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Politycy, niezależnie od opcji, którą reprezentują, lubią przedstawiać się jako lu-
dzie poważni. W swych starannie przygotowanych wypowiedziach nawiązują do 
powszechnie cenionych wartości, które przywołują, używając wyrazów, takich jak: 
„prawda”, „sprawiedliwość”, „naród”, „ojczyzna”, „dobro”. Lubią prezentować się 
jako osoby godne zaufania, pełniące ważną i społecznie użyteczną misję. Obraz, któ-
ry wokół siebie starają się kreować, nie do końca jednak odzwierciedla współczesne 
realia. Trudno szukać dzisiaj polityków idealistów, większość z nich to profesjona-
liści, którzy z uprawiania polityki czy też – jak podają – „z działalności na rzecz 
kraju” uczynili źródło dochodów. Polityka stała się zawodem, a choć w sferze reto-
ryki chętnie odwołuje się do imponderabiliów, jest dziedziną skrajnie pragmatyczną 
i skomercjalizowaną. Daleko jej także od ideału powagi. 

Śmiech od zawsze towarzyszy człowiekowi, stanowiąc przedmiot rozważań 
myślicieli skupiających się na jego aspekcie duchowym, na fi lozofi i, analizujących 
jego psychologię, czy też, na odwrót, wskazujących na jego fi zjologiczny, wręcz 
skatologiczny wymiar. Pomijając kwestie pochodzenia komizmu i jego motoryki, 
chciałabym podkreślić prześmiewczy charakter niektórych elementów współczesnej 
kultury, skupiając się na sferze polityki, którą rozumiem szeroko – jako ogół działań 
zmierzających do zdobycia lub utrzymania władzy. Ta sfera nie jest czymś rzeczo-
wym i uchwytnym, ale wynika z olbrzymiej liczby krzyżujących się działań i praktyk 
ludzi decydujących się na aktywną działalność na tym polu. 

Ta odmienność systemu liberalno-demokratycznego, zakładającego współistnienie 
różnych opcji politycznych i wieloetapowe wyłanianie elit politycznych z ogółu oby-
wateli, prowadzi do pojawienia się konkurencji politycznej oraz charakterystycznego 
rozproszenia władzy. W realiach społeczeństwa konsumpcyjnego władza staje się pro-
duktem, a jej zdobywaniu towarzyszy kompleks zachowań posiadających swoje od-
powiedniki w klasycznych transakcjach kupna i sprzedaży. Specyfi czne „utowarowie-
nie” polityki, realizujące się w żywiołowym rozwoju rozmaitych technik oferujących 
produkty polityczne, jest faktem, którego polskie społeczeństwo doświadcza począw-
szy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest konsekwencją drugiej niepodległości 
oraz demokratyzacji. Nie przekreślając zalet, jakie z sobą niosą doświadczenia ostat-
nich 20 lat, nie sposób nie zauważyć, że zmiany w sposobie uprawiania polityki, jakie 
nastąpiły w tym okresie, nie łączą się z powrotem z tą dziedziną altruizmu. W pełni 
uzmysławia to przegląd wydawnictw poświęconych marketingowi politycznemu, 
dziedzinie, w której krzyżują się politologia i ekonomiczne zagadnienia związane 
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z rynkiem. To „swoisty owoc liberalnej demokracji i pluralizmu politycznego, które-
go kategoriami stały się «towar polityczny», «rynek polityczny», «transakcje rynku 
politycznego», «cena towaru politycznego» i wiele innych”1. 

Obecność polityków w mediach determinowana jest przez szeroko podzielany po-
gląd o związkach tego typu działań z sukcesem wyborczym, a zatem o ich niezbędno-
ści. Konieczność medialnego zaistnienia, zwłaszcza w posiadającej największe moż-
liwości przekazu telewizji, reorganizuje sposoby uprawiania polityki i jej rozumienie, 
unieważniając dotychczasową tendencję do umieszczania jej w sferze powagi.

Zmianę tę dobrze odzwierciedla zdobywający coraz większą popularność termin 
„postpolityka”, wskazujący na koniec epoki wielkich sporów ideologicznych. Miej-
sce debat i polemik programowych zajęły dzisiaj bowiem multimedialne prezentacje 
partii. Ich liderzy wykazują nadmierne zainteresowanie sondażami, swe zachowania 
publiczne, preferencje, a nierzadko i wygląd, modelując zgodnie z oczekiwaniami 
statystycznie defi niowanego elektoratu, utożsamianego coraz częściej z medialnym 
targetem. Władza i polityka, jak wiele innych zjawisk z zakresu współczesnej kultu-
ry, ulega uludycznieniu, w coraz większym stopniu stając się dziedziną zdominowa-
ną przez zabawę i różne – w tym także „wyciszone” – formy śmiechu. 

Współczesne programy publicystyczne przybierają formę przypominającą show, 
a ich informacyjny charakter podporządkowany jest wymogom oglądalności. Stąd 
audycje takie, oprócz kontekstualnej prezentacji faktów, cechuje krótka, lecz burzli-
wa, często niepozbawiona posmaku skandalu wymiana poglądów, prowokacje i przy-
kładanie wagi do fotogeniczności2. Mimo prestiżu i przekonania o opiniotwórczości, 
jakimi się cieszą, nie stanowią one jedynej okazji do medialnego zaistnienia. Ci sami 
politycy uczestniczą równie chętnie w audycjach, których rozrywkowy charakter jest 
bezpośrednio ujawniany. Prezentują w nich swoje pozamerytoryczne umiejętności, 
takie jak na przykład śpiew, taniec i sprawność fi zyczna. Chętnie opowiadają również 
o rodzinie i życiu, przekraczając – często świadomie – granice prywatności. 

Politycy coraz lepiej czują się w roli celebrytów i tak są właśnie traktowani. Przy-
kładem z ostatnich tygodni może być przypadek byłej minister, której działalność na 
polu politycznym i ekonomicznym jest dziś zdominowana przez inne – rozrywkowe 
– aspekty jej aktywności. „Elektryzująca przemiana”3 czy „wielka metamorfoza”4 
Anny Kalaty sprawia, że na ongiś krytykowanej i po trosze wyśmiewanej, a dziś 
„pięknej” pani polityk skupiona jest uwaga mediów: „Ma długie blond włosy, niena-
ganny makijaż, strój «kobiety sukcesu». Niosą ją wysokie szpilki, a na pewnej siebie 
twarzy widnieje sympatyczny uśmiech. I chyba tylko on pozostał z dawnej posłanki 
Samoobrony”5. Poza stałą obecnością w internetowych serwisach plotkarskich, chęt-
nie goszczą ją telewizje: jako „gwiazdę” w programie tanecznym lub w charakterze 
ekspertki od diet, stylu i mody.

1 J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Atla, Wrocław 2001, s. 5.
2 R. Hołda, Kuluarowe gry i zabawy. Czynnik ludyczny w komunikowaniu politycznym, „Zabawy 

i Zabawki”, R. 4, nr 1–4, 2006, s. 113.
3 To naprawdę ona! Elektryzująca przemiana byłej minister, www.tvn24.pl (dostęp: 9.10.2010).
4 Anna Kalata i jej wielka metamorfoza, www. kozaczek.pl (dostęp: 9.10.2010).
5 To naprawdę ona!, op. cit.
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Dzisiejsi politycy to postacie publiczne, którymi media się interesują i których 
życie znajduje się pod obstrzałem fotografów. W pogoni za rozpoznawalnością, któ-
ra może przełożyć się na wysokie miejsce na partyjnej liście wyborczej lub na inny 
rodzaj kariery, ze swojego życia, parlamentarnego i osobistego, czynią niby-nieza-
mierzone „eventy”:

[Kazimierz Marcinkiewicz] postanowił jako pierwszy ekspolityk zostać celebrytą. Co 
i rusz prowokował, by było o nim głośno. Po czym wychodził i ze zdziwioną miną pytał, 
dlaczego dziennikarze się nim interesują, skoro jest już prywatną osobą. Tak ustawił swoje 
relacje z poważną prasą. W taką grę wszedł z bulwarówkami. – Nie był świadomy, jak nie-
bezpieczna to gra – tłumaczą go dziś przyjaciele. – I am 47. Can I dance? Yes, I can, I need, 
I love! – wykrzykiwał rozanielony na swoim blogu, kiedy został dyrektorem w EBOiR 
w Londynie. No to tabloidy sprawdziły, jak bawi się były premier, co i kogo kocha6.

Specyfi czna, zapewniająca popularność gra z nie zawsze poważną prasą sprawia, 
że tak wiele wiemy dzisiaj o romansach, ślubach i narodzinach dzieci czy wnuków 
politycznych notabli. Coraz bardziej oczywiste staje się zacieranie różnic pomię-
dzy politykami a bohaterami popkultury. Faktem jest jednak, że ta nadreprezentacja 
przedstawicieli świata polityki w popularnych mediach budzić może irytację i nie 
zawsze pozytywne komentarze:

Elektorat Marcinkiewicza składa się z ludzi przywiązanych do wartości rodzinnych, 
nic więc dziwnego, że poczuli się oszukani. Dopiero teraz zaczynają dostrzegać, że Mar-
cinkiewicz jest wydmuszką polityczną. Zresztą dla mnie zawsze był purchawką sztucznie 
nadętą przez partyjnych kolegów. Nigdy nie miał nic do powiedzenia, ale media go lubiły, 
bo był sympatyczną lalką Barbie7.

Jak udowadnia przytoczona wypowiedź, komentująca głośny w polskiej polity-
ce „skandal”, nadmierna kokieteryjność polityków w kontaktach z kolorową prasą 
może jednak powodować niepożądane reakcje. Kreować może również opinię poli-
tyka niepoważnego, a ta, mimo wszystko, jest traktowana jako etykieta co najmniej 
kłopotliwa.

Charakterystyczne, że w ciągu ostatnich lat przywykliśmy traktować „dziejącą 
się w mediach” politykę właśnie jako rodzaj programu rozrywkowego, przy czym 
zasadność tego określenia wzmacniana jest przez złudzenie „interaktywności”, któ-
rą daje możliwość skorzystania z czynnego prawa wyborczego. Dobrze obrazuje to 
refl eksja jednego z internautów: „Czwarta władza niepostrzeżenie stała się pierwszą, 
a polityka – ciągłym reality show... O tyle ciekawym, że to my sami wybieramy 
uczestników, którzy w nim wystąpią. Czasem tylko szkoda, że za pomocą sms-a nie 
możemy zagłosować na tych, którzy powinni program już opuścić”8.

Kariera programów typu reality show nie jest typowo polskim fenomenem, 
mieszcząc się w ogólnoświatowym trendzie na „prawdziwą”, emocjonującą, a cza-

6 A. Wojciechowska, Marcinkiewicz. Ostatnie tango w Londynie, „Dziennik”, 4.02.2009.
7 A. Niesłuchowska, Marcinkiewicz – sympatyczna lalka Barbie, www.wiadomości.wp.pl (dostęp: 

9.10.2010).
8 P. Miller, The Catburn Effect, www.ithink.pl/artykuly/aktualnosci/polityka  (dostęp: 25.07.2010).
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sem nawet groźną rozrywkę. Sprawdzone za granicą formaty takich produkcji chęt-
nie kupowane były przez polskie stacje telewizyjne, nie brakuje również rodzimych 
pomysłów. Fakt, iż w ich przebiegu pewien udział miała publiczność, zachęcana do 
podejmowania decyzji poprzez telefoniczne wysyłanie płatnych wiadomości teksto-
wych, sprawił, iż uznano ten typ programów za niezwykle egalitarny, potwierdzający 
możliwości płynące z szeroko ujmowanego pluralizmu. 

Skojarzenia komercyjnego programu ze świętem demokracji, którą to dość pom-
patyczną nazwą obdarza się w wielu krajach dzień wyborów, wykorzystali niektó-
rzy producenci rozrywki. Za oceanem (w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych) 
zaproponowano stworzenie telewizyjnego widowiska, w którym z wykorzystaniem 
doświadczeń zdobytych przy realizacji telewizyjnego show „American Idol” zamie-
rzano wyłonić osobę biorącą udział w bezpośrednim wyścigu o władzę. Północno-
amerykańska wersja tego teleturnieju zakładała udział tak wybranego kandydata 
w wyborach prezydenckich jako reprezentanta tzw. trzeciej partii. Jak szacowano 
– miałby on szansę zachwiania tradycyjnym podziałem sceny politycznej9. W Polsce 
podobna produkcja nie została jak dotąd zaprezentowana, co nie znaczy, że nie po-
dejmowano takich prób. W 2005 roku zorganizowano na potrzeby TV4 casting dla 
chcących wziąć udział w programie, którego tytuł wzywał wprost: „Zostań posłem”. 
Program, adresowany do młodych bezpartyjnych, obiecywał możliwość medialne-
go zaistnienia, publicznego zaprezentowania programu wyborczego i sfi nansowania 
kampanii wyborczej10. Jego widzowie mieli głosować „na najlepszego, ich zdaniem, 
kandydata na posła. SMS-ami decydować, [...] kogo widzieliby jako reprezentan-
ta narodu w parlamencie”11. Interesujące, że program reklamowano, sugerując, iż 
wybór tak wytypowanej osoby będzie lepszy i uczciwszy niż elekcja zawodowych 
polityków, „którzy przez większość Polaków uważani są za zawodowych kłamców, 
hochsztaplerów, złodziei i oszustów”12. Ostatecznie projekt, wzbudzający emocje 
i na starcie okrzyknięty jako kontrowersyjny, nie został zrealizowany. 

Niezależnie od opinii i ocen programów reality show, których formuła – jak się zdaje 
– uległa chwilowemu wyczerpaniu, należy podkreślić, iż kilku ich uczestnikom, także 
w Polsce, udało się rozpocząć karierę parlamentarną, dyskontującą rozpoznawalność, 
jaką zapewnił udział w popularnym, cieszącym się dużą oglądalnością programie. Tym 
samym dołączyli oni do grona sportowców, prezenterów telewizyjnych i dziennikarzy, 
którym start w politykę umożliwiła niezamierzona telewizyjna promocja. 

Atmosferę niechęci i dystansu w stosunku do polityków i polityki wykorzystali 
również producenci gry planszowej „Inwigilacja”, której premiera odbyła się w 2007 
roku. W anonsie dotyczącym tego produktu czytamy:

Gra, która wstrząsnęła polską polityką. Zostań posłem i zmierz się ze swymi kon-
kurentami w ponurej walce teczkami. Gra towarzyska dla całej rodziny – wymagająca 
odrobiny sprytu i dedukcji oraz umiejętności blefowania. Sama rozgrywka jest prosta, 

 9 S. Brenton, R. Cohen, Polowanie na ludzi, tłum. L. Stawowy,  Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA, Warszawa 2004, s. 166–169.

10 M. Nogaj, Z reality show do Sejmu, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Wrocław”, 20.01.2005.
11 „Zostań posłem” – nowy wrocławski reality show, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Wrocław”, 18.01.2005.
12 „Zostań posłem”, 25.01.2005, www.interia.pl (dostęp: 22.06.2010).
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dynamiczna i wciągająca. Przed rozpoczęciem zabawy każdy z jej uczestników losuje 
określoną ilość Afer, dowiadując się przy tym, gdzie, kiedy i co kompromitującego robił 
jego poseł13.

Dodajmy, że gier o podobnej tematyce, dostępnych na wielu platformach, nie 
tylko w Polsce, jest wiele. Niezależnie od intencji autorów są to produkcje utrwa-
lające i upowszechniające wizję „brudnej”, amoralnej polityki, skupionej na zdo-
bywaniu władzy służącej pod osłoną działalności patriotycznej do realizacji nie za-
wsze jasnych interesów. Inną, pokrewną opinią jest przeświadczenie o możliwości 
„stworzenia” polityka poprzez naukę technik perswazji i umiejętne sterowanie jego 
medialnym wizerunkiem. W tym kontekście wspomnieć wypada o dyskusyjnym 
eksperymencie związanym z osobą Piotra Tymochowicza, uwiecznionym w fi lmie 
Marcela Łozińskiego (Jak to się robi, 2006).

Pomoc w zdobyciu popłatnej posady posła stała się nawet przedmiotem misty-
fi kacji. Na portalu www.favore.pl, specjalizującym się w internetowej sprzedaży 
usług, pojawiło się ogłoszenie „PR polityczny, czyli zostań politykiem”. W anonsie 
zawarto też opis proponowanej „usługi”:

PR’owa kreacja polityków 
Obywatelu! w perspektywie nadchodzacych wyborów można spróbować własnych sił 

i walczyc o fotel w sejmie... Wystarczy odrobina wsparcia politycznego ale również nale-
ży mieć do tego przygotowanie merytoryczne które zapewni nasz kurs.

proponujemy profi le: post-komunista, łże-elito-liberał, radio-maryjalista, warchoalicjant.
Każdy z wymienionych profi li zawiera szkolenie z religii, haseł narodowych, czytania 

teczek, obsługi dyktafonow oraz podstawowy zakres wiedzy o przyrodzie.
Zainteresowanych zapraszam do licytacji lub do korespondencji e-mailowej, gdzie 

specjalnie wyszkolony konsultant odpowie na wszystkie pytania i zachęci tych niezdecy-
dowanych !

I TY MOŻESZ STAĆ SIĘ POLITYKIEM ! A KTO WIE MOŻE I KOALICJANTEM!14.

Odnośnik z hasłem „Zostań posłem za 5000 złotych”, odsyłający do tego ogło-
szenia, pojawiał się jako banner w jednym z darmowych programów pocztowych, 
co sprawiło, że przez wielu zostało ono odebrane jako forma reklamy kontekstowej. 
Nie wyklucza to jednak możliwości, iż pierwotnie miał to być rodzaj żartu z ludzi 
wierzących w nieograniczone możliwości współczesnych spin doktorów.

Śmiech z polityków w coraz większym stopniu jest inspirowany przez media. 
W 2006 roku radio RMF FM promowało jedną ze swoich audycji serią billboardów, 
na których umieszczone zostały parodystycznie ujęte postacie, przekształcone na-
zwiska (m.in. Lechosław Gęsiński, Józef Pelagia Rakieta, Jędrzej Flipper) i slogany 
partii politycznych15. Także i w tym wypadku trudno jednoznacznie określić, czy była 
to rzeczywista satyra czy sposób schlebiania publiczności wyraźnie zniechęconej do 

13 www. kuzniagier.pl (dostęp: 1.07.2010).
14 Ogłoszenie nr 12708, www.favore.pl (dostęp: 2.07.2010). Zachowano pisownię i interpunkcję 

oryginału.
15 RMF wyśmiewa polityków w kampanii reklamowej, „Gazeta Wyborcza”, 2.11.2006.
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przedstawicieli władzy i czerpiącej w coraz większym stopniu satysfakcję z ich naj-
słabszych stron. 

To poważne zainteresowanie niepoważną stroną polityki uwidacznia się zwłaszcza 
w internecie. Liczne witryny zamieszczają „śmieszne zdjęcia, śmieszne miny, śmiesz-
ne wypowiedzi”. Powodzeniem cieszą się materiały określane ogólnie jako „polityka 
na wesoło”, którym to szeroko ujmowanym terminem określa się zarówno dowci-
py, jak i cytaty z niefortunnych wypowiedzi lub krótkie klipy (short funny movies) 
obrazujące, jak poza sceną, z dala od kamer i wymuszanej przez nie estetyzacji za-
chowań, wybrańcy narodu odsłaniają swoją twarz: przeklinają, przejęzyczają się lub 
zachowują się w niezbyt stosowny sposób. Nie brakuje materiałów dokumentujących 
„inteligencję naszych polityków”, czyli – jak chcą internauci – jej brak16. Dużą popu-
larnością cieszą się tzw. wpadki polityków. Często dotyczą one byłych prezydentów 
Stanów Zjednoczonych (przede wszystkim Billa Clintona i George’a Buscha juniora), 
ale zamieszczane materiały związane są także z polskimi prominentami. Po ostatniej 
kampanii prezydenckiej Bronisław Komorowski doczekał się przydomka „Pomyłka” 
lub – bardziej z angielska – Error, co w zestawieniu z nazwiskiem kandydata, a także 
prezentowanymi przez niego związkami z tradycją szlachecką dawało efekt komiczny. 

Uwagę zwraca fakt, że wiele dowcipów zamieszczonych na podobnych stronach 
jest anegdotami od dawna znanymi. Ich związki z faktami, które powołały je do 
życia, od dawna zostały zatarte, a one same uległy aktualizacji: w miejsce dziś częś-
ciowo zapomnianych nazwisk niegdysiejszych polityków podstawiono nowe, znane 
z telewizji i pierwszych stron gazet. Okoliczność tę można powiązać ze specyfi ką 
kultury masowej, której związki z folklorem są od dawna znane.

Oprócz zapisu autentycznych przypadków strony internetowe zawierają galerie 
przykładów oczywistych fotomontaży i przeróbek. Manipulacja i kierujące się w stro-
nę karykatury przekształcanie plików grafi cznych lub fi lmów określane są mianem 
photoshoppingu. Nazwa ta wywodzi się od popularnego programu komputerowego 
stworzonego na potrzeby profesjonalnej cyfrowej obróbki zdjęć. Współcześnie jednak 
jest wykorzystywany przede wszystkim przez rzesze amatorów, którym oferuje moż-
liwości ograniczonej jedynie umiejętnościami i fantazją zabawy obrazem. Używany 
jest zarówno do tworzenia grafi k artystycznych, jak i prześmiewczych przedstawień 
celebrytów i polityków. Jego entuzjaści nie kryją, że efekty ich działalności dostarcza-
ją wiele humoru17, a photoshopping „to przede wszystkim świetna zabawa”18.

Podobnym zjawiskiem, koncentrującym się jednak bardziej na reklamie outdoor, 
ale widocznym również w internecie, jest subvertising. Portale internetowe poświę-
cone związanej z nim tematyce podkreślają, że termin ten jest składanką dwóch wy-
razów, pochodzących z języka angielskiego: subvert (obalać) i advertising (reklama). 
Polega ono na przejmowaniu legalnie wywieszonych plakatów, znajdujących się na 
nich sloganów bądź znaków fi rmowych, w celu prześmiewczego zdeformowania, 
przeinaczenia (odwrócenia) ich wymowy. W wypadku przekazów o treści politycznej 
(np. billboardów) zmiany mogą dotyczyć wizerunku polityka lub hasła. Przerabiane 

16 Zob. np. www.smieszny.net/teksty (dostęp: 22.07.2010).
17 A. Kubieniec, Photoshopping – nowa subkultura?, „PSD Photoshop Magazyn”, nr 10, 2005.
18 Ibidem.
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są one w sposób spontaniczny lub zaplanowany niezależnie od tego, która opcja poli-
tyczna sfi nansowała ich prezentację. Nielegalność i konkretne zagrożenie dodają tej 
akcji posmaku. Przez swoich zwolenników subvertising określany jest jako praktyka 
oporu, sprzeciw wobec konsumeryzmu, antykomercyjna prowokacja, której celem 
jest pobudzenie refl eksji, uświadomienie konsumentom dóbr i idei tego, jak bardzo 
zostali oszukani. Podkreśla się, że jest środkiem służącym do demaskowania przy-
musu, związanego z rynkiem sztucznie kreowanych potrzeb. Jest oczywiście krytyką 
pełną humoru. Jej celem jest zachęta do sabotowania konsumpcji i konsumpcyjne-
go stylu życia: „Subvertising jest Sztuką Kulturalnego Oporu. Jest nią «pisanie na 
ścianie», nalepka na słupie latarni ulicznej, skorygowane teksty billboardów, spoof 
koszulki; a także masowy akt nieposłuszeństwa partii ulicy. Jego podstawowy proces 
włącza, przedefi niowuje lub nawet odbiera środowisko korporacyjnej bestii”19. 

Subvertising może przybierać różne formy. Najprostsza i pierwotna w stosunku 
do pozostałych polega na dorysowywaniu do fotografi i, umieszczonej na plakacie, 
pewnych elementów, takich jak wąsy, rogi, częściowe zamalowywanie uśmiechu, zę-
bów, dorysowywanie krostek, pieprzyków, zeza, okularów itp. Podobnie można po-
stąpić z tekstem znajdującym się na plakacie: można coś do niego dopisać bądź jakiś 
jego fragment zamalować. Po ostatnich wyborach prezydenckich, przegranych przez 
Jarosława Kaczyńskiego, na jednym z plakatów zamalowano fragment pierwszego 
wyrazu z wyborczego sloganu, otrzymując wieloznaczny w swej wymowie tekst sta-
nowiący komentarz do rezultatu tych wyborów i dominacji Platformy Obywatelskiej 
w polskim życiu politycznym: „PO jest najważniejsza”.

Fascynacji subvertisingiem, uznawanym za nowy rodzaj anarchizującej sztuki 
ulicznej, towarzyszy nurt krytyczny, wskazujący, że komiczna przeróbka korpora-
cyjnych, w tym także politycznych symboli nie jest faktycznym sposobem ich unie-
ważnienia. Wbrew intencjom, działania artystyczne, które wykorzystują je jako two-
rzywo, w rzeczywistości nie przyczyniają się do kontestacji systemu, ale utrwalają 
go poprzez nadawanie jego symbolom wtórnego, niezamierzonego i niepotrzebnego 
rozgłosu. W rzeczywistości subvertising popiera to, co próbował zniszczyć20. Osta-
tecznie zjawisko to jawi się po prostu jako zabawa.

Wielość amatorskich stron internetowych, podejmujących tematykę politycznego 
komizmu, powtarzalność dowcipów i scenek, kopiowanych i przenoszonych z jednej 
witryny na drugą, duża liczba odwiedzających i komentujących zgromadzone na stro-
nie materiały, świadczy o dużym zapotrzebowaniu na podobną tematykę. Zaintere-
sowanie to próbują wykorzystać do własnych celów politycy. Internet staje się coraz 
bardziej cenioną platformą, przydatną w coraz większym stopniu w kampanii wybor-
czej. Trend ten wyraźnie zarysował się w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich 
w Polsce, pod wieloma względami nietypowych i mniej widocznych niż zazwyczaj. 
Sztaby wyborcze zadbały jednak, aby ich kandydat zaistniał w internecie: zorganizo-
wano „osobiste” strony internetowe, na których można było umieszczać komentarze 
i pliki z poparciem, odpowiednie fi lmy znalazły się na najbardziej popularnych, a od-
nośniki ze stron polityków kierowały na najpopularniejsze portale społecznościowe, 

19 www.subvertising.org (dostęp: 22.07.2010).
20 Ibidem.
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na których kandydat był oczywiście zarejestrowany. Ważnym, choć nieformalnym 
elementem kampanii były blogi prowadzone przez politycznych przyjaciół kandyda-
ta, pozornie prezentujące ich indywidualne opinie, w praktyce prezentujące strategię 
partyjną. Nie stroniły one od komentarzy ośmieszających przeciwnika.

Ważność internetu i nieofi cjalnych, tworzących się tam spontanicznie wspólnot 
śmiechu zauważona została przez twórców reklamy i nadawców propagandy, którzy 
stosują nowe techniki naśladownicze, które można uznać za niezależnie tworzoną 
„sztukę oporu”21. Przy okazji drugiej tury tegorocznych wyborów prezydenckich 
(2010) na jednym z portali internetowych pojawiła się „Wyborcza galeria Marka 
Raczkowskiego” – seria czterech rysunków wykonanych charakterystyczną kres-
ką przywodzącą na myśl stale publikowane przez tygodniki opinii grafi ki, będące 
satyrycznym komentarzem do aktualnych wydarzeń politycznych. Dopiero bliższy 
ogląd ujawniał zamieszczony napis, informujący, iż jest to „Publikacja fi nansowa-
na ze środków Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego”. Zawierała ona rysunki nawiązujące do hasła wyborczego kandydata 
(„Zgoda buduje”) oraz do pewnych elementów jego wizerunku. Przede wszystkim 
jednak w sposób zabawny, ale deprecjonujący, przedstawiała konkurenta byłego dziś 
marszałka Sejmu – stojącego na gruzach mozolnie wznoszonego przez innych domu. 
Wymowa tego dość oczywistego symbolu dodatkowo podkreślona została umiesz-
czoną w ruinach, smętnie wyglądająca fl agą narodową.

Chociaż śmiech, a nawet drwina w polityce (i z polityków) jest dla nas czymś 
oczywistym, niebudzącym na ogół obiekcji, należy zdać sobie sprawę, że jest to efekt 
dłuższego procesu, który swój aktualny wymiar przyjął w momencie komercjalizacji 
polityki. Uruchomiła ona skomplikowany mechanizm współzawodnictwa, którego 
stawką jest władza, traktowana w kategoriach ekonomicznych jako zapłata22.

Epoka średniowiecza prezentowała skomplikowany, zmieniający się w czasie sto-
sunek do śmiechu, który ewoluował od potępienia, wynikającego z antycypowanej 
jego diaboliczności, po aprobowany stan ducha charakterystyczny dla nabożności 
franciszkańskiej. Uznawano śmiech za bardzo nieprzystojny, obraźliwy, związany 
z ciałem i seksualnością. Pojawienie się śmiechu wiązano z występkiem Adama. Hil-
degarda z Bingen pisała:

W grzeszeniu jednak do jego szpiku i lędźwi wpełzł rodzaj wiatru biorącego się ze 
złości wężowej, który jest nawet dziś u każdego człowieka. I z tego wiatru nabrzmiewa-
ła śledziona i niestosowna radość, śmiech i rechot są wzbudzone. [...] Bowiem tak jak 
w zgrzeszeniu Adama jego święta i cnotliwa natura płodzenia została zmieniona na śmiech 
i rechot. Albowiem niestosowna uciecha i śmiech mają pewien związek z rozkoszą cieles-
ną, a to stąd, że wiatr, który wzbudza śmiech powstający ze szpiku człowieka, wstrząsa 
lędźwiami i organami wewnętrznymi23.

21 F. Denhan, Legalna i nielegalna sztuka w przestrzeni publicznej, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 9, 
2009, s. 291.

22 J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego..., s. 6.
23 P. Kaiser (red.), Hildegardis Causae et curae, Lipsiae 1903, cyt. za: J.S. Wasilewski, Tabu, Wy-

dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 135–136.
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Śmiech w zaprezentowanym wyżej ujęciu przeciwstawiano radości, wynikającej 
z pewności zbawienia, która mogła być udziałem błogosławionych i świętych. Am-
biwalentny stosunek do śmiechu, świadomość jego związków z człowieczeństwem, 
ale i z grzechem, sprawiały, iż toczono poważne teologiczne dysputy, by ustalić, czy 
Chrystus śmiał się przynajmniej raz w życiu24. Chociaż teologia i literatura dworska 
umiarkowanie w śmiechu przedstawiała jako cnotę, nie należy mniemać, że średnio-
wiecze było okresem tylko pełnym powagi. Radość, humor i komizm w wielu swoich 
odmianach, także rubasznych i obscenicznych, charakterystyczne były dla warstw 
plebejskich, tworząc nieofi cjalny nurt żywiołowej kultury śmiechu25. Zmiany w kul-
turze warstw wyższych dokonały się jednak dopiero w XII wieku, kiedy to pojawił 
się akceptowany śmiech, którego przedmiotem była osoba monarchy. Przywilej ten 
był jednak reglamentowany: posiadał go jedynie zawodowy błazen. Skomplikowana 
symbolika tej postaci, którą potraktować można jako odmianę kulturowej, dla nie-
których wręcz archetypicznej26 kategorii trickstera, wskazuje jednak, iż śmiech z kró-
la nie był sprawą zwyczajną, lecz dopełnieniem mistycznych asocjacji związanych 
z władzą, koncentrującą się i personalizowaną w jego osobie. Od króla oczekiwano, 
że swoim istnieniem zapewni urodzaje i dobrobyt. Jego władza uznawana była za 
niezbędną, za regulator procesów kosmicznych. Funkcja królewska traktowana była 
zatem z całą powagą i posiadała wyraźnie odczuwalny, sakralny wymiar.

Zaprezentowany wyżej dłuższy wywód w konfrontacji z rzeczywistością XXI 
wieku dobrze ilustruje charakter zmian, jakie zaszły w ciągu kilku stuleci nowożyt-
ności. Współczesny stosunek do władzy, o którym wiele mówią przytoczone wyżej 
przykłady, jest rezultatem ewolucji, która dogłębnie zmieniła rozumienie władzy. Pro-
ces laicyzacji, którego konsekwencją było między innymi rozdzielenie się religii i mo-
ralności od nauki o państwie, rozpoczął się w okresie renesansu, zmieniając w ciągu 
następnych wieków sposób jej postrzegania i stosunek do niej. Jego skutkiem była nie 
tylko sekularyzacja stosunków społecznych, ale również – od czasów Machiavelle-
go – instrumentalne i manipulacyjne traktowanie polityki. Niepostrzeżenie przeszła 
ona ze strefy sacrum w – dosłownie – profanum. Skutki tych zmian można dostrzec 
w przypadku wypowiedzi charakteryzujących politykę – a nie jest to komplement – 
jako dziedzinę cudów, jako obszar manipulacji i strefę realizacji niepewnych moralnie 
interesów. W dzisiejszej władzy nikt już nie upatruje ostoi kosmosu.

Rozbieżność pomiędzy deklarowanymi, górnolotnie formułowanymi celami poli-
tycznymi a rzeczywistością jest naturalną przestrzenią, w której pojawia się śmiech: 
zarówno ten intencjonalny, jak i niezamierzony. Nie zgadzam się z badaczami wska-
zującymi, że posiada on jedynie bardzo ograniczone działanie korygujące i wy-
chowawcze27. To prawda, ośmieszenie może być traktowane jako rodzaj represji28. 

24 J. Le Goff, Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2007, s. 198.

25 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. 
A.A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 60.

26 M. Caroll, The Trickster as Selfi sh Buffoon and Culture Hero, „Ethos”, vol. 12, no. 2, 1984, s. 105.
27 K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, PWN, Warszawa 1985, s. 33.
28 Ibidem, s. 27–28.



184 Renata Hołda

Jednakże przybierające różne formy żarty, dowcip, ironia lub wprost – wyśmianie, 
niekoniecznie odzwierciedlają wyższość społeczną czy intelektualną osoby „wy-
chowującej”. W rzeczywistości sytuacja kulturowa, jaka wytwarza się w momencie 
pełnej śmiechu krytyki władzy – politycznej i biurokratycznej, jest bardziej skompli-
kowana i niejednoznaczna.

Michel Foucault wskazał, że władza sprawowana jest w łańcuchu lub sieci, po 
której „jednostki nie tylko krążą, ale też zawsze znajdują się w pozycji, która każe im 
zarazem władzy podlegać i ją sprawować. Nigdy nie są bezwładnym czy bezwolnym 
obiektem dla władzy, zawsze są jej trybami”29. Metafora ta obrazuje fakt, iż władza, 
choć bynajmniej niedzielona sprawiedliwie, działa nie tylko „z góry na dół” – od 
osób usytuowanych w jej centrum do mas, ale również w odwrotnym kierunku, re-
alizując w ten sposób skomplikowane i nieoczywiste społeczne stosunki dominacji 
i podległości30. Podejmując to porównanie, powiedzieć można, że jedną z technik 
realizowania najbardziej peryferyjnej formy władzy jest śmiech: żart, kpina i satyra. 

Śmiech, któremu na ogół daleko do wesołości, za to niewolny od sarkazmu, syg-
nalizujący dystans do władzy, której brak można sobie wyobrazić, pełni rolę niefor-
malnego regulatora polityki. Władzę, o której mówi się z ironią, władzę ośmieszaną 
dzieli tylko krok od władzy, którą uważa się za skompromitowaną, a taka nie może 
liczyć na poważanie i poparcie. Trudno uchwycić bezpośrednie oddziaływanie śmie-
chu, zwłaszcza że funkcjonuje w strefi e, która bywa z premedytacją „niezauważana” 
lub ignorowana. Istnieje jednak i wpływa na publicity, kreując społeczny odbiór, na 
który politycy i związani z nimi specjaliści nie mają większego wpływu. 

29 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, tłum. M. Kowalska, 
KR, Warszawa 1998, s. 39.

30 Ibidem, s. 43. 
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