze wydaje się być znacznie lepiej zakorze-
nione niż w polskiej) używa też np. Dider Eribon w głośnym zbiorze esejów. Por. tegoż, Powrót 
do Reims, przeł. M. Ochab, Karakter, Kraków 2019, s. 21.

57 Por. P. Bourdieu, The Racism of ‚Intelligence’…, s. 178.
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obnażać sposoby, w jakich naukowcy (zwłaszcza lekarze, psychiatrzy, psychologowie) 
naturalizując różnice społeczne, sankcjonują legalną dyskryminację58.

RASIZM KULTUROWY (WEDŁUG JAMESA M. BLAUTA)

W 1992 roku na łamach czasopisma „A Radical Journal of Geography” James M. 
Blaut ogłosił artykuł pt. Teoria rasizmu kulturowego, w którym stwierdził, że w od-
różnieniu od wieków wcześniejszych, „[d]zisiejszy rasizm to rasizm kulturowy”59. 
Obecnie naukowcy (bo o nich przede wszystkim mówi Blaut) nie uznają bowiem 
biologicznej wyższości i niższości między poszczególnymi grupami, ale przywiązu-
ją istotną wagę do różnic kulturowych („predyspozycji”, „motywacji”, „podatno-
ści na kryminalizację” itp.). Istotą rasizmu kulturowego byłoby więc przekonanie 
(i udowadnianie), że nie-Europejczycy są w stosunku do Europejczyków gorsi „nie 
ze względów rasowych, ale z powodu kultury, która w porównaniu z kulturą euro-
pejską wykazuje swoją niższość [...]; nie pod względem samego potencjału rozwoju, 
ale rezultatu swoich usiłowań mających na celu realizację tego potencjału”60. Skoro 
zaś dyskryminację motywuje się cechami nabytymi, a nie wrodzonymi, „praktyka 
rasistowska trwa pod nadzorem teorii, która w rzeczywistości obala ideę rasy”61.

Rozpoznania Blauta przypominają wcześniejsze o  kilka lat uwagi Balibara 
o  neorasizmie62, który francuski filozof określał też mianem „rasizmu bez ras”. 
Różnica polegałaby ewentualnie na tym, że Balibar mocniej akcentuje dążenia do 
zachowania odrębności kulturowych, gdyż w jego ujęciu neorasizm “at first sight, 
does not postulate the superiority of certain groups or peoples in relation to others 
but »only« the harmfulness of abolishing frontiers, the incompatibility of life-sty-
les and traditions […]”63 [na pierwszy rzut oka nie głosi wyższości niektórych grup 
lub narodów w stosunku do innych, lecz „tylko” szkodliwość zniesienia granic, 
niezgodność stylów życia i tradycji].

58 Por. tamże, s. 179.
59 J. M. Blaut, dz. cyt., s. 139.
60 Tamże, s. 143
61 Tamże, s. 140.
62 Por. É. Balibar, Is There a ‘Neo-racism’?, przeł. Ch. Turner, w: É. Balibar, I. Wallerstein, dz. cyt., 

s. 17-28.
63 Tamże, s. 21. Zob. też P. Kendziorek, dz. cyt., s. 205.



35

Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć

Zarówno termin neorasizm, jak i  rasizm kulturowy wykorzystuje się w ba-
daniach poświęconych imigracji, „problemowi uchodźców”, islamofobii64 itp. 
W polskiej humanistyce i publicystce pojęcie rasizmu kulturowego używane bywa 
też do opisu stygmatyzacji mieszkańców wsi po roku 1989 r., czego przykładem 
artykuł Izabelli Bukraby-Rylskiej65. Dla badaczki jest to odmiana rasizmu polega-
jąca „na esencjalizowaniu, reifikowaniu i naturalizowaniu cech kulturowych przy-
pisywanych danej grupie w celu wykazania jej odmienności, gorszości i w rezulta-
cie – zbędności”66. Co ciekawe, w podobnym znaczeniu (i w analizie podobnych 
zagadnień) stosują omawiane pojęcie przywołani wcześniej Monika Bobako, Rafał 
Woś, a także Marcin Lubaś, dla których rasizm kulturowy stanowi do pewnego 
stopnia określenie wymienne z rasizmem klasowym67.

AKULTURACJA (WEDŁUG PIERA PAOLA PASOLINIEGO)

W pisanych na początku lat siedemdziesiątych XX wieku esejach, szkicach pu-
blicystycznych, ale także utworach literackich, Pier Paolo Pasolini zarysował koncep-
cję „akulturacji”. Terminem tym (choć było wiele pokrewnych m.in. „powojenny 
faszyzm”, „koniec awangardy” czy najgłośniejszy i najmocniejszy – „ludobójstwo”) 
autor Bluźnierstwa określał zniszczenie różnorodności i wielokulturowości Włoch, 
które dokonało się poprzez rozprzestrzenienie środków masowego przekazu, rozwój 
techniki, konsumpcjonizm. Prawdziwa i bogata kultura włoskiego ludu została (na 
przełomie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku) zastąpiona sztuczną 
i jednolitą kulturą masową, wypleniającą wszelką odmienność, inność, pluralizm68. 

64 Zob. zwł. M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, 
Universitas, Kraków 2017, s. 159-160.

65 Por. I. Bukraba-Rylska, Polska Tolerancja. Jak oświecić polskich Irokezów, „Rzeczpospolita” 
z 19.10.2010, https://tiny.pl/wj636, odczyt: 21.05.2020.

66 Tamże. Skądinąd Blaut wspomina też, niezbyt konsekwentnie, o składającym się na rasizm kul-
turowy przekonaniu, że wyższość Europejczyków jest „tak naprawdę wrodzona” – J. M. Blaut, 
dz. cyt., s. 146.

67 Por. W neoliberalizmie Polska jest 20 lat przed Zachodem…; M. Bobako, Konstruowanie odmien-
ności klasowej jako urasawianie…, s. 165-166; M. Lubaś, Sprzężenia krytyczne: antropologia, 
postsocjalizm, postkolonialność. Słowo wstępne, „Prace Etnograficzne” 2017, z. 4, s. XIII.

68 „Ludobójstwo” (włos. genocidio) u Pasoliniego oznacza więc coś zupełnie innego niż u twórcy 
tego terminu Rafała Lemkina, który zdefiniował tak – i definicja ta została przyjęta w prawie 
międzynarodowym po II wojnie światowej – masowe zabijanie lub eksterminację grup ludz-
kich. Por. Ludobójstwo. Encyklopedia PWN, https://tiny.pl/wj63b, odczyt: 18.12.2021.
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„Żadnemu centralizmowi faszystowskiemu nie udało się dokonać tego, co uczynił 
centralizm cywilizacji konsumpcyjnej”69. Przy czym nie chodzi tu jedynie o powo-
jenny „powrót centrali”, ale także, co dla Pasoliniego chyba najważniejsze, o przy-
musową asymilację proletariatu do sposobu życia i bycia burżuazji (tę ostatnią reży-
ser wiązał bowiem poprzez kapitał z konsumpcjonizmem). Ową „asymilację” twórca 
Teorematu pojmował jako wynik totalitarnych, rasistowskich70 represji polegających 
na wszczepieniu warstwom ludowym nienawiści i pogardy do własnego dziedzictwa, 
do „kultury ich matek”71. 

Trzeba jednak podkreślić, że Pasolini tropiąc rasizm o charakterze klasowym, 
sam nie był wolny od myślenia w kategoriach „rasy”. Warstwy społeczne różnią się 
bowiem u niego niejako cechami fizycznymi. Dobrze widać to w  słynnej Mowie 
włosów, w której podział przekłada się nawet na prawicę (w domyśle burżuazję i fa-
szystów) oraz lewicę (w domyśle warstwy ludowe i lewicowych intelektualistów): 

Myślałem sobie, że dziesięć lat wcześniej wśród nas, należących do poprzedniego 
pokolenia, prowokator był kimś prawie nie do pomyślenia (chyba że byłby wiel-
kim aktorem): w istocie bowiem jego subkultura odróżniałaby się, również pod 
względem fizycznym, od naszej kultury. Poznalibyśmy go po oczach, po nosie, 
po włosach72.

Co prawda kontekst cytowanego fragmentu jest dosyć złożony (krytyce pod-
daje się – godzące w najbiedniejszych – medialne kreowanie hipisów na jedyny 
możliwy model „młodzieżowego buntu”, co umożliwia zarządzanie nim), ale nie 
łagodzi to „rasistowskiego” wydźwięku.

Odcinając się od sygnalizowanych, obosiecznych elementów myśli Pasolinie-
go, trzeba jednocześnie przyznać, że koncepcja akulturacji znakomicie przylega do 

69 P.P. Pasolini, Akulturacja i akulturacja, przeł. A. Osmólska-Mętrak, w: tegoż, Po ludobójstwie. 
Eseje o języku, polityce i kinie, wybór i wstęp M. Werner, posł. S. Murri, Fundacja Augusta hr. 
Cieszkowskiego, Warszawa 2012, s. 283.

70 Por. tenże, Ludobójstwo, przeł. A. Osmólska-Mętrak, w: tamże, s. 289.
71 Tenże, PCI w ręce młodzieży!!, przeł. I. Napiórkowska, w: tamże, s. 226. Akapit ten jest lekko zmody-

fikowaną wersją fragmentu mojej recenzji z tomu Po ludobójstwie – por. P.W. Ryś, Pasolini prossimo 
nostro? Od „włoskiej” akulturacji do „polskich” rewizji, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 3, s. 237-238.

72 P.P. Pasolini, „Mowa” włosów, przeł. A. Osmólska-Mętrak, w: tegoż, Po ludobójstwie…, s. 279. 
Wyróżnienia w tekście pochodzą od autora.
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polskich przemian po 1989 roku: rozwój kapitalizmu, konsumpcjonizm, a przede 
wszystkim „ludobójstwo” – medialne zaszczepianie warstwom postchłopskim pogar-
dy do ich pochodzenia i wartości; rugowanie plebejskich tradycji z kultury oficjalnej, 
historii, edukacji; urasawianie podziałów społecznych73. Niewykorzystanie (jak do-
tąd) owej koncepcji w akademickich analizach „polskiej transformacji” wynika być 
może z faktu, że omawiane zjawiska były opisywane za pomocą innych terminów 
(obok wymienionych trzeba wspomnieć jeszcze o „orientalizacji”74), być może zaś 
z tego, że Pasolini ciągle słabo obecny jest w rodzimej refleksji jako teoretyk kultury.

KLASIZM

Internetowy Słownik Języka Polskiego podaje, że klasizm to „dyskryminacja 
związana z przynależnością do klasy społeczno-ekonomicznej”75. Definicja nie su-
geruje naturalizowania klasy76, choć niektóre osoby posługujące się owym termi-
nem przemycają takie – na ogół niepoparte przykładami – sugestie77. Omawiane 
pojęcie wydaje się jednak obejmować znacznie rozleglejsze formy dyskryminacji 
niż rasizm klasowy. Stosowane głównie w  publicystyce – mimo że stosunkowo 
świeże – przeszło na polskim gruncie pewną ewolucję. Początkowo oznaczało wy-
łącznie krzywdzące, stereotypowe sądy o ludziach ubogich, gorzej wykształconych, 
mieszkańcach prowincji78 itd. Następnie używano go do piętnowania hejtu zwią-

73 Por. K. Świrek, Rasizm kultury dobrobytu, „Kronos” 2013, nr 2, s. 301-302; P.W. Ryś, Pasolini 
prossimo nostro?..., s. 238-239.

74 Zob. np. M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowa-
nego swojego, przeł. M. Golinczak, „Recycling Idei” 2008, nr 10, s. 98-107.

75 Klasizm. Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/klasizm, odczyt: 22.05.2020.
76 Przykładem naturalizowania, nie tyle jednak klasy, ale raczej gustu, są następujące zdania cy-

towane przez Jana Jęcza: „Dlaczego oni nie mogą być tacy jak my? Przecież to naturalne, że 
nie zakłada się leginsów przy choćby lekkiej nadwadze, a skarpety do sandałów to oczywisty 
obciach. Wystarczyłoby spojrzeć w lustro” – J. Jęcz, Faszyn from klasizm, „Magazyn Kontakt” 
z 26.12.2016, https://magazynkontakt.pl/faszyn-from-klasizm/, odczyt: 22.05.2020. Cytat ten 
stanowi zresztą rodzimą ilustrację do przywołanego w artykule rozpoznania Bourdieu o „ide-
ologii naturalnego gustu”. Zob. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, 
przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005, s. 89.

77 Por. P. Żuk, Klasizm nasz powszechny, „Tygodnik Przegląd” z 18.03.2012, https://tiny.pl/wjvhx, 
odczyt: 22.05.2020; R. Woś, Lewicę racz nam zwrócić, Panie!, wyd. Sonia Draga, Katowice 2019, 
s. 170-171.

78 Por. P. Żuk, dz. cyt.
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zanego z wyborami estetycznymi, zwłaszcza modowymi (klasizm 2.0)79. A dalej 
stało się też terminem politycznym w dosłownym tego słowa znaczeniu, posłużyli 
się nim lewicowi publicyści, wskazujący pogardę „elit” (liberalnych i liberalno-le-
wicowych) w stosunku do wyborców Prawa i Sprawiedliwości80. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że te trzy zastosowania pojęcia klasizm ciągle przewijają się 
w rodzimej debacie publicznej81.

CHAMOFOBIA

Chamofobia – według Henryka Domańskiego – polega na „braku szacun-
ku, a może nawet pogardzie w stosunku do ludzi, których uważa się za gorszych. 
Gorszych ze względu na status społeczno-ekonomiczny […] związany na przykład 
z niższymi kompetencjami kulturowymi albo z niskim poziomem wykształcenia”82. 
Twórczynią terminu była najprawdopodobniej Anna Tatarkiewicz83, następnie zaś 
posłużyli się nim m.in. Teresa Smolińska84 i redaktorzy „Kontaktu”85.

79 Por. A. Dryjańska, Faszyn from Raszyn – czyli przebiorę się za biedniejszego. Jak rodzi się klasizm 
2.0, „naTemat” z 10.05.2016, https://tiny.pl/wjvhg, odczyt: 22.05.2020; J. Jęcz, dz. cyt.; G. 
Wysocki, Martwisz się, że Polacy nie czytają książek? To znaczy, że jesteś snobem. Absurdalna 
awantura o klasizm czytających, „Gazeta Wyborcza” z 30.03.2019, https://tiny.pl/wjvh7, odczyt: 
22.05.2020.

80 Por. J. Śpiewak, 500+ klasizm, rasizm i  neoliberalizm, „Dziennik Opinii Krytyki Politycznej” 
z 19.02.2016, https://tiny.pl/wjvh9, odczyt: 22.05.2020; R. Woś, dz. cyt., s. 168-171.

81 Oczywiście zdarzają się też inne zastosowania – przykładem (przywołane już) teksty Płocińskie-
go i Pobłockiego, w których pojęcie klasizmu zostało odniesione do szlachty I Rzeczypospolitej.

82 Gdy czujesz się lepszy. Z H. Domańskim rozmawia M. Luft, „Kontakt” 2012, nr 21, s. 24.
83 Por. Chamofobia w kraju chamów. Z A. Tatarkiewicz rozmawia R. Walenciak, „Przegląd” 2011, 

nr 34, s. 6-11.
84 Por. Chamofobia ma się dobrze. Z T. Smolińską rozmawia D. Wodecka, „Gazeta Wyborcza” 2012, 

nr 157, s. 31.
85 Jednocześnie trzeba tutaj zaznaczyć, że podobny termin – „chłopofobia” funkcjonował już w la-

tach dziewięćdziesiątych. Użyła go Grażyna Pomian omawiając książkę Gra w inteligencję (wyd. 
Łuk, Białystok 1994) autorstwa właśnie Anny Tatarkiewicz. Por. G. Pomian, Chłopofobie i chło-
pomanie, „Kultura” 1997, nr 1-2, s. 189-194. Zresztą sama Tatarkiewicz również posłużyła się 
nim w kolejnym wywiadzie dla „Przeglądu” – zob. Chłopofobia. Z A. Tatarkiewicz rozmawia K. 
Pilawski, „Przegląd” 2012, nr 38, s. 16-18.
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Pojęcie stosuje się najczęściej w analizach następujących problemów: uprze-
dzeń wobec tego, co wiejskie, ludowe, chłopskie86, kwestii tzw. „słoików”87 czy 
wyższościowych postaw zarówno wobec wyborców PO88, jak i PiS89. Pola seman-
tyczne chamofobii są więc do pewnego stopnia zbieżne z polami semantycznymi 
klasizmu, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszego określenia używa się zwłasz-
cza wtedy, gdy przedmiotem badań jest negatywny stosunek do wsi, chłopskości, 
„wiejskiej mentalności” itp.

Chociaż sam sugerowałem kiedyś postawienie znaku równości między chamo-
fobią a zabiegami urasawiającymi podziały społeczne90, to obecnie muszę sprostować 
tamtą wypowiedź. Chamofobia (podobnie jak klasizm) zdaje się pojęciem szerszym, 
„nadrzędnym” wobec rasizmu klasowego. Weźmy dla przykładu dwa cytaty:

Utożsamienie polskiej tożsamości kulturowej z  tożsamością dzikiej, zachłannej, 
prymitywnej, kierującej się najdzikszymi popędami wiejskiej czerni siłą rzeczy do-
prowadzi do konieczności przejęcia nad nią kontroli91. 

Polska [Ludowa – P.W.R.] była straszna, bo o losach ludzi światłych, mądrych, 
zasłużonych, godnych powszechnego szacunku decydowali nieokrzesani i wrza-
skliwi przedstawiciele nowej władzy, głównie synowie chłopscy, bo robotników 
w tamtej Polsce nie było przecież zbyt wielu92. 

86 Zob. np. Chamofobia w kraju chamów…, s. 7, 11; Chamofobia ma się dobrze…, s. 31.
87 Zob. np. Chamofobia, czyli kto się boi chama? O pogardzie dla „buraków”, „wieśniaków” i „sło-

ików”. Z M. Piotrowskim rozmawia M. Fal, „naTemat” z   29.10.2013, https://tiny.pl/wjvhc, 
odczyt: 22.05.2020; M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania. Studium z  antropologii 
mediów, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2019, s. 256-258.

88 Por. Chamofobia, czyli kto się boi chama?.
89 Zob. np. P.W. Ryś, Chamofobia jako składnik polskiej kultury. Zarys problematyki, „Czas Kul-

tury” 2016, nr 4, s. 114-115; Wokół „Prześnionej rewolucji”. Z A. Lederem rozmawia P. Wisz-
niewski, „RuchKOD” z 26.07.2016, https://ruchkod.pl/wokol-przesnionej-rewolucji/, odczyt: 
22.05.2020

90 Por. P.W. Ryś, Chamofobia jako składnik polskiej kultury…, s. 114-119.
91 K. Koehler, Cywilizacyjna energia Sarmatów, „Rzeczpospolita. Plus Minus” 2013, nr 262, s. P3
92 A. Szczypiorski, Rewolucja ludowa trwa, w: Centra i peryferie, wstęp. J. Tazbir, Oficyna Wydawnicza 

„Stopka”, Łomża 1999, s. 257.
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Obydwa fragmenty są niewątpliwie chamofobiczne. W jednym i drugim mamy 
do czynienia z brakiem szacunku, wyższościową postawą podmiotu oraz zapędami 
paternalistycznymi. Jednak tylko w pierwszym przypadku pojawiają się elementy 
urasowienia, biologizacji („kierującej się najdzikszymi popędami”); w  drugim – 
przysłówek „głównie” paradoksalnie chroni przed esencjalizacją. Można więc po-
stawić tezę, że o ile każdą wypowiedź mającą znamiona rasizmu klasowego da się 
ostatecznie zakwalifikować jako klasistowską lub chamofobiczną, o tyle nie każda 
wypowiedź klasistowska czy chamofobiczna odznacza się rasizmem klasowym.

WNIOSKI

Jak zatem wynika z powyższego przeglądu, analizowane terminy niekiedy za-
zębiają się, niekiedy wzajemnie uzupełniają, ale czasem też konotują nieco inne 
znaczenia. Dla nazwania wyobrażeń szlachty staropolskiej (a  także ich później-
szych rekonstrukcji) urasawiających podziały społeczne najbezpieczniejszym okre-
śleniem wydaje się szlachecki protorasizm stanowy. Dla oddania splotu „rasy” 
i klasy od XIX wieku (zwłaszcza zaś w odniesieniu do pseudonaukowych koncep-
cji z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX stulecia) najtrafniejsze okazuje 
się pojęcie rasizmu klasowego. Przystaje ono także do współczesności, choć ma 
– w  zależności od kontekstu – odpowiednie zamienniki w  określeniach rasizm 
inteligencji czy rasizm kulturowy. Z tymi czterema terminami łączą się rozważa-
nia nad dehumanizacją, bo trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek formie rasizmu 
bez punktowania takich zabiegów jak esencjalizacja, biologizacja, animalizacja czy 
infrahumanizacja. Nieco inaczej sprawa wygląda natomiast z kategoriami akultu-
racji (wg Pasoliniego), klasizmu i chamofobii, które mimo że mogą odnosić się do 
urasawiających technik, mają wyjściowo szersze znaczenie i obejmują nieesencjali-
styczne formy przemocy międzyklasowej. 

Omawiane w niniejszym artykule pojęcia różnią się więc semantycznym za-
kresem oraz temporalną przyległością: jedne zdają się pod tym względem nieogra-
niczone (np. dehumanizacja), inne wiążą się ściśle z określonymi wycinkami czasu 
(np. szlachecki protorasizm stanowy). Zanim (nad)użyje się któregoś z nich warto 
uważnie przyjrzeć się jego historii. Nie tylko po to, by zmniejszyć ryzyko anachro-
nizmu, ale także po to, żeby – usprawniając debatę publiczną – możliwie najpre-
cyzyjniej nazywać daną formę społecznego wykluczenia.



41

Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć

BIBLIOGRAFIA

[1] Balibar É., Wallerstein I., Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, Verso, 
London – New York 1991.

[2] Bernasconi R., Proto-racism. Carolina in Locke’s Mind, w: Racism and Mo-
dernity. Festschrift for Wulf D. Hundt, red. I. Wigger, S. Ritter, Lilt, Zürich 
– Berlin 2011.

[3] Blaut J. M., Teoria rasizmu kulturowego, przeł. M. Turowski, „Lewą Nogą” 
2003, nr 15.

[4] Bobako M., Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek 
polski po 1989 roku, w: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjo-
logiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2010.

[5] Bohuszewicz P., Neosarmatyzm i nowoczesność – próba doprecyzowania zagad-
nienia, „Prace Polonistyczne”, R. LXXVI, 2021. 

[6] Bourdieu P., Rasizm inteligencji, przeł. M. Kozłowski, „Le Monde Diploma-
tique. Edycja Polska” 2006, nr 3. 

[7] Bourdieu P., Sociology in Question, przeł. R. Nice, SAGE Publications, London 
– Thousand Oaks – New Delhi 1993. 

[8] Chamofobia w  kraju chamów. Z  A. Tatarkiewicz rozmawia R. Walenciak, 
„Przegląd” 2011, nr 34. 

[9] Gdy czujesz się lepszy. Z H. Domańskim rozmawia M. Luft, „Kontakt” 2012, nr 21. 
[10] Jęcz J., Faszyn from klasizm, „Magazyn Kontakt” z 26.12.2016,   

https://magazynkontakt.pl/faszyn-from-klasizm/, odczyt: 22.05.2020.
[11] Klasizm. Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/klasizm, odczyt: 22.05.2020.
[12] Kowalski J., Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy, Wydawnictwo 

Zona Zero, Warszawa 2016. 
[13] Pasolini P.P., Po ludobójstwie. Eseje o  języku, polityce i  kinie, wybór i wstęp 

M. Werner, posł. S. Murri, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 
2012. 

[14] Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, 
red. M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta, Scholar, Warszawa 2012. 

[15] Rauszer M., Chłop-niewolnik? Pańszczyzna w perspektywie antropologii histo-
rii, „Lud”, R. CI, 2017.



42

Paweł Wiktor Ryś

[16] Ryś P.W., „Obaczymy, czy masz dobrą krew w sobie”. Podziały społeczne a ka-
tegoria rasy w  „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, „Ruch Literacki” 
2019, z. 2.

[17] Ryś P.W., Sarmacki mit etnogenetyczny a szlachecki protorasizm – referat wygło-
szony na ogólnopolskiej konferencji Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dys-
kusji sprzed ćwierćwiecza [online], 14-15.04.2021, UMK, Toruń, zapis video: 
https://www.academia.edu/video/jKApgl, odczyt: 11.03.2022.

[18] Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. Czarnacka, 
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011. 

[19] Wielgosz P., Gra w  rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić, Karakter, Kraków 
2021. 

[20] Wincław D., Obcy czy po prostu inny. Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji, 
„Kultura i Wartości” 2016, nr 19. 



43

Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć

CLASS RACISM AND RELATED TERMS.
AN ATTEMPT AT ORGANIZING CONCEPTS

ENGLISH SUMMARY

The article discusses the concept of class racism (according to E. Balibar, E. Traverso) 
and compares this concept with other, related terms: estate proto-racism of the nobility, 
dehumanization, racism of intelligence (according to P. Bourdieu), cultural racism (ac-
cording to J.M. Blaut), acculturation (according to P.P. Pasolini), „chamophobia” [Pol. 
cham ≈ boor] and classism. The indication of similarities and differences is intended to 
increase conceptual precision and, as a result, improve the comprehensibility of public de-
bate.

Keywords: class racism, estate proto-racism of the nobility, dehumanization, 
social exclusion

Paweł Wiktor Ryś
Uniwersytet Jagielloński

nr ORCID 0000-0002-8569-9409

Magister fi lologii polskiej, literaturoznawca związany z  Wydziałem 
Polonistyki UJ. Interesuje się problematyką rasizmu klasowego, dy-
chotomią „pana”/„chama” w  rodzimej literaturze, „zwrotem plebej-
skim” w najnowszej polskiej humanistyce. Przygotowuje się do obro-
ny rozprawy doktorskiej »Dobra krew«. Podziały społeczne a kategoria 
»rasy« w  Trylogii i  powieściach współczesnych Henryka Sienkiewicza. 
Publikował w czasopismach naukowych (m.in. w „Kontekstach Kul-
tury”, „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”), w portalach interne-
towych (m.in. w „artPAPIERZE”, „Dzienniku Opinii KP”, „Refl ek-
torze”) i w monografi ach zbiorowych



44

Arkadiusz Lewandowski

Arkadiusz Lewandowski

POPULISTYCZNY WYBORCA JAKO OBIEKT 
DEMOLIBERALNEGO WYKLUCZENIA.

PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI 

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na problem wykluczenia wyborców 
partii populistycznych na poziomie dyskursu publicznego. Problem ten analizowany 
został w kontekście elitaryzacji demokracji. Jako studium przypadku w artykule prze-
prowadzono wstępną analizę dyskusji dotyczącej wyborców Prawa i Sprawiedliwości po 
2015 roku.

W ramach analizowanego problemu dostrzeżone zostały treści odnoszące się do ste-
reotypowego postrzegania wyborców PiS jako bezrobotnych, niewykształconych, zamiesz-
kujących małe miejscowości, co z kolei prowadziło do wykluczenia na poziomie języko-
wym w oparciu o narracje m.in. technokratyczne.

Słowa kluczowe: elektorat populistyczny, demokracja elitarystyczna, 
wykluczenie, technokratyzacja

WSTĘP

Wyborcze wyniki ugrupowań, które określa się mianem populistycznych, 
w ostatnich latach determinowały pytania o  to, kto głosuje na tego typu partie? 

Dyskurs&Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415495
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Wokół tego zagadnienia toczy się naukowa oraz publicystyczna dyskusja, która czę-
sto odnosi się jednak do zredukowanych i uproszczonych stereotypów dotyczących 
m.in. mitycznego elektoratu populistów, który przedstawiany jest jako złożony 
z bezrobotnych i słabo uposażonych1 lub też roszczeniowo myślących mieszkańców 
przedmieść, zmarginalizowanych perweniuszy czy też ludzi negatywnie wyalieno-
wanych2. Co więcej, elektorat ten uznaje się za łatwowierny i wykorzystany przez 
populistów okłamujących wyborców i wykorzystujących ich słabości. W takiej per-
spektywie elektorat głosujący na populistów traci niejako swoją polityczną podmio-
towość, stając się jedynie narzędziem w rękach populistycznej komunikacji czy też 
strategii. Jednocześnie oprócz tego, że staje się ofiarą, w optyce obrońców liberalnej 
demokracji jest „winny” udzielenia poparcia siłom, które ową demokrację niszczą.

Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na ten problem, koncentrując 
się na problematyce „demoliberalnego wykluczenia” i upatrując w nim jednego ze 
źródeł wzrostu populistycznego popytu. 

Przyjęta na potrzeby tekstu perspektywa metodologiczna wymaga jednak ak-
sjologicznego zastrzeżenia. Jest ona bowiem krytyczna wobec jednowymiarowej, 
optymistycznej narracji demoliberalnej, mówiącej jedynie o pozytywach tego reżi-
mu. Jak precyzyjnie ujmuje to Agnieszka Kasińska-Metryka, każda stereotypizacja 
(pozytywna bądź negatywna) „może prowadzić do błędnych założeń badawczych”. 
Z tego też powodu konieczne jest przyjęcie założenia neutralności także względem 
optymistycznej wizji demokracji3. Podejście takie znajduje odzwierciedlenie w lite-
raturze przedmiotu. Co więcej, w kontekście podjętego zagadnienia, przyjęcie kry-
tycznego stanowiska względem demokracji wydaje się stanowić naukowo efektywny 
paradygmat. Jak zauważa Yuval Noah Harari, tylko spojrzenie spoza demoliberal-
nego światopoglądu pozwoli efektywnie badawczo podejść do problemu kryzysu 

1 R. Eatwell, M. Goodwin, Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację, Wydawnictwo 
Post Factum, Katowice 2020, s. 57-58.

2 M. Hadaj, Demokracja terapeutyczna, „Dziennik Gazeta Prawna” 2017, 17 marca, s. A-8, za K. 
Kik, Populizm – brzydka twarz neoliberalnego mainstreamu, w: Populizm jako narzędzie marke-
tingu politycznego, red. M. Nowina-Konopka, K. Glinka, R. Miernik, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, s. 57-58.

3 A. Kasińska-Metryka, Demokracja liberalna w okowach „nowego populizmu”, w: Zmierzch demo-
kracji liberalnej?, red. K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Oficyna Wydaw-
nicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 122-123.
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demokracji4. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala skupić uwagę chociażby na pro-
blemach i endogennych źródłach kryzysu demokracji liberalnej.

Tekst wychodzi zatem naprzeciw wyrażanym przez politologów dyrektywom 
nawołującym do krytycznego spojrzenia na demokrację liberalną i  poszukiwania 
przyczyn jej kryzysu zarówno w szerszej perspektywie czasowej, jak i wieloaspekto-
wości problemów5. 

Celem artykułu jest określenie uwarunkowań wykluczenia populistycznych wy-
borców w  debacie publicznej toczonej w  ramach demoliberalnego paradygmatu, 
w którym zawarta jest tendencja do elitaryzacji reżimu. Jako płaszczyznę odniesienia 
dla ujęcia teoretycznego traktować będę dyskusję dotyczącą wyborców Prawa i Spra-
wiedliwości, jaka wystąpiła w Polsce po 2015 roku.

Problemem badawczym jest pytanie, czy deprecjonowanie populistycznych 
wyborców w ramach dyskursu publicznego wpisuje się w wykluczające tendencje 
elitaryzującej się liberalnej demokracji i tym samym, czy ewentualny wykluczający 
dyskurs nie stanowi potencjalnego potwierdzenia politycznej decyzji dla populistycz-
nych wyborców; tym bardziej, że w ramach komunikacji stosowanej przez samych 
populistów problem wykluczenia stanowi jeden z istotnych elementów6.

Artykuł nie rości sobie prawa do całościowego i  wyczerpującego ujęcia pod-
jętego zagadnienia. Zamiarem autora jest bowiem zwrócenie uwagi na potrzebę 
krytycznego spojrzenia na problem demoliberalnych wykluczeń, czyli na kwestię, 
która w debacie publicznej i naukowej, a szczególnie w głównych jej nurtach, wydaje 
się być niedostatecznie eksplorowana. Praca niniejsza stanowi jednocześnie próbę 
uczestnictwa w dyskusji (także teoretycznej) dotyczącej problematyki wykluczenia 
jako źródła sukcesów populistów.

4 Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2018, s. 15.
5 Zob. Y. Mounk, Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją 

ocalić, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2019, s. 169.
6 G. Ivaldi, Populism and electoral choice: an analysis of the effects of populism on vote choice, “Revue 

française de science politique” 2018, Volume 68, Issue 5, s. 850; F. Paxton, Varieties of inclusio-
nary and exclusionary populism in the Italian regional elections 2018-20, “Contemporary Italian 
Politics” 2021, Volume 13, Issue 4, s. 404. DOI:10.1080/23248823.2021.1969785; C. Mud-
de, C. R. Kaltwasser, Exclusionary Vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe 
and Latin America, “Government and Opposition” 2013, nr 48 (2), s. 158. DOI:10.1017/
gov.2012.11.
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DEMOLIBERALNE PODSTAWY WYKLUCZENIA 

W ramach dyskusji nad kondycją współczesnej demokracji liberalnej, pośród 
wielu źródeł jej kryzysu i powiązanych z nim sukcesów populistów wymienia się 
także te, które mogą mieć swoje źródła w samej demoliberalnej konstrukcji. Realizu-
jąc określone we wstępie zadanie badawcze, za punkt wyjścia przyjmuję rozważania, 
jakie w ostatnim czasie podejmują autorzy w ramach szeroko rozumianych studiów 
nad kondycją demokracji liberalnej. Istotnym elementem tychże studiów jest kwe-
stia mechanizmów wykluczenia, jakie wytwarza na różnych poziomach (m.in. sym-
bolicznym, ekonomicznym, kulturowym czy wreszcie instytucjonalnym) współcze-
sna konstrukcja demoliberalna zmierzająca w kierunku elitaryzacji systemu. 

Samo zjawisko elitaryzacji demokracji nie stanowi fenomenu ostatnich lat. 
Problematykę tę poruszali już kilka dekad temu uznani badacze sfery politycznej 
tacy jak np. Christopher Lash7, Frank Bealey8 czy Jack. L. Walker9. Wydaje się 
jednak, że w kontekście współczesnego kryzysu demokracji liberalnej zaintereso-
wanie i  studia nad elitaryzacją demokracji, będące tego zainteresowania konse-
kwencją, nabierają nowego wymiaru. W analizach współczesnej sytuacji pojawia 
się jednoznaczna relacja: wzmożenie elitaryzacji demokracji zwiększa sprzeciw 
wobec liberalnych elit w wymiarze kulturowym, ale także powoduje wyczerpanie 
społecznej akceptacji wobec ekonomicznego zróżnicowania10, a w przestrzeni po-
litycznej determinuje wzrost populistycznego popytu. Propozycja tak określonej 
relacji wydaje się poznawczo atrakcyjna. Tym bardziej, gdy uznamy, że przynaj-
mniej w ograniczonym wymiarze spełnia się obserwacja Jana Zielonki, mówiąca 
że ulubionym przez elity typem demokracji jest „demokracja elitarystyczna czy 
wręcz oligarchiczna”11, która sama w  sobie niesie potencjał wykluczenia. W ra-
mach prowadzonego wywodu należy zatem określić, jakiego rodzaju mechanizmy 

7 C. Lasch, Bunt elit. Wydawnictwo Platan, Kraków 1997.
8 F. Bealey, Democratic Elitism and the Autonomy of Elites, “International Political Science Re-

view” 1996, nr 17(3). DOI: 10.1177/019251296017003009.
9 J. L. Walker, A Critique of the Elitist Theory of Democracy, “The American Political Science Re-

view” 1966, nr 60(2). DOI: 10.2307/1953356.
10 A. Lewandowski, Elitist Democracy as the Root of Populist Counter-Revolution: A Theoretical Ap-

proachs, “Historia i Polityka” 2021, nr 38(45), s. 148. DOI: https://tiny.pl/wjvh1
11 J. Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2018, s. 91.
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elitaryzacji demokracji mogą stanowić podstawy do wykluczenia, przynajmniej na 
poziomie językowym lub symbolicznym. 

Colin Crouch przed blisko dwudziestu laty zaproponował pojęcie postdemo-
kracji jako kategorii opisującej system, w ramach którego władzę przejęły małe krę-
gi elit działające za demokratyczną fasadą12. Daniel Stasi i Diego Fusaro formułują 
z kolei tezę, że współczesną demokrację określają trzy zasady: a) pluralizm elit, które 
konkurują ze sobą według określonych reguł w celu uzyskania władzy, b) alterna-
tywność programów elit; c) swobodna konfrontacja wyborcza. Współtworzą one 
system, który określić można jako pluralizm elitarystyczny i który sprowadza party-
cypację demokratyczną i obywatelską jedynie do wyboru elit, tym samym podkre-
ślając elitarny charakter współczesnej demokracji, co Stasi i Fusaro przeciwstawiają 
modelowi demokracji inkluzywnej13. 

Jednym spośród wymienianych i objaśnianych w literaturze problemów współ-
czesnych, elitaryzujących się demokracji jest alienacja elit. Wspomniany już Zielon-
ka problem ten utożsamia chociażby z niedostatecznym poziomem umiejętności od-
czytywania potrzeb ludu. Uważa on, że w paradygmatycznym założeniu, mówiącym 
że współczesna „demokracja staje się coraz bardziej oligarchiczna, jest sporo prawdy: 
względnie nieliczna elita próbuje bowiem rządzić zgodnie z własną wizją świata, nie 
siląc się na słuchanie swoich wyborców”14. Elitaryzacja oznaczałaby zatem m.in. zna-
czącą konsekwencję w postaci wykluczenia problemów nie-elit z obszaru myślenia 
o polityce demokracji i jej funkcjonowaniu. Stanowisku temu wtóruje Yuval Noah 
Harari, który zauważył, że elity liberalne były „zszokowane i zdezorientowane” po 
Brexicie z powodu braku umiejętności przyjęcia innej perspektywy interpretacyjnej 
niż własna, dzięki której mogłyby zrozumieć rzeczywistość, która je otacza15. 

Inny wymiar alienacji elit, również dotyczący swoistego wykluczenia, ujawnia 
się w braku uznania merytorycznych racji czy wręcz realnych możliwości udziału 
nie-elit w politycznych decyzjach. To wykluczenie dotyczy niejako uznania prawa 
do samodzielności, chociażby w wyrażaniu oczekiwań i politycznych stanowisk. 
Jan-Werner Müller wskazuje, iż wśród elit funkcjonuje mechanizm, poprzez któ-

12 C. Crouch, Post-Democracy, Wiley, Oxford 2004, s. 19-20.
13 D. Stasi, D. Fusaro, Demokracja inkluzywna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 64.
14 J. Zielonka, dz. cyt., s. 97.
15 Y. N. Harari, dz. cyt., s. 22.
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ry utożsamiają one problem z populizmem jako efekt istnienia „łatwowiernych 
obywateli”, bez trudu dających się uwieść irracjonalnym postulatom, a  tym sa-
mym stających się winnym katastrofalnym skutkom nowego antyliberalizmu. 
Paradoksalnie jednak tego typu stanowisko podkreśla jeszcze wydatniej problem 
rozdźwięku pomiędzy elitami a ludem16. Deprecjonowanie umiejętności i jakiej-
kolwiek zdolności do prawidłowego i właściwego osądu politycznej rzeczywistości 
przez nie-elity prowadzi do negacji potrzeby jej udziału w przestrzeni politycz-
nej, a  co za tym idzie – w oczach elit legitymizuje wykluczenie nie-elit z prze-
strzeni demokratycznej rozumianej jako partycypowanie w istotnych politycznie 

decyzjach. W  tym też znaczeniu 
argument elitaryzacji demokracji 
podnoszą w  ramach krytyki po-
puliści, którzy dychotomię lud vs. 
elity traktują jako fundamentalną 
sprawę, a  traktowanie ludu jako 
„niegodnego” podejmowania de-
cyzji stanowi wręcz potwierdzenie 
populistycznej narracji o  „złej” 
naturze elit.

Zjawisko elitaryzacji demokra-
cji wpisuje się w szerszą perspektywę idei demokracji w wydaniu ekskluzywno-de-
mokratycznym, kojarzonym z koncepcją demokracji deliberacyjnej. Charakteryzo-
wałoby ją dążenie do ograniczenia możliwości udziału w deliberacji tylko do grona 
ekspertów, także w celu ograniczenia irracjonalności debaty publicznej i podniesie-
nia poziomu jakości decyzji, które powinny być odpowiedzialne, a nie forsowane 
egoistycznym interesem, podejmowane w drodze decyzji niedemokratycznych17. 

Z kolei elitaryzację demokracji jako naturalną postrzega Tomasz Krawczyk, 

16 J.W. Müller, Strach i wolność. O inny liberalizm. Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2020,s. 
18-19 (wersja MOBI).

17 J. Grygieńć, Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna? Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2017, s. 16, 56-57; Ł. Perlikowski, Pluralizm i racjonalność w świetle idei 
demokracji deliberatywnej. Wydawnictwo Naukowej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 
Płock 2020, s. 150-163.
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umiejscawiając ją w  ramach dualistycznej typologii populizmu, występującego 
w wersji genetycznej i wtórnej. Populizm genetyczny wiąże się z pogardą dla ludu, 
wyrażaną przez polityczne elity dążące do ograniczenia samej demokracji przez 
wkomponowanie w nią pierwiastka oligarchicznego w celu czynienia dobra dla 
nie-elit. Tego typu populizm gardzi wolą ludu, a „racjonalność polityczną tak zwa-
nego prostego człowieka automatycznie sprowadza do prostactwa”18. Populizm 
wtórny z kolei stanowi odpowiedź na typ genetyczny – jest zatem wrogi wobec 
elit i odwołuje się do woli ludu, „do mądrości zwykłego człowieka”19. Propozycja 
Krawczyka jest o  tyle istotna, że stanowi uzasadnienie dla obecności w  ramach 
demokracji liberalnej zarówno zjawiska elitaryzacji, jak i wtórnego wobec niej po-
pulizmu.

Elitarne wykluczenie ściśle koreluje ze zjawiskiem technokratyzacji polityki, 
które ma swoje odzwierciedlenie także w wymiarze instytucjonalnym. W tej per-
spektywie współczesna demokracja liberalna charakteryzowana jest przez zjawisko 
przekazywania coraz większej władzy instytucjom niewyłanianym w  wyborach 
powszechnych takim jak banki centralne czy też sądy konstytucyjne20. Działania 
tego typu, podejmowane w zary-
sowanym powyżej duchu eksklu-
zywno-demokratycznym, mają 
zagwarantować, aby uleganie na-
ciskom społecznym, które uznano 
za nieodpowiedzialne, nie skutko-
wało podejmowaniem decyzji politycznych, „którymi będzie rządzić rozum, nie 
zaś namiętność”21. To z kolei stanowi również obszar aktywności populistów, któ-
rzy w ramach stosowania dychotomii elity vs. lud stosują narrację o buncie tych, 

18 T. Krawczyk, Populizm we współczesnych demokracjach Europy. Perspektywa krytyczna wobec obec-
nego stanu badań, [w:] Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji, red. J.M. De Waele, A. 
Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 78-81.

19 Tamże, s. 80.
20 J. Zielonka, dz. cyt., s. 24.
21 Tamże.
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którzy „mając dość władzy ekspertów, podejmują się wzięcia sprawy w swoje ręce, 
pozbywając się technokratów i powierzając rządy «zwykłym ludziom»”22. 

Na problem technokratyzacji szczególną uwagę zwrócił Michael Sandel, łącząc 
go z kultem wykształcenia. Zauważył, że w ostatnich dekadach, w demoliberal-
nej przestrzeni publicznej dominuje przekonanie, że problemy społeczne najlepiej 
rozwiążą świetnie wykształceni, obiektywni światopoglądowo eksperci. Tego typu 
myślenie, jak zauważa autor Tyrani merytokracji, jest przejawem technokracji, któ-
ra wypacza demokrację i pozbawia szarych obywateli poczucia wpływu na rzeczy-
wistość23.

W tym procesie kluczowy jest mechanizm deprecjonowania osób niewykształ-
conych i pracowników fizycznych. Kult wiedzy pojmowanej instytucjonalnie i zna-
czenia ekspertów w demokracji ma wymiar kulturowy połączony z poczuciem god-
ności. Osoby bez wykształcenia, pracownicy fizyczni czy wręcz osoby bezrobotne, 
które straciły pracę (też nie ze swojej winy), straciły w takim świecie także poczucie 
akceptacji dla ich obecności w przestrzeni demokratycznej. Wszelkie artykułowane 
przez nich uwagi czy negacje itp. traktowane są jako wyraz krytykanctwa i roszcze-
niowej postawy, za którą stoją emocje, nie zaś merytoryczne przesłanki24. 

Istotny w kontekście podjętego zagadnienia jest również podział na wygranych 
i przegranych. Stanowi on kolejny poziom ekskluzji w przestrzeni demoliberalnej. 
Podział ten dotyczy dwóch zjawisk, które nie wynikają wprost z demokracji libe-
ralnej, ale są głęboko z nią utożsamiane – globalizacji i jej zarówno gospodarczych, 
jak i ekonomicznych konsekwencji, oraz w przypadku państw Europy Środkowej 
transformacji systemowej po 1989 roku. W obu przypadkach można za Sandelem 
stwierdzić, że „zwycięzcy często okazują pychę, wśród przegranych zaś wyczuwa się 
upokorzenie i niechęć”, czyli emocje, które leżą u podstaw populistycznego buntu 
przeciwko elitom25.

Według Antona Pelinki populizm jest głosem tych, którzy „już stali się – lub 
obawiają się stania – ofiarą ekonomii podlegającej mniejszej kontroli i  w  coraz 

22 A. Laska, Populizm jako implikacja technokratyzacji polityki, [w:] Autorytarny populizm w XXI 
wieku. Krytyczna rekonstrukcja, red. F. Pierzchalski, B. Rydliński, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2017, s. 55.

23 M. Sandel, Tyrania merytokracji, Warszawa 2020, s. 149 (wersja MOBI).
24 Tamże; C. Lash, dz. cyt., s. 27-28.
25 M. Sandel, dz. cyt., s. 46-47 (wersja MOBI).
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mniejszym stopniu możliwej do kontrolowania przez rządy”26. Wyborcy populi-
styczni wyrażają zatem obawę, że wygenerowane przez globalizację nierówności będą 
determinować wykluczenie ekonomiczne. Tym samym globalizacja stała się płasz-
czyzną, która nie tylko generuje, ale i potęguje podział na wygranych i przegranych. 
To zagrożenie oddaje konstatacja Sandela, który podkreśla, że wygrana Trumpa czy 
brexit: 

stanowiły gniewny wyraz buntu wobec kilku dekad nasilających się nierówności 
oraz globalizacji, na której korzystają tylko najbogatsi, a wobec której zwykli oby-
watele czują się bezsilni. To także ostra krytyka technokratycznego podejścia do 
polityki - podejścia głuchego na niezadowolenie ludzi, którzy mają poczucie, że 
gospodarka i kultura zostawiły ich w tyle27.

W państwach Europy Środkowej mechanizm podobny do globalizacji generu-
je również demokratyczna transformacja połączona z liberalizacją gospodarki, któ-
ra wygenerowała współczesny podział na wygranych i przegranych, będący czynni-
kiem sprzyjającym rozwojowi współczesnego populizmu w Europie Środkowej28. 
Jednocześnie przez wzgląd na silny związek samej transformacji z zasadami i war-
tościami liberalnej demokracji29 można jej przebieg i konsekwencje traktować jako 
element demoliberalnego wykluczenia.

W kontekście rozważań nad wykluczeniem populistycznych wyborców w ra-
mach liberalnej demokracji kluczowe jest uwzględnienie subiektywnej warstwy 
tego procesu. W przypadku omawianego zagadnienia istotne jest zatem przywo-
łanie problematyki poczucia deprywacji, którą należy rozumieć jako niezgodność 

26 A. Pelinka, Populizm w Europie – w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, [w:] Populizm w 
Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. J-M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2010, s. 26.

27 M. Sandel, dz. cyt., s. 30-31 (wersja MOBI).
28 A. Pelinka, dz. cyt., s. 26.
29 A. Lewandowski, Polityczna imitacja jako źródło współczesnej kontrrewolucji w postkomunistycz-

nej Europie – próba ujęcia teoriopolitycznego, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 2(19), s. 93-
97. DOI:10.15584/polispol.2021.2.6.
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pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami jednostki (lub grupy) względem rzeczy-
wistości a stanem faktycznym30. Tym samym w kontekście rozważanego problemu 
deprywacja stanowi istotny element odczuwanego wykluczenia z obszaru szansy 
rozwoju oraz możliwości awansu społecznego. Łączy zatem w sobie wątek zarów-
no ekonomiczny ale – co bardzo istotne – także kulturowy, odnoszący się do po-
czucia godności. 

Deprywacja ma charakter względny i dotyczy osób zarówno słabiej, jak i lepiej 
uposażonych, znajdujących się praktycznie w każdym miejscu społecznej stratyfi-
kacji i mających różne ambicje i życiowe aspiracje. W tej perspektywie kluczowe 
stają się nie rzeczywisty poziom życia (nawet wysoki), ale niezaspokojenie aspi-
racji i oczekiwań względem własnego losu. W ramach subiektywnej deprywacji 
odnaleźć można zatem echo podnoszonego przez Lascha problemu nierówności 
obywatelskich31, gdzie najważniejsze stają się takie kwestie jak „pozycja i  status 
społeczny, poszanowanie godności, zjawiska napiętnowania, stygmatyzacji i nie-
równości w dziedzinie praw obywatelskich”32. W kontekście nierówności i miar 
ubóstwa Piotr Broda-Wysocki stosuje kategorie możliwości i  zdolności (nie zaś 
osiągnięć), w tym także uczestnictwa w życiu politycznym33. Tym samym ubóstwo, 
a także wykluczenie, oznaczałoby zajmowanie „pozycji społecznej pozbawiającej 
możliwości dokonywania wyboru i osiągnięcia innego/lepszego życia z powodu 
ograniczeń statusowych lub braku środków czy kompetencji”34. Ten sam problem 
podnosi Elżbieta Korolczuk, która w kontekście współczesnych problemów de-
mokracji i wzrostu poparcia dla populistów oprócz nierówności ekonomicznych 
dostrzega „nierówności w sferze dystrybucji godności, głosu i widzialności”35. 

30 Zob. M. Posern-Zielińska, Źródła relatywnej deprywacji a geneza shakeryzmu, „Etnografia Pol-
ska” 1975, t. XIX, z. 2; D.F. Aberle, A note on relative deprivation theory as applied to millenarian 
and other cult movements, Mouton, Haga 1962; T. Marek, Koncepcja relatywnej deprywacji jako 
uzasadnienie rewolucji społecznych i zachowań przestępczych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny 
i Społeczny” 2014, nr 3.

31 C. Lash, dz. cyt., s. 27-28.
32 P. Broda-Wysocki, Paradygmat analiz ubóstwa i wykluczenia społecznego, „Przegląd Europejski” 

2021, vol. 2021, nr 2, s. 13.
33 Tamże, s. 13–14.
34 Tamże, s. 14.
35 E. Korolczuk, Populizm, nierówności i uwiąd obywatelstwa socjalnego, dostępny:    

https://tiny.pl/wjvh4 [11.10.2021].



54

Arkadiusz Lewandowski

Analizowana w kontekście wykluczenia deprywacja ma zatem wymiar zarówno 
czysto ekonomiczny w postaci odniesień do rozwarstwienia społecznego, jak rów-
nież dotyczy istotnego z perspektywy legitymizacji politycznej problemu wyklucze-
nia, którego efektem jest poczucie niemożności skutecznego uczestnictwa w życiu 
politycznym (braku dostępu do dobra, jakim jest władza)36, a także obniżenie spo-
łecznego poczucia własnej wartości, które należy utożsamiać z kategorią godności37.

DEPRECJACJA POPULISTYCZNEGO WYBORCY – PRZYPADEK 
ELEKTORATU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

W poniższym artykule problem wykluczania populistycznego wyborcy anali-
zowany jest na poziomie dyskursu publicznego. Co istotne, funkcjonujące w tym 
wymiarze stereotypy determinują postrzeganie nie tylko samego populistycznego 
elektoratu, ale także rzutują na sam odbiór zjawiska kryzysu demokracji liberalnej 
i jego źródeł. Problem ten sygnalizuje Yasha Mounk, który określa cztery główne 
błędy dotyczące myślenia o  rozwoju populizmu i  identyfikowania populistycz-
nych zwolenników. Pierwszy błąd dotyczy koncentracji uwagi na czynnikach 
o  zasięgu tylko lokalnym, dotyczących np. jednego państwa. Drugim błędem 
jest ograniczenie się do utożsamiania źródła populizmu z kryzysem finansowym 
z 2008 roku, nie zaś koncentracja na długofalowych trendach i procesach. Po trze-
cie błędnym założeniem jest dążenie do określania jednolitych przyczyn zjawiska 
i tym samym rozdzielanie przyczyn kulturowych i ekonomicznych, zamiast oba te 
wymiary traktować jako ze sobą powiązane i wzajemnie się potęgujące. Po czwarte 
wreszcie, błędem jest zakładanie, że strukturalne czynniki sprzyjające sukcesowi 
populizmu powinny przejawiać się w sposób bezpośredni i oczywisty (w takiej sy-
tuacji populiści znaleźliby poparcie u osób ubogich, gdy główną rolę odgrywałyby 
przyczyny ekonomiczne, lub u mieszkańców obszarów, gdzie napływ imigrantów 
jest szczególnie wysoki, gdyby najważniejsze były czynniki kulturowe)38.

Na ten sam problem zwracają także uwagę Roger Eatwool i Matthew Good-
win, którzy podkreślają, że determinantów głosowania na populistów nie należy 

36 R. Eatwell, M. Goodwin, dz. cyt., s. 287.
37 M. Sandel, dz. cyt., s. 40 (wersja MOBI).
38 Y. Mounk, dz. cyt., s. 169.
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ograniczać tylko do jednego wymiaru, czyli np. kwestii bezrobocia, ale zwrócić 
uwagę na takie problemy jak deprywację i rozwarstwienie społeczne czy problem 
braku możliwości realizacji własnych aspiracji, brak zaufania do elit oraz poczucie 
zagrożenia tożsamości. Co więcej, jak sugerują, przyczyny tych trendów nie po-
winny być lokowane w kryzysie gospodarczym 2008 roku czy kryzysie migracyj-
nym z 2015 roku, ale dużo wcześniej39.

Można zatem za badaczką problematyki stwierdzić, że wbrew dominującej 
narracji populistyczna oferta znajduje swoich odbiorców zarówno pośród tych, 
którzy stanowią społeczne doły jak również tych „odczuwających swoją pozycję 
jako niepewną”40. 

W maju 2020 roku na portalu OKO.press.pl ukazał się artykuł pt. Dlaczego 
ludzie głosują na PiS? Chodzi o prawicową ideologię i religijność, nie stan portfela. 
Autor, Piotr Zagórski pisał: 

Kluczowy wpływ na to, czy ktoś głosuje na PiS, czy na opozycję, ma stosunek do 
UE, zaufanie do elit politycznych, religijność oraz prawicowa ideologia. Nieistot-
ne są zaś różnice pod względem oceny własnego portfela oraz wieku, wykształce-
nia i miejsca zamieszkania. Zaskakujące?41.

Szczególnie istotna jest druga część przytoczonej wypowiedzi. Autor sugeruje 
bowiem, że szokować może fakt, iż populistycznych wyborców nie determinuje 
pusty portfel i zamieszkanie w małym mieście. Dlaczego autor jednak przedstawił 
czytelnikowi ten fakt jako szokujący? Odpowiedź jest bardzo prosta: z tego powodu, 
że w medialnym przekazie ostatnich lat dominuje narracja, według której wybor-
ca populistyczny, czyli w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, to m.in. osoba 
bezrobotna, niezamożna, niewykształcona, zamieszkująca wieś lub małe miasteczko. 
Takie skróty myślowe w polskich realiach są wynikiem budowania przez główne 
partie stereotypowych obrazów swoich przeciwników. W Polsce przykładem tego 
działania było chociażby skojarzenie wyborców PO z „lemingami”, a elektoratu PiS 

39 R. Eatwell, M. Goodwin, dz. cyt., s. 57-58.
40 E. Korolczuk, dz. cyt.
41 P. Zagórski, Dlaczego ludzie głosują na PiS? Chodzi o prawicową ideologię i religijność, nie stan 

portfela, dostępny: https://oko.press/dlaczego-ludzie-glosuja-na-pis-chodzi-o-prawicowa-ide-
ologie-i-religijnosc-nie-stan- portfela/ [12.10.2021].
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z  „moherami”, co jak się okazało w powyborczych badaniach przeprowadzonych 
w roku 2015 i  latach późniejszych nie odzwierciedlało rzeczywistości, a struktura 
elektoratu obu partii była inna niż ich stereotypowe etykiety42. 

Mikołaj Cześnik oraz Rafał Miśta podkreślają wręcz, że w  publicystycznych 
i popularnonaukowych wyjaśnieniach zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości przeja-
wiają płytkość, stereotypowość oraz pogardę, a „wyborcy PiS są w nich przedstawia-
ni jako bezmyślna, chciwa i mściwa mierzwa”43. Na problem błędnego postrzegania 
wyborców zwraca również uwagę Ewa Marciniak, która zastrzega, że stereotypowy 
obraz głosujących na PiS jako osób niewykształconych i niezorientowanych w poli-
tyce nie otrzymuje poparcia w ba-
daniach społecznych44. Podob-
ne refleksje przedstawiał Maciej 
Gdula, którego badania, budzące 
niejednoznaczne opinie w  świecie 
naukowym45, stanowiły sygnaliza-
cję wielowymiarowości problemu 
uwarunkowań decyzji populistycz-
nego elektoratu w Polsce46.

O  ile jednak w  dyskusji pu-
blicznej błędna diagnoza może być wyjaśniona przez specyfikę debaty medialnej, 
o tyle na poziomie refleksji naukowej brak precyzji i ewentualne błędy w diagnozie 
dotyczącej populistycznego wyborcy wymagają krytycznej weryfikacji. Radykalnie 
przedstawiają ten stan rzeczy Eatwell i  Goodwin, którzy wręcz przestrzegają, że 
przedstawianie zwolenników populistów jako „niewykształconych i tępych” jest „nie 
tylko nieuczciwe, ale również naukowo dysfunkcyjne: nieprecyzyjne i dodatkowo 
umacniające polaryzację”47.

42 N. Maliszewski, Kim jest wyborca PiS i PO? Mohery i lemingi to przeszłość, dostępny:   
https://tiny.pl/tmwfz [10.10.2021].

43 M. Cześnik, R. Miśta, Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich 
wyborców, „Studia Socjologiczne” 2021, nr 3(242), s. 59. DOI: 10.24425/sts.2021.138475.

44 P. Nowosielska, Kim jest wyborca Prawa i Sprawiedliwości? „Wyższy poziom neurotyczności”; [POR-
TRET WYBORCY PiS], dostępny: https://tiny.pl/wjvbq [13.10.2021].

45 G. Wysocki, Miastko, czyli Polska. O co ten cały hałas?, dostępny: https://tiny.pl/wjvbt [12.10.2021].
46 Zob. M. Gdula, Nowy autorytaryzm, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.
47 R. Eatwell, M. Goodwin, dz. cyt., s. 54.
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Wobec przytoczonych ustaleń, odpowiadając na zadane we wstępie pytanie, 
istotne jest, czy owa stereotypizacja populistycznego wyborcy nosi znamiona demo-
liberalnego wykluczenia, którego ramy zostały określone w pierwszej części tekstu. 

Jednym z wymiarów omawianego zjawiska jest deprecjonowanie kompetencji 
politycznych elektoratu PiS. Opinie że „wśród wyborców PiS wyraźnie przewa-

żają osoby niepracujące”48 czy że 
na PiS głosują „niemłodzi, niewy-
kształceni i ze wsi”49 z jednej stro-
ny stanowią obraz wyłaniający się 
z danych statystycznych, z drugiej 
strony zawierają w  sobie odnie-
sienia do wskazanego w pierwszej 
części tekstu fetyszu technokraty-
zmu. Tego typu zwroty zawierają 
w  sobie przekaz, który na pozio-

mie politycznych sporów definiowany jest jako informacja, jakoby tylko bezro-
botni głosowali na populistów lub PiS miał poparcie mieszkańców wsi i osób nie-
wykształconych. 

W debacie publicznej wykluczenie elektoratu populistycznego prezentuje zna-
miona elitarystycznej perspektywy. Tomasz Markiewka na łamach portalu Gazeta.
pl komentując nieprzychylną dla elektoratu PiS wypowiedź reżysera Andrzeja Sa-
ramonowicza, konstatuje:

Niestety, problem z poszanowaniem ducha demokracji ma także część ludzi mie-
niących się jej wielkimi obrońcami. Tak bardzo pogrążyli się oni w walce z PiS-em, 
że przekraczają kolejne granice. Wystarczy spojrzeć na jedną z niedawnych wypo-
wiedzi Andrzeja Saramonowicza. Polski reżyser nazwał miliony współobywateli 
i współobywatelek – sugerując jednoznacznie, że chodzi mu o zwolenników PiS-u – 
«przeciętniakami», «szarakami» oraz «duchowymi i umysłowymi czworakami» (…). 

48 A. Machowski, Ludzie pracy, łączcie się! Analiza elektoratów, dostępny: https://tiny.pl/wjvbr 
[12.10.2021].

49 P. Pacewicz, Niemłodzi, niewykształceni i ze wsi. Taki jest elektorat PiS i rośnie. To demoralizuje wła-
dzę i powinno mobilizować opozycję, dostępny: https://oko.press/niemlodzi-niewyksztalceni-wsi-
-taki-elektorat-pis- rosnie-demoralizuje-wladze-powinno-mobilizowac-opozycje/ [15.10.2021].

Radykalnie przedstawiają ten stan 

rzeczy Eatwell i Goodwin, którzy wręcz 

przestrzegają w sposób jednoznaczny, 

że przedstawianie zwolenników populi-

stów jako „niewykształconych i tępych” 

jest „nie tylko nieuczciwe, ale również 

naukowo dysfunkcyjne”.
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Co gorsza, Saramonowicz w swojej wypowiedzi wprowadza bardzo niebezpieczny 
podział. Na głupi motłoch, który nigdy niczego nie osiągnął i czapkuje fałszywym 
autorytetom, oraz duchowe elity odnajdujące godność w samych sobie. Po pierw-
sze, ten podział jest nieprawdziwy już choćby z  tego względu, że Saramonowicz 
zdaje się odnajdywać godność nie w sobie, lecz w relacji do własnych wyobrażeń 
o tępym motłochu. Tylko na jego tle znajduje spełnienie. Po drugie, takie podziały 
tylko ucieszą Kaczyńskiego i PiS50.

Owo stygmatyzowanie populistycznych wyborców omawiane na przykładzie 
Prawa i Sprawiedliwości może dziwić tym bardziej, że wybory w 2015 roku (ale 
również w roku 2019) ukazywały dokładnie to, co opisują Eatwell i Goodwin – 
elektorat populistyczny oczywiście opiera się na osobach słabo uposażonych, za-
mieszkujących w małych miasteczkach itp., ale zwycięstwo, w tym przypadku PiS, 
nie zostałoby osiągnięte tylko dzięki nim. Wszelkie powyborcze analizy wskazywa-
ły bowiem, że swoje zwycięstwo PiS zawdzięcza także poparciu uzyskanemu w in-
nych grupach wyborców, w tym w większości grup zawodowych i wiekowych51. 

Innym istotnym elementem opisu populistycznego elektoratu jest opinia, ja-
koby PiS kupował oddawane na siebie głosy52. Tego typu argumentacje wydają 
się ufundowane na przekonaniu, że populistycznego wyborcę łatwo jest „kupić”, 
dlatego że jest on politycznie „głupi” i kieruje się emocjami. Przed tego typu my-
śleniem przestrzegają jednak Marcin Duma i Tomasz Karoń, którzy konstatują: 

Na pewno od zrozumienia tego, co się wydarzyło, oddala sprowadzanie transfe-
rów «żywej gotówki» do zwykłego korumpowania wyborców. To nie diagnoza, 
lecz inwektywa. Pozwala dobrze się poczuć, ale przez swą powierzchowność ni-
czego nie wyjaśnia53.

50 T. Markiewka, Głupi motłoch i my, duchowe elity. Poniżanie wyborców PiS jest sprzeczne z demo-
kracją, dostępny: https://tiny.pl/wjvbw [14.10.2021].

51 Zob. B. Biskup, Portret wyborców AD 2019. Zmiany w preferencjach lektoratów partyjnych w Pol-
sce, „Studia Politologiczne” 2020, nr 55, s. 292-298. DOI: 10.33896/SPolit.2020.55.13; Ł. Li-
piński, Jak głosowali młodzi i starsi, miasto i wieś, dostępny: https://tiny.pl/wjvbd [12.10.2021]; 
Dyrektor, kierownik, specjalista. Tylko on wolał PO, dostępny: https://tiny.pl/wjvbf [12.10.2021].

52 R. Kalukin, Jak Kaczyński kupił poparcie wyborców, dostępny: https://tiny.pl/wjvbj [20.10.2021].
53 M. Duma, T. Karoń, Kto głosuje na PiS? Inwektywy zamiast diagnozy, dostępny: https://www.

rp.pl/opinie- polityczno-spoleczne/art9296481-kto-glosuje-na-pis-inwektywy-zamiast-diagno-
zy [13.10.2021].
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Na wadliwość tego typu jednowymiarowych wyjaśnień (a zarazem na dowód 
ich obecności w debacie publicznej) wskazują także publicyści oraz polityczni ko-
mentatorzy. Podkreślają oni, że choć czynniki ekonomiczne są ważne, nie tylko 
zubożała klasa pracownicza wybiera populizm54. Politolog i komentator wydarzeń 
politycznych Marek Migalski podkreśla, że zdecydowana większość wyborców 
Prawa i Sprawiedliwości „jest racjonalnie postępującymi wyborcami, którzy dosta-
ją od tej partii to, czego chcą: poprawę bytu materialnego oraz rewolucję godno-
ści”55. Zwraca zatem uwagę na dwie kluczowe kwestie: ekonomiczną i kulturową 
– obie stanowiące element demoliberalnego wykluczenia.

Przywołane opinie potwierdzają chociażby badania CBOS z 2021 roku, które 
wskazują, że poparcie dla PiS determinowane jest w głównej mierze przez zado-
wolenie wyborców z sytuacji gospodarczej, ale także dostrzeżenie pomocy bied-
niejszej części społeczeństwa i poprawy sytuacji w obszarze szacunku dla ludzi56.

ZAKOŃCZENIE

Sygnalizowane w  ramach artykułu zagadnienie demoliberalnego wykluczenia 
stanowi istotną kwestię z perspektywy badań współczesnych problemów demokracji 
liberalnej. Deprecjonowanie wyborcy ze względu na brak stosownych kompetencji 
bądź jednowymiarowe ekonomiczne identyfikowanie jego potrzeb i uwarunkowań 
decyzji wyborczych stanowią z jednej strony odzwierciedlenie obecnego w dyskursie 
publicznym elitarystycznego i technokratycznego myślenia, z drugiej zaś wytwarza-
ją przestrzeń dla skutecznej populistycznej komunikacji. Stereotypizacja (a  zatem 
próba wykluczenia) wyborcy w ramach debaty publicznej stanowi jedno ze źródeł 
sukcesów ugrupowań populistycznych. Badacze problematyki podkreślają, że fala 
nieufności (zarówno wobec elit, jak i polityki), jaka dotyka współczesne systemy de-
mokratyczne, wynika z silnego przekonania wyborców o ich wykluczeniu z udziału 
w debacie publicznej oraz z przekonania o braku poważniejszego wpływu na poli-
tyczne decyzje, ostatecznie przecież na nich oddziałujące57.

54 P. Zagórski, dz. cyt.
55 M. Migalski, Elektorat PiS nie jest „ciemną masą”, dostępny: https://tiny.pl/wjvbl [17.10.2021].
56 CBOS. Komunikat z badań. Motywacje wyborcze Polaków. Marzec 2021, s. 4, dostępny:
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_032_21.PDF [15.10.2021].
57 R. Eatwell, M. Goodwin, dz. cyt., s. 59, 107.
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Populiści w swoich narracjach reprezentują „ludzi zaniedbywanych, a nawet 
pogardzanych” przez coraz bardziej obojętne i  technokratyczne elity polityczne 
i gospodarcze58. By użyć stwierdzenia Zielonki, populistyczna perspektywa zakła-
da, że liberalizm nie broni już mniejszości przed większością, a  wręcz stanowi 
rządy mniejszości – zawodowych polityków, dziennikarzy, bankierów i ekspertów 
mówiących większości, co jest dla niej najlepsze59. A zatem demoliberalne, elita-
rystyczne mechanizmy wykluczenia stanowią dla populistycznych wyborców do-
wód na słuszność populistycznej narracji i  jednocześnie potwierdzenie trafności 
wyborczej decyzji. Trafnie ujął ten proces Klaus Bachmann, publicysta tygodni-
ka Polityka, który podkreślił, że ci którzy wojują z  populizmem, paradoksalnie 
go wzmacniają60.
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POPULIST VOTER AS AN OBJECT OF
DEMOLIBERAL EXCLUSION.

CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION

ENGLISH SUMMARY

The article is a critical approach to the problem of excluding voters from populist 
parties at the level of public discourse. This problem was analyzed in the context of the 
elitization of democracy. As a case study, the article analyzes the discussion on Law and 
Justice voters after 2015.

On the basis of the conducted analysis, the content related to the stereotypical per-
ception of PiS voters as unemployed, uneducated, living in small towns was noticed. As 
a result, there was a linguistic exclusion based on, for example, technocratic narratives.
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FANTASY W POLSCE I PROBLEM WYKLUCZENIA

STRESZCZENIE

Fantasy jest obecnie jednym z najpopularniejszych gatunków literackich. W arty-
kule przeanalizowano wykluczenia występujące wokół tego nurtu. Refleksja ta dotyczy 
płaszczyzny akademickiej (pomijanie fantasy w naukowym dyskursie), autorskiej (wy-
kluczanie autorów przez fandom i  członków fandomu przez autorów) oraz fando-
mowej (wzajemne wykluczanie członków fandomu). Wnioskiem płynącym z artykułu 
jest, że w wypadku nurtu fantasy nie można mówić o konkretnym wykluczeniu, ale 
o różnych jego rodzajach, zależnych od danej płaszczyzny.

Słowa kluczowe: fantasy, fantastyka, Jacek Komuda, fandom, wykluczanie, 
literatura

Bez wątpienia fantasy, będące podrodzajem fantastyki, jest obecnie jednym 
z najbardziej popularnych gatunków literackich. Wielu polskich pisarzy tworzą-
cych w  tym nurcie stało się rozpoznawalnych także poza fantastycznym fando-
mem, należy tu wspomnieć na przykład o Jacku Komudzie, Andrzeju Pilipiuku, 
Annie Brzezińskiej, Elżbiecie Cherezińskiej, Robercie Wegnerze czy – najbardziej 
znanym spośród krajowych pisarzy-fantastów – Andrzeju Sapkowskim. Pomimo 
że wspomniany nurt posiada tak licznych i rozpoznawalnych przedstawicieli, nie 
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przynależy on wciąż do głównego nurtu badań (w tym względzie większym powo-
dzeniem cieszy się nadal science-fiction). 

Zanim przejdę do głównego tematu mojego tekstu, chciałbym przybliżyć defi-
nicję fantasy, a to dlatego, że ten rodzaj pisarstwa bywa mylony z innymi podgatun-
kami (jak i samym gatunkiem, jakim jest fantastyka). Wydawałoby się, że aby podać 
definicję fantasy, należałoby sięgnąć do Słownika literatury popularnej, który stwier-
dza, że jest to część fantastyki jako kategorii nadrzędnej1. Autor artykułu hasłowego 
zaznacza, że kluczowe dla odróżnienia tekstu tworzonego w tym nurcie od innego 
dzieła jest to, że akcja tego pierwszego:

rozgrywa się zawsze w świecie alternatywnym, opartym na realiach cywilizacyj-
nych zbliżonych do średniowiecznych, i rządzonym nie prawami fizyki, lecz ma-
gią […]. Konsekwencją istnienia magii jako podstawy funkcjonowania świata 
przedstawionego jest […] zmiana znaczenia pojęć racjonalne-nieracjonalne, moż-
liwe-niemożliwe2.

Po bliższym przyjrzeniu się tej definicji można jednak stwierdzić, że nie okazu-
je się ona satysfakcjonująca – jest bowiem za wąska, stawia pewne teksty – będące 
bez wątpienia przedstawicielami gatunku fantasy – poza nią (np. Trylogia Husycka 
Sapkowskiego, której akcja nie toczy się w świecie alternatywnym; Niebo głębokie 
jak morze Brzezińskiej, w którym to utworze uniwersum wzorowane jest na wcze-
snonowożytnych Włoszech, a  nie świecie średniowiecznym). W  zdefiniowaniu 
tego, czym jest fantasy, nie pomagają także tworzone przez badaczy opracowania. 
Tych bowiem – co zauważa Tomasz Majkowski w  swojej monografii na temat 
powieści fantasy w XX wieku – jest mało, zaś te istniejące często stawiają znak rów-
ności między fantasy a fantastyką, co jest nadmiernym uproszczeniem omawianej 
tematyki. Majkowski, chcąc zaradzić temu problemowi, proponuje listę własnych 
wyróżników dzieła fantasy, pozwalającą odróżnić je od innych tekstów fantastycz-
nych. Składa się ona z następujących punktów:

• jest ono „średniowieczne”;

1 „Literatura popularna” [w:] Słownik literatury popularnej pod red. T. Żabskiego, Wydawnictwo 
UWr, Wrocław 1997, s. 213.

2 „Fantasy” [w:] Słownik literatury popularnej... dz. cyt.., s. 103.



67

Fantasy w Polsce i problem wykluczenia

• są w nim obecne elementy fantastyczne motywowane magią;
• cechuje się „innością” geograficzną i chronologiczną odrębnością od obszarów 

utożsamianych z rzeczywistością potoczną3.

Niestety, cechy te, za wyjątkiem drugiej spośród nich, również nie wydają 
się dobrze dobrane, z  tych samych przyczyn, które zostały już omówione pod-
czas rozważań nad definicją pochodzącą ze Słownika literatury popularnej. Także 
w wypadku wyróżników przygotowanych przez Majewskiego można zobaczyć, że 
stawiają one poza nurtem fantasy wiele utworów, które należałoby w poczet tego 
gatunku zaliczyć.

Wydaje się zatem, że w celu wyróżnienia dzieł fantasy spośród innych tekstów 
warto byłoby oprzeć się przede wszystkim na kryterium „magiczności”4, jest ono bo-
wiem mniej kontrowersyjne niż pozostałe. Można powiedzieć, że utworem fantasy 
byłoby takie dzieło, które posiada elementy fantastyczne (niezgodne z dostępnym 
współczesnemu człowiekowi doświadczeniem świata, oparte na nieprawidłowo-
ściach, powodujących poczucie lęku5), które powodowane są magią; z  zastrzeże-
niem, że nie byłaby ona jednak samym sprawowaniem czarów, a zjawiskiem „ogółu 
wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych [...]”6 
– pozwoliłoby to na włączenie w nurt fantasy większej liczby dzieł literackich, takich 
jak chociażby Korona śniegu i krwi Cherezińskiej.

Nierozłącznie związane z literaturą fantasy (a szerzej także kulturą popularną, 
której obecnie jednym z  filarów jest fantastyka) jest zjawisko kształtowania się 
fandomu fantastycznego. Byłoby to środowisko ludzi będących fanami (a  więc 
nie znawcami czy badaczami, ale osobami zajmującymi się fantastyką hobbystycz-
nie) fantastyki; zorganizowane do pewnego stopnia – składające się z wielu śro-
dowisk o mniej lub bardziej sformalizowanym charakterze jak kluby miłośników 
fantastyki, stowarzyszenia, a nawet grupy znajomych, jednak charakteryzujące się 
brakiem centralizacji. Jak pisze Tomasz Pindel, badacz fandomu i autor Historii 

3 T. Majkowski, W cieniu białego drzewa: powieść fantasy w XX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2013, s. 331.

4 Owa „magiczność” miałaby po prostu występować w utworze, a nie być najważniejszym ele-
mentem, o który oparty jest świat przedstawiony.

5 M. Niziołek, Zdefiniować fantastykę, czyli fantastyczne (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej, 
„Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5, s. 273.

6 „Magia” [w:] Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 2, PWN, Warszawa 1979, s. 87.
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fandomowych, ten ruch miłośników fantastyki jest powstałym w  latach 70. XX 
wieku nowym zjawiskiem literacko-kulturowo-społecznym (które często bywa 
niezrozumiane), mającym znaczny wpływ na kształtowanie współczesnej kultury 
popularnej. Bowiem bywało ono postrzegane jako swojego rodzaju getto, którego 
działania – można by powiedzieć: czynności fanowskie, tj. takie, przez które wyra-
ża się uwielbienie jego członków dla danego hobby (np. cosplay) – znajdują się na 
granicy społecznej akceptacji7. Jak wskazuje Katarzyna Kaczor, w ostatnich latach 
gatunek fantasy przeszedł do mainstreamu kultury popularnej, stając się jednym 
z  najbardziej rozpoznawalnych fenomenów kulturowych w  Polsce8, w  związku 
z czym także grono jego miłośników znalazło się w głównym nurcie. Aldona Kobus 
stwierdza, że nie ma jednego tylko fandomu – według niej istnieją zróżnicowane 
fandomy, mające często odmienne wzorce i standardy. Badaczka tworzy także po-
dział na fandom kultywujący (charakteryzujący się modelowym odbiorem treści, 
skupiający się wokół zbierania wiedzy detalicznej, ustalania kanonów i niechęci do 
odstępstw od oryginalnej formy dzieła) i transformujący (wchodzący w dyskusję 
z dziełem, dokonujący zmian w kanonie, dostosowujący dzieło do siebie)9. Do 
koncepcji tej pojawi się nawiązanie w dalszej części niniejszej pracy, tymczasem 
jednak, dla większej klarowności wywodu, mowa będzie o fandomie jako zbiorze 
wymienionych powyżej kategorii (pamiętając jednak o tym, jak zróżnicowane jest 
to zjawisko). Fandom byłby zatem wspólnotą fanowską, w której uczestnictwo 
opiera się na odnoszących się do siebie nawzajem praktykach. Fani uczestniczą 
w niej, by budować swą więź z danym dziełem popkultury.

Zjawisko polskiego fandomu posiadałoby według Pindela trzy cechy odróżnia-
jące je od innych, podobnych mu, środowisk:

• bycie „lustrem” odbijającym przemiany społeczne ostatnich czterech dekad 
historii Polski;

• stawianie płynnej granicy między twórcą a odbiorcą, częste mieszanie i łącze-

7 T. Pindel, Historie fandomowe, Wydawnictwo Czarne, Wrocław 2019, s. 9-10.
8 K. Kaczor, Z „getta” do mainstreamu: Polskie pole literackie fantasy (1982-2012), Towarzystwo 

Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2017, s. 6.
9 A. Kobus, Fandom: Fanowskie modele odbioru, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018,  

s. 11-13.
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nie tych ról przez różne osoby (zjawisko fanfiction), sprawiające, że fandom 
jest środowiskiem nie tylko odbierającym, ale też animującym kulturę;

• czerpanie z różnych form kultury (pierwotna forma literacka szybko została 
poszerzona o gry – komputerowe, fabularne, takie jak RPG, larp – cosplay, 
film, komiks itp.)10. 

Jak zaznacza jednak Agnieszka Urbańczyk, powyższy opis nie wyczerpuje cało-
ści zjawiska fandomu. Poza fandomem polskim istnieje też fandom w Polsce – ten 
drugi różniłby się od przedstawionego powyżej tym, że jest on przede wszystkim 
o wiele bardziej zbliżony do fandomu zachodniego i, jak pisze autorka, w  jego 
ramach „komunikacja w języku ojczystym czy działanie na gruncie polskim wy-
daje się niemal incydentalne”11. Niniejszy tekst będzie odnosić się do pierwszego 
z wyodrębnionych przez Urbańczyk pól, jako iż jest ono silniej związane z Polską 
i jej kulturą, w związku z czym obecne w tym wymiarze wykluczenia mają większy 
wpływ na społeczeństwo kraju.

Mówiąc o fantasy, nie można pominąć zjawiska fandomu, gdyż silnie oddziałuje 
ono na kształt polskiej fantastyki. Oznacza to także, że historia literatury fantastycz-
nej w Polsce jest ściśle związana z historią tego ruchu, którą – dla lepszego zrozumie-
nia obu tych zjawisk – należałoby omówić. Zwłaszcza, że choć tematyka ta doczekała 
się opracowań naukowych autorstwa chociażby Katarzyny Kaczor, może ona nie być 
znana wszystkim czytelnikom „Dyskursu & Dialogu”. Pierwszym z okresów rozwo-
ju fandomu był czas przed rokiem 1982, kiedy to na polskim rynku wydawniczym 
pojawiły się pierwsze dzieła wchodzące w skład fantastycznego nurtu. Zyskały one 
pewną popularność, do czego przyczynił się powstały w 1982 roku magazyn „Fan-
tastyka” – po tej dacie rozpoczyna się proces tworzenia polskiego pola fantasy, który 
położył podwaliny pod dalsze etapy rozwoju tego ruchu. Ważnym momentem były 
zmiany ustrojowe w Polsce, po których fandom fantastyczny przestał być zbioro-
wością członków klubów miłośników fantastyki kontrolowaną przez państwo. Spo-
wodowało to także, dzięki deregulacji rynku wydawniczego, znaczny wzrost liczby 
publikowanych tekstów fantasy. Dopiero w tym momencie pole fantasy oddzieliło 

10 T. Majkowski, dz. cyt., s. 331.
11 A. Urbańczyk, Utopia jest sprzedawana oddzienie: Polityczność science-fiction w recepcji fanowskiej 

na przykładzie Star Treka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 222.
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się ostatecznie od pola science fiction, do czego przyczynił się między innymi Andrzej 
Sapkowski. Po 2002 roku popularność fantasy wzrosła do tego stopnia, że twórczość 
ta znalazła się w głównym polu literackim. Było to możliwe nie tylko dzięki dalsze-
mu wzrostowi liczby wydawnictw fantastycznych i wydawanych przez nich dzieł, ale 
także przez to, że wraz z tym zjawiskiem rosła liczba fanów, czemu sprzyjało przejście 
przez nich do cyfrowej formy komunikacji, znacznie ułatwiającej przeprowadzanie 
czynności fanowskich, wzrost samoświadomości jako fanów oraz zmiana w funkcjo-
nowaniu całości kultury popularnej12.

Nieobce fantastycznemu środowisku jest także pojęcie wykluczenia, które 
we współczesnym świecie stało się często używanym terminem. Jak zaznacza Ra-
fał Kruszka, często mówi się o wykluczeniu rasowym, materialnym, zawodowym, 
szkolnym, w Internecie itd., nie jest jednak do końca jasne, co terminy te miałyby 
obecnie oznaczać13. Słuszne wydaje się zatem cofnięcie do tradycyjnego znaczenia 
pojęcia „wykluczyć”, rozumianego jako „usunąć, wyłączyć, wyeliminować”14. Idąc 
tym tokiem rozumowania, na potrzeby niniejszej pracy „wykluczanie” będzie rozu-
miane jako próby usunięcia czy też zmarginalizowania określonej perspektywy czy 
światopoglądu, często poprzez próby usunięcia z ram dyskursu osoby je głoszące. 

W wypadku fantasy można dostrzec kilka obszarów, na których dokonuje się 
wykluczenie. Wydaje się, że jednym z nich byłaby płaszczyzna naukowa. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że fantasy wciąż nie przynależy do głównego nurtu badań 
w takich dziedzinach jak chociażby literaturoznawstwo. Z reguły fantasy, jeśli już 
pojawia się w rozważaniach badaczy, omawiane jest przez pryzmat stereotypów. 
Można zauważyć tę tendencję na przykładzie przytaczanych powyżej definicji, po-
chodzących ze Słownika kultury popularnej i opracowania W cieniu białego drzewa: 
powieść fantasy w XX wieku. Mogłoby się wydawać, że w tych tekstach tematyka 
fantasy powinna zostać opracowana ze szczególną uwagą, być odpowiednio zniu-
ansowana i opisana w sposób obiektywny. Niestety, autorzy piszą o tym gatunku 

12 Por: K. Kaczor, Z „getta”..., dz. cyt., s. 35-192; A. Kobus,  Fandom..., dz. cyt., s. 25-55.
13 R. Kruszka, Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza, „Kultura i Edu-

kacja”, 2008, nr 1, s. 35.
14 „Wykluczyć” [w:] Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t.3, PWN, Warszawa 1981, 

s. 806.
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przez pryzmat pewnych popularnych klisz – średniowieczności15 i alternatywnego 
świata. Była już mowa o tym, dlaczego takie podejście nie najlepiej odnosi się do 
stanu faktycznego polskiego (i nie tylko) fantasy. Warto jednak jeszcze raz pod-
kreślić, że istnieje bardzo wiele dzieł, które nie wpisują się we wspomniane wyżej 
stereotypy, jednak bez wątpienia mogą być zaliczone w ramy nurtu fantasy.

Wydaje się, że kolejnym stereotypem powielanym w opracowaniach naukowych 
jest rola, która przypisywana jest magii w uniwersach fantasy. Często mówi się o tym, 
że w nurcie tym przyjmuje ona taką rolę, którą w świecie rzeczywistym pełni fizyka 
(perspektywę tę przyjmuje chociażby Słownik literatury popularnej16). Także i to, po 
przyjrzeniu się literaturze omawianego nurtu, okazuje się jedynie stereotypem, który 
nie ma pokrycia w faktach. Wydaje się, że nie istnieje żadne dzieło fantasy, w którym 
nie funkcjonowałaby fizyka newtonowska (w tym przede wszystkim zasady dynami-
ki Newtona). Na fakt ten zwraca uwagę Piotr Muszyński w swoim tekście O logice, 
realizmie i  smokach17. Autor stara się udowodnić czytelnikowi, że powieść fantasy 
ma wiele wspólnego z panującym w XIX wieku realizmem. W istocie wydaje się, 
że w znacznej liczbie dzieł fantastycznych magia jest jedynie pewnym dodatkiem, 
który pozwala tymczasowo nagiąć lub obejść tradycyjne zasady fizyki, nie stano-
wi zaś podstawy świata przedstawionego, jak skłonni byliby twierdzić wspomniani 
wcześniej badacze.

Warto też, rozważając kwestie wykluczania w dyskursie naukowym fantasy, zwró-
cić uwagę nie tylko na jakość, ale i ilość opracowań naukowych. W zasadzie tylko je-
den nurt fantastyki – science-fiction18 – doczekał się godnego opracowania naukowego, 
powstało bowiem bardzo dużo tekstów literaturoznawczych analizujących chociażby 

15 Być może stereotyp średniowieczności fantasy bierze się z niewystarczającej znajomości historii 
u  osób uczestniczących w kulturze popularnej, co skutkuje nazywaniem „średniowiecznym” 
każdego uniwersum, w którym nie funkcjonuje maszyna parowa. Mogłoby to wyjaśniać opi-
sywanie w  ten sposób np. uniwersum Warhammera (błąd ten powiela np. Wikipedia, por..: 
„Warhammer Fantasy” [w:] Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Warhammer_Fantasy, 
[dostęp: 15.02 2022]), będącego  jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier RPG, której uni-
wersum nie jest wzorowane na średniowieczu, a na XVI w. – pod względem kultury, estetyki, 
polityki świata przedstawionego czy stopnia zaawansowania technicznego.

16 „Fantasy”, dz. cyt.
17 P. Muszyński, O logice, realizmie i smokach, „Fanboj i życie” [online], https://linkd.pl/2uc92/, 

[dostęp: 20.03 2021].
18 Być może ta „naukowość” zawarta nawet w nazwie gatunku sprawia, że badacze traktują scien-

ce-fiction z większą powagą i zarazem uwagą.
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dzieła Stanisława Lema. Jednakże wielu czołowych twórców polskiej fantasy nie do-
czekało się opracowania przez badaczy. Próżno szukać tekstów naukowych, w których 
analizowane bądź interpretowane byłyby dzieła Andrzeja Pilipiuka czy Anny Brzeziń-
skiej. Robert Wegner wspomniany jest tylko w jednym artykule19. Ciekawym przykła-
dem zjawiska marginalizacji w dyskursie naukowym jest także pomijanie twórczości 
Jacka Komudy – na temat jego licznych dzieł (i chętnie czytanych – jest to jeden z naj-
popularniejszych pisarzy jednego z najchętniej czytanych wydawnictw fantastycznych 
w Polsce: Fabryki Słów20) powstały jedynie cztery – w gruncie rzeczy niewielkie objęto-
ściowo – artykuł. Autorstwa Aldony Kobus (podchodzącej do twórczości wspomnia-
nego pisarza w najbardziej kompleksowy sposób): Sarmatotopie. Formacja sarmacka 
w twórczości Jacka Komudy, Dawida Kopy: Inter arma silent Musae. Jacka Komudy Li-
sowski bez światłocienia, Doroty Szagun: Przekorne nawiązanie do Sienkiewiczowskiego 
wzorca powieści historycznej w Bohunie Jacka Komudy oraz Roberta Sztybera W stronę 
megalomanii narodowej na kanwie tetralogii Jacka Komudy pod tytułem Samozwaniec 
(glosa i  kilka uwag na marginesach powieści), z  których tylko dwa pierwsze można 
w istocie uznać za naukowe opracowania tematu21. Trudno określić, z czego może 

19 K. Kaczor, Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku eukatastrophe, [w:] Anatomia 
wyobraźni, red. S.J. Konefał, GKF, Gdańsk 2014, s.181-198.

20 Nie oznacza to oczywiście, że twórczość tego autora jest jakościowo pierwszorzędna pod kątem 
literackim. Wiąże się to z celem wspomnianego wydawnictwa, którym nie jest wydawanie li-
teratury wartościowej, a rozrywkowej, zapewniającej jak największy poziom dochodów. Za: K. 
Kaczor, dz. cyt., s. 166.

21 Trudno bowiem uznać za naukowy ostatni z wymienionych tekstów. Artykuł Sztybera jest cha-
otyczny i  zawiera rażące błędy stylistyczne. Samozwaniec Komuda został w nim potraktowany 
raczej jako pretekst do przedstawienia przemyśleń autora na temat XVII-wiecznych twórców, ta-
kich jak Wojciech Dębołęcki, i ich dzieł. Omawiany tekst sprawia też wrażenie popisu erudycji 
autora, który próbuje zaskoczyć czytelnika swoją wiedzą i utrzymać go w napięciu. W związku 
z  tym trudno mówić w tym przypadku o tekście naukowym czy nawet popularnonaukowym, 
a raczej należałoby określić go mianem eseju. Zaskakujące jest to, że został on w takiej formie opu-
blikowany w wydawnictwie naukowym. Być może wpływ na to miał fakt, że traktuje on o dziele 
fantasy – a więc wchodzącym w nurt literatury „gorszej”, „niepoważnej” – zatem można zgodzić 
się w jego przypadku na niższą jakość i wątpliwą wartość naukową, co nie miałoby miejsca w wy-
padku tekstu, którego tematem byłby inny, bardziej poważany gatunek literacki. Por.: R. Sztyber, 
W stronę megalomanii narodowej na kanwie tetralogii Jacka Komudy pod tytułem Samozwaniec (glosa 
i kilka uwag na marginesach powieści), „Literatura i kultura popularna”, 2020, nr 26, s. 383-400; 
A. Kobus, Sarmatotopie. Formacja sarmacka w twórczości Jacka Komudy, „Teksty Drugie” 2015, 
nr 1, s. 273-293; D. Kopa, Inter arma silent Musae. Jacka Komudy Lisowski bez światłocienia, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”,  2021, nr 2, s. 103-120; D. Szagun, Przekorne 
nawiązanie do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w Bohunie Jacka Komudy, „Acta 
Universitatis Lodziensis: Folia Lingustica” 2015, nr 49, s. 81-92.
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wynikać tak niska frekwencja analiz literatury fantasy w tekstach naukowych22, nie-
adekwatna do jej popularności i rozpoznawalności wśród czytelników. Wydaje się, 
że jednym z wyjaśnień takiego stanu rzeczy mogłoby być pewne uprzedzenie środo-
wiska naukowego do literatury fantasy i traktowanie jej jako „gorszej siostry SF”23, 
wiążące się z opinią o całości fantastyki jako twórczości „niepoważnej”, „nieżycio-
wej”24 (a zatem, według tej opinii, wśród podgatunków fantastyki fantasy pełniłaby 
podobną rolę co fantastyka wśród innych gatunków literackich). Ponadto, jak pisze 
Ryszard Nycz, kluczową sprawą dla współczesnego literaturoznawstwa jest badanie 
tej części piśmiennictwa, którą nazwać można „kanonicznym”, tj. wysokoartystycz-
nej literatury narodowej; to do jej czytania i opracowywania przyzwyczajeni są ba-
dacze akademiccy25. Nurt fantasy, należący do literatury popularnej i uważany za 
mniej wartościowy pod kątem artystycznym, byłby w  takim wypadku pomijany 
przez badaczy, szukających ciekawszych tematów i dzieł lepszych literacko26.

Należy jednakże pamiętać, że w wypadku fantasy wykluczanie przebiega nie 
tylko na linii badacze – twórczość pisarzy-fantastów, ale także pisarze-fantaści – 
członkowie fandomu. Drugi z  tych rodzajów wykluczeń szczególnie dobrze wi-
doczny jest na przestrzeni paru ostatnich lat. Także i w  tym wypadku przydat-
ne okaże się zwrócenie uwagi na zdarzenia zachodzące wokół postaci Komudy, 
a przede wszystkim sytuację, jaka wytworzyła się po opublikowaniu w 2020 roku 
w siódmym numerze „Nowej Fantastyki” opowiadania Dalian, będziesz ćwiarto-
wany!, które wywołało burzę w polskim fandomie27. Jedna strona – którą można 
nazwać „postępową” lub „lewicowo-liberalną”, określana przez drugą mianem „ak-
tywistów LGBT”28 – poczuła się urażona tematyką wzmiankowanego dzieła, które 

22 Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie często analizowana twórczość Andrzeja Sapkowskiego.
23 Por.: T. Pindel, dz. cyt., s. 118.
24 A. Skubaczewska-Pniewska, „Nie można pisać o  wszystkim”. Z  Andrzejem Stoffem rozmawia 

Anna Skubaczewska-Pniewska, „Studia Poetica”, 2021, nr 9, s. 308
25 R. Nycz, O przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie”, 2005, nr 1-2, s. 175-178.
26 Należy w tym miejscu podkreślić, że sam fakt, iż dany gatunek literacki lub dzieło nie jest war-

tościowy pod kątem artystycznym (czy że uchodzi za „niepoważny”), nie oznacza, że nie należy 
go badać, zwłaszcza, jeśli jest on na tyle popularny, że kształtuje tożsamość literacką wielu osób 
– zwracał na to uwagę Andrzej Stoff. A. Skubaczewska-Pniewska, dz. cyt., s. 313.

27 Na potrzeby niniejszej pracy dokonano wyboru spośród tekstów twórców zaangażowanych we 
wspomnianą sprawę, które pozwalają na dostrzeżenie pewnych rodzajów wykluczeń. Oczywiście 
tematyka samego sporu wokół opowiadania Komudy zasługiwałaby na osobne opracowanie.

28 Jk, Pisarze science fiction protestują przeciw przeprosinom „Nowej Fantastyki” za opowiadanie Jac-
ka Komudy, „Wirtualnemedia” [online], https://linkd.pl/2uc9u, [dostęp: 15.02 2022].



74

Sebastian Tauer

„ma być o gejach-pedofilach i powielać szkodliwe stereotypy”29, druga zaś – pisa-
rze kojarzeni z prawicą, w tym Andrzej Pilipiuk, Dariusz Domagalski, Jarosław 
Grzędowicz i Rafał Ziemkiewicz – stanęła w obronie wolności twórczej autora, 
powołując się na to, że dzieło Komudy jest przede wszystkim fikcją literacką, nie 
zaś dziełem nacechowanym ideologicznie30.

Warto zauważyć, że retorykę wykluczenia stosują w tym wypadku obie strony 
sporu. Bez wątpienia całą sytuację zaogniały wystąpienia Jacka Komudy, który po-
równywał krytykujące go osoby do komunistów i nazistów, sugerując, że aktywiści 
LGBT stosują cancelling na twórcach o niepoprawnych politycznie poglądach. Pi-
sarz mówił także, że „ideologia LGBT” stanowi realne zagrożenie, nazywając osoby 
w nią zaangażowane „terrorystami”31. Bez wątpienia można zatem powiedzieć, że 
Komuda stara się poprzez swoje wypowiedzi wykluczyć poza nawias dyskusji swoich 
oponentów. Służyć temu mają wspomniane porównania, sugerujące, że rozmowa 
czy dojście do porozumienia z drugą stroną sporu są niemożliwe, ze względu na 
zdegenerowaną moralność dyskutantów. Inwektywy takie jak „terroryści”, „naziści”, 
„krzewiciele totalitaryzmu” zachęcają do wymazania z  ram dyskursu wypowiedzi 
osób reprezentujących odmienne od Komudowskich poglądy, bowiem poprzez ze-
stawienie ich z cytowanymi powyżej określeniami odbiorca wywiadu może odnieść 
wrażenie, że nie powinni mieć oni prawa głosu w danej sprawie, jako że ich poglądy 
są w ten sam sposób ekstremistyczne, co poglądy nazistowskie czy totalitarne. 

Jednak z drugiej strony warto pamiętać, że zachowanie Komudy nie wzięło się 
znikąd. Jest ono reakcją na liczne głosy oburzenia po publikacji jego opowiadania, 
pośród których znalazły się też takie, które postulowały wykluczenie twórczości 
tego autora. Warto przyjrzeć się jednemu z takich tekstów autorstwa Grzegorza 
Cielucha. Należy zwrócić uwagę na sam tytuł, który ujawnia intencje autora: Jacek 
Komuda nie powinien mieć szans na publikację homofobicznego opowiadania. Cie-
luch w swoim eseju stara się wykazać, dlaczego jego zdaniem twórczość Komudy 
nie zasługuje na upowszechnianie:

29 Matka Przełożona, Kolejny kałszkwał, czyli Jacek Komuda, Nowa Fantastyka i homofobia [Myśli 
Luzem], „Matka Przełożona” [online] https://linkd.pl/2uc94, [dostęp: 15.02 2022].

30 Jk, dz. cyt.
31 Jacek Komuda o LGBT, „YouTube” [online],  https://www.youtube.com/watch?v=UK4dxwx04YI, 

[dostęp: 15.02 2022].
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Obok queerowych pisarzy i pisarek potrzeba nam zwykłych typiar i typów, którzy 
mają swoich homoseksualnych znajomych i  mają z  nimi dobre, przyjacielskie 
relacje. Nie potrzeba nam jedynie ludzi, którzy wykrzywiają w  kompulsywnej 
demagogii konflikty, które eskalują w peakach statystyk pobić, napaści i samo-
bójstw [...]32.

Cieluch w  sposób podobny do Komudy dąży do skojarzenia swojego opo-
nenta z gronem osób, do których wypowiedzi nie powinno podchodzić się w spo-
sób poważny:

Termin science fiction [sic!] nie ma niestety w polskim języku pod kątem seman-
tycznym innego odpowiednika jak fantastyka naukowa. Jak więc nazwać najnow-
sze opowiadanie Jacka Komudy? Fantastyką Paszkwilową, Fantastyką Szczujni, 
Fantastyką Szurii czy może Fantastyką Foliarstwa?33

Określenia takie jak „szczujnia”, „szuria” czy „foliarstwo” w pewien sposób odpo-
wiadają Komudowskim „terrorystom”, „nazistom”34 i „krzewicielom totalitaryzmu”. 
Sprawiają one, że odbiorca danej wypowiedzi – jeszcze przed wysłuchaniem argumen-
tów drugiej strony – może przyporządkować oponenta do określonej grupy, wobec 
której panuje przekonanie, że we współczesnym społeczeństwie nie powinna być słu-
chana; której zdanie w debacie publicznej nie powinno być brane pod uwagę i która 
powinna być z niej wykluczona. Warto w tym kontekście wspomnieć także o Kasi 
Babis i jej kanale na serwisie YouTube35, na którym publikowała serię filmów o zbior-
czym tytule Dziady polskiej fantastyki36. Omawiała tam dzieła różnych polskich pisarzy 

32 G. Cieluch, Jacek Komuda nie powinien mieć szans na publikację homofobicznego opowiadania, 
„Zagrano.pl” [online], https://zagrano.pl/nowa-fantastyka-komuda/, [dostęp: 16.02 2022].

33 G. Cieluch, dz. cyt. Warto zauważyć, że Cieluch myli w tym miejscu fantasy (do którego to 
gatunku zalicza się opowiadanie Komudy) i science-fiction, do tego zapisując ten drugi termin 
w sposób niepoprawny.

34 Warto wspomnieć o  tym, że inna oponentka Jacka Komudy, Katarzyna Babis w  jednym ze 
swych tekstów stara się między innymi udowodnić jednemu z pisarzy, którzy stanęli w obronie 
autora Dalian, będziesz ćwiartowany! (Andrzejowi Pilipiukowi) sympatie profaszystowskie, por.: 
K. Babis, Dziadersi polskiej fantastyki, „Krytyka Polityczna” [online], https://linkd.pl/2uc9z, 
[dostęp: 16.02 2022].

35 Kanał ten znajduje się pod następującym adresem: https://linkd.pl/2uc97, [dostęp: 16.02 2022].
36 Także i w tym wypadku warto zwrócić uwagę na sam tytuł, a dokładniej określanie pisarzy mia-

nem „dziadów”, co sprawia, że nawet nie oglądając danego filmu Babis, odbiorca może wyrobić 
sobie zdanie na temat określonego twórcy.
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fantastycznych (przede wszystkim tych zebranych wokół wydawnictwa Fabryka Słów, 
takich jak Jacek Komuda, Andrzej Pilipiuk czy Andrzej Ziemiański). Można zauważyć, 
że Babis nie starała się w sposób obiektywny przedstawić odbiorcy twórczości wspo-
mnianych autorów, raczej zamiast tego dążyła do ich ośmieszenia i napiętnowania; po-
kazania, że ich teksty nie mają wartości i są szkodliwe. Co ciekawe, w przeciwieństwie 
do Komudy i Cielucha, którzy wypowiadali się w poważnym tonie, komentatorka 
ta posługuje się przede wszystkim ironią. Należy w tym kontekście omówić przede 
wszystkim materiał o Jacku Komudzie. Początkowo Babis stara się w nim przybrać 
pozę obiektywnego komentatora, mówiąc: „[...] ustalmy: czy opowiadanie Komudy 
faktycznie jest homofobiczne?”. Szybko jednak wychodzi z tej roli, odpowiadając sama 
sobie: „Spojler: jest”. Tym samym, zamiast skłaniać odbiorcę do refleksji i zgłębienia 
tego tematu, od razu podsuwa mu gotowy schemat tego, co o Komudzie należy myśleć 
– przyporządkowując tym samym autora do pewnej kategorii osób, w podobny spo-
sób do tego, jaki miał miejsce w omawianych już wypowiedziach Cielucha i samego 
Komudy37. Warto zaznaczyć, że działania podejmowane przez środowisko lewicowo-
-liberalne przynoszą skutki. W tym kontekście można wspomnieć stosunkowo nie-
dawną sytuację związaną z konwentem Konline, na którym jako goście mieli pojawić 
się prawicowi pisarze-fantaści (między innymi Pilipiuk i Ziemiański). Wystosowane 
do nich zaproszenie zostało cofnięte przez organizatorów wydarzenia, zaś jako powód 
podano „szykanowanie” przez tych autorów „innych grup społecznych”38.

Należy także zwrócić uwagę, że członkowie fandomów wykluczają nie tylko 
twórców (jak czynili Babis czy organizatorzy Konline). W ramach tych społeczności 
silna jest tendencja do wykluczania innych uczestników własnej zbiorowości. Kry-
teriami, na podstawie których byłoby to dokonywane, są przede wszystkim wiek 
oraz zainteresowania poszczególnych osób, a także wyznawane przez nich poglądy, 
podzielane wzorce i standardy. Na pierwsze dwa z tych problemów zwraca uwagę 
Tomasz Pindel w opracowaniu Historie fandomowe (choć nie rozpatruje on tego 
zjawiska poprzez odwoływanie się do problematyki wykluczania). Według niego 
starsze pokolenie miłośników fantastyki – którego dwiema wyróżniającymi cecha-
mi byłoby nastawienie na literaturę oraz zainteresowanie science fiction – odczuwa 

37 K. Babis, Dziady polskiej fantastyki: KOMUDA REX, „YouTube” [online],    
https://linkd.pl/2uc9r, [dostęp: 16.02 2022].

38 Z. Tomaszewicz, Znanych pisarzy fantasy wyproszono z konwentu. Powodem są ich poglądy, „naTe-
mat.pl” [online], https://linkd.pl/2uc9a, [dostęp: 21.02 2022].
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wyższość wobec młodszego pokolenia – nastawionego na gry, cosplay i tym podob-
ne aktywności – zainteresowanego literaturą fantasy. Można zauważyć w tym wy-
padku ciekawą zależność. Starsze pokolenie wyklucza młodsze przede wszystkim 
na podstawie odmiennych zainteresowań, w wypowiedziach osób należących do 
tej grupy często można dostrzec pogardę wobec literatury fantasy: „bardzo łatwo 
pisać takie rzeczy”, „to dla dziewcząt”, „zostawmy to kobietom” „z fantasy staram 
się nie mieć do czynienia”39. Według samego Pindela jest to w ich oczach gatunek 
niezbyt poważany, do którego panuje pobłażliwy stosunek40, choć wydaje się, że 
właściwe byłoby także stwierdzenie: wrogi, często bowiem niechęć do „pokolenia 
millenialsów” wyrażana jest w tym środowisku wprost, nawet poprzez stwierdze-
nia, że obecny fandom jest gorszy od tego, który funkcjonował dawniej41. Warto 
jednak zauważyć, że chęć odcięcia się od „młodszego” fandomu może wynikać 
z tego, że jego starsi członkowie czują się wykluczeni z tej społeczności, którą od 
wielu lat budowali. Wydaje im się bowiem, że we współczesnej kulturze popular-
nej w  ramach której działają wspólnoty miłośników fantastyki, literatura, czyli 
główne medium starszego pokolenia, jest marginalizowana, bowiem obecnie coraz 
więcej uwagi poświęca się zjawiskom częściowo lub zupełnie obcym ludziom star-
szym: grom komputerowym, RPG, larpom, cosplayowi, filmom, serialom i komik-
som42. Nie dziwi zatem, że osoby starsze czują się wyobcowane w zmieniającym 
się środowisku. Warto także zwrócić uwagę, że często oni sami nie chcą zrozumieć 
młodszych członków ruchu miłośników fantastyki i zachodzących w tym środowi-
sku przemian; poprzez zamykanie się na nie próbują zachować choć cząstkę daw-
nego fandomu, który był według nich „na wysokim poziomie”, w odróżnieniu 
od obecnego, w którym „autorzy udają, że piszą, czytelnicy udają, że czytają”43. 
Nie bez znaczenia jest w  tym wypadku także wspomniany już fakt ogromnego 
rozrostu fandomu, który miał miejsce w XXI wieku. W tym miejscu warto wró-
cić do koncepcji Kobus, zakładającej, że nie istnieje jednolity fandom, a osobne 
fandomy (według autorki nawet środowisko fanów jednego dzieła popkulturowe-
go może być podzielone na różne grupy pod kątem panujących w nim wzorców 

39 T. Pindel, dz. cyt., s. 118.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 158.
42 Tamże, s. 160-214.
43 Tamże, s. 158.



78

Sebastian Tauer

i standardów). Jak zaznacza badaczka, nierzadko także między nimi dochodzi do 
tarć i sporów (na tle chociażby podejścia do dzieła: kultywującego w opozycji do 
transformującego), skutkujących odmawianiem miana fana członkom jednych 
fandomów przez członków innych fandomów44 (najczęściej wskutek odchodzenia 
przez tych pierwszych od wspomnianych wzorców i standardów panujących wśród 
tych drugich – często dochodzi do tego na gruncie politycznym45).

Opierając się na powyższych przykładach, można łatwo zauważyć, że zjawi-
sko wykluczenia jest obecne w różnych obszarach związanych z szeroko pojętym 
nurtem fantasy. Może mieć ono różnoraki charakter i  często sprowadza się do 
swoistej pętli, w której wykluczanie jednej grupy powoduje jej reakcję i w rezul-
tacie wykluczenie innej części danej społeczności. Bez wątpienia widoczna jest 
marginalizacja nurtu fantasy w refleksji naukowej, będąca najłagodniejszą formą 
wykluczenia, przejawiająca się w tym, że tak ważna dziedzina współczesnej kul-
tury wciąż nie przynależy do głównego nurtu badań. Nurt ten jest pogardzany 
przez „poważnych” badaczy literatury: o pisarzach fantasy wciąż mówi się niewiele 
(choć w ostatnich latach, co warto podkreślić – coraz częściej); twórczość wielu 
z nich, pomimo znacznej rozpoznawalności i popularności wśród czytelników, nie 
doczekała się jeszcze opracowania. Na wykluczenie tego nurtu ma także wpływ 
swego rodzaju pobłażliwość badaczy wobec fantasy, co często skutkuje badaniem 
go w sposób powierzchowny. Najlepszym tego przykładem jest opisywanie fantasy 
przez pryzmat pewnych klisz, które już dawno powinny zostać wśród badaczy roz-
poznane jako stereotypy, nieoddające dobrze kształtu polskiego, jak i światowego 
pola fantasy.

Warto także zauważyć, że do zjawiska wykluczania dochodzi również na linii 
twórca–fan fantastyki (przy czym działa ono w tym wypadku w obie strony: wy-
kluczani są zarówno autorzy przez członków fandomu, jak i ci drudzy przez pisa-
rzy). Sytuacja taka była doskonale widoczna w 2020 roku po publikacji w „Nowej 
Fantastyce” opowiadania Jacka Komudy Dalian, będziesz ćwiartowany!, kiedy obie 
strony sporu, jaki się wokół tego tekstu wywiązał, dążyły do wykluczenia swoich 
oponentów poprzez przypisanie im podobieństwa do pewnych grup cieszących 
się złą sławą. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na to miały nowoczesne media, po 

44 A. Kobus, Fandom..., dz. cyt., s. 11.
45 Stwierdzenie to artykuł zawdzięcza jego recenzentowi.
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które sięgnęli zarówno prawicowi pisarze, jak i  lewicowi członkowie fandomu, 
które to pozwoliły dotrzeć z określonym przekazem do sporego grona osób i pod-
sunąć mu pewne klisze, przez których pryzmat chciano, by byli postrzegani ich 
przeciwnicy. 

Wykluczanie także jest widoczne wewnątrz samych fandomów, w  których 
istnieje spór między pokoleniem starszym i młodszym, oparty przede wszystkim 
o różnice w preferowanym gatunku (science-fiction kontra fantasy) oraz medium 
(literatura kontra pozostałe środki przekazu). Starsze pokolenie, widząc, że spo-
łeczeństwo miłośników fantastyki ulega gwałtownym przemianom, i  czując, że 
coraz trudniej jest mu się w tym odnaleźć, odczuwa wrogość wobec młodszego 
i postrzega je jako gorsze. Do wykluczeń dochodzi również pomiędzy poszczegól-
nymi fandomami, na które według koncepcji Aldony Kobus dzieli się środowisko 
miłośników fantastyki. Ich przedstawiciele nierzadko wykluczają innych fanów, 
którzy nie pasują do podzielanych przez nich standardów. Można zatem powie-
dzieć, że znaczne zróżnicowanie polskiego pola fantasy w pewien sposób sprzyja 
wykluczeniom, gdyż w jego ramach na wspólnej płaszczyźnie nierzadko spotykają 
się ludzie o odmiennych światopoglądach, co skutkuje licznymi konfliktami – fan-
dom w tym względzie stanowi niejako odbicie całości społeczeństwa, jako że po 
gwałtownym jego rozroście po roku 2002 stał się zjawiskiem masowym, mainstre-
amowym, gromadzących silnie spolaryzowane grupy.
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ABOUT EXCLUSIONS AROUND
THE FANTASY GENRE IN POLAND

ENGLISH SUMMARY

Fantasy is one of the most popular literary genres today. The article analyzes the 
subject of exclusions that take place around this trend. This reflection concerns mainly 
the academic (omitting fantasy in the scientific discourse), authoring (excluding au-
thors by the fandom and fandom members by authors) and fandom (mutual exclusion 
of fandom members) plane. The conclusion of the article is that in the case of the 
fantasy trend, you cannot talk about a  specific exclusion, but about different types, 
depending on a given plane.
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JAK UŻYTKOWNICY INTERNETU
WYKLUCZAJĄ MARKI I DLACZEGO OSTRACYZM

TO KARA NIE TYLKO PSYCHOLOGICZNA?     

STRESZCZENIE

Artykuł porusza problematykę reakcji marek na kryzysy wizerunkowe, powstałe 
na skutek nieumiejętnej lub niezgodnej z oczekiwaniami odbiorców reakcji na proble-
my światopoglądowe i geopolityczne. Wychodząc od jednostkowego studium przypadku 
autorka stara się pokazać, w  jaki sposób konsumenci wykluczają marki, gdy te nie 
respektują systemu wartości akceptowanego przez swoich klientów. Ostracyzm staję się 
więc karą nie tylko psychologiczną, lecz także narzędziem do dyscyplinowania marek.

Słowa kluczowe: wykluczenie, ostracyzm, hejt, kryzys wizerunkowy, 
marketing internetowy

Nawet jeśli pewne zjawiska są obecne w kulturze od dawna, bardzo często do-
piero ekstremalne sytuacje pozwalają nam zobaczyć je w pełni. Dla przedsiębiorców, 
wielkich koncernów, ale też influencerów i wszystkich tych, którzy zarabiają w sieci, 
pierwszym momentem, gdy konsumenci zaczęli mówić „sprawdzam” była pande-
mia. Wówczas jednak marki częściowo same stały się ofiarą (konieczność zamknięcia 
sklepów stacjonarnych, spadek zainteresowania modą, brak możliwości organizo-
wania imprez i wydarzeń branżowych). Wybuch wojny w Ukrainie zmienił optykę 
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konsumentów i całkowicie przeorganizował relacje na linii marka-klient. Nagle oka-
zało się, że w świecie, w którym rzeczy i wartości stanowią jedność, wygrywa nie ten, 
kto produkuje więcej i lepiej, ale ten, kto opowiada się po słusznej stronie i potrafi 
to odpowiednio zakomunikować.

SŁYSZYSZ JUST DO IT, MYŚLISZ NIKE. MARKI W SKLEJONYM 
ŚWIECIE RZECZY I WARTOŚCI 

Celem współczesnej reklamy coraz rzadziej jest pokazywanie konkretnych wła-
ściwości produktu, odróżniających go od tego, który oferuje konkurencja. Z jed-
nej strony to wynik samej specyfiki rynku: trudno zaprezentować coś nowego, 
co stanie się na tyle bliskie konsumentom, że zechcą regularnie ponawiać zakup 
(przykładowo szampon w kostce może być chwilową modą, jednak dla większości 
użytkowników kosmetyk będzie najlepiej spełniał swoją rolę w postaci płynnej). 
Z drugiej strony nie każda branża będzie chciała podkreślać walory swojego pro-
duktu, zwłaszcza gdy są one znane konsumentom (wszyscy wiemy, jak smakuje 
Coca-Cola).

Nie chodzi więc o czystą kalkulację oraz prostą drogę od reklamy do zakupu. 
Jako konsumenci oczekujemy już nie samych produktów, ale zapewnienia, że ku-
pując określoną rzecz, czynimy dobrze z moralnego punktu widzenia. Chcemy, 
aby marki respektowały i wspierały akceptowany przez nas system wartości, po-
nieważ wtedy dopiero możemy się utożsamić z samym produktem. Dzięki temu 
rozgrzeszamy nasz konsumpcyjny styl życia i niejawnie realizujemy założenie, iż 
to właśnie biznes zmienia świat na lepsze. Marki, zwłaszcza te duże, nieustannie 
nas przekonują o swojej społecznej odpowiedzialności: mówią, że nie o pieniądze 
chodzi, ale o wartości, i co więcej, że robią to z autentycznej potrzeby serca i chęci 
naprawy świata. Kupuj nasze produkty, nie tylko dlatego, że są dobre, ale także 
dlatego, że mają one związek z wartościami nieuchwytnymi w samych rzeczach. 

Moment, w którym uwierzyliśmy, że kupując buty, wybieramy wolność, nie-
zależność, przełamujemy własne słabości i dążymy do obranego celu, okazał się 
punktem zwrotnym nie tylko w historii marketingu, lecz także kultury zachod-
niej w ogóle. Przestaliśmy postrzegać marki wyłącznie jako przedsiębiorstwa, któ-
re dostarczają nam konkretne produkty, ale zaczęliśmy je traktować jak sprawcze 
podmioty, realizujące swoje misje i wizje. Obecnie klienci już nie tyle oczekują, 
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ile jawnie żądają, aby marki były autentyczne, zaangażowane i odpowiedzialnie 
społecznie, zapominając, że jest to broń obosieczna. Wielkie koncerny, które przez 
lata odnosiły gigantyczne zyski dzięki temu, że umiejętnie przekonywały, że przed-
mioty mogą być nośnikiem wartości, ze względu na sytuację geopolityczną, kli-
matyczną czy społeczną muszą się 
mierzyć z  coraz większymi ocze-
kiwaniami swoich konsumentów. 
Nakładka na zdjęciu profilowym 
lub kilka zgrabnie napisanych 
zdań to już zdecydowanie za 
mało. Jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że w komunikacji marketingowej 
coraz chętniej poruszane zostają 
problemy światopoglądowe, zwią-
zane np. z rasizmem, nietolerancją wobec środowisk LGB, dyskryminacją osób, 
które nie wpisują się w ogólnie przyjęte kanony piękna itd., jasne się stanie, dla-
czego w momencie, gdy w Ukrainie wybuchła wojna, klienci zaczęli domagać się 
od marek wyraźnego stanowiska.  

W artykule, wychodząc od konkretnego przykładu sytuacji komunikacyjnej 
pomiędzy marką PLNY LALA a jej klientami, postaram się rozwinąć kilka kwe-
stii. Po pierwsze przeanalizuję, w jaki sposób mechanizmy psychologiczne, rządzą-
ce wykluczeniem1 na poziomie jednostkowym, zostają wykorzystywane w relacji 
marka-konsumenci. Po drugie pokażę, jak użytkownicy internetu krytykują, hej-
tują, a w ostateczności wykluczają markę, która nie spełnia ich wyobrażeń (słusz-
nych lub nie) na temat tego, jak powinna wyglądać pomoc uchodźcom (nawet 
jeśli intencje samej marki były sprzeczne z tym, jak odebrali je klienci). Po trzecie 
w końcu chciałabym zwrócić uwagę, że ostracyzm względem marek ma wymiar 
nie tylko marketingowy i ekonomiczny (dla jednostek psychologiczny), lecz – ko-
niec końców – kulturowo-społeczny. 

1 Aby uprościć narrację, w tekście stosuję termin „ostracyzm” oraz „wykluczenie zamiennie”, nie 
przypisując im różnic definicyjnych.
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NIE PODOBA MI SIĘ CO ROBISZ, WIĘC NIE KUPUJĘ TWOICH 
PRODUKTÓW. WYKLUCZENIE JAKO KARA PSYCHOLOGICZNA 
I MARKETINGOWA

Zjawisko ostracyzmu występuje powszechnie nie tylko w świecie ludzi, lecz tak-
że niektórych gatunków zwierząt posiadających zachowania społeczne. Stosowanie 
wykluczenia jako kary ma długą tradycję, sięgającą starożytności. Jak wskazują Ka-
mila Madeja-Bień oraz Małgorzata Gamian-Wilk, w Europie pojęcie wykluczenia 
społecznego pojawiło się po raz pierwszy dopiero w latach 70. XX w. we Francji. 
W późniejszym czasie zaczęto go używać w odniesieniu do osób prowadzących pa-
sożytniczy tryb życia, łamiących normy społeczne i przepisy prawa. Współcześnie 
ostracyzm definiuje się nie tylko jako czynne wykluczenie lub odrzucenie jednost-
ki, lecz także jako jej bierne ignorowanie2. Wśród najczęstszych przejawów ostracy-
zmu wymienić należy: stygmatyzację, dyskryminację, kierowanie się w kontaktach 
z  innymi stereotypami i uprzedzeniami, mobbing (bullying) czy zaniedbywanie3. 
Ostracyzm przyjmuje zróżnicowane natężenie i przejawia się w zachowaniach wyra-
zistych (np. bojkot) oraz tych bardziej subtelnych (np. brak udzielenia odpowiedzi 
na zadane przez jednostkę pytanie, odwracanie wzroku). Pod względem czasu trwa-
nia wyróżnia się ostracyzm epizodyczny, tj. pojedyncze sytuacje mające na celu wy-
kluczenie jednostki oraz ostracyzm długotrwały, który przybiera postać regularnych 
i powtarzających się zachowań wykluczających4. 

Na gruncie psychologii każde zachowanie wykluczające uznawane jest za 
awersyjne, tj. wywołujące nieprzyjemne emocje, co z  kolei prowadzi do nega-
tywnych skutków na poziomie indywidualnym, społecznym i  organizacyjnym. 
Jednostkowe konsekwencje ostracyzmu to m.in.: obniżenie nastroju i samooceny, 
zaburzenia snu, niepokój, odczuwanie szkodliwych emocji, takich jak gniew, za-
żenowanie, smutek czy uraza5. Najogólniej można więc stwierdzić, że ostracyzm 

2 K. Madeja-Bień, M. Gamian-Wilk, Wybrane skutki wykluczenia społecznego, „Teraźniejszość – 
Człowiek – Edukacja” 2017, nr 4(80), s. 45-46.

3 L. Smart Richman, M. Leary, Reactions to discrimination, stigmatization, ostracism, and other 
forms of interpersonal rejection: A  multimotive model, „Psychological Review” 2009, nr 
116(2), s. 366.

4 K. Madeja-Bień, M. Gamian-Wilk, Wybrane skutki wykluczenia społecznego, dz. cyt., s. 46.
5 Por. K. Madeja-Bień, M. Gamian-Wilk, Ostracyzm w miejscu pracy – charakterystyka zjawiska, 

przegląd wybranych badań nad uwarunkowaniami i konsekwencjami, „Prace naukowe Uniwersy-
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wpływa bezpośrednio na pogorszenie dobrostanu psychicznego i fizycznego jed-
nostki. Co istotne, dzieje się tak zarówno w przypadku wykluczenia krótko-, jak 
i długoterminowego. Doświadczenie ostracyzmu jest bolesne, wywołuje stres i za-
burza prawidłowe funkcjonowanie. Nasilające się i długotrwałe wykluczenie może 
natomiast doprowadzić do depresji, a nawet śmierci samobójczej6. 

Ostracyzm, z jakim spotykają się marki obecne w mediach społecznościowych, 
objawia się zazwyczaj w postaci słownego ataku, krytyki, nawoływania innych użyt-
kowników do zaprzestania kupowania produktów oraz rezygnacji z  dalszego ob-
serwowania działań marketingowych brandu. W skrajnej postaci ostracyzm w cy-
berprzestrzeni przyjmuje formę hejtu i  mowy nienawiści. Warto w  tym miejscu 
podkreślić, że nie każde zachowanie ostracyzmujące należy utożsamiać z  hejtem, 
choć każda wypowiedź hejtująca markę (lub jednostkę) będzie prowadzić do jej na-
piętnowania oraz wykluczenia. Urszula Podraza, analizując wpływ hejtu na wizeru-
nek marki, zauważa istotną kwestię. Zdaniem badaczki, o ile uzasadniona krytyka 
lub reklamacja pozwala przedsiębiorcom na rzetelną dyskusję i daje szansę na za-
dośćuczynienie według ogólnie przyjętych standardów, o tyle hejt, który charakte-
ryzuje się dużym poziomem agresji i brakiem merytorycznych argumentów (czym 
różni się od krytyki), często przybiera postać bezpodstawnego ataku, przez co unie-
możliwia markom konstruktywne działanie oparte na racjonalnej analizie problemu 
oraz zakomunikowanie jego rozwiązania. Jednocześnie hejt wymusza na markach 
konieczność podjęcia dodatkowych działań marketingowych, prowadzących do 
odbudowy wizerunku, czyli zażegnania kryzysu wizerunkowego, co z kolei realnie 
wpływa na obniżenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa7. Kryzys wizerunkowy 
kosztuje, stąd działania marek prowadzą niemal zawsze do szybkiego zażegnania sy-
tuacji konfliktowej, nawet jeśli zarzuty konsumentów opierają się na jednostkowych 
emocjach i odczuciach, a nie merytorycznych argumentach.  

Istotny z punktu widzenia dalszych rozważań jest nie tylko sposób, w jaki wyklu-
czenie działa na jednostkę, lecz także rodzaj mechanizmów zaradczych przyjmowany 
przez ostracyzmowany podmiot. Zdaniem badaczy, o ile emocje związane z wyklu-
czeniem są niemal zawsze destruktywne (jednostka czuje się źle), o tyle podejmowane 

tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 512, s. 146.
6 K. Madeja-Bień, M. Gamian-Wilk, Wybrane skutki wykluczenia społecznego, dz. cyt., s. 50.
7 U. Podraza, Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firmy, „Kultura – Media – Tech-

nologia” 2017, nr 29, s. 38.
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przez nią działania na rzecz powrotu do wspólnoty nie zawsze muszą być negatywne. 
Badania eksperymentalne wykazały istnienie dwóch opozycyjnych względem siebie 
strategii zaradczych, które mają pomóc ostracyzmowanej jednostce w  odzyskaniu 
dobrostanu fizycznego i psychicznego uwarunkowanego powrotem do normalnego 
funkcjonowania w  swojej wspólnocie. Z  jednej strony są to zachowania kontrpro-
duktywne i dewiacyjne, z drugiej zaś  szereg zachowań nastawionych na współpracę 
i dialog8. 

Istnienie przeciwstawnych strategii zaradczych, pojawiających się jako reakcja 
na ostracyzm społeczny, postulują m.in. Laura Smart Richman i Mark R. Leary. 
W zaproponowanym przez autorów modelu wielu motywów (A Multimotive Model) 

zostały wyróżnione trzy rodzaje 
„odpowiedzi” (Motivated Respon-
ses), jakich podmiot może udzie-
lać niemal jednocześnie na skutek 
bycia wykluczonym. Pierwsza for-
ma reakcji obejmuje zwiększoną 
potrzebę kontaktów społecznych 
z  tymi osobami, które dokonały 
gestu odrzucenia, albo z  innymi 
jednostkami – w celu dostarczenia 
sobie wsparcia i akceptacji. Druga 

„odpowiedź” dotyczy negatywnych, antyspołecznych uczuć, których podmiot do-
świadcza w następstwie odrzucenia. Emocje te to przede wszystkim złość, gniew 
i agresja. Ich przeżywanie ma pomóc jednostce obronić siebie lub zranić osobę będą-
cą źródłem ostracyzmu. Trzecim sposobem reakcji na wykluczenie są działania zmie-
rzające do jego dalszego unikania i związanego z nim cierpienia. Ostracyzmowany 
podmiot zaczyna się izolować i sam wycofywać z relacji interpersonalnych zarówno 
z tymi osobami, które dokonywały wykluczenia, jak i tymi, w których akceptację 
wątpi. W konsekwencji jednostka zostaje sama, ale czuje się bezpieczna9.  

8 K. Madeja-Bień, M. Gamian-Wilk, Ostracyzm w miejscu pracy – charakterystyka zjawiska, prze-
gląd wybranych badań nad uwarunkowaniami i konsekwencjami, dz. cyt., s. 147.

9 L. Smart Richman, M. Leary, dz. cyt., s. 368 i nn.
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Fakt przyjmowania zróżnicowanych strategii zaradczych w  odpowiedzi na 
ostracyzm, który przez psychologów jest badany i  opisywany na poziomie jed-
nostkowym, wydaje mi się niezwykle istotny, gdy zaczniemy analizować, w jaki 
sposób marki reagują na wykluczenie, hejt oraz idące za nimi wizerunkowe kry-
zysy. Zarówno wielkie brandy, jak i mniejsze lokalne firmy czy influencerzy (sta-
nowiący de facto jednoosobowe marki), które w wyniku zamieszczonych w me-
diach społecznościowych publikacji spotkały się z krytyką lub hejtem, a w efekcie 
odrzuceniem, zaczajają bowiem szukać sposobu, aby ponownie zyskać sympatię 
klientów. Jednak w przeciwieństwie do jednostek marki nie mogą pozwolić sobie 
na izolację czy negatywne emocje wobec konsumentów. Jedynym wyjściem z sy-
tuacji pozostaje więc rozpoczęcie takich działań, które pozwolą marce odbudować 
relację z klientami. Zachowania te można oceniać dwojako. Z jednej strony jest 
to po prostu ekonomiczna kalkulacja (brak klientów to brak sprzedaży). Z drugiej 
strony strategie zaradcze na ostracyzm można postrzegać w kategoriach psycholo-
gicznych i traktować jako sposób marek na powrót do społeczności konsumentów, 
co umożliwia czerpanie dalszych zysków, ale co o wiele ciekawsze – jest niezbędne, 
aby realizować marketing oparty na wartościach.  

„TO WOLĘ KUPIĆ OD KOGOŚ, KTO PRZEZNACZY CAŁY DO-
CHÓD”. STUDIUM PRZYPADKU

Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w dniu, gdy w Polsce obcho-
dzono tłusty czwartek. Chyba trudno wyobrazić sobie bardziej niedorzeczne, czy 
wręcz niestosowne zestawienie. Jednak właśnie ta absurdalność sytuacji w pełni 
oddaje, jakie emocje towarzyszyły internetowym twórcom oraz ludziom z branży 
marketingu 24 lutego 2022 roku. Zamiast zwyczajowych zdjęć pączków, kąśli-
wych memów czy lekkich konkursów, należało zabrać głos w sprawie. Zdecydo-
wana większość marek umiejętnie zareagowała na powstały kryzys – część firm po-
stanowiła milczeć, poczekać na rozwój sytuacji i dopiero wówczas wydać stosowne 
oświadczenia oraz poinformować o podjętych krokach pomocowych. Inne brandy 
z kolei natychmiast wyraziły sprzeciw i rozpoczęły zbiórki finansowe. Sytuacją bez 
precedensu było zachowanie influencerów. Wielu z nich otwarcie przyznało, że 
w obliczu dziejącej się tragedii content, który dotychczas publikowali, jest błahy 
i nie na miejscu. Po raz pierwszy osoby zarabiające na treściach publikowanych na 
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YouTubie czy Instagramie otwarcie odniosły się krytycznie do rodzaju publikowa-
nych przez siebie treści. 

Niestety, szybko okazało się, że nie każdy sposób pomocy wschodnim sąsiadom 
zaproponowany przez marki musi być odbierany jako dobry, a nierzadko (prawdo-
podobnie) szczere chęci prowadzą do wizerunkowych kryzysów. Dla marek (oraz 
influencerów) wojna w Ukrainie stała się czasem próby, albowiem te spośród nich, 
które w wyniku nadmiernych emocji lub po prostu braku marketingowego wyczu-
cia nie przewidziały konsekwencji swoich działań, zapłaciły wysoką cenę. Jednak 

czy słuszną?  Czego nie zrozumia-
ły? Gdzie popełniły błąd i czy ten 
błąd, przy pewnej interpretacji, nie 
mówi nam czegoś głębszego na te-
mat współczesnej kultury zachod-
niej w  ogóle? Aby to zrozumieć, 
przyjrzę się nieco bliżej wybrane-
mu studium przypadku. 

Ostatnie dwa lata były dla marek modowych wyjątkowo trudne. Najpierw pan-
demia oraz kolejne lockdowny, a obecnie wybuch wojny w Ukrainie, który zbiegł 
się w czasie z kluczowymi dla branży wydarzeniami, czyli Fashion weekiem w Me-
diolanie i Paryżu. Jeśli dodamy do tego rosnącą świadomość konsumentów na temat 
szkodliwego wpływu fast fashion na środowisko, widzimy, z  jakimi wyzwaniami 
muszą się obecnie mierzyć koncerny odzieżowe. Konflikt zbrojny przyniósł też nowe 
zjawiska. Wydarzeniem bez precedensu jest masowe wycofywanie się koncernów 
odzieżowych z rynku rosyjskiego, będące w dużej mierze wynikiem fali krytyki sa-
mych konsumentów względem bierności i braku reakcji marek modowych na sytu-
ację w Ukrainie. Widzimy wyraźnie, że skończył się czas, gdy modowi giganci mogą 
ignorować globalne kryzysy i jak gdyby nigdy nic „robić swoje”. 

Jak już wspomniałam, reakcja polskich marek (w tym odzieżowych) na sytu-
ację w Ukrainie, spotkała się z przychylnym odbiorem konsumentów, jednak nie 
obyło się bez sytuacji, które wzbudziły powszechną dezaprobatę, a nierzadko hejt. 

Jedną z kampanii marketingowych ocenionych krytycznie była akcja pomo-
cowa marki PLNY LALA. Profil marki na Instagramie śledzi 278 tysięcy osób. 
Początkowo firma nie zmieniała komunikacji i publikowała posty w dotychczaso-
wej konwencji, a więc przedstawiające nowości produktowe i stylizacje. Po trzech 
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dniach od wybuchu wojny w Ukrainie marka opublikowała wpis o następującej 
treści (pisownia oryginalna): 

Postanowiliśmy poszukać sposobu aby pomóc ludziom będącymi ofiarami wyda-
rzeń wojennych w Ukrainie. Znaleźliśmy założoną w 2009 roku fundację „Nasz 
wybór”, która prowadzi „Ukraiński Dom” w Warszawie i najlepiej wie jakie są 
obecnie najpilniejsze potrzeby. Wesprzyjmy ich. 

Od każdego Waszego – nawet najmniejszego – zamówienia PLNY LALA prze-
każe od 10 zł

W poście znalazł się także adres strony internetowej fundacji oraz informacja 
możliwości wpłat bezpośrednio na jej konto. 

Akcja niemal natychmiast wywołała falę krytyki. Pod postem znajduje się 240 
komentarzy, w większości negatywnych. Co piszą obserwatorzy profilu? Wśród naj-
częstszych zarzutów pojawiają się następujące: marka zamierza przekazywać niskie 
kwoty w porównaniu z ceną swoich produktów, pomoc ma nastąpić dopiero po 
dokonaniu zakupu, a przekazana na rzecz fundacji kwota nie rośnie bez względu 
na wartość zamówienia („Marka, która zarabia tysiące w jeden dzień, a przekaże 
od każdego klienta, który wyda 100 zł całe 10 zł od siebie, jesteście żenujący”, 
„wstyd”, „Żenada, mieć tyle kasy a  żydzić na ludzkim nieszczęściu!!!”, „Szkoda, 
że nie pomyśleliście by pomóc bezinteresownie… WSTYD!”). Wśród komenta-
rzy nie brakuje takich określeń jak „porażka”, „żerowanie na cudzym nieszczęściu”, 
„zarabianie na tragedii”. Obserwatorzy zarzucają też marce, że nie chce przekazać 
całości zysku, a jedynie jego część („To wolę kupić od kogoś, kto przeznaczy cały 
dochód”) oraz że poprzez akcję ma zamiar zwiększyć sprzedaż swoich produktów 
(„Nie ma to jak promowanie swojej marki na ludzkim dramacie”). Autorki (PLNY 
LALA produkuje odzież i dodatki dla kobiet i dzieci, dlatego grupę obserwującą 
profil na Instagramie tworzą przede wszystkim kobiety) otwarcie piszą o rezygnacji 
z kupowania produktów marki oraz obserwowania jej profilu na Instagramie („Un-
follow”, „Nie kupię już nic w PLNY LALA”, „Jak wielki szacunek miałam do tej 
marki tak właśnie go straciłam”, „Czekam na komentarz ze strony Władz i po tym 
przestaję obserwować i kupować u Was”, „Już nigdy więcej nie zakupię u Was nic”, 



92

Aleksandra Zabiełło

„Byłam klientką, już nie będę”, „Moje zakupy na tej stronie się właśnie zakończyły 
na zawsze”, „tak Was lubiłam… żegnam”). 

Kolejnego dnia po opublikowaniu posta z akcją pomocową na profilu PLNY 
LALA pojawił się wpis o następującej treści: 

Wczoraj wiele z Was skrytykowało naszą akcję LALA® POMAGA. 
I  słusznie, bo zrobiliśmy to źle. Dlatego chcę Wam krótko opowiedzieć co 
w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie robimy jako LALA, jako pracow-
nicy i właściciele firmy (...). 
Pomysł z cegiełkami jest tylko dodatkiem wspierającym fundację „Nasz Wybór”, 
która opiekuje się obywatelami Ukrainy w Polsce i wie najlepiej jakiej pomocy 
najbardziej w tej chwili potrzebują. Nadal chcemy to robić, niezależnie od tego 
co robimy we własnym zakresie. 
To wszystko składa się na akcję LALA® POMAGA, którą możemy prowadzić 
przede wszystkim dzięki Wam, za co w imieniu całego naszego zespołu bardzo 
gorąco Wam dziękuję. 

W poście został również opisany szereg działań podjętych przez markę w celu 
pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz umożliwiającym pracownikom PLNY LALA 
włączenie się w wolontariat. 

Pomimo przyznania się przez markę do popełnienia błędu oraz zaprezentowa-
nia konkretnych czynności wykonanych na rzecz uchodźców, obserwatorzy marki 
na Instagramie w dalszym ciągu pozostali krytyczni, a treść komentarzy jest zbli-
żona do tych, jakie pojawiły się pod pierwszym postem. 

I CO Z NIEGO WYNIKA... 

Dlaczego działania podjęte przez PLNY LALA nie przyniosły rezultatu, sko-
ro firma, przynajmniej w teorii, podjęła jedną z typowych strategii zaradczych na 
konsumpcyjny ostracyzm? Podobnie jak w przypadku relacji jednostkowych, sama 
chęć powrotu do wspólnoty nie oznacza wcale, że działania ku temu zmierzające 
muszą być skuteczne. Między innymi dlatego wykluczenie bywa tak dotkliwe i jest 
uznawane za formę kary – nawet pomimo usilnych działań zmierzających do odzy-
skania akceptacji i aprobaty podmiot może być w dalszym ciągu ostracyzmowany 
i finalnie sam się izolować. Warto podkreślić, że choć ostracyzm względem marek 
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potrafi przybierać bardzo intensywne formy (z mową nienawiści włącznie), przeważ-
nie jest krótkotrwały i kończy się w momencie, gdy odbiorcy skierują uwagę na inne 
wydarzenie lub po prostu znudzą się dalszym wykluczaniem brandu. W przypadku 
marki PLNY LALA konflikt udało się zażegnać wówczas, gdy głos zabrała „twarz” 
firmy, a zarazem jej dyrektor kreatywna i współzałożycielka, która podziękowała za 
dotychczas złożone zamówienia i okazane wsparcie. Pod krótkim, zaledwie 13-se-
kundowym, nagraniem komentarzy jest znacznie mniej, ale przeważają te o charak-
terze pozytywnym.   

Podsumowując sytuację, w jakiej znalazła się marka PLNY LALA, warto zadać 
kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego w ogóle konsumenci oczekują, że marki (nie tylko 
odzieżowe) powinny aktywnie włączać się w pomoc finansową na rzecz uchodźców 
z Ukrainy (lub w jakiekolwiek inne działania pomocowe na rzecz określonych grup 
społecznych)? Po drugie, na jakiej podstawie klienci marki roszczą sobie prawo do 
rozliczania przedsiębiorstwa z wysokości udzielonej pomocy? Po trzecie w końcu, 
jakie konsekwencje dla firmy niesie ze sobą wymierzony w nią ostracyzm?  

Na dwa pierwsze pytania starałam się odpowiedzieć na początku artykułu. 
„Sklejenie” rzeczy i  ich wartości pozaużytkowej (produkt-tożsamość) spowodo-
wało, że klienci uważają markę za coś bliskiego i swojego, wpływającego na ich 
samopoczucie, samoocenę czy status społeczny. Konsumenci wychodzą zatem 
z niewyrażonego wprost założenia, że mają pełne prawo do włączania się w za-
rządzanie marką, zwłaszcza gdy są notorycznie przekonywani, że działania brandu 
służą zmianie świata na lepsze, a nie czerpaniu zysków finansowych. Wybuch woj-
ny wywołał silne, często skrajne emocje, jednak konsumenci pozostali zgodni: po-
moc powinna być duża i zdecydowana. W tym sensie można powiedzieć, że PLNY 
LALA popełniła błąd, nie odczytując tych emocji, choć przecież – z racjonalnego 
punktu widzenia – pomagała. A zatem: pomagać trzeba umieć, gdyż można sobie 
zaszkodzić nawet nie tyle brakiem pomocy, ile samym sposobem pomagania. 

Opisane powyżej studium przypadku i  jego analiza doprowadziły mnie do 
kwestii kluczowej z perspektywy osoby zawodowo zajmującej się marketingiem in-
ternetowym: w kulturze, w której klienci konsumują coraz więcej i szybciej, a za-
razem otrzymują mnóstwo informacji na temat szkodliwego wpływu biznesu na 
klimat, środowisko i  warunki bytowe pracowników, szukają sposobu, aby marka 
realizowała wartości etyczne zgodne z wartościami samych konsumentów. O ile jednak 
w przypadku kampanii światopoglądowych markom udawało się realizować przyjęty 
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powszechnie i uznany za słuszny system wartości w  sposób w pełni kontrolowany, 
o tyle wybuch wojny w Ukrainie wymusił działania spontaniczne, często inicjowane 
pod wpływem silnych emocji lub nacisków samych użytkowników sieci. Biorąc pod 
uwagę sytuację globalną, takich sytuacji będzie coraz więcej, co oznacza, że marki 
będą właściwie notorycznie narażone na krytykę, wykluczenie, a w konsekwencji – 
kryzysy wizerunkowe. Idąc dalej tym tropem, dochodzimy do wniosku, że marki 
(bez względu na rozmiar biznesu i profil działalności) będą musiały skupiać się już 
nie tylko na jakości swoich produktów, lecz także nieustannie monitorować swoją 

komunikację i stale wybiegać krok 
naprzód, przynajmniej starając się 
przewidzieć reakcję użytkowników 
na przygotowaną akcję promocyj-
ną, komunikat marketingowy, post 
w mediach społecznościowych itd. 
Łatwo dojść do wniosku, że w tej 
logice dojdziemy do pewnego ab-
surdu: wizerunek i  komunikacja 
zastąpią produkty. Nasza wygo-
da związana z  eksploatacją rzeczy 
będzie mniej istotna niż fakt, co 

te rzeczy komunikują. Wizerunek i to, co niewidzialne (wartości) zastąpią rzeczy-
wistość fizycznych przedmiotów (oto jak symulakra „pożerają” rzeczywistość). Nie 
mówiąc już o tym, że relacja klient-marka ulegnie całkowitej dysproporcji, a użyt-
kownicy będą mogli (kierując się wyłącznie swoimi emocjami wyrażanymi w me-
diach społecznościowych) wyrządzać marce poważne kłopoty (w tym finansowe), 
czego firmy realnie się obawiają, trafnie rozpoznając kulturową sytuację, w której 
się znalazły10.

10 Ciekawe badania na ten temat przytacza Urszula Podraza (dz. cyt., s. 39): „Ponad połowa 
(52%) brytyjskich firm badanych przez Igniyte, firmę zajmującą się zarządzaniem reputacją 
online, w ciągu ostatniego roku odnotowała straty wywołane przez publikacje w sieci, zaś 79% 
badanych ocenia, że opinie, komentarze i posty na forach i w mediach społecznościowych są 
ważne dla sytuacji finansowej i reputacji ich przedsiębiorstw. Badani wskazują także na rosnące 
znaczenie internetowych treści dla bieżącej działalności firm, konieczność monitorowania sieci 
i zarządzania negatywnymi treściami, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracowników 
i nakładami finansowymi”.
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MARKI A KRYZYSY, MARKI A POLITYKA

Postrzegam ostracyzm (wykluczenie) jako narzędzie do utrzymywania lub kon-
struowania porządku normatywnego w danej społeczności, bez istnienia którego nie 
mielibyśmy żadnych drogowskazów mówiących nam, jak się poruszać. Jest zrozu-
miałą kwestią, że każda społeczność o taki porządek dba różnymi sposobami, także 
pewnymi formami opresji, a nawet przemocy. W takim ujęciu wrażliwi moralnie 
klienci wymuszają na markach zachowania realizujące ich wartości (np. troska o śro-
dowisko naturalne), gdyż prawdopodobnie same marki nie podjęłyby takich działań 
ze względu na swoje zyski (prawie zawsze osiągane kosztem kogoś innego: wyzysku 
pracowników albo środowiska naturalnego). Klienci często żądają, aby idee CSR 
były faktycznie respektowane, a nie jedynie PR-owo deklarowane. Uważam to za 
zjawisko pozytywne, jednak nie pozbawione konsekwencji.   

Sytuacja na świecie jest coraz bardziej skomplikowana (światopoglądowo, ge-
opolitycznie, politycznie), dlatego naciski na marki będą rosły. Będą one musiały 
zabierać głos, a przede wszystkim wykazywać swoje działania w odpowiedzi na coraz 
więcej spraw czy trudności o nie tylko stricte biznesowym charakterze. Widać wy-
raźnie, że wykluczenie nie ma już tylko charakteru indywidualnego. Dzięki mediom 
społecznościowym może się odbywać w sposób masowy, prowadząc do kryzysów 
wizerunkowych (a w konsekwencji – finansowych) firmy. Nawet próby odbudowy 
nie działają – raz wykluczony podmiot ma ograniczony zasób skutecznych mecha-
nizmów zaradczych, podobnie jak ma to miejsce na poziomie jednostkowym. Nie 
powinno to dziwić, gdyż marki są traktowane tak jak ludzie – nawiązujemy z nimi 
emocjonalne relacje, angażujemy się w ich funkcjonowanie, obserwujemy popełnia-
ne przez nie błędy, zgadzamy się z nimi bądź nie. W przypadku marek mamy jednak 
broń w postaci pieniędzy i woli zakupu.  

Wniosek jest jasny: w obliczu tej złożoności kryzys będzie stanem permanent-
nym, a rozwijanie biznesu stanie się coraz bardziej ryzykowne, gdyż zależne od więk-
szej liczby czynników niż sama jakość produktu. Współbrzmi to z koncepcją spo-
łeczeństwa ryzyka – przełoży się na pracowników firmy – poziom stresu, poczucie 
bezpieczeństwa i jakość zdrowia psychicznego. 

Powinniśmy sobie również zadać pytanie, dlaczego w ogóle to marki mają reali-
zować nasze wartości (proponować je nam czy wręcz narzucać)? Sytuacja w Ukrainie 
pokazuje wyraźnie, że biznes załatwia nasze interesy tam, gdzie nie radzi sobie nikt 
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inny, szczególnie państwo oraz politycy, którzy jako grupa zostali do tego powołani. 
Marki przejmują zatem rolę państwa i polityków, przy czym nie jest to obszar wy-
borów demokratycznych, lecz konsumenckich: głosujemy poprzez to, co kupujemy. 
Ma to oczywiście wiele różnych społecznych konsekwencji, których nie będę w tym 
miejscu podejmowała. Powiem jedynie, że działania różnych marek, często kierowa-
nych przez tzw. geniuszy jak Elon Musk, mogą zmienić świat w kierunku, którego 
wcale nie chcemy i którego nie możemy kontrolować. Czy państwo i politycy winni 
abdykować na rzecz rządów technologicznie autokratycznych? 

Pytanie jeszcze głębiej sięgające tkanki naszej kultury mogłoby brzmieć nastę-
pująco: co się z nami stało, że poszukujemy wartości w markach, a nie np. w religii, 
nauce (uniwersytecie), tradycji, działalności politycznej czy innym obszarze? Czy 
nawet nasze wartości muszą być sklejone z kupowaniem? Czy w ten sposób nie stają 
się one przedmiotem handlu? 

Klienci-konsumenci chcą i wymagają, aby marki były autentyczne, tj. szczerze 
wyznawały zasady, którymi się kierują i według których działają. Czy jednak może-
my sobie wyobrazić sytuację, w której marka PLNY LALA stwierdza: „uważamy, że 
zaproponowana przez nas forma pomocy jest dobra, nie będziemy się podporząd-
kowywali waszym opiniom, gdyż mamy na ten temat swoje poglądy i swoje argu-
menty”? Podejrzewam, że wiele firm zastanawia się, jak rozwiązać kryzys poprzez 
strategię przyznania się do błędu tam, gdzie go wcale nie widzą, albo nawet za błąd 
nie uważają. Robią to ze strachu, lecz tracą wtedy wiarygodność. Oszukują w imię 
zysku, stwarzając iluzję autentyczności. Oto rzeczywistość Debordowskiego społe-
czeństwa spektaklu. 
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„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2017, nr 4(80), s. 45-58.
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[3] Podraza U., Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firmy, „Kultura 
– Media – Technologia” 2017, nr 29, s. 33-45.

[4] Smart Richman L., Leary M., Reactions to discrimination, stigmatization, 
ostracism, and other forms of interpersonal rejection: A multimotive model, „Psy-
chological Review” 2009, nr 116(2), s. 365-383.
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HOW DO INTERNET USERS EXCLUDE BRANDS 
AND WHY IS OSTRACISM NOT ONLY 
A PSYCHOLOGICAL PUNISHMENT?

ENGLISH SUMMARY

The article deals with the issue of brands’ reactions to image crises, resulting from 
incompetent or inconsistent with the recipients’ expectations of reactions to ideological 
and geopolitical problems. Starting from a single case study, the author tries to show 
how consumers exclude brands when they do not respect the value system accepted by 
their customers. Thus, ostracism becomes not only a psychological punishment, but also 
a tool to discipline brands.

Keywords: exclusion, ostracism, online hate, brand crisis, digital marketing

Aleksandra Zabiełło

Ukończyła fi lozofi ę i kognitywistkę na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz psychologię (spec. psychologia biznesu) na 
Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się m.in. 
marketingiem internetowym, PR-em oraz budowaniem wizerun-
ku marek.
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DR. HORRIBLE’S REVENGE OF THE BETA MALE. 
POPKULTUROWE NARRACJE O WYKLUCZENIU 

GEEKÓW JAKO ŹRÓDŁO TOŻSAMOŚCI 
NIEDOBROWOLNYCH CELIBATARIUSZY

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest popularna na początku XXI wieku narracja o społecz-
nym wykluczeniu i prześladowaniu nastoletnich geeków i  ich słusznej zemście oraz  
to, w  jaki sposób przyczyniła się ona do wytworzenia tożsamości niedobrowolnych 
celibatariuszy (inceli). Jako przykład modelowej narracji sprzyjającej wytworzeniu się 
incelskich fantazmatów omawiany jest musical Dr. Horrible’s Sing-Along Blog Jossa 
Whedona z 2008 roku. W momencie powstania film miał traktować o antagonizmie 
geeków i prześladujących ich jocków, a we współczesnym kontekście ma zupełnie od-
mienną wymowę.

Słowa kluczowe: Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, incel, geek, nerd, kultura 
geekowska
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W otwierających Dr. Horrible’s Sing-Along Blog1 scenach główny bohater, na-
grywając kolejne wideo na swojego bloga, fantazjuje o Penny – dziewczynie, której 
zamierza wyznać miłość, gdy tylko uda mu się skończyć budowę promienia za-
trzymującego czas. Billy, aspirujący superzłoczyńca i szalony naukowiec występu-
jący pod pseudonimem Dr. Horrible, nie może zebrać się na odwagę, by chociaż 
odezwać się do młodej kobiety, którą widuje w pralni. W ciągu kilku pierwszych 
minut widz poznaje Billy’ego jako niechętnego wobec przemocy, prześladowanego 
przez silniejszych fizycznie, wrażliwego młodego mężczyznę, którego miłość pozo-
staje nieodwzajemniona z powodu nieśmiałości. To właśnie Billy’emu widownia 
ma kibicować, gdy w ostatnim akcie filmu wyrusza, by publicznie dokonać zemsty 
na dręczącym go osiłku, który odebrał mu Penny. W 2008 roku, gdy nieco po-
nad czterdziestominutowy musical Jossa Whedona stał się internetową sensacją, 
Billy był postacią jednoznacznie pozytywną. W ciągu dekady Dr. Horrible i cały 
poświęcony mu film zmienili się nie do poznania, choć nikt w produkcję nie za-
interweniował, nikt nie nakręcił dodatkowych scen i nie pojawiła się nigdy wersja 
reżyserska. Całkowicie zmienił się jednak kontekst społeczny.

W artykule zamierzam omówić specyficzną narrację o wykluczeniu, która do-
prowadziła do wytworzenia się tożsamości incela, a której Dr. Horrible’s Sing-A-
long Blog jest modelowym przykładem. Incele to przedstawiciele zróżnicowanej 
wewnętrznie grupy (czy też raczej subkultury), której podstawową częścią tożsa-
mości jest niezdolność znalezienia partnerki seksualnej, traktowana jako forma 
niesprawiedliwego wykluczenia społecznego. Słowo „incel” nie pada w  żadnym 
momencie filmu Whedona i do publicznej świadomości zaczęło przebijać się do-
piero kilka lat później, po pierwszych zabójstwach dokonanych przez inceli. Nie 
ma zatem powodu, by zakładać, że w 2008 roku ktokolwiek odpowiedzialny za 
produkcję w ogóle słyszał o tym terminie. Jednak film Whedona stanowi bodaj 
najdoskonalszy dokument Zeitgeistu i właśnie tych tendencji kulturowych, któ-
re doprowadziły do wyłonienia się niedobrowolnych celibatariuszy jako dużej, 
w różnym stopniu zorganizowanej grupy społecznej z własnymi postulatami, języ-
kiem i wizją rzeczywistości. Przykład filmu Whedona pokazuje przede wszystkim, 
jak umowna jest granica pomiędzy uparcie odtwarzaną narracją o wykluczeniu 

1 Zob. Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, reż. J. Whedon, USA 2008. Wszystkie cytaty w tłumacze-
niu własnym, jeśli nie wskazano inaczej.
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młodych mężczyzn i  słuszności ich zemsty a  narracjami incelskimi, które z  tej 
pierwszej wyewoluowały.

Historia tytułowego bohatera filmu Whedona, choć miała traktować o przed-
stawicielu innej grupy społecznej, stanowi realizację wszystkich incelskich fanta-
zmatów: od antagonizmu między samcami alfa i beta i społecznego wykluczenia 
tych drugich, przez kobiecą hipergamię, po akty przemocy, których dopuszcza-
ją się doprowadzeni do ostateczności zmarginalizowani mężczyźni. Nim jednak 
będzie możliwe podjęcie refleksji 
nad powiązaniami tytułowego 
bohatera Dr. Horrible’s… z  ince-
lami, konieczne jest przywołanie 
pierwotnego kontekstu kulturo-
wego, w którym pojawił się film, 
a  także omówienie narracji, do 
której odwoływał się Whedon – 
oraz ewolucji tej narracji w ostat-
niej dekadzie.

KULTURA GEEKOWSKA W LATACH DWUTYSIĘCZNYCH

Powstały w 2008 roku musical Dr. Horrible’s Sing-Along Blog dystrybuowany 
był za pośrednictwem internetu i na chwilę stał się sieciowym fenomenem, a na 
stronę filmu w szczytowym momencie wchodziło tysiąc osób na sekundę2. W wą-
skim kręgu film do dziś cieszy się statusem kultowego i co roku w czasie San Diego 
Comic-Conu (największego światowego konwentu fanów fantastyki i komiksu) 
odbywa się jego rytualny pokaz, w czasie którego grupka fanów śpiewa z bohate-
rami, recytuje z nimi dialogi czy wygłasza zrytualizowane uwagi3.

Publikowany w  trzech aktach film z  racji niskiego budżetu (dwieście tysięcy 
dolarów) i faktu, że aktorzy zgodzili się w nim zagrać, nie pobierając honorarium, 

2 Zob. A. Buckman, „Go ahead! Run away! Say it was Horrible!”: Dr. Horrible’s Sing-Along Blog as 
Resistant Text, „Slayage. The Journal of the Whedon Studies Association” 2010, nr 8,   
https://www.whedonstudies.tv/volume-81.html (dostęp: 6.08.2021).

3 W 2018 roku miałam okazję uczestniczyć w takim pokazie i obserwować reakcje publiczności 
na żywo.
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chętnie prezentuje się jako produkcję niezależną czy nawet undergroundową. W rze-
czywistości z trójki głównych bohaterów tylko jedna postać grana była przez osobę 
nieznaną z kina lub telewizji – jednak i ona była popularna w sieci. Obok grającej 
Penny Felicii Day (gwiazdy internetowego serialu The Guild) wystąpili cieszący się 
już wtedy dużą rozpoznawalnością Nathan Filion (znany przede wszystkim z głów-
nej roli w serialu Firefly) i Neil Patrick Harris (grający w święcącym wówczas trium-
fy Jak poznałem waszą matkę). Film wyreżyserowany został przez Jossa Whedona, 
którego szczyt popularności przypadł zapewne na rok 2012 (Avengers), ale który już 
w 2008 roku miał ugruntowaną pozycję jako producent, scenarzysta i reżyser dzięki 
Buffy – postrachowi wampirów (1997-2003) i Firefly (2002-2003). Żadna z tych osób 
nie miała statusu największych gwiazd w głównym nurcie, większość jednak cieszyła 
się nim w specyficznej niszy, czyli w obrębie kultury geekowskiej. Pierwsza dekada 
XXI wieku, a  zwłaszcza jej druga połowa, stanowiła moment, w którym związa-
na z fantastyką, komiksem, animacją i grami komputerowymi kultura geekowska 
zaczynała zyskiwać coraz większą popularność. Produkcje pokroju Teorii wielkiego 
podrywu4 (2007-2019) i Social Network (2010) czy sukces Iron Mana (2008) prze-
tarły jej szlaki, pozwalając w następnej dekadzie trafić do głównego nurtu. 

Stereotyp geeka wiąże się nie tylko z zainteresowaniem wybranymi gatunkami 
bądź tekstami przynależącymi do konkretnych mediów. Geek (lub, bardziej pejora-
tywnie, nerd) wedle amerykańskich – i z amerykańskiej popkultury rozlewających 
się na resztę świata – wyobrażeń jest mężczyzną bardzo inteligentnym, ale źle radzą-
cym sobie w grupie rówieśniczej, niewysportowanym, prześladowanym przez silniej-
szych i często mającym trudności ze znalezieniem partnerek seksualnych. Choć we-
dle stereotypu doskonale sobie radzi z nauką, to z uwagi na niską pozycję społeczną 
jego zainteresowania mają charakter eskapistyczny i wiążą się najczęściej z obrazami 
innych światów lub nadnaturalnych zjawisk i mocy. Pomimo że w rzeczywistości 
kobiety stanowią ogromną część środowiska geekowskiego5, archetypiczny geek jest 
(najczęściej białym i młodym) mężczyzną. Takie wyobrażenie o kulturze geekowskiej 

4 Występujący w Teorii wielkiego podrywu Simon Helberg wcielił się zresztą w rolę pomagiera Dr. 
Horrible’a.

5 Najdobitniejszym świadectwem tego jest ogromna przewaga liczebna opracowań dotyczących 
fanek nad pozycjami poświęconym fanom. W fan studies można mówić nawet o nadreprezen-
tacji badań dotyczących kobiet i mniejszości oraz marginalizacji – bądź co bądź licznego – fan-
domu androcentrycznego.
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podzielają zarówno producenci, jak i liczni jej reprezentanci6. R.W. Connell słowa 
„nerd”, jak i „geek” kategoryzuje jako mające zabarwienie pejoratywne, ustawiając je 
obok homofobicznych bądź ableistycznych wyzwisk jako odnoszące konkretnie do 
mężczyzn nierealizujących hegemonicznego modelu męskości7. W przeciwieństwie 
do innych wymienianych przez Connell chętnie deprecjonowanych grup, geekowie 
stanowią przede wszystkim subkulturę, a pojęcia traktowanego przez badaczkę jako 
obraźliwe sami używają do określenia własnej tożsamości.

Ponieważ stereotypowy geek nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom dotyczą-
cym sprawności fizycznej, siły czy atrakcyjności seksualnej, geekowską męskość [geek 
masculinity] traktuje się najczęściej jako czyniącą z geeka ofiarę czyjejś dominacji8. 
Władzę w ramach takiego wyobrażenia posiadają wysportowani, popularni wśród 
dziewcząt i niewyróżniający się intelektualnie młodzi mężczyźni, których archetyp 
stanowi jock z filmów dla nastolatków. Jockowi, gwieździe szkolnej drużyny spor-
towej, przypisywany jest cały zestaw cech negatywnych. Według najwyżej ocenianej 
definicji w Urban Dictionary – jednym ze źródeł dających dobry wgląd w świato-
pogląd tworzących go geeków i wyłonionego spośród nich środowiska incelskiego 
– jock jest „chamski, arogancki, głupi, bije ludzi, umawia się tylko z cheerleaderkami 
i  zadaje się tylko z  innymi jockami”9. Archetypy geeka i  jocka utrwalone zostały 
w amerykańskim imaginarium przez liczne produkcje, takie jak – między innymi – 
E.T. (1982), Zemsta frajerów (1984), Szesnaście świeczek (1984), Klub winowajców 
(1985), Dziewczyna z komputera (1985), Luzaki i kujony (1999-2000), Napoleon 
wybuchowiec (2004), Supersamiec (2007), Fanboys (2009), Teoria wielkiego podrywu 
czy nawet Buffy – postrach wampirów samego Whedona.

6 Zob. m. in. M. Stanfill, Exploiting Fandom. How the Media Industry Seeks to Manipulate Fans, 
University of Iowa Press, Iowa 2019, s. 21-77; S. Scott, Fake Geek Girls. Fandom, Gender and 
the Convergence Culture Industry, New York University Press, New York 2019; G. S. Nisbett, 
Don’t Mess with My Happy Place: Understanding Misogyny in Fandom Communities, w: Media-
ting Misogyny. Gender, Technology, and Harassment, red. J. R. Vickery, T. Everbach, Palgrave 
Macmillan, New York 2019, s. 171-172.

7 Zob. R. W. Connell, Masculinities, University of California Press, Berkley 2005, s. 79.
8 Zob. A. E. Marwick, Scandal or sex crime? Gendered privacy and the celebrity nude photo leaks, 

„Ethics and Information Technology” 2017, nr 19 (3), s. 180.
9 Shitcock, Jock, Urban Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Jock 

[11.02.2022].
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Jak dowodzą liczni badacze, kultura geekowska istnieje w  opozycji do he-
gemonicznej męskości, ale w  rzeczywistości jednocześnie realizuje jej wzorce10. 
Wykluczenie z  tak pojmowanej, agresywnej i  opartej na sile fizycznej męskości 
nie skutkuje wcale nowym, bardziej pozytywnym projektem. Prowadzi raczej do 
powstania toksyczności innego rodzaju. Geek zatem akceptuje rolę podporządko-
wanego w jednej sferze, ale przenosi swoje pragnienie dominacji i kompetencje ze 
sportu czy popularności w grupie rówieśniczej na obszar wiedzy i ekspertyzy (na-
ukowej, technicznej lub dotyczącej kultury popularnej)11. Zgodnie z powszech-
nym – i  najczęściej również własnym – wyobrażeniem, geek, choć przewyższa 
otoczenie intelektem, jest nieudacznikiem w  sferach, które przez lata wpływały 
na pozycję wśród rówieśników. Jak jednak zwracają uwagę Alexandra Robbins12 
czy Angela Nagle13, wyobrażenie o geekach, zwłaszcza tych o predyspozycjach do 
nauk ścisłych bądź uzdolnionych technicznie, jako o homogenicznej grupie wy-
kluczonych w rzeczywistości jest już od dawna nieaktualne. Część tego środowiska 
odnajduje się na rynku pracy znacznie lepiej od szkolnych gwiazd sportu.

Przez wiele dekad kliszą w  amerykańskich filmach o  licealistach była historia 
walki geeków z  jockami. Te popkulturowe opowieści nieodmiennie pokazywa-
ły nam, jak prześladowani przedstawiciele tej pierwszej grupy wchodzą w doro-
słość, rozkwitają i radzą sobie doskonale dzięki swojemu intelektowi, podczas gdy 
zdyskredytowane licealne gwiazdy, które imponowały wszystkim tężyzną fizycz-
ną, pokutują w podmokłych małych miasteczkach, grzęznąc w ślepych zaułkach 

10 Zob. N. M. Ström Josefsen, No Girls Allowed: Geek Culture and the Misogyny of Geek Ma-
sculinity, Academia.edu, https://www.academia.edu/download/65832344/Gender_Sexuali-
ty_and_Psychology_Analytical_Essay.pdf [11.02.2022], s. 7; A. Nagle, An investigation into 
contemporary online anti-feminist movements, rozprawa doktorska na Dublin City University, 
2015, s. 214; tejże The New Man of 4chan, „The Baffler” 2016, nr 30, https://linkd.pl/2uc9d 
[11.02.2022]; A. Massanari, #Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governan-
ce, and culture support toxic technocultures, „New Media & Society” 2017, nr. 19 (3), s. 331-333, 
L. Kendall, „White and Nerdy”: Computers, Race, and the Nerd Stereotype, „Journal of Popular 
Culture” 2011, nr 44, s. 505-524.

11 Zob. A. Braithwaite, It’s about ethics in games journalism? Gamergaters and geek masculinity, 
„Social Media + Society” 2016, nr 2 (4), s. 2; A. Willey, B. Subramaniam, Inside the world of 
asocials: White nerd masculinity, science, and the politics of reverent disdain, „Feminist Studies” 
2017, nr 1 (43), s. 24-25.

12 Zob. A. Robbins, The Geeks Shall Inherit the Earth: Popularity, Quirk Theory, and Why Outsiders 
Thrive After High School, Hachette Books, New York 2015.

13 Zob. A Nagle, The New Man of 4chan, dz. cyt.
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pracy fizycznej i nieudanych małżeństw. Trudno przegapić morał, wedle którego 
to geekowie na własność posiądą ziemię – a wysportowany, maczystowski i nie-
wykwalifikowany mężczyzna, niegdyś podziwiany za swoją siłę, w  pełni sobie 
zasłużył na upadek14.

Choć ten archetypiczny i utrwalony w popkulturze geek-mężczyzna posiada 
wysoki kapitał kulturowy i  ma dużą szansę na odniesienie sukcesu zawodowe-
go, środowisko geekowskie wciąż ma tendencję do postrzegania siebie jako grupy 
zmarginalizowanej i  zawsze stanowiącej ofiary przemocy, a nigdy nie jej spraw-
ców15. Narracje o triumfie geeka – niezależnie, czy triumf ten jest rozumiany jako 
sukces zawodowy, czy jako akt zemsty – muszą zatem rozpoczynać się od obrazów 
prześladowań i wykluczenia młodego mężczyzny.

Kiedy w Klubie winowajców z 1985 roku stereotypowy geek przyniósł do szko-
ły broń, dla wszystkich innych bohaterów – jak również dla projektowanego widza 
– oczywiste było, że chciał popełnić samobójstwo i nie zamierzał atakować żadnego 
z uczniów czy nauczycieli. Jeśli w la-
tach osiemdziesiątych i  dziewięć-
dziesiątych geeków uznawano za ja-
kiekolwiek źródło zagrożenia, a nie 
tylko ofiary przemocy, to działo się 
tak sporadycznie z powodu satanic 
panic, kiedy to niektórzy komenta-
torzy zaczęli błędnie wiązać popu-
larne w środowisku geeków gry RPG z rytuałami satanistycznymi. We współczesnych 
nam wyobrażeniach geek nie jest jednak wyłącznie inteligentnym introwertykiem, 
który jest skazany na sukces w przyszłości, jak sugerowałaby narracja o ostatecznym 
triumfie nad jockiem przywoływana przez Nagle. Istnieje dla niego jeszcze jedna dro-
ga. Od 1999 roku, kiedy to dwójka odizolowanych od grupy rówieśniczej fanów gier 
wideo dokonała masakry w Columbine High School w stanie Kolorado, stereotypowi 

14 Tamże. Nagle posługują się nieprzetłumaczalną gra słów. W angielskim tłumaczeniu Ośmiu 
błogosławieństw „cisi” to the meek. Podobieństwo tego słowa do geek zostało wykorzystane także 
przez Robbins w tytule jej książki.

15 Zob. A. E. Marwick, dz. cyt., s. 180; M. Kohnen, „The power of geek”: fandom as gendered com-
modity at Comic-Con, „Creative Industries Journal” 2014, nr 1 (7), s. 75-78.
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geeka zaczęła towarzyszyć wywołana przez panikę moralną obawa, że zamknięci w so-
bie, prześladowani nastolatkowie mogą sięgnąć po przemoc. 

Wyobrażenie to zaczęli dość szybko wykorzystywać twórcy kierujący przekaz 
do młodzieży i budujący wizerunek siebie jako outsiderów. Przykładowo, zespół 
My Chemical Romance już w 2004 roku w teledysku do traktowanego jako mani-
fest pokoleniowy hitu I’m Not Okay (I Promise) wcielał się w grupę odstających od 
reszty środowiska uczniów liceum, z których przynajmniej jeden był jednoznacz-
nie geekiem16. W kończącej wideo sekwencji grupa wyrzutków ruszała z kijami 
do krykieta na przedstawicieli szkolnej drużyny futbolowej, a  we wcześniejszej 
scenie, nawiązującej do wizerunków planujących zapanowanie nad światem su-
perzłoczyńców i  kampowych antagonistów – siedziała w  kręgu wokół globusa. 
W Teenagers z  2006 roku wokalista zespołu czynił już aluzje do bardzo realnej 
formy przemocy, pozorując wyciąganie spod koszuli pistoletu i  śpiewając „jeśli 
jesteś zgnębiony i  cię skrzywdzono / patrz, co masz za pazuchą – / zapłacą za 
wszystko, co nam zrobili”17. W 2010 roku jednym z największych hitów w sta-
cjach radiowych głównego nurtu stało się Pumped Up Kicks Foster The People, 
skoczna piosenka, której tekst z perspektywy (najprawdopodobniej wykluczonego 
ekonomicznie) sprawcy opowiada o strzelaninie w szkole. Dr. Horrible’s Sing-Along 
Blog idealnie wpasowało się w zyskujący w  tym okresie na popularności model 
opowieści łączącej emancypację geeka z aktem – często prezentowanej jako słusz-
na – zemsty, stając się zarazem jednym z pierwszych tekstów kultury tak jawnie 
otwierających się na incelskie odczytania.

„ILEKROĆ BIŁEŚ MNIE DO NIEPRZYTOMNOŚCI – ODPUSZCZA-
ŁEM”

Film Whedona, zaczynający się jako grająca z konwencją kina superbohater-
skiego absurdalna komedia, ukazuje losy trzech postaci. Główny bohater, nieśmia-

16 Zanim rozpoczyna się utwór muzyczny, jeden z bohaterów wideo mówił do drugiego: „Lubisz 
Lochy i smoki [najpopularniejszy system RPG – przyp. A.U.], Fangorię, Audrey Hepburn, Har-
ry’ego Houdiniego i krykieta. Nie umiesz pływać, tańczyć i nie znasz karate. Spójrzmy prawdzie 
w oczy, nigdy sobie nie poradzisz”. Teledysk My Chemical Romance do I’m not okay (I promi-
se), reż. M. Webb, USA 2004.

17 Teledysk My Chemical Romance do Teenagers, reż. M. Webb, USA 2006.
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ły genialny wynalazca Billy/Dr. Horrible ma w życiu dwie ambicje: po pierwsze 
odnieść sukces jako superzłoczyńca, czego świadectwem będzie dopuszczenie do 
gromadzącej najwybitniejszych złoczyńców Złej Ligi Zła (Evil League of Evil), a po 
drugie zdobyć serce spotykanej dwa razy w tygodniu w pralni Penny. W wypadku 
obu tych marzeń na drodze Billy’ego staje grany przez klasycznie atrakcyjnego 
Filiona Captain Hammer – umięśniony, niewyróżniający się inteligencją i zadu-
fany w sobie superbohater, który znęca się fizycznie nad słabszym przeciwnikiem. 
Penny, wolontariuszka pracująca w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, 
pozbawiona jest w zasadzie podmiotowości i jej funkcja fabularna sprowadza się 
do bycia obiektem, który posiądzie zwycięzca. Oznacza to, że w centrum narracji 
w wypadku obu wątków – dążenia Dr. Horrible’a do uzyskania statusu superz-
łoczyńcy i  nieszczęśliwej miłości Billy’ego do Penny – znajduje się antagonizm 
pomiędzy głównym bohaterem a silniejszym od niego, popularnym mężczyzną.

W  pierwszym akcie musicalu Captain Hammer omal nie doprowadza do 
śmierci Penny – dziewczynie jednak wydaje się, że to właśnie on wybawił ją z opre-
sji. Hammer wykazuje nią pewne zainteresowanie, jednak dopiero gdy w drugim 
akcie orientuje się, że Billy jest w niej zakochany, postanawia pójść z nią do łóżka 
(mało tego – informuje słabszego chłopaka o  tym, że chce mu tym zrobić na 
złość). Dowiedziawszy się o zamiarach Hammera wobec Penny, Billy postanawia 
wywiązać się z  powierzonego mu przez Złą Ligę Zła zadania i  uśmiercić kon-
kurenta, choć do tej pory nie chciał posunąć się do morderstwa. Zdając sobie 
sprawę z tego, że nie ma szans w bezpośredniej konfrontacji z silniejszym fizycznie 
przeciwnikiem, Billy za pomocą swojego wynalazku zamraża Hammera w czasie, 
by nie mógł się bronić. Przed zadaniem ostatecznego ciosu naprędce stworzonym 
„promieniem śmierci” waha się jednak zbyt długo, paraliż superbohatera mija 
i Captain Hammer wytrąca zaskoczonemu złoczyńcy broń z ręki, a następnie sam 
ją uruchamia. Broń zostaje przy upadku uszkodzona i  odłamki eksplodującego 
urządzenia zabijają Penny. Hammer, pierwszy raz w życiu odczuwając ból, ucieka 
w popłochu. Głęboko straumatyzowany śmiercią ukochanej Billy dostaje się do 
wymarzonej Złej Ligi Zła, a groupies superbohatera przenoszą swoje zainteresowa-
nie na złoczyńcę.

Już w ciągu pierwszych minut na ekranie Hammer zostaje odmalowany jako 
agresywny, bezmyślny i okrutny. Billy, pomimo licznych i posuniętych do granic 
absurdu obrażeń regularnie zadawanych mu przez Hammera („Ilekroć biłeś mnie 
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do nieprzytomności, odpuszczałem”18; „Captain Hammer zwichnął mi bark... po 
raz kolejny”19; „Captain Hammer cisnął we mnie samochodem”20) długo nie chce 
nikogo krzywdzić. Już w otwierającej film Whedona scenie Billy, odczytując na 
głos korespondencję od widzów swojego vloga, odmawia stoczenia z przeciwni-
kiem pojedynku w parku, bowiem byłoby to niebezpieczne dla bawiących się tam 
dzieci. W momencie swego największego triumfu, gdy Captain Hammer zostaje 
zamrożony w czasie, Dr. Horrible próbuje zastraszyć publiczność, wszystkie strzały 
oddając w sufit i ewidentnie unikając zranienia kogokolwiek. To on ma budzić 
sympatię odbiorcy i to on pokazywany jest jako ofiara, która podejmuje w koń-
cu próbę obrony. Utworowi, w trakcie którego Dr. Horrible podejmuje decyzję 
o zabójstwie przeciwnika, towarzyszą liczne przebitki na kolejne akty przemocy 
i kolejne formy upokorzenia doznane ze strony Captaina Hammera – tak aby widz 
nie miał wątpliwości, że to oprawca doprowadza Billy’ego do ostateczności. Scena-
rzyści zrobili wszystko, by winą za śmierć Penny nie obarczyć Billy’ego: to Captain 
Hammer uszkadza broń, wytrącając ją z ręki przeciwnika, to on ignoruje ostrzeże-
nia Billy’ego i tę uszkodzoną broń następnie uruchamia. Pomimo tragicznego za-
kończenia Dr. Horrible’s Sing-Along Blog w 2008 roku było filmem o emancypacji 
i triumfie terroryzowanego do tej pory przez silniejszych, nieśmiałego i sympatycz-
nego wyrzutka. Gorzkie zakończenie nie było winą tytułowego bohatera, ale jego 
narcystycznego, bezwzględnego przeciwnika. Stosowana przez superbohatera nie-
proporcjonalna do przewin Billy’ego przemoc prezentowana była w dodatku jako 
przedłużenie relacji z  lat szkolnych, szczególnie w przypadkach, gdy przybierała 
postać tak zwanego majtkowania, utrwalonego w  amerykańskim imaginarium 
jako typowa forma znęcania się nad geekiem.

W latach dwutysięcznych nieśmiały, inteligentny Dr. Horrible i bezmyślnie 
agresywny Captain Hammer stanowili idealne realizacje wyobrażeń o geeku i nę-
kającym go jocku. Paralela ta była wyłożona eksplicytnie w promującym film ko-
miksie Captain Hammer – Be Like Me, później włączonym do antologii Dr. Horri-
ble and Other Horrible Stories. Przybierający heroiczne pozy Hammer w komiksie 
doradzał uczniom, jak zidentyfikować wśród swoich rówieśników potencjalnego 

18 Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, dz. cyt.
19 Tamże.
20 Tamże.
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złoczyńcę. Jako przeciwników wskazywał zatem nastoletnich gotów czy dzieci 
mające dobre oceny, zainteresowane nauką, zbyt inteligentne lub niepopularne. 
Superbohater zalecał zgłaszanie nonkonformistów policji lub branie spraw we wła-
sne ręce, postulując, by „pokazać tym geekowatym, zboczonym dziwadłom [geeky 
weirdo perverts], gdzie ich miejsce”21. Jak pokazuje nieco późniejszy oficjalny ko-
miks opowiadający o genezie Dr. Horrible’a jako złoczyńcy, Billy rzeczywiście był 
nadprzeciętnie inteligentnym dzieckiem, nad którym znęcali się starsi uczniowie. 
Postanowił zostać złoczyńcą, gdy odkrył, że jego ulubiony superbohater używa 
wobec przeciwnika takich samych wyzwisk, jakie chłopiec sam słyszał od kole-
gów22. Interpretacja konfliktu między Billym a Captainem Hammerem jako walki 
geeków z jockami narzucała się w tak dużym stopniu, że pierwszy fanowski film 
z 2009 roku traktował właśnie o latach szkolnych geeka Billy’ego i prześladującego 
go jocka Hammera, a Penny była w produkcji w ogóle nieobecna23.

Część opracowań nie bez przyczyny podnosi właśnie zagadnienie postaci Pen-
ny i jej roli w filmie. Jak zwracała uwagę Jessica I. Cox, Penny istnieje wyłącznie 
w stosunku dla męskich postaci, stając się dla nich nośnikiem znaczeń, „ale nie 
pełni żadnej funkcji sama w sobie”24. Cox opisywała Penny jako stawkę w grze 
o męskość między Hammerem a Billym i, odwołując się do Laury Mulvey, zwra-
cała uwagę na to, że podstawową funkcją postaci jest bycie obiektem, na który 
patrzą mężczyźni25. Alyson Buckman twierdziła nawet, że – w świetle wcześniej-
szych produkcji Whedona i jego niezachwianej wówczas jeszcze opinii feministy 
26– marginalizacja Penny była zabiegiem celowym i miała stanowić gorzki komen-
tarz dotyczący pozycji kobiet, a śmierć bohaterki problematyzowała dotykające je 

21 Z. Whedon, E. Canete, D. Stewart, N. Piekos, Captain Hammer: Be Like Me!, w: Z. Whedon, 
E. Canete, F. Dalrymple, J. Rugg, J. Jones, S. Hepburn, Dr. Horrible and Other Horrible Stories, 
Dark Horse, Milwaukie 2010, s. 14.

22 Zob. Z. Whedon, J. Jones, D. Jackson, N. Piekos, Dr. Horrible, w: Z. Whedon, E. Canete, F. 
Dalrymple, J. Rugg, J. Jones, S. Hepburn, dz. cyt., s. 55-78.

23 Zob. Horrible Turn, reż. Ch. McClain, K. Ryan, produkcja fanowska, USA 2009
24 J. I. Cox, „Lovingly Tweaked”: Genre and Gender in Joss Whedon’s Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, 

praca magisterska na Uniwersytecie Stanowym Colorado, 2013, s. 96.
25 Zob. tamże.
26 W ciągu ostatniej dekady Whedon niewątpliwie tę opinię utracił, gdy kolejne pracujące z nim 

aktorki zaczęły mówić publicznie o jego przemocowych zachowaniach. Reżyserowi i producen-
towi w dodatku nie pomagają jego wypowiedzi i zachowania w trakcie wywiadów udzielanych 
na ten temat. Za sprawą tej zmiany w postrzeganiu Whedona krytyce zaczęto poddawać rów-
nież stworzone przez niego teksty kultury, wskazując na fasadowość ich feminizmu.
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przemoc i uprzedmiotowienie27. Centralną kwestią opracowań pozostawał jednak 
konflikt pomiędzy uosabianymi przez Hammera i Dr. Horible’a modelami mę-
skości – między reprezentującym hegemoniczną, maczystowską męskość samcem 
alfa a „słabszym, bardziej »kobiecym« z tej dwójki”28, a więc w języku inceli: sam-
cem beta.

ZEMSTA SAMCA BETA

Jak podkreśla Kendra Preston Leonard, podczas gdy Billy przez większość 
filmu pokazywany jest w  przestrzeniach uznawanych za kobiece (kuchnia czy 
pralnia), przyjmuje role stereotypowo kobiece29, pozycjonowany jest jako ofiara 
i  „brak mu agresywnej seksualnie męskości”30, „Hammer stanowi ucieleśnienie 
hipermaskulinistycznego kampu”31. Badania nad filmem prowadzono w momen-
cie szczytu jego popularności i ustały wraz z zanikiem zainteresowania – dlatego 
też w tekstach naukowych poświęconych musicalowi nie pojawiły się ani słowo 
„incel”, ani określenia takie jak „samiec beta”. Film jednak adresowany był właśnie 
do środowiska, które wkrótce spopularyzowało te pojęcia, i dystrybuowany był 
w medium, które bezpośrednio przyczyniło się do wyłonienia się odrębnej subkul-
tury sfrustrowanych seksualnie mężczyzn.

Zajmująca się internetowymi kręgami aktywistów na rzecz praw mężczyzn 
Debbie Ging zwraca uwagę, że na tak zwaną manosferę składa się wiele bardzo 
odmiennych środowisk (konserwatywni chrześcijanie i ateiści, alt-right, homofobi 
i geje, instruktorzy prowadzący kursy podrywu oraz geekowie i fani gier wideo). 
W wypadku wielu zagadnień środowiska te pozostają ze sobą skonfliktowane, ale 
spaja je antyfeminizm. Geekowie i gracze według badaczki przyjęli jednak szcze-
gólną postawę wobec męskości, wynikającą z ich dotychczasowej i utrwalonej po-
zycji:

27 A. Buckman, dz. cyt.
28 K. P. Leonard, Buffy, Ballads, and Bad Guys Who Sing: Music in the Worlds of Joss Whedon, Sca-

recrow Press, Lanham 2010, s. 279.
29 Zob. tamże, s. 278.
30 Tamże, s. 282.
31 Tamże, s. 280.
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te kultury raczej stają w opozycji niż aspirują do kultury jocków i samców alfa, 
których określają jako chadów, normików i chłopaczków z bractw [studenckich – 
A. U.]. Zamiast tego przyjmują samodeprecjonujące tożsamości pokroju „incela” 
[…] czy „betacwela” [betafag]32.

W wypadku tego konkretnie środowiska w manosferze fundamentem tożsamo-
ści staje się zatem doświadczenie wykluczenia z pewnego wzorca męskości. Jak wska-
zuje Nagle, „na stronach poświęconych prawom mężczyzn i w części internetowych 
geekowskich subkultur »samiec beta« to powszechnie stosowana forma identyfika-
cji, zarówno sygnalizująca przynależność do grupy, jak i stanowiąca kpinę z samego 
siebie”33. Dobrowolne przyjęcie statusu samca beta Nagle uznaje za gest kontrkul-
turowy i za formę odrzucenia hegemonicznej męskości, a właściwie – potocznego 
wyobrażenia o niej. W rzeczywistości jednak postawa taka nie skutkuje odcięciem 
się od toksycznych aspektów obowiązującego modelu męskości.

Słowo incel to skrót od involuntary celibate – ‘niedobrowolny celibatariusz’. 
Identyfikujący się jako incele mężczyźni, przeważnie młodzi lub we wczesnym wieku 
średnim, za podstawowe źródło swojej tożsamości uznają niezdolność do nawiązania 
kontaktów seksualnych. Slavoj Žižek opisuje ich jako „głównie białych heteroseksu-
alnych mężczyzn, których mowę charakteryzują resentyment, mizantropia, użalanie 
się nad sobą, pogarda dla samych siebie, mizoginia, rasizm, poczucie, że seks im się 
należy, a także poparcie dla stosowania przemocy wobec osób aktywnych seksual-
nie”34. Jest to siłą rzeczy uproszczenie, bowiem „incel” to termin parasol, obejmujący 
zróżnicowane grupy przyjmujące odmienne postawy wobec przemocy, praw kobiet 
czy polityki. Środowisko to niewątpliwie jednak spaja darwinistyczna społecznie wia-
ra w to, że kobiety wybierają partnerów bardziej atrakcyjnych lub mających wyższą 
pozycję niż one same (hipergamia), a w konkurencji o partnerki seksualne członko-
wie wspólnoty są skazani na porażkę. Ma się tak dziać z powodu lepiej zbudowanych 
i lepiej zarabiających, pewnych siebie mężczyzn, którzy przyciągają zainteresowanie 

32 D. Ging, Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere, „Men and 
Masculinities” 2019, nr 4 (22), s. 650.

33 A. Nagle, The New Man of 4chan dz. cyt. Zob. również tejże, Kill All Normies. Online culture 
wars from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right, Zero Books, Winchester 2017.

34 S. Žižek, The Moebius Strip of Sexual Contracts, The Philosophical Salon, https://linkd.pl/2uc9e 
[11.02.2022].
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kilku kobiet jednocześnie. Wyobraźnię inceli organizuje przede wszystkim przeko-
nanie o własnej krzywdzie i o wykluczeniu, które wynika z niezdolności odnalezienia 
się w tak postrzeganym społeczeństwie.

Część inceli wysuwa kuriozalne postulaty, takie jak przymusowa redystrybucja 
kobiet pomiędzy mniej uprzywilejowanych mężczyzn, obozy pracy seksualnej dla 
kobiet bądź depenalizacja gwałtu. Wbrew obiegowym wyobrażeniom, powielanym 
choćby w przytoczonej definicji autorstwa Žižka, nie wszyscy przedstawiciele sub-
kultury zainteresowani są jednak wyłącznie seksem i nie wszyscy mają jakiekolwiek 
postulaty polityczne. Jak stara się dowieść na przykład Patrycja Wieczorkiewicz (być 
może przesadnie idealizując opisywane środowisko), wielu polskim incelom brakuje 
poczucia bliskości i akceptacji, których nie mogą uzyskać z powodu faktycznie do-
świadczanego wykluczenia35. Inni tęsknią za wyższą pozycją społeczną, a powodze-
nie wśród kobiet staje się zaledwie jej symbolem36.

Incele jako przyczynę swoich niepowodzeń w związkach i  frustracji wskazują 
różne czynniki, od niskiego statusu i wykluczenia ekonomicznego, przez fobię spo-
łeczną, zaburzenia psychiczne, wady zgryzu lub postawy, niską sprawność fizyczną, 
po zbyt wysoką inteligencję, która miałaby odstraszać potencjalne partnerki. Więk-
szość tych cech pokrywa się z wizerunkiem geeka, choć – mimo że to właśnie od 
geeków pochodzi zarówno określenie „incel”, jak też stojąca za nim narracja – grupy 
te nakładają się na siebie tylko częściowo. Nie bez przyczyny jednak największym 
obiektem nienawiści inceli są, obok niedostępnych seksualnie kobiet (nazywanych 

35 Zob. P. Wieczorkiewicz, Jak zdradziłam sprawę feministyczną i przeszłam na stronę inceli, „Kry-
tyka Polityczna” 2021, 3 lipca, https://linkd.pl/2uc9f [11.02.2022].

36 Świadczyłby o tym choćby fakt, że w ostatnich latach wśród inceli pojawiła się kategoria wa-
gecuck, do której zaliczany jest „każdy, kto nie może zaoszczędzić co najmniej połowy swo-
ich zarobków albo jest prześladowany przez szefa. wagecucka traktuje się jak gówno i nie ma 
szans od tego uciec, więc musi się podlizywać dręczycielowi [bully]” (SIX HOT LOADS, 
Wagecuck, Urban Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wagecuck 
[7.02.2022]). W przytoczonej definicji uderza nie tylko zastosowanie do opisu pozycji klasowej 
języka związanego ze sferą seksualną (cuck wśród inceli początkowo denotowało „rogacza”, by 
z czasem stać się obraźliwym określeniem wszystkich mężczyzn niedopasowanych do hegemo-
nicznego modelu męskości). Słowo bully, którym posłużył się autor definicji, jest kojarzone 
przede wszystkim z osiłkami znęcającymi się nad słabszymi w szkole, co pokazuje, jak bardzo 
popkulturowa narracja o konflikcie jocków i nerdów rzutuje na światopogląd inceli. Przeno-
szenie języka służącego do opisu relacji seksualnych na stosunki klasowe pokazuje dobitnie, że 
niedobrowolny celibat bywa traktowany w środowisku jako symptom niskiej pozycji społecznej 
i wykluczenia ekonomicznego (nawet jeśli ruch de facto skupia się tylko na braku seksu, nie 
wysuwając postulatów dotyczących przebudowania hierarchii społecznej).
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stacys37), mężczyźni, których reprezentuje figura chada (niekiedy: Chada Thunder-
cocka). Chad to wzbudzający zachwyt kobiet opalony, muskularny mężczyzna o wy-
raźnie zarysowanej szczęce. Trudno nie zauważyć, że w wielu aspektach przypomina 
on wcześniejszego jocka. O ile jednak jock był sprawcą przemocy, o tyle w fantazjach 
snutych w incelskich środowiskach role się odwracają.

Incele trafili do społecznej świadomości przede wszystkim za sprawą wyda-
rzeń takich jak masakra na kampusie Isla Vista w  Stanta Barbara (Kalifornia) 
z 2014 roku, strzelanina w Umpqua Community College w Rosenburgu (Ore-
gon) w 2015 roku, strzelanina w Douglas High School w Parkland w Miami na 
Florydzie z 2018 roku, mający miejsce niecałe dwa miesiące później atak w To-
ronto i kolejne, już mniej nagłośnione przypadki przemocy, takie jak na przykład 
strzelanina w Plymouth w sierpniu 2021 roku. Kolejni sprawcy, udzielający się 
w internetowych przestrzeniach gromadzących inceli (konkretne tablice na Red-
dicie czy 4chanie), jako przyczynę popełnionych zbrodni w zeznaniach lub w po-
zostawionych przed śmiercią postach i nagraniach wskazywali frustrację seksualną. 
Elliot Rodger, który w Isla Vista zadźgał nożem swoich współlokatorów, próbował 
wedrzeć się do żeńskiego akademika i, uciekając samochodem, taranował pieszych 
oraz strzelał do przypadkowych przechodniów, uzasadniał swoje działania faktem, 
że w  wieku dwudziestu dwóch lat pozostawał prawiczkiem. Na swoim profilu 
w serwisie randkowym opisywał siebie jako „introwertyka, samotnika, kochanka, 
geeka, nerda”38. W swoim ostatnim wideo deklarował: „nie wiem, czemu wam się, 
dziewczyny, nie podobam, ale was wszystkie za to ukarzę. To niesprawiedliwość, 
zbrodnia […]. Jestem idealnym facetem, ale wy się rzucacie na obrzydliwych ty-
pów zamiast na mnie, doskonałego dżentelmena”39. Sprawcy kolejnych masakr 
odwoływali się do nagrania Rodgera bądź do napisanego przez niego długiego 
manifestu, a on sam przez część inceli został obwołany bohaterem, podczas gdy dla 
wielu innych osoba „doskonałego dżentelmena” stała się tylko na poły ironicznym 
memem40. Kolejne ataki terrorystyczne inceli zaczęto w internecie określać jako 

37 Pozwalam sobie imiona Chad i Stacy zapisywać małą literą, ponieważ funkcjonują jako eponimy.
38 Zob. A. Nagle, The New Man of 4chan, dz. cyt.
39 E. Rodger, Retribution, transkrypt dostępny poprzez stronę „Los Angeles Times”,   

https://linkd.pl/2ucam [11.02.2022].
40 Zob. A. Nagle, Kill All Normies, dz. cyt., s. 86
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„powstanie” lub „bunt bet” (beta uprising lub Beta Rebellion)41, a nazwy te jed-
noznacznie sugerowały, że działania inceli mają być reakcją na przemoc i opresję 
doznawaną ze strony samców alfa.

DR. HORRIBLE’A MODELOWA NARRACJA INCELSKA

Po masakrze w Isla Vista i po atakach kolejnych inceli zainspirowanych Rodge-
rem narracje popkulturowe takie jak film Whedona zmieniły się nie do poznania. 
Zapowiadany przez kolejne nagrania publikowane w internecie publiczny pokaz siły 
Billy’ego nie budziłby może tak jednoznacznych skojarzeń ze zbrodniami popełnio-
nymi przez inceli, gdyby nie fakt, że cała fabuła Dr. Horrible’s… przedstawia punkt 
po punkcie wszystkie elementy kluczowe dla incelskiego wyobrażenia o rzeczywi-
stości społecznej. To nie stosunek do przemocy (ten bowiem jest zróżnicowany), 
ale przekonanie o kobiecej hipergamii, połączone z ciągłym poczuciem wykluczenia 
i prześladowania przez samców alfa, łączy niedobrowolnych celibatariuszy. Za formę 
prześladowania uznaje się jednak już nie przemoc fizyczną czy wyzwiska, jak kilka-
naście lat temu, ale odbieranie słabszym partnerek seksualnych. Jak wyjaśnia w fil-
mie Whedona Hammer, przytrzymując Billy’ego w pozie przypominającej chwyt 
zapaśniczy, „dam Penny najlepszą noc w jej życiu – tylko dlatego, że ty jej pożądasz. 
A ja dostaję to, czego ty tylko chcesz”42.

W uchodzącej wśród fanów za najbardziej ikoniczną scenie superbohater tłu-
maczy, że Penny bez wahania mu ulegnie, „bo jest z Captainem Hammerem”43. 
Unosi wtedy pięści i wyjaśnia: „To nie one są moim młotem [these are not the ham-
mer]” i, zamiast na tym zakończyć, po chwili postanawia doprecyzować: „chodzi 
o mojego penisa”44. Cox przywołuje tę scenę, by snuć rozważania nad falliczną 
funkcją budowanych przez Dr. Horrible’a broni, które regularnie zawodzą, i prze-
ciwstawia je naturalnemu i sprawnemu fallusowi superbohatera45. Dla mnie jednak 
ciekawsza jest tu inna analogia: z Chadem Thundercockiem, którego nazwisko 
ma odnosić nie po prostu do penisa, ale raczej do sprawności seksualnej i powo-

41 Zob. tamże, s. 26-27.
42 Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, dz. cyt.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 Zob. J. I. Cox, dz. cyt., s. 89-90.
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dzenia. Captain Hammer równie dobrze może być określany jako jock, w którego 
roli został obsadzony w roku 2008, i jako chad. Różnica w nomenklaturze wiąże 
się głównie z tym, na który aspekt fabuły zwraca się uwagę – na spotykające Bil-
ly’ego ze strony superbohatera przemoc i upokorzenia czy na podboje seksualne 
Hammera. 

W centrum incelskiej narracji znajduje się pojęcie „miły gość” [nice guy], ma-
jące opisywać sympatycznego chłopaka („doskonałego dżentelmena”, jak ujmował 
to Elliot Rodger), który traktuje kobiety z szacunkiem, wspiera je i słucha opowie-
ści o ich problemach. Wedle tego 
wyobrażenia miły gość jest trakto-
wany przez potencjalne partnerki 
wyłącznie jako przyjaciel. Zawsze 
przegrywa konkurencję z  wybie-
ranym przez kobiety chadem, któ-
ry traktuje je źle i porzuca, ale jest 
atrakcyjniejszy fizycznie i bardziej pewny siebie. Film Whedona oferuje widzom 
dokładnie taką wizję trójkąta miłosnego. Uczucie Billy’ego do Penny, któremu 
poświęcona została ballada stanowiąca pierwszy utwór w filmie, ukazywane jest 
jako czyste i szczere. „Potrzebujesz trochę czasu, żeby zrozumieć, że to ja jestem 
gościem, który pozwoli ci czuć to, czego czuć nie masz śmiałości”46 – Billy wyja-
śnia dziewczynie w snutej przez siebie fantazji. Kiedy mężczyzna w końcu zbiera 
się na odwagę, by zacząć rozmawiać z ukochaną, pokazywany zostaje jako budzący 
zaufanie i oddany, nawet gdy przychodzi mu wysłuchiwać relacji ze spotkań Pen-
ny z Hammerem. W filmie pojawiają się sygnały, które pozwalają zinterpretować 
tę relację jako toksyczną: na przykład Billy trzyma w domu oprawione w ramkę 
zdjęcie Penny, które ewidentnie było wykonane z ukrycia. Gdy Penny spędza czas 
z Hammerem, Billy zostaje wprost pokazany jako stalkujący parę i obserwujący ją 
z zarośli bądź w przebraniu. Nigdy jednak żadna z postaci nie zwraca mu uwagi na 
niewłaściwość takiego zachowania, a w czasie sekwencji stalkingu Horrible śpie-
wa o swojej miłości do Penny i cierpieniu, jakie przyniósł mu zawód. W efekcie 
działania te są romantyzowane i mogą być odbierane jako świadectwo głębi uczucia 

46 Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, dz. cyt.
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żywionego przez Billy’ego do dziewczyny47. Zachowania Billy’ego wydają się akcep-
towalne przede wszystkim za sprawą kontrastu z działaniami Captaina Hammera. 
Już w pierwszej scenie, w której pojawia się Hammer, twórcy filmu zdecydowali się 
pokazać, że stosunek superbohatera do kobiet jest ewidentnie przedmiotowy. Gdy 
postać wkracza do akcji, nim jeszcze natrafi na Penny, odrywa się od realizowanej 
misji, by zeskoczyć z jadącego pojazdu na chodnik i obłapić niczego niespodziewa-
jącą się przypadkową dziewczynę. Jego pierwsza interakcja z Penny polega na tym, 
że wpycha ją w stertę śmieci. Zgodnie z incelską narracją to właśnie przystojnego 
przemocowca – a nie „miłego gościa” – wybiera oczarowana dziewczyna. 

Między nikomu nieznaną Penny a mającym swoich groupies i będącym gwiazdą 
Hammerem istnieje duża różnica nie tylko w statusie społecznym, ale również w atrak-
cyjności fizycznej. Podczas gdy Filion jest konwencjonalnie przystojny i prezentowa-
ny w sposób, który ma jeszcze tę atrakcyjność podkreślić (na przykład poprzez ujęcia 
eksponujące muskulaturę), Day, jak zwraca uwagę Buckman, może i jest atrakcyjna, 
ale na pewno nie jest ucharakteryzowana bądź filmowana w sposób, który czyniłby ją 
oszałamiającą. „Day z Dr. Horrible’a stanowi realistyczne wcielenie kobiety spotykanej 
na co dzień”48. Te dysproporcje również doskonale wpisują się w incelskie wyobrażenia 
o życiu ludzi aktywnych seksualnie: kobiecej hipergamii i gotowości chadów do sypia-
nia z kobietami mniej od nich atrakcyjnymi, by zwiększyć liczbę podbojów49.

Nawet przypadkowa śmierć Penny przynależy do tego samego imaginarium. Po-
pularną fantazją na incelskich forach jest opowieść o śmiertelnym wypadku samocho-
dowym pary jadącej właśnie do domu, by uprawiać seks, zakończona szczegółowym 
opisem agonii dziewczyny50. Podobnie jak Penny ginie z powodu arogancji uszkadza-
jącego broń Hammera, tak bohaterka tej narracji zostaje zmiażdżona z powodu nie-
uwagi prowadzącego pojazd chada. Nawet jeśli postać z filmu Whedona miała budzić 
sympatię, a jej ostatnie chwile – wywoływać wzruszenie – nietrudno jej los zinterpre-
tować jako karę za niewłaściwy wybór partnera.

47 Na jednym z konwentowych paneli miałam okazję zobaczyć rodzinę fanów Dr. Horrible’s…, 
w której kilkuletnie dziecko zostało przebrane za Billy’ego przebranego za krzak [sic!], jak w jed-
nej ze scen filmu.

48 A. Buckman, dz. cyt.
49 Zob. P. Wieczorkiewicz, dz. cyt.
50 Zob. A. Nagle, The New Man of 4chan, dz. cyt.
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O  narzucającej się współcześnie interpretacji filmu decyduje jednak przede 
wszystkim sama postać głównego bohatera – odgrażającego się na vlogu, słabego 
fizycznie i nieśmiałego białego mężczyzny, który przez lata czuł się niedoceniany, 
prześladowany i zaszczuty. Doprowadzony do ostateczności przez stale doznawaną 
przemoc, sam po nią sięgnął – twórcy filmu zrobili jednak wszystko, by pokazać, że 
wina leżała po stronie jego oprawcy. W 2008 roku wydawało się rzeczą oczywistą, 
że to z nieśmiałym wynalazcą, a nie z karykaturalnym superbohaterem widownia 
ma sympatyzować. Fakt, że na decyzji Billy’ego zaważyło odebranie mu potencjalnej 
partnerki seksualnej przez silniejszego konkurenta, nie wydawał się niczym znaczą-
cym – była to tylko kolejna podłość, do której jock gotów był się posunąć, by po-
gnębić geeka. Postać kobieca jednak już wtedy sprowadzona była do zasobu, który 
niesprawiedliwie odbiera się słabszemu.

ZAKOŃCZENIE

W dziesiątą rocznicę premiery Dr. Horrible’s Sing-Along Blog Whedon, w tym 
czasie sam już znajdujący się w ogniu krytyki po pojawieniu się doniesień na te-
mat jego przemocowych działań wobec kobiet, podjął karkołomną próbę reinter-
pretacji filmu. W czasie poświęconego mu panelu na Comic-Conie dowodził, że 
musical opowiadał o tragicznych konsekwencjach toksycznej męskości51. Można by 
zgodzić się z tą wypowiedzią reżysera, gdyby nie fakt, że Billy – choć jego działań 
trudno z dzisiejszej perspektywy nie oceniać jako toksycznych – był odmalowany 
w filmie jako postać pozytywna i budząca sympatię. Choć w opracowaniach nauko-
wych toksyczna męskość rzeczywiście definiowana jest jako „potrzeba agresywnej 
konkurencji i dominowania nad innymi”52 i w tym znaczeniu kultura geekowska 
z całą pewnością jest toksyczna, w najbardziej rozpowszechnionym użyciu pojęcie to 
dotyczy męskości hegemonicznej, utożsamianej z kultem sukcesu i siły fizycznej53. 
Tymczasem męskość osób uznających się za samców beta nie tylko z tymi dwoma 
postulatami nie współgra, ale ustawia się do nich w opozycji. Billy w 2008 roku nie 

51 Zob. DR HORRIBLE’S SING-ALONG BLOG | Comic Con 2018 Full Panel (Joss Whedon, Na-
than Fillion, Felicia Day), YouTube, https://youtu.be/yP4oRUJcB_o (dostęp 6.08.2021).

52 T. A. Kupers, Toxic Masculinity as a Barrier to Mental Health Treatment in Prison, „Journal of 
Clinical Psychology” 2005, nr 61, s. 713.

53 Zob. A. Nagle, The New Man of 4chan, dz. cyt.



118

Agnieszka Urbańczyk

był przedstawicielem tak pojmowanej toksycznej męskości, ale miał być wcieleniem 
jej przeciwieństwa – a właściwie jej ofiary.

Narracja, w  ramach której każdy geek dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy 
i nonkonformizmowi w dorosłym życiu odniesie sukces i zatriumfuje nad niewy-
kwalifikowanymi dręczycielami z  liceum, nie ma pokrycia w  rzeczywistości. Nie 
każdy geek obdarzony jest szczególnymi talentami technicznymi i nie każdy ma pre-
dyspozycje do nauk ścisłych. Nawet gdyby wykazywał się tymi cechami i nie prze-
szkodziłyby mu żadne inne czynniki (jak rasa, klasa, choroba, niepełnosprawność 
czy konstrukcja psychiczna), liczba pozycji na szczycie hierarchii społecznej z defi-
nicji nie jest nieskończona. Fakt, że części geeków w dorosłym życiu faktycznie uda-
je się odnieść sukces – i rozpowszechnienie się w ciągu kilkunastu lat przekonania 
o ostatecznym zwycięstwie niegdyś wykluczonych chłopców – tylko przykłada się do 
rosnącej frustracji tych, których wykluczenie czy prześladowania nie przełożyły się 
na ostateczne powodzenie.

Kultura popularna dostarcza dwóch wizji triumfu geeka, a narracje o  sukce-
sie zawodowym i udanym związku są tylko jedną z nich. Druga utożsamia triumf 
z bardzo dosłownym aktem przemocy. Brak sukcesów obiecywanych przez pierwszą 
z narracji, w połączeniu z powszechnym w środowisku geekowskim kompleksem 

ofiary oraz relatywną poprawą 
sytuacji kobiet i  popularyzacją 
nowych mediów (pozwalających 
kobietom szukać partnerów poza 
bezpośrednim otoczeniem), do-
prowadził do przekształcenia się 
tożsamości samca beta w  incela. 
Trudno nie zakładać, że jednym 

z czynników wpływających na wytworzenie wśród części geeków zestawu poglądów 
i wyobrażeń typowych dla inceli było rozpowszechnienie na początku XXI wieku 
tekstów kultury dodatkowo wzmacniających własny obraz grupy jako ofiar i pod-
suwających fantazje o przemocy jako słusznej i w pełni uzasadnionej zemście. Dr. 
Horrible’s Sing-Along Blog z pewnością nie było filmem, który popchnął kilku nie-
dobrowolnych celibatariuszy do masowych morderstw – był jednak jednym z naj-
dobitniejszych dokumentów tych tendencji kulturowych, które pozwoliły Elliotowi 
Rodgerowi stworzyć kilka lat później swój manifest.

Kultura popularna dostarcza dwóch 
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The paper discusses the narrative about social marginalization and bullying of 
geeks and their justified revenge which has been widely popular in the first decade of 
the 21st Century. Said narrative is discussed as one of the factors which have contribu-
ted to the emergence of the incel identity, and is exemplified by Joss Whedon’s musical 
Dr. Horrible’s Sing-Along Blog. At the moment of its creation the 2008 movie was 
supposed to portray the antagonism between the geeks and the jocks who torment them. 
Nowadays, in a changed social context, the movie’s message is very much different.
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Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, w 2022 roku uzyskała tytuł 
doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Insty-
tucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w 
Krakowie. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”, „Prze-
strzeniach Teorii”, „Wielogłosie”, „Praktyce Teoretycznej” czy The Ro-
utledge Handbook of Star Trek. W 2021 roku dzięki Diamentowemu 
Grantowi wydano jej książkę Utopia jest sprzedawana oddzielnie. Poli-
tyczność science fiction w recepcji fanowskiej (na przykładzie Star Treka), 
poświęconą wpływowi dużych fandomów na rekuperację subwersyw-
nych tekstów.  Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą politycz-
nością kultury popularnej, kulturą internetu, fan studies, science fiction 
studies, biopolityką i teorią krytyczną. 
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OBYWATELSKI MONITORING PRZEKAZÓW 
MEDIALNYCH DOTYCZĄCYCH PANDEMII 

KORONAWIRUSA

STRESZCZENIE

Artykuł opisuje raport Instytutu Dyskursu i Dialogu pt. „Raport podsumowują-
cy monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19”. Autorzy skupiają 
się na kwestiach przedstawienia przez media pandemii koronawirusa oraz szczepień, 
szczególnie w kontekście polaryzacji na linii media rządowe – media opozycyjne oraz 
udziału ekspertów i źródeł informacji w materiałach medialnych.

Słowa kluczowe: koronawirus, covid-19, media, źródła informacji,
eksperci medialni, polaryzacja

Media jako obecne w  codziennym funkcjonowaniu każdej jednostki pełnią 
nieocenioną rolę w  postrzeganiu rzeczywistości. Wpływając na obieg informacji, 
kształtując modę, dostarczając rozrywki i wiedzy, przyczyniając się do zmian postaw 
społecznych, pozwalają swoim odbiorcom zetknąć się z wyjątkowymi sytuacjami, 
do których w normalnych warunkach nie mają dostępu — pokazują świat czasem 
odrealniony, a czasem tak prawdziwy, że z przyjemnością sięgamy do tego, co nam 
znane. Media swoją powszechnością i różnorodnością pozwalają zagłębić się w świat 

Dyskurs&Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415518
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rozrywki, popkultury, specjalistycznych światków, polityki, gospodarki czy ekono-
mii, kształtując w ogromny sposób postrzeganie społeczeństwa i opinię publiczną1.

Ogromny udział mediów w rzeczywistość jednostek, który na pozór wydawać 
się może przywilejem, niesie za sobą niebłahe zagrożenia. Manipulacje, dezinfor-
macja, fake newsy, propaganda, przekazy nacechowane negatywnymi określeniami 
lub wręcz przeciwnie te, które są przepełnione chwalebnymi opiniami. Wszystko 
to wywoływać może ambiwalentny stosunek, nie tyle  co do samego środka prze-
kazu, ale co gorsza – do podmiotu tematu udostępnianego przez dany środek2.

Emocje wywoływane przez przekazy medialne nie zostają tylko w przestrzeni 
medialnej. Przenikają do jednostki, kształtują jej światopogląd i wpływają na ja-
kość debaty, którą prowadzi z najbliższym otoczeniem. Kształtowana przez media 
opinia wpływa również na postawę, jaką prezentuje jednostka w świecie elektro-
nicznej komunikacji, do której należą social media. Silne zaangażowanie w gło-
szone przez siebie poglądy, z którymi przecież jednostki się utożsamiają, mocno 
wpływają na jakość prowadzonych dyskusji3. „Dwa monologi nie czynią dialogu”4 
powiedział Jeff Daly. Broniąc swoich przekonań, i tym samym swojej samooceny, 
zapominamy o  tym, czym tak naprawdę jest zdrowa, rozwijająca dyskusja i  jak 
powinna ona przebiegać.

Media nie tylko wpływają na jakość debaty, ale również w znacznym stopniu 
przyczyniają się do tego, o czym ta debata jest.

Wybuch pandemii wpłynął nie tylko nasze codziennie życie pod względem kon-
taktów społecznych i instytucjonalnych czy konsekwencji politycznych decyzji i sa-
nitarnych obostrzeń, ale również odcisnął piętno na treści przekazów medialnych. 
Media codziennie donosiły o liczbie zakażeń, a koronawirus stał się głównym ob-
szarem naszych zainteresowań. Żądni wiedzy niemalże bezustannie poszukiwaliśmy 
informacji o dalszych poczynaniach rządu, zarówno tego w Polsce, jak i rządów na 
całym świecie. Z niecierpliwością czekaliśmy na wiadomości, które mogłyby zaspo-
koić – chociaż w niewielkim stopniu – potrzebę bezpieczeństwa. Media z kolei nie 

1 M. Bartoszewicz, Wywieranie wpływu na opinię publiczną, czyli kilka słów o efektach działania 
mediów, „Dyskurs&Dialog”, 2020/1.

2 W. Nowak, Fake news w czasach zarazy, „Dyskurs&Dialog”, 2020/1.
3 W. Nowak, Bańka filtrująca, bańka wyboru a  bańka informacyjna. Próba podziału, definicji 

i analizy zjawisk, Dyskurs&Dialog, 2021/2.
4 https://smartbusinesscoaching.pl/dwa-monologi-nie-czynia-dialogu/ dostęp: 03.07.2022
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oszczędzały swoich odbiorców w przekazach dotyczących pandemii. W omawianym 
raporcie widzimy, że chwytliwe informacje dotyczące koronawirusa niejednokrotnie 
przybierały drastyczny charakter, przez co stawały się jeszcze bardziej rozpowszech-
niane i zyskiwały na atrakcyjności. W temacie pandemii media i odbiorcy stali się 
jednym organizmem. Odbiorcy, którzy chcieli być informowani na temat, który 
dotknął całe społeczeństwa swoim emocjonalnym, ekonomicznym i gospodarczym 
wymiarem, napędzali media do tworzenia wiadomości. W ten sposób perpetuum 
mobile funkcjonowało w naszej rzeczywistości tak długo, jak długo tego potrzebo-
waliśmy i tak długo, jak media potrzebowały nas informować.

Pandemia wpływała również na społeczność w  obszarze polityki. Przekazy 
medialne stały się polem do zaistnienia politycznych graczy. Pod płaszczem ko-
ronawirusa można było przemycać coraz różniejsze treści propagandowe, które 
w większym lub mniejszym stopniu miały dotrzeć do obecnego lub przyszłego 
elektoratu5.

Poniższa analiza raportu Instytutu Dyskursu i  Dialogu odnoszącego się do 
monitoringu przekazów medialnych dotyczących koronawirusa w 2021 roku ma 
na celu weryfikację, w  jaki sposób media informowały odbiorców o  pandemii 
i obszarach, które pośrednio lub bezpośrednio jej dotyczyły.

Artykuł powstał na bazie raportu z badania przeprowadzonego przez Instytut 
Dyskursu i Dialogu6. Badanie przeprowadzono za pomocą specjalnego formularza 
zawierającego 14  pytań. Kodowania dokonywali wcześniej przeszkoleni wolonta-
riusze Instytutu. Każda jednostka została zakodowana przez trzech wolontariuszy, 
a następnie sprawdzona przez weryfikatora. Jednostką analizy (przekazem medial-
nym) był zawsze jeden zwarty i spójny element wyodrębniony z całego wydania 
z prasy, radia, TV bądź portalu internetowego. W raporcie zespół INDID skupił 
się na problematyce pandemii Covid-19 i  jej medialnym opisie. Przebadanych 
zostało 356 materiałów medialnych. Celem badania było sprawdzenie, w jaki spo-
sób poszczególne media odnoszą się do tego tematu. Zasadnym zdaje się również 
postawienie pytania, czy media opozycyjne były bardziej krytyczne w stosunku do 
działań rządu w sprawie ograniczania pandemii oraz późniejszej akcji szczepień. 

5 M. Bartoszewicz, Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a  wybrane zasady propagandy 
politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności, „Acta Politica Polonica” nr 2/2020.

6 https://tiny.pl/wjzbp dostęp: 1.08.2022 r.
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Ponadto warto sprawdzić, czy media sięgały po ekspertów w tej niezwykle skom-
plikowanej dziedzinie, żeby jak najlepiej przybliżyć swoim odbiorcom zawiłości 
związane z pandemią i szczepionkami. Te pytania znajdują odzwierciedlenie w ra-
porcie oraz w poniższym artykule omawiającym raport.

ANALIZA TYTUŁÓW BADANYCH MATERIAŁÓW

Słowa, które pojawiały się w tytułach materiałów związanych z pandemią naj-
częściej brzmiały: szczepień, szczepienia, pandemii, koronawirus czy szczepionki. Po 
zbadaniu tytułów materiałów o pandemii analitycy zauważyli, że kwestię pande-
mii przedstawiano głównie jako problem lokalny, a nie globalny, w tytułach słowo 
„Polska” pojawiało się 34 razy, podczas gdy określenia związane z innymi krajami 
– 23 razy. Badane przekazy bardzo często odwoływały się do instytucji, które pod-
dawane były obostrzeniom. Słowa związane z miejscami brzmiały np. „szkoła”, 
„kościół” i „szpital”.

W  tytułach przekazów przywoływano również aktorów (życia publicznego) 
byli to: rząd, Ministerstwo Zdrowia, Dworczyk, Adam Niedzielski, Suski, Kraska, 
Andrzej Sośnierz, Władimir Putin, Trzaskowski, Przemysław Czarnek, MEiN, PiS, 
Jarosław Kaczyński, CSK MSWiA, eksperci, lekarze, służba zdrowia, Rada Medycz-
na, dr Basiukiewicz, władza, opozycja, Amerykanie, pracownicy, Kościół, wierni, za-
szczepieni, protestujący, nauczyciele itd. (zapis zgodny z zapisem z tytułu materiału). 
Tylko kilka tytułów zawierało w sobie określenia dotyczące środowisk antyszcze-
pionkowych, zauważalna jest odpowiedzialna postawa mediów z  różnych stron 
sceny politycznej, które starały się promować szczepienia. Określenia negatywne 
odnotowano aż 93 razy. 

Media nadały pandemii dramatyczny wymiar poprzez słowa w tytułach: chaos 
(1), lawina (1), bałagan (1), awantura (3), walka (5) i fala (16). Dodatkowo po-
jawiły się takie określenia jak potwór, żywioł, piekło, burza i zmora (każdy po 1). 

Żaden z  nagłówków nie zawierał informacji o  liczbie zgonów i  sytuacjach 
związanych z umieralnością na COVID-19. Po pierwszym roku walki z pandemią 
media zaczęły promować postawy zachęcające do szczepień.
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W XXI wieku dość powszechnym stało się zjawisko clickbaitu7. Dla dziennika-
rzy, którzy stosują tę metodę nadawania tytułów, najważniejszym celem jest liczba 
kliknięć w dany materiał, a nie konkretne, wartościowe treści8. W przypadku pande-
mii, wśród 365 przeanalizowanych materiałów aż 295 z nich nadano tytuł zgodnie 
z zaprezentowaną treścią, co stanowi 83 % publikacji zbadanych przez wolontariu-
szy Instytutu Dyskursu i Dialogu.

Wolontariusze analizując materiały, stwierdzili, że dwóm materiałom nadano tytuł 
niezgodny z zaprezentowaną treścią. Reportaże pochodziły z serwisu informacyjnego 
„Wiadomości” TVP. Pierwszy z nich wyemitowano 5.01.2021 r. pod tytułem: ZŁOTA 
PALMA PIERWSZEŃSTWA, natomiast kolejny 19.06.2021 r., nadając mu nazwę: 
SZCZEPIENIA SKUTECZNE W WALCE Z PANDEMIĄ; stanowiły one 0,6 % pu-
blikacji dotyczących pandemii koronawirusa. Zgodnie z definicją „palma pierwszeń-
stwa”9 oznacza, że jesteśmy pierwsi w konkretnej dziedzinie lub rywalizacji. W repor-
tażu poruszano kwestie dotyczące znanych osób zaszczepionych poza kolejnością. Była 
to między innymi aktorka Krystyna Janda. Zatem tytuł odnosił się bezpośrednio do 
aktorki,  nawiązywał do nagrody Złotej Palmy, którą Krystyna Janda otrzymała w roku 
1990, ale nie miał związku z zaistniałą sytuacją. Drugi z materiałów, których tytuł 
nie miał związku z prezentowanymi treściami, dotyczył rozpoczynających się wkrótce 
wakacji w 2021 roku. Apelowano w nim, aby w czasie wolnym pamiętać o odpowied-
nim nawodnieniu organizmu i unikać długiego przebywania na słońcu. Jednak tytuł 
materiału sugerował, że odbiorcy dowiedzą się czegoś o szczepieniach, zaznaczając przy 
tym pozytywny wpływ szczepień na organizm człowieka. Kwestia szczepień poruszona 
była tylko w momencie konfrontacji opinii włoskich i polskich naukowców. Polscy 
eksperci (w przeciwieństwie do włoskich) mówili, że nie odnotowali sytuacji, w której 
osoby zaszczepione byłyby bardziej narażone na działanie promieni UV.

7 K. Bąkowicz, Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebie-
skiego Wieloryba, s. 95.

8 Clickbait - pojęcie to pochodzi z języka angielskiego, łącząc w sobie dwa słowa – click (kliknięcie) 
i bait (przynęta). Idąc tym tropem, clickbait oznacza hasło lub tytuł, które zwraca uwagę, wywo-
łuje emocje, pobudza ciekawość. Jednocześnie zdarza się, że bywa on niezgodny z treścią artykułu, 
który się pod nimi kryje. Zaskakujący nagłówek może stanowią jedynie pretekst do kliknięcia, 
a sama zawartość odnośnika mówi z reguły o czymś zupełnie innym.     
Definicja https://linkd.pl/2ucas.

9 Palma pierwszeństwa – laur pierwszeństwa, pierwsze miejsce w  jakiejś dziedzinie lub jakiejś 
rywalizacji, https://linkd.pl/2ucaz.
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W tytułach materiałów dotyczących koronawirusa aż 71 posiadało określenia 
oceniające, które nadawały publikacjom konkretne ramy interpretacyjne. Dotyczyło 
to 20% publikacji o pandemii. W 63 % przypadków, czyli 225 materiałach nie 
odnotowano określeń wartościujących. W  60 materiałach, które stanowiły 17%, 
niemożliwe były jednoznaczne stwierdzenia w tej kwestii lub materiał  w ogóle nie 
posiadał tytułu. 

Jeśli chodzi o  rodzaj medium, w którym używano określeń oceniających, ta-
kiej sytuacji nie odnotowano jedynie w radiu. Z kolei odpowiedź „tak” zaznaczono 
w prasie – 25 razy, Internecie – 19 razy, a także w telewizji – 29 razy. Udzielając 
odpowiedzi na to pytanie, analitycy zauważyli następującą tendencję – w serwisach 
informacyjnych tj.: Wydarzenia Polsatu i Fakty TVN-u coraz częściej rezygnuje się 
z nadawania nazw materiałom reporterskim – zauważono 43 takie materiały. Okre-
ślenia najczęściej pojawiały się w przypadku materiałów newsowych – 43, a najrza-
dziej wśród reportaży – 0. 

Łącznie w materiałach pojawiły się aż 93 określenia, które dotyczyły trudności 
i negatywnych aspektów związanych z radzeniem sobie Polaków z pandemią. Tytuły 
zawierały również sporo określeń metaforycznych takich jak: chaos (1), lawina (1), 
bałagan (1), awantura (3), walka (5) i fala (16). Dodatkowo pojawiły się takie okre-
ślenia jak: potwór, żywioł, piekło, burza i zmora (każdy po jednym). Ponadto tytuły 
zawierały określenia związane z wyznawanymi wartościami i cnotami. Dostrzeżono 
34 określenia odnoszące się do wolności, zdrowia i innych wartości: bezpiecznie, le-
galnie, lepszemu, moralny, potęgę, prawdę, rozsądku, rozwaga, solidarna, sprawiedliwie, 
sukcesów, swobody, szczerość, uczciwość, wolności, zasady, zdrowie czy życie. W tytułach 
pojawiały się również określenia sugerujące potrzebę „powrotu” do normalności. 
Słowo „powrót” pojawiło się aż sześciokrotnie. Określenie „nowy” wystąpiło nato-
miast 14 razy. Nagłówki publikacji nie zawierały określeń oceniających związanych 
ze zgonami, ponieważ głównie skupiano się na informowaniu o  stanie epidemii 
i szczepieniach jako o formie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. 

 Media sprzyjające rządowi i media sprzyjające opozycji użyły określeń oceniają-
cych w przypadku 19 materiałów z każdej strony, z kolei najwięcej z nich pojawiło 
się w przypadku mediów zakwalifikowanych jako pozostałe – 33 razy. Tytuły w me-
diach rządowych zawierały sformułowania oceniające, które dotyczączyły:

• szczepień celebrytów: ZŁOTA PALMA PIERWSZEŃSTWA, CELEBRYCI NIE 
CZUJĄ WSTYDU, ZASZCZEPIENI NA UCZCIWOŚĆ, Covidowi celebryci;
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• opozycji: Marcin Horała: Razem z falami pandemii mamy fale głupoty po stronie 
opozycji, OPOZYCJA GRA ZDROWIEM I ŻYCIEM POLAKÓW, Sanitaryzm 
ma lewicowe oblicze, HIPOKRYZJA HOŁOWNI;

• trudach związanych z pandemią: TRUDNA WALKA Z PANDEMIĄ, KORO-
NAWIRUS SPARALIŻOWAŁ EUROPĘ, TRAGICZNY BILANS PANDEMII 
W INDIACH);

• polskiej walki z pandemią: Narodowy Program Szczepień nabiera rozpędu, Pol-
skie innowacje odporne na pandemię, SZCZEPIENIA SKUTECZNE W WAL-
CE Z PANDEMIĄ.

Media sprzyjające opozycji kierowały uwagę odbiorców na nieadekwatne dzia-
łania rządu podejmowane w  walce z  koronawirusem (Chaos w  szkołach. Zajęcia 
w kratkę, kwarantanny i ogniska zakażeń, hotel dla wybranych, potrzebne przyspiesze-
nie, Medycy wychodzą na ulice. Publiczna ochrona zdrowia umiera z przepracowania. 
Dłużej tak się nie da, To inni są winni, PiS szkaluje Polskę w Brukseli? Żeby dostać pie-
niądze z UE, rząd składa samokrytykę w KPO, Karczewski: nie testowano wracających 
z UK, bo rząd bał się „fali hejtu”. Po co taka władza?, Inflacja gorsza niż pandemia).

Wśród badanych materiałów znalazło się 27 publikacji, w których odnoto-
wano przywołanie jakiejś osoby po raz pierwszy tylko i  wyłącznie z  nazwiska. 
W tytułach taka sytuacja miała miejsce aż 10 razy. Dwukrotnie wymieniono na-
zwisko Kraski oraz pojedynczo m.in. Trzaskowskiego, Suskiego, Dworczyka, Gu-
ta-Mostowego, Karczewskiego, Kołakowskiej, Hołowni i Niedzielskiego. Pojawił 
się również materiał, w którego tytule jedna osoba została przedstawiona tylko 
z nazwiska, a druga z imienia i nazwiska Kołakowska znowu wygłasza swoje antysz-
czepionkowe teorie. Tym razem o... śmierci Krzysztofa Krawczyka, co wskazuje na 
szacunek tylko wobec osoby zmarłej.  

Badanie 356 materiałów wykazało, że w 28 przekazach medialnych pojawiło 
się powołanie na anonimowe źródła, co stanowi 8% badanych materiałów. Wy-
nik ten jest dość zadowalający, biorąc pod uwagę całą bazę materiałów, ale nadal 
niesatysfakcjonujący. Powołanie się na anonimowe źródła może świadczyć o braku 
odpowiednich dowodów na tezy w materiale i ich prawdziwość. Materiały, w któ-
rych pojawia się powołanie na anonimowe źródła są mało rzetelne i mogą kwe-
stionować autentyczność słów, które ukazują się w poruszanej tematyce. Analizy 
wolontariuszy wskazały, że w każdym rodzaju mediów (prasa, internet, TV, radio) 
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pojawiło się powołanie na anonimowe źródło. Najgorzej na tym polu wypadła 
prasa, bo aż w 15 materiałach wystąpiła taka sytuacja. Najlepiej natomiast wypada 
radio – 2 materiały, co może wynikać z tego, że w słowie mówionym jest mniej miej-
sca na tego typu zabiegi, a informacje przekazywane w radio są bardziej konkretne.

Czym właściwie są anonimowe źródła? To sytuacja, w której autor materiału 
używa określeń: „nasi rozmówcy”, „eksperci”, „nieoficjalne źródła informują”, „czę-
ści środowiska medycznego”, „nasz informator”, „Pan Szymon” (bez przywołania 
innych, kluczowych informacji dotyczących danych czy środowiska, z jakiego po-
chodzi określona osoba). Warto podkreślić, że sytuacja, w której dziennikarz po-
wołuje się na anonimowe źródła w celu celowego zatajenia informacji ze względu 
na tajemnicę dziennikarską, nie jest niepoprawnym działaniem. Złamanie etyki 
dziennikarskiej pojawia się w momencie, kiedy powołanie się na anonimowe źró-
dła służy przemycaniu do materiału treści fikcyjnych, niepotwierdzonych – takie 
działania nie powinny zjawić się w przekazach medialnych, ze względu na to, że 
wywołują dezorientację i mogą szerzyć fałsz10. W kontekście pandemii powołanie 
się na anonimowe źródła jest o tyle ważne, że materiały, w których wypowiadają się 
eksperci, cieszą się większym zaufaniem społecznym, a przywołanie niepotwierdzo-
nej informacji, w  sytuacji destabilizacji wielu obszarów związanych z  gospodarką 
czy stanem psychicznym społeczeństwa, mogło wprowadzić dodatkową panikę lub 
przyczynić się do rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. W analizowanych 
przez wolontariuszy materiałach przypadki, w których powołano się na anonimowe 
źródła, dotyczyły przede wszystkim działalności rządu mającej na celu zwalczenie 
medycznych skutków pandemii oraz opisu sytuacji w szpitalach, obostrzeń w cza-
sie pandemii bądź ich zmianach, zanim rząd je oficjalnie potwierdził czy przywoła-
nia danych liczbowych bez wskazania konkretnego źródła (np. w związku z liczbą 
osób zaszczepionych). Sytuacja, w której autor materiału wspominając pierwszy raz 
o jakiejś osobie, używa tylko i wyłącznie nazwiska, najczęściej świadczy o tym, że 
traktuje tę osobę przedmiotowo, bez należytego szacunku. Warto zaznaczyć, że taka 
sytuacja również ma miejsce, kiedy przed nazwiskiem nie ma przywołanej pełnionej 
przez tę osobę funkcji lub posiadanego przez nią tytułu naukowego – w takich wy-
padkach użycie jedynie nazwiska może być traktowane jako pewien skrót myślowy.                               

10 M. Chlebowski, Media w czasie pandemii. O etycznych wyzwaniach dziennikarza czasów kryzysu, 
Dyskurs&Dialog, 2020/3.



131

Obywatelski monitoring przekazów medialnych...

W 356 analizowanych przekazach medialnych taka sytuacja miała miejsce 27 
razy, co stanowi 8% całości. W przywołaniu pierwszy raz jakiejś osoby tylko z na-
zwiska przoduje internet, bo aż 15 razy odnotowano taką sytuację. Materiały pocho-
dzące z internetu, które bardziej niż inne środki przekazywania informacji cechują 
się szybkością przekazu i wynikającą z tego mniejszą dokładnością w korekcie tekstu 
(czy nawet mniejszą kontrolą redaktora naczelnego) częściej pozwalają sobie na takie 
zabiegi. Internet, poza dynamiką, cechuje się również możliwością interakcji odbior-
ców czy wywieraniem wpływu w obecnej chwili. Również te cechy środka przekazu, 
jakim jest internet, mogą wpływać na tak wysoki wynik. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że materiał, który wywoła w odbiorcach więcej emocji przy natych-
miastowym wpływie i braku głębszej analizy, zyska na popularności w sieci poprzez 
dyskusje, wymianę opinii, powielanie, udostępnianie czy komentowanie. Najmniej 
takich przekazów pochodzi z radia i telewizji – po jednym przypadku. Może to wy-
nikać z tego, że materiały do serwisów przygotowywane są z wyprzedzeniem, przez 
co podlegają większej kontroli jakości, treści czy prawidłowości.

Z analizy materiałów wynika jasno, że przywołanie pierwszy raz jakiejś osoby 
wyłącznie z nazwiska w kontekście pandemii nie było powszechnym zjawiskiem, 
we wszystkich typach mediów liczba wahała się pomiędzy 7 a  11 przypadków 
(media sprzyjające opozycji – 11, media sprzyjające rządowi – 7 i media pozostałe 
– 9), jednak większy udział procentowy, bo dwukrotny, odnotowano w mediach 
bardziej stronniczych. Na tej podstawie można wnioskować, że media sprzyjają-
ce poszczególnym partiom politycznym przekazują bardziej emocjonalne treści, 
które między innymi mają za zadanie wywołać w  odbiorcach konkretne stany 
emocjonalne dotyczące osób spoza tych obozów politycznych i jednocześnie po-
twierdzić poglądy swojej grupy docelowej. W mediach, które sprzyjają opozycji, 
przywoływano najczęściej pierwszy raz (tylko i wyłącznie z nazwiska) Jarosława 
Kaczyńskiego, Michała Dworczyka, Mateusza Morawieckiego czy Andrzeja Dudę. 
Analogicznie w mediach sprzyjających rządowi takimi osobami byli: Rafał Trza-
skowski, Szymon Hołownia, Viola Kołakowska, ale również Mateusz Morawiecki, 
Adam Niedzielski czy Michał Dworczyk.

Zgodnie z  analizami wolontariuszy pandemia nie miała znacznego wpływu 
na aspekt przywoływania osoby pierwszy raz tylko i wyłącznie z nazwiska, jed-
nak szczególnie podkreślić należy, że kultura buduje społeczeństwo i ma znaczący 
wpływ na rozwój debaty publicznej. Tym samym, przede wszystkim w przekazach 
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medialnych (niezależnie od ich stronniczości czy jej braku) powinna być zjawi-
skiem naturalnym i powszechnym.

POZYTYWNE I NEGATYWNE PRZEDSTAWIENIA SŁOWNE I WI-
ZUALNE

Jedno z pytań w analizie dotyczy pojawienia się w publikacji negatywnych okre-
śleń słownych względem jakiejś osoby/podmiotu lub grupy. Wolontariusze odno-
towali takie określenia w 90 przypadkach, które stanowiły 25% wszystkich anali-
zowanych przekazów. Z informacji zamieszczonych w tabeli 2 można zauważyć, że 
najwięcej negatywnych opinii zamieszczono w prasie – 34, TV – 31, Internecie – 18 
a najmniej w radiu – 7. Ze względu na formę przekazu wyodrębniono krytyczne 
określenia w: newsach – 55 (20%), publicystyce – 27 (44%), wywiadach – 8 (50%), 
natomiast w przypadku reportaży nie występowały słowne negatywne określenia.

Jak się okazuje, najbardziej negatywnie wypowiadały się media sprzyjające opo-
zycji. W przekazach medialnych tych mediów częstotliwość pojawiania się niepo-
chlebnych określeń stanowiła aż 40%, z kolei media sprzyjające rządowi oraz media 
pozostałe odnotowały 20% przekazów z negatywnym określeniem słownym. Sprzy-
jające opozycji media najczęściej krytykowały:

• działania rządu w  związku z  przeciwdziałaniem koronawirusa, np. „System 
ochrony zdrowia załamał się pod wpływem błędnych decyzji podejmowanych 
przez Ministra Zdrowia”, „W Warszawie mamy sytuację taką, że karetki stoją na 
parkingach, a nie ma w nich ludzi. Ministerstwo Zdrowia mówi, że to konflikt 
z pracodawcami, my mówimy wprost Panie Ministrze to jest konflikt z Panem”, 
„Rząd przyznaje się do błędów dopiero wtedy, kiedy wyciąga rękę po pieniądze 
z Brukseli”;

• osoby związane z rządem, np. „Więckowska popełniła na Solcu wiele błędów, nie 
przygotowała odpowiednich procedur i certyfikatów dla Szpitala Południowego, 
co stworzyło chaos”, „Prezes Orlenu ma podobno megalomańskie zapędy”;

• bieżącą sytuację epidemiczną, np. „Publiczna służba zdrowia jest niewydolna”, 
„Teraz, na skutek pandemii, chyba już do wszystkich dotarło, w jak bardzo 
głębokim kryzysie jesteśmy i że dalsze pudrowanie trupa, jakim jest publiczna 
ochrona zdrowia w Polsce, do niczego nas nie doprowadzi”, „Rząd udaje, że 
próbuje rozmawiać”.
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W  przekazach medialnych dotyczących koronawirusa i  pandemii negatyw-
ną prezentację wizualną kogoś lub czegoś zauważono w  10 z  nich, w  318 nie 
stwierdzono takiej sytuacji, a w 28 zaznaczono odpowiedź „nie dotyczy/ nie da się 
ustalić”, ponieważ nie były to materiały, które można by ocenić wizualnie. Nega-
tywne prezentacje wizualne dotyczyły np. „Niekorzystne zdjęcie Daniela Obajtka 
– zrobione od dołu, pokazujące podwójny podbródek, Negatywna prezentacja 
dotyczy polskiej służby zdrowia. Na rysunku widzimy ratowników medycznych, 
który wiozą dobrze ubraną osobę (prawdopodobnie aktora) na noszach, podczas 
gdy pacjent o kulach (jako zwykły Polak) cierpi na podłodze z kulą u nogi. Na 
wstępie widzimy zdjęcie uśmiechniętej Krystyny Pawłowicz, podczas gdy redaktor 
porusza kontrowersyjny temat z jej udziałem. W dalszej części widzimy wstawiony 
filmik, na którym Krystyna Pawłowicz idzie po korytarzu w Sejmie ze znakiem 
zwycięstwa. To pokazuje jakby miała przewagę nad zwykłym człowiekiem, że jej 
wolno więcej, że śmieje się z tej sytuacji”.

W mediach obserwujemy tendencję do większego krytycyzmu niż pochwał 
względem osób, podmiotów lub grup. Na 356 zgromadzonych materiałów zale-
dwie 28 (8%) z nich zawierało pozytywne uwagi słowne. W tej kategorii również 
przodują media sprzyjające opozycji, ponieważ odnotowano 12 materiałów z po-
chlebnymi komentarzami, natomiast w przypadku mediów sprzyjających rządo-
wi i pozostałych mediów wskazano na 8 takich publikacji. Z raportu wynika, że 
przekazów medialnych zawierających pozytywne określenia jest trzykrotnie mniej 
niż tych z negatywnymi wzmiankami. W tym miejscu należy postawić sobie py-
tanie, czy rzeczywistość pandemiczna była tak destrukcyjnym doświadczeniem 
w naszym życiu? Pozytywnie mówiono np. „Dobrze, że Prezydent wetuje”, „Ale 
to niezwykle odważna, a przy tym zrównoważona osoba o wielkich zdolnościach 
negocjacyjnych. Potrafiła zjednoczyć różne zawody medyczne, co jest naprawdę 
wielkim sukcesem”, „Matką tego sukcesu jest pani Krystyna Ptok”, „Pan minister 
zdrowia prowadzi te rozmowy w sposób właściwy”. Z kolei szczególnie pozytywne 
prezentacje wizualne pojawiły się w zaledwie pięciu (1%) materiałach. W aprobu-
jący sposób przedstawiane były np. „Fundacja TVN została przedstawiona jako or-
ganizacja charytatywna, która przekazywała pieniądze w celu zakupów testów na 
COVID-19, organizowała koncert charytatywny, udzielała pomocy przedsiębior-
com, szpitali oraz medyków i prowadziła programy dla uczniów, którzy pozostali 
w domu z powodu pandemii. Cały materiał był poświęcony autopromocji TVN 
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Grupy Discovery oraz pochwaleniu się własnymi osiągnięciami” lub „Cezary Pa-
zura został przedstawiony jako odważny obywatel. W materiale zaprezentowano 
fragment spotu kampanii społecznej, w której Cezary Pazura namawiał do szcze-
pień, oswajając się z  czynnością szczepienia. Idzie uśmiechnięty, nie krzywi się, 
a zabieg został przeprowadzony szybko i bezboleśnie. Został pokazany pozytywnie 
jako bohater, który nie boi się szczepienia i który niemalże ratuje świat, wystawia-
jąc jedynie ramię do szczepienia”.

W raporcie można dostrzec ciekawe rezultaty uzyskane na podstawie Pytania 
9 Czy twórca materiału stosuje różne standardy w prezentowaniu znajdujących się 
w nim osób/podmiotów/grup? oraz Pytania 11 Czy w materiale pojawia się jakakol-
wiek forma manipulacji?.

W puli 356 przeanalizowanych materiałów odnaleziono 21 przekazów (6% 
całości), w  których dziennikarze zastosowali różne standardy w  prezentowaniu 
znajdujących się w nim osób, podmiotów bądź grup oraz 11 przekazów w jakich 
użyto jakiejkolwiek formy manipulacji (co stanowi 3% całości). Choć idealnie 
byłoby uzyskać wyniki wykazujące brak manipulacji czy tendencyjności w publi-
kowanych przez media treściach, to jednak uzyskane wyniki są stosunkowo niskie.

Skąd więc takie wyniki? – Jak już dostrzeżono w raporcie, najprawdopodobniej 
przyczyna dobrych wyników leży w specyfice próby badawczej, w której wszelkie 
analizowane treści dotyczące pandemii COVID-19 były dobierane w taki sposób, 
aby wykluczyć materiały w rzeczywistości będące elementem sporu politycznego, 
nieskupiające się na przebiegu pandemii czy szczepień. Dzięki temu badane ma-
teriały były bardziej informacyjne niż publicystyczne, a tym samym pozostawiały 
mniejsze pole na tworzenie subiektywnej narracji opartej na przekonaniach i po-
glądach czy uprzedzeniach, zamiast na faktach.

Nie oznacza to jednak, że z racji uzyskanych wyników nie należy się martwić 
o tendencyjność bądź manipulację w mediach. Nawet kilka nierzetelnych tekstów 
może spowodować szkody, jeżeli ich odbiorcami będą osoby budujące całą swoją 
wiedzę w  danym temacie na ich podstawie oraz niemające umiejętności, które 
pozwalają na rozpoznanie nieuczciwych praktyk dziennikarskich. Świadomość 
i umiejętność weryfikowania informacji jest więc niezwykle istotna.

Aż 13 z 21 materiałów zawierających różne standardy w prezentowaniu znajdu-
jących się w nim osób/podmiotów/grup i 10 z 11 materiałów zawierających formy 
manipulacji było materiałem telewizyjnym. To stanowi odpowiednio 7 oraz 5% 
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wszystkich analizowanych materiałów pozyskanych z tego medium i są to najwyższe 
noty, jakie uzyskano w podziale na kategorie: prasa (5%,0%), TV, Internet (4%, 
1%) i Radio (6%, 0%).

Takie wyniki pozwalają skonstruować wniosek, że zestawiając ze sobą prasę, 
telewizję i internet, najmniej rzetelnym i najbardziej narażonym na manipula-
cję medium z jakiego można było czerpać wiedzę na temat pandemii, była te-
lewizja. Niewiadomą pozostaje, jak w tym zestawieniu wypadłoby radio. Mimo że 
1 z 16 (aż 6%) pozyskanych z tego medium materiałów był nierzetelny ze względu 
na zastosowanie różnych standardów, nie można wnioskować, że jest to medium 
prezentujące złej jakości materiały częściej niż internet czy prasa. Podobnie brak 
zmanipulowanych treści radiowych, nie pozwala wnioskować o  faktycznie niż-
szym poziomie manipulacji w tym medium względem innych. Wynika to ze zbyt 
niskiej ilość przebadanych materiałów radiowych.

Ciekawa do spostrzeżenia korelacja występuje między wyraźną orientacją politycz-
ną mediów a skłonnością do stosowania manipulacji oraz różnych standardów wobec 
stron znaczących dla danego wydarzenia. Z dokumentu wynika, że takie nieuczciwe 
praktyki dziennikarskie najczęściej stosowały media telewizyjne sprzyjające rządo-
wi lub opozycji, takie jak TVP oraz TVN. Obie nierzetelności dostrzeżono również 
w jednym z materiałów opublikowanych przez Interię. Zainteresowanie może również 
wzbudzić przywołana w raporcie zależność między stosowaniem różnych standardów 
a posłużeniem się manipulacją. Wszystkie cztery materiały TVP, w których na różny 
sposób potraktowano strony istotne dla danego wydarzenia, są materiałami z elemen-
tami manipulacji. Analogicznie w 4 z 6 materiałów TVN zawierających odmienne 
traktowanie zainteresowanych stron, odnotowano formy manipulacji.

Zaskakujące jest, że bez względu na to, czy analizowane medium sprzyja opo-
zycji czy rządowi, ilość zmanipulowanych treści jest bardzo podobna i dla obu kate-
gorii wynosi 5%, ale już w przypadku stosowania różnych standardów niechlubną 
przewagę odnotowują media sprzyjające rządowi (10 z 81 przekazów, co daje 12%). 
Media sprzyjające opozycji plasują się na drugiej pozycji, dzięki wynikowi równemu 
7% (8 ze 111 przekazów).

Istotnym jest jednak, że wśród pozostałych mediów odnotowano jedynie 3 przy-
padki na 164 materiałów (niecałe 2%), w których dopuszczono się zastosowania 
różnych standardów i  jeden przypadek manipulatorskiego materiału, co stanowi 
mniej niż jeden procent próby.
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Jakie formy nierównego traktowania stron oraz manipulacji ujawniły anali-
zy? – pierwszym przypadku było to przede wszystkim faworyzowanie bądź gor-
sze traktowanie (np. nieudzielanie głosu) strony, której narracja odpowiednio jest 
bądź nie jest zgodna z narracją medium, w jakim opublikowano treść materiału. 
W drugim przypadku wypowiedzi często były wyciągane z kontekstu, co zaburza-
ło wydźwięk całości przekazu. Ponadto materiały były tendencyjne, zestawiano ze 
sobą bieżące wydarzenia z archiwalnymi wypowiedziami, bezpodstawnie tworząc 
obraz przyczyny i bezpośredniego skutku. Stosowano manipulacje wizualne, m.in. 
jednocześnie prezentując wizerunek danej osoby oraz dane dotyczące zgonów 
przez COVID-19 czy wyświetlając ujęcia z cmentarza podczas przytaczania wy-
rwanych z kontekstu wypowiedzi polityków. Dostrzeżono skłonność do tworzenia 
emocjonalnych przekazów, które oddziałują na odbiorcę, ale nie mają uzasadnie-
nia w treści materiału.

ODWOŁYWANIE SIĘ MEDIÓW DO ŹRÓDEŁ I EKSPERTÓW

Podawanie źródeł danych, z których czerpane są informacje (zarówno w me-
diach, jak i w pracach naukowych) jest niezwykle ważne. Po pierwsze dlatego, że 
podnosi ono wartość czytanego, oglądanego lub słuchanego materiału, po drugie 
– takie działania wpływają na wykształcenie w odbiorcach wrażliwości na przekazy-
waną treść i umiejętności filtrowania docierających do niego informacji. Szczególne 
znaczenie ma to obecnie, gdy wraz z rozwojem technologii środki masowego prze-
kazu na bieżąco dostarczają ludziom gąszcz informacji11. W  tak wielkim chaosie 
informacyjnym trudno odnaleźć to, co naprawdę jest wartościowe i rzetelne.

W przypadku braku odniesień do zewnętrznych źródeł taki materiał może zostać 
odebrany jako fake news. Jak przybliża Marek Palczewski za Brianem Mc. Nairem 
oraz Lee McIntyre, fake newsy mogą mieć wiele definicji12. Jedną z nich jest wiado-
mość, która odbiorcom wydaje się prawdziwa, jednak jest ona sfałszowana przez jej 
twórcę. Według kolejnej definicji może to być również żartobliwa wiadomość, która 
jest łatwa do rozpoznania przez odbiorcę. Kolejna definicja podaje, że fake news 

11 M. Chyliński, Research i źródła informacji w świetle badań środowiska dziennikarskiego, Zeszyty 
prasoznawcze, Kraków 2016, T. 59 nr 2(226).

12 M. Palczewski, Fake news w polityce. Studia przypadków, Mediatization Studies, 2019/3.
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to informacja postrzegana jako prawdziwa, podczas gdy jest ona w rzeczywistości 
fałszywa. Według następnej definicji fake news tworzony jest po to, aby twórca ma-
teriału mógł osiągnąć konkretne cele, np. polityczne lub finansowe. Ostatnie znacze-
nie tego terminu podaje, że jest to nieprawdziwa informacja bez względu na to, jakie 
intencje przyświecały osobie, która ją tworzyła.

Jak wynika z  powyższych wyjaśnień, przekazywanie fałszywej informacji nie 
zawsze musi leżeć w intencji nadawcy, jednak aby uniknąć rozpowszechniania nie-
prawdziwych wiadomości, konieczne jest rzetelne zbieranie materiału i przywoływa-
nie źródeł, w oparciu o które przygotowywana jest treść.

Analiza 365 materiałów medialnych dotyczących koronawirusa w 2021 roku 
pokazała, że aż 203 materiały nie zawierały powołania na źródła zewnętrzne, co sta-
nowi ponad połowę materiałów pozbawionych odniesień – 57%. Warto zaznaczyć, 
że wolontariusze Instytutu Dyskursu i Dialogu, w pytaniu o źródła, mieli zaznaczyć 
odpowiedź twierdzącą tylko wtedy, gdy twórca przywoływał konkretne dane – wy-
niki badań i analizy, które można wyodrębnić, a następnie podawał ich źródło. Naj-
więcej analizowanych materiałów (184) pojawiało się telewizji. W przypadku tego 
medium można dostrzec również, że pojawił się w nim najmniejszy odsetek przeka-
zów, które zawierały odniesienie do źródeł zewnętrznych – jedynie 39%. Jedną z hi-
potez, która może zostać wysunięta w tym przypadku, jest konieczność większego 
zaangażowania odbiorcy w oglądany materiał. Aby utrzymać uwagę oglądającego, 
niezbędne jest nasycenie tych kilku minut opowiadania jak największą liczbą wiado-
mości, opinii świadków zdarzenia, a także obrazów. W przypadku telewizji odbiorca 
musi ciągle odczuwać emocje i zostać wciągnięty przez opowieść, ponieważ w prze-
ciwnym razie jego uwaga drastycznie spada.

Podobne wnioski przedstawione są w artykule Alicji Kisielewskiej Czas telewi-
zji, autorka przytacza badania Byrona Reevesa i Clifforda Nassa, które pokazały, że 
uwaga ludzi skupiona na przekazie telewizyjnym jest największa wtedy, gdy obraz 
jest dynamiczny, a szybki nurt wciąga odbiorcę i nie pozwala odejść od odbiornika13. 
W ciągu tych kilku najistotniejszych minut odbiorcy nie mają czasu na zweryfiko-
wanie podawanych w telewizji informacji, jak również mogą nie zwracać uwagi na 

13 A. Kisielewska, Czas telewizji, Kultura i przyszłość. Prace ofiarowane prof. Sławowi Krzemienio-
wi-Ojakowi z okazji 75-lecia urodzin, pod  red. Alicji Kisielewskiej, Natalii Szydłowskiej, Biały-
stok 2006, s. 141-150.
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przedstawione dane w wyniku szybkiej zmiany obrazu. Podobnie jest w przypadku 
twórców materiału, których głównym zadaniem jest zainteresowanie i przyciągnięcie 
uwagi oglądających. Co ciekawe, w przypadku występowania ekspertów-komenta-
torów, to właśnie w telewizji było ich najwięcej – 111 przekazów na 184 w telewizji 
(60%) posiadało komentarz eksperta. Można z tego wyciągnąć wniosek, że w tele-
wizji o wiele większe znaczenie ma obraz i dynamika, a także ciekawe wypowiedzi 
uczestników zdarzeń i ekspertów wyjaśniających poszczególne zjawiska niż przedsta-
wianie statycznych wykresów i analiz, które odbiorcę tego medium mogą znużyć.

PODSUMOWANIE

W trakcie pandemii dało się zauważyć zwiększoną polaryzację społeczeństwa 
dotyczącą zarówno koronawirusa, jak i szczepień. Dyskusje na forach internetowych 
pełne były komentarzy i reakcji. Jednak ten podział nie przebiegał jak dotychczas 
na linii sporu politycznego, a bardziej na linii wiary w pandemię oraz skuteczność 
szczepień. Do takiego wniosku skłania również analiza mediów mówiących o pan-
demii. Niezależnie od linii redakcyjnej danego medium i tego, czy jest bliżej partii 
rządzącej czy opozycji, media głównego nurtu nie kwestionowały samej pandemii 
i przydatności szczepień. Panował wśród nich konsensus co do tego, że jest to realne 
zagrożenie, a  szczepienia pomogą w  jego przezwyciężeniu. Oczywiście pojawił się 
podział w stosunku do działań podjętych przez rząd w celu ograniczenia pandemii. 
Media powiązane z rządem chwaliły decydentów i krytykowały opozycję. Natomiast 
media związane z opozycją krytykowały rząd i uważały, że nie podejmuje on skutecz-
nych działań. W mediach nie widać więc było podziału na antyszczepionkowców 
i proszczepionkowców, lecz stary spór po linii podziału politycznego nadal funkcjo-
nował, a szczególna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, jeszcze go zaostrzyła. Co ważne, 
w temacie koronawirusa  media opierały się na źródłach i ekspertach. Z racji tego, 
że nie był to prosty temat zarówno dla dziennikarzy, jak i odbiorców mediów, nale-
ży docenić wykorzystywanie ekspertów i wiarygodnych źródeł informacji. Nasuwa 
się wniosek, że media głównego nurtu wypełniły swoje zadanie w  informowaniu 
i edukowaniu społeczeństwa o pandemii i szczepieniach, jednak nie uniknęły wejścia 
w spory polityczne, które od lat obecne są w polskiej polityce.
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CITIZEN MONITORING OF MEDIA MESSAGES 
REGARDING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

ENGLISH SUMMARY

The article describes the report of the Institute of Discourse and Dialogue entitled 
Report summarizing the monitoring of media messages on the COVID-19 pandemic. 
The authors focus on the issues of media coverage of the coronavirus pandemic and vac-
cination, especially in the context of the polarization between the government media 
and the opposition media, and the participation of experts and sources of information 
in media materials.

Keywords: coronavirus, covid-19, media, sources of information,
media experts, polarization
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