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„Płakałem na Ukrytej prawdzie”.  
Współczesny serial a postironia 

Abstrakt: 
Postironia to szczery, emocjonalny, nierzadko impulsywny czy 
spontaniczny sposób odbioru i odczytania tekstów kultury 
współczesnej, który wcześniej (szczególnie w dyskursie akade-
mickim) był dyskredytowany na rzecz intelektualnej analizy 
i interpretacji wymagających właściwych kompetencji kulturo-
wych. Postironia zaczyna zyskiwać na znaczeniu wraz z postępu-
jącym równouprawnieniem kultury popularnej i „wysokiej”, 
a dawniejsze guilty pleasures stają się coraz mniej wstydliwe. 
Celem artykułu jest zdefiniowanie i opis postironicznej komuni-
kacji kulturowej na podstawie współczesnego serialu telewizyj-
nego. Przedstawia związane z tą kategorią strategie nadawcze 
i odbiorcze, a także podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
powrót do dziewiczego, czystego odbioru kultury jest możliwy 
i czy postironia to jedynie jego symulacja i kolejna warstwa na-
łożona na podwójny, ironiczny odbiór. 

Słowa kluczowe: 
postironia, nowa szczerość, guilty pleasure, szczerość 

Ironia nas terroryzuje. 
David Foster Wallace  

Jesteśmy zmęczeni.  
Jesteśmy zmęczeni cynicznymi grami, metafikcją, kon-

wencjonalnością, ambiwalencją znaczeń. Modernistyczne i post-
modernistyczne środki formalne, wymóg nieustannej odbiorczej 
aktywności „widza krytycznego”, piętrzące się poziomy narracyj-
nych game-masterów, w końcu – zjadająca własny ogon era nie-
policzalnych „post”-fenomenów spowodowały kryzys autentycz-
ności w filmie i serialu. W obliczu przesytu wszędobylskich stra-
tegii ironicznych (po które seriale nowej generacji sięgają nad 
wyraz często) odświeżające niegdyś chwyty: markowana kon-
wencjonalność, intertekstualność sugerująca umowny status 
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świata przedstawionego, dystans bohaterów wobec diegezy, nie-
wiarygodność narratora lub antybohatera (zarówno epistemolo-
giczna jaki i etyczna) okazały się rozpoznawalne. Służą za uży-
teczne zmienne składające na algorytm serialowego sukcesu. Ich 
kompetentne odczytanie wymaga dystansu i krytycyzmu oraz 
podsycanej uwagi i odbiorczej samokontroli – nie godzi się 
wszakże dać serialowi lub filmowi nabrać i uwierzyć w jego 
szczere intencje. „Jest to najgłębsza ironia ironii, że zaczyna ona 
nas nudzić właśnie wtedy, gdy nam ją prezentują stale i wszę-
dzie”1, utyskiwał Friedrich Schlegel, a jego spostrzeżenie sprzed 
dwóch wieków może także posłużyć za diagnozę współczesnej 
kultury popularnej. 

W kontrze do powyższych zjawisk narodził się stosunko-
wo nowy – a przez brak dystansu badawczego, niedookreślony 
jeszcze – fenomen postironii. Postironia to szczery, emocjonalny, 
nierzadko impulsywny czy spontaniczny sposób tworzenia i od-
czytania tekstów kultury współczesnej, który wcześniej (szcze-
gólnie w dyskursie akademickim) był dyskredytowany na rzecz 
intelektualnej analizy i interpretacji wymagających właściwych 
kompetencji kulturowych. Postironia zaczyna zyskiwać na zna-
czeniu wraz z postępującym równouprawnieniem kultury popu-
larnej i „wysokiej”, a dawniejsze guilty pleasures stają się coraz 
mniej wstydliwe.  

Wszyscy jesteśmy postironistami 
Przez swoją żywą obecność w życiu kulturalno-społecznym, 
współczesny serial telewizyjny jest szczególnie podatny na post-
ironiczny odbiór. Celem mojego artykułu jest zdefiniowanie i opis 
postironicznej komunikacji kulturowej na podstawie współcze-
snego serialu telewizyjnego. Kiedy mamy do czynienia z postiro-
nią? Serial lub film postironiczny projektują u widza odbiorcze 
zaangażowanie. Nie każą nam śledzić fabuły w stanie podwyż-
szonej gotowości na potencjalne gry ironią. Zamiast rezerwuaru 
środków i chwytów formalno-narracyjnych, akcentują raczej fa-
bularną potoczystość i emocjonalność bohaterów będących ła-
twym obiektem identyfikacji. Koncentrują się na wielkich tema-
tach i epickich wartościach – honorze, braterstwie, wielkiej przy-

                                                             
1 Cytat w polskiej wersji za Beda Allemann, 1986, O ironii jako kategorii lite-
rackiej, tłum. Maria Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki”, nr 77, zeszyt 
1, s. 227 (przyp. red.). 



 

192 
 

jaźni, których autentyczność nie jest przedmiotem kpin, rewizji 
czy negacji. Światy postrionicznych fabuł zaludniają postaci wy-
zute z atrybutów modnych dziś antybohaterów: cynizmu, sarka-
zmu, interesowności; postaci, które łatwo zaskarbiają sobie sym-
patię widzów dzięki jednoznacznym działaniom mającym na celu 
utrzymanie lub przywrócenie powyższych ideałów.  

Jakie są zatem serialowe przykłady zdefiniowanego powy-
żej zjawiska? Jeśli chcielibyśmy szukać serialowego bohatera, 
który okazałby się inkarnacją postironisty idealnego, znakomitym 
przykładem okaże się Chandler Bing z Przyjaciół, który zrzuca 
w końcu maskę sarkazmu i w związku z Moniką odnajduje auten-
tyczne uczucie i bezpieczeństwo. Carrie Mathison z Homeland 
wydaje się przeniesioną do współczesności heroiną romansu 
i targana nieokiełznaną namiętnością popada w tragiczny konflikt 
między prywatną miłością a dobrem publicznym. Arrow kieruje 
się typowymi dla superbohatera heroicznymi pobudkami i jako 
lokalny Mesjasz zawsze dokonuje bezkompromisowego osądu 
etycznego. Spartakus i jego retroseksualna drużyna, mimo zróż-
nicowanych jednostkowych interesów, toczą idealistyczny bój 
o wolność, równość i braterstwo. Każdy odcinek Współczesnej 
rodziny (Modern Family) kończy się epilogiem, który jest pochwa-
łą tradycyjnych rodzinnych wartości w wydaniu tytułowego nie-
heteronormatywnego i wieloetnicznego patchworku.  

Postironistami jesteśmy także wtedy, gdy weźmiemy 
w nawias narzucany nam przez kulturę współczesną odbiorczy 
paradygmat „czytelnika krytycznego” (Eco 1990) i świadomie lub 
mimowolnie przedłożymy emocjonalną spontaniczność nad inte-
lektualną podejrzliwość. Gdy zdamy sobie sprawę, że szczerze 
śledzimy losy docudramowych osobliwości. Gdy nie wstydzimy się 
przyznać, że kibicujemy ekipie Miłości na bogato. Kiedy odbiór 
Ukrytej prawdy wiąże się z poznawczym i emocjonalnym zaanga-
żowaniem łagodzącym nasze wcześniejsze przekonanie o cyni-
zmie twórców tego typu formatów. Postironia staje się coraz bar-
dziej widoczna wśród zagorzałych fanów Gry o tron, którzy raz 
po raz okazują swój sprzeciw wobec wyroków śmierci, jakie na 
ich ulubionych bohaterów wydaje George R.R. Martin opierający 
swój personal brand na cynicznej wszechmocy demiurga-sadysty. 
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Czas ironii 
Postironia, jak każdy fenomen o nazwie zaczynającej się od naj-
bardziej wszędobylskiego w XX-wiecznej humanistyce przedrost-
ka, uwikłana jest w skomplikowane relacje ze swoim poprzedni-
kiem. Tak jak postmodernizm traktowany jest zarówno jako 
przedłużenie, polemika i częściowa negacja modernizmu (McHale 
1996), podobnie postironia – mimo swego rewizjonistycznego 
i krytycznego charakteru – będzie głęboko zanurzona w kulturo-
wych fenomenach, do których się odnosi.  

Problem tkwi w tym, że – niezależnie od wartościowania – cała 
spuścizna postmodernistycznego rozkwitu to sarkazm, cynizm, 
maniakalne znudzenie, zniesienie wszelkich autorytetów, za-
wieszenie zasad postępowania, okropne zamiłowanie do iro-
nicznej diagnozy przykrości zamiast ambicji poprawy sytuacji. 
Trzeba zrozumieć, że to wszystko przesiąknęło kulturę. Stało 
się naszym językiem. Tkwimy w tym tak głęboko, że nie widzi-
my nawet, że to tylko jedna z perspektyw, jeden z możliwych 
punktów widzenia. Postmodernistyczna ironia stała się naszym 
naturalnym środowiskiem (Wallace 1997). 

Ironia była przydatna do dekonstruowania mitów i obna-
żania hipokryzji. Lecz dziś, kiedy wszystko, co można było zde-
konstruować, zostało zdekonstruowane, a co należało obnażyć – 
obnażone, ironia się wypaliła. 

Postironia kontruje przede wszystkim nieszczerość i cy-
niczny kamuflaż wytworów kultury współczesnej, która strategie 
ironiczne traktuje jako wentyl bezpieczeństwa, chroniący je 
przed zdemaskowaniem i wystawieniem na zarzuty o pretensjo-
nalność, sentymentalizm, powierzchowność i dosłowność. „Podo-
bało mi się, ale tylko ironicznie” – ta hipsterska z ducha konstata-
cja jest dla postironistów znakiem zaniku autentycznego tworze-
nia i odbioru przekazów kulturowych.  

Jak rozwija się kariera tego, względnie mało popularnego 
jeszcze, terminu? Ironia ma długą tradycję. Dla Sokratesa była 
metodą epistemologicznych dociekań. W Platońskich Dialogach, 
starożytny filozof dowodzi prawdy poprzez udawanie poczciwca, 
który zadając pozornie naiwne pytania, obnaża słabość tez swo-
ich adwersarzy. Kolejna ważna forma tej kategorii to ironia ro-
mantyczna. W koncepcji Friedricha Schlegla jest sposobem na 
zacieranie granicy między fikcjonalnym światem literatury (kon-
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struktem estetycznym będącym wytworem wyobraźni autora) 
a rzeczywistością pozaliteracką (w której twórca żyje). Twórca-
ironista manifestuje moc kreacyjną poprzez niedopuszczalne dla 
normatywnych poetyk klasycznych mieszanie stylów, gatunków 
czy rejestrów. Jego nieograniczony potencjał twórczy wyzwalał 
literaturę z oków restrykcyjnych zasad, których obnażanie stawa-
ło się jednocześnie demaskacją rządzącej nią konwencjonalności 
(Szturc 1992: 67-75). 

Przechodząc z dziedziny sztuki i filozofii do codzienności, 
warto podkreślić dwa inne aspekty ironii, bynajmniej niezwiąza-
ne z kategoriami estetycznymi ani poznawczymi dociekaniami. 
Pierwszy to ironia retoryczna, której używamy także w mowie 
potocznej. W największym skrócie: powstaje ona dzięki sprzecz-
ności znaczenia docelowego i dosłownego; polega na komuniko-
waniu pewnego znaczenia nie wprost, a poprzez jego zwerbali-
zowane przeciwieństwo. „Słowa mają swój własny sposób mó-
wienia różnych rzeczy, które wcale nie są rzeczami, które chce się 
w nich wypowiedzieć” (de Man 1999: 34). Główną cechą ironii 
jest więc jej pośredniość i podwójność. „Jest swoistym zjawi-
skiem komunikacyjnym (…) Stawia odbiorcy konkretne wyma-
gania: musi zostać zidentyfikowana. A jeśli rozpoznana nie zosta-
nie, z reguły powstają znaczące nieporozumienia” – pisze Michał 
Głowiński (2002).  

Drugi typ „powszedniej” ironii to ironia losu (sytuacyjna), 
czyli celowe „działanie” rzeczywistości (lub wręcz wszechświata), 
które sprawia, że przydarzają się nam sytuacje całkowicie prze-
ciwne do naszych celów lub interesów. Ironia losu nader często 
wykorzystywana jest w sztukach narracyjnych jako fabularny 
samograj. Dzieje się tak m.in. w Żonie idealnej, gdy adwokat Will 
Gardner ginie zastrzelony przez klienta, którego bronił przed za-
rzutem zabójstwa; w Doktorze Housie, gdy wybitny onkolog dia-
gnozuje u siebie nieuleczalny nowotwór; w Grze o tron, gdzie uro-
czystości weselne są preludium pogrzebów; w Homeland, kiedy 
Carrie jest jednocześnie jedyną oskarżycielką żołnierza-zdrajcy 
i jedyną osobą, która naprawdę go kocha i rozumie. 

Z powyższych kategorii ironii ani sokratejska ekwilibry-
styka retoryczna, ani paradoksy mowy codziennej, ani tym bar-
dziej mszczące się na ludziach życiowe sytuacje nie są dla posti-
ronii negatywnym punktem odniesienia. Rewizjonistyczny cha-
rakter tego fenomenu ma swoją prehistorię w romantycznych 
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sygnaturach autorskich i dynamice odbiorczej wieloznaczności. 
Dekonstruując wcześniejsze opracowania ironii, Paul de Man 
wskazał na jej nieustanną precesję jako kategorii podważającej 
znaczenie – „doprowadzony do ostateczności, temperament iro-
niczny potrafi wszystko rozpuścić w nieskończonym łańcuchu 
rozpuszczalników” (de Man 1999: 12). Sam zaś ukuł nad wyraz 
ironicznie spiętrzoną definicję pojęcia. Według amerykańskiego 
literaturoznawcy ironia jest „permanentną parabazą alegorii tro-
pów” (de Man 1999: 31). Wszechmoc ironii, którą zdiagnozował, 
wydaje się symptomatyczna dla sposobów tworzenia i odczytania 
sztuki w ostatnich kilkudziesięciu latach. W Stanach Zjednoczo-
nych popularne nawet stało się pojęcie epoki ironii (age of irony: 
Kakutani 2001, Giroux 2002) – terminu odnoszącego się zarów-
no do obecnej sytuacji (post)politycznej, jak i do komunikacji kul-
turowej.  

Postmoderna była czasem cudzysłowu – pisze Joep Leerssen – 
niewielkiego gestu, w którym dwie dłonie, na poziomie ramion, 
delikatnie zakleszczały powietrze za pomocą wskazującego 
i serdecznego palca. Taki cudzysłów sygnalizował pewien iro-
niczny dystans do słów, wskazywał, że należą do kogoś innego, 
nie do nas. Że słowa powinny być używane z pewnymi zastrze-
żeniami. Gdy postmodernizm ustępuje czemuś, co nazwane zo-
stało postironią, nawyk cudzysłowu okazuje się oklepany 
i przestarzały (Leerseen 2006: 47).  

Ironia – konieczny serialu cień 
Wracając do obszaru badawczego wyznaczonego przez seriale 
telewizyjne, znakomitym przykładem wielowarstwowych strate-
gii ironicznych jest serial Czysta Krew (True Blood). Sarah Kozloff 
ustalając w połowie lat 90. typologię narratorów w formatach 
telewizyjnych (Kozloff 1998: 83-86), zwróciła uwagę na możli-
wość istnienia narratora implikowanego, który do opowiadanego 
przez niego świata ma stosunek ironiczny. W wampirycznym 
serialu HBO ironia wydaje się nadrzędną kategorią estetyczną 
(Szczekała 2011). Ironiczna dezynwoltura w mieszaniu gatun-
ków, tematów i tradycji kultury, dystans do kosmogonii świata 
przedstawionego i zaludniających go bohaterów, metawykorzy-
stanie „popwampiryzmu”, dekonstrukcja mitu amerykańskiego 
Południa, niejasna moralność postaci, dystans bohaterów wobec 
diegezy (gdy Sookie dowiaduje się, że jest wróżką, mówi „Ale ob-
ciach!”) oraz miejscami niewiarygodnej narracji serialowej wo-
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bec widzów – oto składowe ironicznej narracji, która wydaje się 
główną przyczyną sukcesu tej produkcji. Jeśli przymiotnik 
„postmodernistyczny” byłyby stopniowalny, można byłoby po-
wiedzieć, że Czysta krew jest jednym z najbardziej postmoderni-
stycznych seriali w historii telewizji. Obfitość powyższych chwy-
tów była wypadkową eksperymentowania na medium serialo-
wym oraz na odbiorczych przyzwyczajeniach widza, który mu-
siał być nieustanne gotowy na podjęcie ironicznej gry 
z showrunnerami najpopularniejszych seriali, ci zaś niejedno-
krotnie aspirowali do pokazania w TV tego, czego jeszcze tam nie 
było.  

Ambicje i osiągnięcia tych seriali wykroczyły daleko poza pro-
stą koncepcję „polepszania” telewizji. Dwunasto- lub trzynasto-
odcinkowe seriale dramatyczne o otwartych zakończeniach doj-
rzewają do własnych, wyróżniających się form sztuki. Co wię-
cej, stały się znakiem rozpoznawczym amerykańskiej sztuki 
pierwszej dekady XXI wieku, równoważnym z tym, czym dla lat 
70. były filmy Scorsesego, Altmana, Coppoli, a dla lat 60. powie-
ści Updike'a, Rotha i Mailera (Martin 2013: 13). 

Obfitość awangardowych z ducha tendencji w najnowszym 
serialu związana była rzecz jasna nie tylko z poszukiwaniem no-
wych artystycznych form wyrazu, lecz także z koniunkturą. Nie od 
dziś wiadomo, że dynamikę procesów kulturowo-artystycznych, 
szczególnie w amerykańskiej tradycji filmowej i telewizyjnej, na-
pędzają tryby merkantylne. Wszystko to sprawia, że rozkwitowi 
początkowo eksperymentatorskich tendencji zagraża klęska uro-
dzaju. Podobnie stało się z konstruowaniem ekranowych postaci. 
Seriale charakteryzujące się wyraźnie ironicznymi formami ko-
munikacji z widzem stały się patologiczną wylęgarnią antyboha-
terów, o coraz bardziej kreatywnych psychologiczno-moralnych 
aberracjach.  

Były to postacie, których – jak głosiła drzewiej mądrość ludowa 
– Amerykanie nie zaprosiliby do swojego salonu: nieszczęśliwi, 
etycznie skompromitowani, skomplikowani, dogłębnie ludzcy. 
Ci fikcyjni ludzie prowadzili z widzami uwodzącą grę, skłaniając 
ich do emocjonalnego inwestowania, kibicowania lub wręcz 
pokochania plejady kryminalistów, wobec których zarzuty za-
wierają wszystko od cudzołóstwa i poligamii (Mad Men, Big 
Love), po wampiryzm i seryjne morderstwo (Czysta krew, 
Dexter) (Miller 2013: 6). 
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Konia z rzędem temu, kto w dzisiejszym „ambitnym” seria-
lu znajdzie po staroświecku „dobrego” bohatera o względnie nie-
zbrukanym sumieniu. Serial postironiczny będzie powracał do 
bohaterów mniej skomplikowanych emocjonalnie, o ograniczo-
nej moralnej wieloznaczności; do postaci o „klasycznym” profilu 
zachowań. Będziemy mieli więc do czynienia z renesansem „rea-
lizmu emocjonalnego”, który w koncepcji Ien Ang wiązał się 
w mniejszym stopniu z narracyjną strukturą czy poetyką wizual-
ną, a w większej mierze z wiarygodnymi reakcjami bohaterów na 
fabularne zdarzenia i prawdopodobieństwem ich emocjonalności 
(Ang 1985: 45).  

Równoległość przed i po 
O ile więc postmodernizm, którego estetyczną dominantą były 
właśnie strategie ironiczne, niejednokrotnie nazywany był „kul-
turą wyczerpania”, o tyle sparafrazowaną metonimią postironii 
mogłaby okazać się „kultura zmęczenia”. „Współczesna kultura 
z pewnością nie cierpi na niedostatek różnorodności form, jej 
bolączką jest raczej nadprodukcja” (Giżycki 1988: 15) – trafnie 
zauważał Marcin Giżycki w 1988 roku. Fetyszysta przedrostków 
„post-”, (k)łączących kulturę współczesną, może stwierdzić, że 
postironia, jako rozrachunek z estetyczną dominantą postmoder-
nizmu, przynależy już do post-postmodernizmu2. Jeśli więc po-
strzegamy ironię jako cechę konstytutywną dla estetyki postmo-
dernistycznej i sposobu życia w ponowoczesności, postironia 
będzie fenomenem dotyczącym również obu tych obszarów.  

Dynamikę zjawiska można umownie wpisać w diachro-
niczny proces przejścia od preironii przez ironię do postironii 
i pokazać ją na podstawie melodramatu. Preironia wiązałaby się 
z hollywoodzkim kinem klasycznym opartym na rozpoznawal-
nych schematach narracyjnych i konstrukcjach postaci. Kluczową 
strategią odbiorczą byłoby tutaj „zawieszenie niewiary” umożli-
wiające widzowi rozgoszczenie się w fikcyjnym świecie. Preiro-
nia melodramatu, niepokalana jeszcze postmodernistycznymi 
grami, wiązała się także z czystością gatunkową oraz jedno-
znacznym zazwyczaj moralnym osądem poczynań bohaterów. 
Preironiczna byłaby więc Casablanca (reż. M. Curtiz, USA 1942) – 
melodramat z wyraźnie zarysowanymi tragicznymi postaciami, 

                                                             
2 W celu zachowania kondycji psychicznej czytelnika i swojej, spuszczę zasło-
nę miłosierdzia na temat zwielokrotnionych prefiksów i zakończę temat. 
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opowiadający o poważnym uczuciu zgodnie z zasadą decorum: za 
pomocą wzniosłych słów i klasycznych form filmowych. Ironicz-
ne ogranie tradycyjnego wzorca można połączyć z kinową konte-
stacją w USA i europejskim postmodernizmem. Dekonstrukcja 
melodramatu w Bonnie and Clyde (A. Penn, USA 1967), którego 
bohaterami są mordercy: cyniczna kobieta i mężczyzna z proble-
mami z potencją oraz wizja obsesyjnej miłości w Pillow Book Pe-
tera Greenawaya (Wielka Brytania 1996) okraszona sadystyczną 
jouissance niech staną się wyraźnymi przykładami.  

Na gruncie refleksji literaturoznawczej postmodernistycz-
ne przemiany zdiagnozował Roland Barthes we Fragmentach 
dyskursu miłosnego. Twierdził, że współcześnie nie można już 
niewinnie wyznać miłości, gdyż język jest obciążony gotowymi 
narracjami, przez co okazuje się zapośredniczający i nieszczery.  
„Z jakiego języka owi zakochani (…) czerpali swoją namiętność? 
Jakie książki czytali – albo jakich opowieści słuchali” – zastana-
wiał się w autobiografii (Barthes 2001: 103). Z kolei przez dzia-
łanie ironii na niwie kultury popularnej, melodramat musiał 
przepoczwarzyć się w sytuującą się na niższym rejestrze kome-
dię romantyczną, która w latach 90. skutecznie wyparła melo-
dramaty z box office'u. Z kolei symptomatycznym dla postronicz-
nego wskrzeszenia tradycyjnego melodramatu okazała się twór-
czość Jamesa Graya. Jego Kochankowie (USA 2008) przeszyci są 
tragiczną wzniosłością skrajnych emocji, a Emigrantka (USA 
2013) powołuje do życia krystalicznie czystą heroinę romansu. 
Postironiczny jest też Pamiętnik (reż. Nick Cassavetes, USA 
2004), którego pompatyczna scenografia (jej apogeum to „poła-
cie drobiu” wśród których płynie łódka z zakochanymi bohate-
rami) jest adekwatnym tłem do odrealnionej, idealnej miłości ko-
chanków3.  

Oprócz procesualnego spojrzenia na postironię, fenomen 
ten można również rozpatrywać z perspektywy synchronicznej. 
Ironia i postironia bardzo często występują równocześnie. „Epo-
ka ironii” jest nią tak bardzo przesiąknięta, że nie sposób wyru-
gować tej kategorii z życia kulturalnego. Ironia i postironia istnie-
ją równocześnie w konkretnych filmach i serialach, filmografiach 
                                                             
3 Wchodząc na teren badania odbioru, popularność tej tendencji potwierdzają 
prace studentek II roku filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które 
mając napisać „analizę emocjonalną” dowolnego filmu w ogromnej większo-
ści wybrały właśnie Pamiętnik.  
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poszczególnych twórców, gatunkach i prądach. W Tylko kochan-
kowie przeżyją (USA 2013) Jim Jarmusch każe swym wampirom 
odczuwać nader poważną egzystencjalną grozę wynikłą z deka-
denckiego życia pozbawionego perspektywy śmierci, musi jed-
nak ironicznie przełamywać wizerunek wampira upupiony bro-
katowym blichtrem serialowych i kinowych adaptacji tzw. chick-
lit. Każe więc Tildzie Swinton i Tomowi Hiddlestonowi jeść lody 
na patyku ze zmrożonej krwi. Ostatnie dwa filmy Quentina Taran-
tino, Bękarty wojny (USA 2009) i Django (USA 2012), są prze-
siąknięte właściwą dla wcześniejszej twórczości reżysera ironią 
i realizatorską dezynwolturą, jednak nie ograniczają się wyłącz-
nie do ludycznego postmodernizmu. Przedstawiają dogłębne pra-
gnienie odwrócenia biegu historii i wyrugowania z niej cierpie-
nia. Sprawa koegzystencji ironii i postironii wydaje się jeszcze 
bardziej skomplikowana u Larsa von Triera. Reżyser ogłaszający 
manifest Dogma 95 zdawał się postulować powrót kina do cza-
sów szczerości i bezpośredniości, by obecnie ironicznie ekspe-
rymentować z formą i własnym artystycznym wizerunkiem. Iro-
nia i postironia widoczne są także, co znakomicie zdiagnozował 
Błażej Hrapkowicz (2014), w nurcie filmów o superbohaterach. 
Zderzenie obu kategorii widać doskonale, gdy zestawimy nonsza-
lancję adaptacji komiksów Marvela i patos filmów powstałych na 
kanwie DC Comics (w szczególności Nolanowskiej trylogii 
o Mrocznym Rycerzu).  

W ekranowym uniwersum wytwórni [Marvel Studios – przyp. 
B.S.] ironia spełnia jednak przede wszystkim dwie funkcje: po 
pierwsze, wpisuje w same filmy nieco zdystansowaną postawę 
odbiorczą, rodzaj przymrużenia oka, które stwarza dystans, ale 
nie unieważnia idei i znaczeń zawartych w opowieści; po drugie 
jest zbroją chroniącą przed nadmiernym patosem, pozwalającą 
przełknąć obecne w superbohaterskich historiach wielkie po-
jęcia i stawki – tak jakby twórcy zakładali, że grandeur jest na-
iwny, sentymentalny, kiczowaty, więc powagę trzeba koniecznie 
równoważyć ironią (Hrapkowicz 2014).  

Twórcy Avengersów (reż. J. Wheedon, USA 2012), Iron 
Mana (reż. J. Favreau 2008 i 2010; reż S. Black 2013) oraz Kapi-
tana Ameryki (reż. J. Johnston 2011; reż. A. i J. Russo 2014) tłam-
szą w zarodku niemal każdy akt powagi, bezpiecznie kontrując 
go ciętą ripostą bohatera, gagiem lub fabularnym twistem. Zgoła 
inaczej postępuje Christopher Nolan w Mrocznym Rycerzu (USA 
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2008) – tu wszystko jest na serio. Trylogia o Batmanie jest epicka 
w „klasycznym” znaczeniu tego słowa konotującego nie tylko rea-
lizacyjny rozmach, lecz także patos formy i wzniosłość tematu. 
Ironiczno-postironiczne będą Dziewczyny (HBO 2012-), w któ-
rych pragnienie tożsamościowego autentyzmu ogrywane jest 
pastiszem serialu postfeministycznego oraz – choć w mniejszym 
stopniu – House of Cards (Netflix 2013-), gdzie szczere uczucie 
fotografa Adama Gallowaya do Claire Underwood wydaje się jedy-
nym jasnym punktem na arenie politycznego cynizmu. Dynamika 
kultury współczesnej broni się więc przed jednoznacznym zakla-
syfikowaniem swoich wytworów jako post- lub ironicznych. 

Nowa szczerość i guilty pleasure  
Czy postironia jest dostatecznie wyrazistym zjawiskiem, by trak-
tować ją poważnie? Obecność nowego kulturowego fermentu 
zdają się potwierdzać pokrewne zjawiska: nurt nowej szczerości 
(New Sincerity) oraz guilty pleasure. Nowa szczerość ogarnia bez 
mała wszystkie dziedziny życia kulturalnego: literaturę, muzykę, 
film, serial. Charakteryzuje się powrotem do tradycyjnych narra-
cji i form gatunkowych, a jako nurt, którego wyznacznikami są 
autentyczność, emocjonalność i bezpośredniość jest okazją do 
mówienia o etyce i moralności otwarcie i szczerze.  

Nowa Szczerość stała się nośnikiem odnowienia etycznego sto-
rytellingu w kulturze współczesnej. (…) Żyjemy w czasach od-
nowionego zainteresowania kwestiami moralnymi w histo-
riach, które opowiadamy (Fitzgerald 2012: 110).  

Przykładami nowej szczerości jest filmografia Wesa Andersona, 
Sofii Coppoli, Michela Gondry'ego oraz takie seriale, jak Dziew-
czyny, Współczesna rodzina czy Teoria wielkiego podrywu.  

Coraz większą popularność zdobywa także odbiorcza ka-
tegoria wstydliwej przyjemności. To wytwory kultury, które – ape-
lując przede wszystkim do doznań zmysłowych – wywołują po-
znawczy dysonans. Są źródłem niepodważalnej odbiorczej przy-
jemności, która łamiąc decorum i wychodząc poza obowiązującą 
dystynkcję smaku, powoduje także wstyd. Nie ulega wątpliwości, 
że coraz częściej przyznajemy się do czytania lub oglądania tego, 
co jeszcze kilkanaście lat temu byłoby uznane za przejaw bezgu-
ścia czy artystycznej ignorancji. 

Sam termin „postironia” pojawił się na dwóch frontach: 
w refleksji humanistycznej w 2002 roku i w dziedzinie praktyki 
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artystycznej w roku 2008. Susan Searls Giroux w eseju The Age of 
Irony, zastanawiając się nad spiętrzeniem strategii ironicznych 
w teatrze współczesnym, pisała „[m]oże istnieje coś takiego jak 
post-ironia, ironia z przymrużeniem oka?” (Giroux 2002: 966). 
Silniej rezonujący był bez wątpienia Pierwszy post-ironiczny ma-
nifest niemieckiej grupy artystycznej Marcusa Gossolta i Johanne-
sa M. Hedingera, który stawiał następujące tezy:  

Żyjemy w czasach postironii. Ironiczna wątpliwość jest jedynie 
niezadowoleniem, które stało się sposobem życia. Zaczęliśmy 
mieć wątpliwości wobec procesu wątpienia. (…) Wszystko wy-
pełnione jest miłością i pięknem. (…) Stoimy na krawędzi cze-
goś wspaniałego – ponownych narodzin naszej autokreacji. 
Postironia to całkowita swoboda tworzenia i wyobraźni (Gos-
solt, Hedinger 2008).  

Z kolei na polskim gruncie refleksja o fenomenie postironii 
przetoczyła się przez blogosferę, a ściślej, przez ttdkn – niefor-
malną grupę żywo dyskutujących ze sobą blogerów (Rachwald 
2012). W 2011 roku pojawiły się tam częściowo udane próby 
definicji zjawiska: „postironia to próba znów bycia serio. Oczywi-
ście nieudana, bo nigdy nie ma powrotu do niewinności. Ostatnim 
punktem na liście do wykpienia jest własny cynizm. Otępiałego 
po orgii BDSM-owca poruszyć może już tylko romantyczna mi-
łość” (Inżynier Mruwnica 2011), oraz „Postironia polega na tym, 
żeby wziąć jakąś ironiczną narrację i potraktować ją śmiertelnie 
poważnie. Postironia jest odpowiedzią na zanik znaczeń i dege-
nerację sensów” (mrw 2011). Z dzisiejszej perspektywy obie 
definicje wydają się niezbyt trafne. Po pierwsze, jest jeszcze zde-
cydowanie za wcześnie, by wyrokować, czy postironia jest próbą 
nieudaną. Po drugie, postironia nie jest samowolą interpretacyj-
ną i nie polega na odbiorczym przywileju czytania ironicznej nar-
racji na serio – w odróżnieniu od kampu postironia nie istnieje 
tylko w oku patrzącego.  

Najdokładniejszą optyką dla postironii jest postrzeganie 
zjawiska jako strategii komunikacji kulturowej. Szczery komuni-
kat płynie od nadawcy i równie szczerze ma być odebrany przez 
adresata. Zarówno twórcy, jak i odbiorcy zdejmujący bezpieczne 
maski ironii wystawieni są na to samo niebezpieczeństwo. Ryzy-
kują „ziewnięciem, przewróceniem oczu, uśmiechem politowa-
nia, wzruszeniem ramion, parodią utalentowanych ironistów 
i zarzutem »Jakie to banalne!«” (Wallace 1997). Choć Michał 
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Głowiński twierdził, że „ironia jest dziedziną mówienia ryzykow-
nego” (Głowiński 2002: 9), to jednak w przypadku postironii 
gramy o większą stawkę. Tracimy tarczę ochronną, wystawiamy 
się na elitarystyczne zarzuty: kicz, tani sentymentalizm, brak wy-
zwania poznawczego. Z tego powodu istnieje ryzyko, że postiro-
niści będą „przeterminowani zanim w ogóle zaczną. Martwi od 
urodzenia. Zbyt szczerzy. Tłumieni. Zacofani, osobliwi, naiwni, 
staroświeccy” (Wallace 1997). Czy terror ironii zmieni się 
w postironiczną błogość – czas pokaże. Najnowsza historia kina, 
z którego telewizja czerpie pełnymi garściami, wydaje się coraz 
odważniej skłaniać ku nowemu fenomenowi. Ten kierunek naj-
prawdopodobniej obierze także serial. 
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