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  Jan, lat 36. Na Gran Canarię wybrał 
się z kolegami, żeby, jak mówi, ,,od-
począć od wiecznie zrzędzącej żo-
ny”. W końcu tu może oddać się za-
jęciom, które lubi najbardziej – podry-
waniu pięknych dziewcząt oraz spo-
żywaniu alkoholu w nieograniczonej
ilości. Anna, lat 25. ,,Lubię chodzić 
na dyskoteki. Mogę się dzięki temu 
wystroić. Krótka spódniczka, wyso-
kie szpilki i pełen makijaż – to mój 
strój wyjściowy!”. Mariusz, szef du-
żej firmy, po stresującym tygodniu 
w pracy znajduje ukojenie w najmod-
niejszym klubie. ,,Tu nie obowiązują 
żadne reguły, wszystkie chwyty są 
dozwolone” – mówi. Dla Agnieszki, 
lat 20, relaks to wielki talerz spaghet-
ti, a na deser lody. Wyznaje, że bez je-
dzenia nie potrafi się zrelaksować.
  Wymienione przeze mnie sytuacje 
nie stanowiły – choć mogłyby –  scen 
z tak modnych ostatnio w Polsce se-
riali paradokumentalnych. Na czym 
polega ich fenomen? Według niektó-
rych na specyficznym formacie, we-
dług mnie jednak – na odwoływaniu 
się do najniższych ludzkich instynk-
tów i znanych nam wszystkim popę-
dów i potrzeb. Bohaterowie zachowu-
ją się tak, jakby nie dotyczyły ich regu-
ły normalnych ,,śmiertelników”. Kłót-
nie, awantury, rubaszne żarty czy nad-
mierne przywiązywanie wagi do je-
dzenia oraz picia przewijają się we

,,Ukryty Bachtin”, ,,Dlaczego Bachtin”, ,,Pamiętniki 
z Bachtina”. Teoria karnawalizacji Michaiła Bachtina 
a polskie seriale paradokumentalne.

W obronie mainstreamu
  Ostatnimi laty wśród moich rówieś-
ników bardzo rozprzestrzeniła się mo-
da na „elitarność”. Od wielu moich
znajomych, którzy podobnie jak ja, 
zajmują się filmoznawstwem, bardzo 
łatwo można usłyszeć zachwyty nad
skomplikowaną, przepełnioną artyz-
mem twórczością Tarkowskiego, wie-
le osób deliberuje nad surrealizmem
Lyncha, ewentualnie, choć bez więk-
szych zachwytów, mówi się o post-
modernistycznej twórczości Tarantino. 
Natomiast absolutnie nikt nie przy- 
znaje się do wstydliwej sympatii dla 

  Dla mnie – uciec od rutyny codzien-
ności, siedzieć w cieniu drzewa i pić 
czerwone wino – to chwila szczęśli-
wa. I jeszcze spotkać ludzi do nieprzy-
muszonej, pozbawionej wyraźnego
aktorstwa rozmowy... To rzecz trochę
dziwna – że są miejsca, w których spo-
tyka się Polaków innych od tych, po-
jawiający się w ciągle tej samej kon-
figuracji – usilnie grających swoją
rolę albo patrzących spode łba – na
tych wszelkich Dniach Polskich, orga-
nizowanych z tym samym od lat pro-
gramem, czyli z kompletnym brakiem
pomysłu na dostarczenie ich uczestni-
kom szczerej radości.

  Imieniny pani Janiny Stencel, urzą-
dzane każdego roku, to dla dużej gru-
py osób wydarzenie wpisane w kalen-
darz spotkań kulturalnych. Wydaje mi 
się, że tegoroczne było najlepsze (cho-
ciaż na pewno takie same powtarzały
się w przeszłości). Myślę tak, ponie-
waż pamiętam sprzed kilku lat i takie, 
które chciały naśladować owe wszel-
kie Dni Polskie – z tańcami ludowymi 
na zaimprowizowanej scenie i wystę-
pem polonijnych śpiewaków, co wed-
ług mnie mało miało sensu. Także 
przyjęcia w restauracji nie miały tyle 
swobodnej radości, ile ma dla mnie 
miejsce w cieniu drzewa, czerwone 

wino i prowadzenie nieprzymuszo-
nych rozmów.
 W tym roku jednym z „punktów pro-
gramu” było pożegnanie pana konsu-
la Czapli, który kończy urzędowanie 
w Vancouver. Kiedy jego odejście na-
stąpi, nie wiem. Związane jest to praw-
dopodobnie z mianowaniem jego na-
stępcy, co być może nie nastąpi tak
szybko, gdyż Minister Spraw Zagra-
nicznych RP ma aktualnie inne spra-
wy na głowie.
  A główna postać uroczystości – Sza-
nowna Solenizantka? Od lat jest taka 
sama, pełna energii – w ogóle się nie 
zmienia.                                     (A. J.)

wszystkich odcinkach, niezależnie od 
nazwy serialu. 
  Brzmi znajomo? Michaił, lat 74. 
,,Już w średniowieczu ludzie przeja-
wiali tendencję do porzucania ogól-
nie obowiązujących reguł w określo-
nym czasie. Czas ten nazywany był 
karnawałem, i dopuszczał odwróce-
nie ról społecznych na pewien okres. 
Najistotniejsza stawała się wówczas 
zabawa, a przede wszystkim karnawa-
łowy śmiech, który uwalniał od trosk 
i lęków dnia codziennego”.
 Mimo iż Michaił Bachtin w swoich 
wybitnych dziełach opisywał czasy
średniowiecza, inspirując się twór-
czością François Rabelais’go, jego za-
łożenia dotyczące reguł rządzących 
ludzkim życiem są nadal aktualne. 
Podstawowe cechy karnawału wy-
mienione przez rosyjskiego literaturo-
znawcę obejmują czasowe zawiesze-
nie zasad obowiązujących w społe-
czeństwie na rzecz całkowitego ich 
odwrócenia (przykładem może być tu
błazen koronowany na króla karnawa-
łu), zdominowanie ludzkich aktyw-
ności przez potrzebę śmiechu (który 
wyzwala z lęków oraz łączy wszyst-
kich bez względu na status społeczny 
czy pochodzenie) oraz przywiązywa-
nie ogromnej wagi do tak zwanego 
,,dołu materialno – cielesnego”, do-
czesnych uciech oraz jedzenia i picia. 
Ostateczna implementacja reguł kar-

nawału znalazła miejsce właśnie w se-
rialach paradokumentalnych. Tu wszel-
kie chwyty są dozwolone, a żadne od-
stępstwa od normy nie dziwią. O po-
pularności tej rozrywki świadczy ilość 
dostępnych wariantów – rodzinny, wa-
kacyjny, a nawet weselny. Dlaczego
tak bardzo lubimy je oglądać? Może 
dlatego, że czujemy się lepsi od boha-
terów? A może widzimy w nich włas-
ne odbicie? Podejrzewam, że Bachtin 
byłby bezwzględny – ,,nie ma uciecz-
ki od karnawału i jego zasad. Jest 
wszechobecny. Obejmuje wszystkie 
warstwy społeczne, nie pozostawia 
nikogo obojętnym. Wszyscy w nim 
uczestniczymy, czy nam się to podoba 
czy nie.”
  Dobrze, że ten wybitny rosyjski kry-
tyk nie doświadczył tak niskiego u-
padku sztuki. A ja? Uciekam od kar-
nawału. Wyłączam telewizor. 

Przyjęcie imieninowe w West Vancouver

spełniających potrzeby masowej pub-
liczności blockbusterów, a nawet do 
ich oglądania czy poddawania chociaż 
delikatnej analizie. Nie będę ukrywać, 
że ta kwestia bardzo mnie zastanawia. 
Dlaczego tak trudno przyznać się nam 
do zainteresowania kinem rozrywko-
wym? Czy zamiłowanie do superbo-
haterów lub agentów specjalnych au-
tomatycznie odejmuje nam dziesięć 
punktów od ilorazu inteligencji? Jest 
to dla mnie niezmiernie istotne, ponie-
waż zagadnienia związane z kinem 
głównego nurtu leżą w kręgu moich 
zainteresowań badawczych i nigdy 
nie postrzegałam go jako czegoś gor-
szego. Nie wypierałam się go, jak 
wstydliwej choroby.

  Myśl o kondycji mainstreamu poja-
wiła się u mnie po przeprowadzeniu 
zajęć w ramach Koła Filmoznawców, 
na których poruszyłam temat super-
bohaterów. Na sali było około dwu-
dziestu młodych, wykształconych lu-
dzi, każdy z pasją do kina. To co wy-
warło na mnie największe wrażenie, 
to sposób w jaki toczyła się dyskusja. 
Większość z nich swoją wypowiedź 
zaczynała od wyraźnego podkreśle-
nia, że „co prawda nie ogląda takich 
filmów, ale...” i tu zaczynały się do-
kładne opisy fabuł obrazów super-
bohaterskich, ich genealogii, punktów 
zbornych z komiksowymi pierwowzo-
rami i innymi szczegółami, o których 
tylko ktoś bardzo zainteresowany te-
matem mógłby wiedzieć. Taki prze-
bieg naszej prawie naukowej dysputy 
niezwykle mnie zadziwił i spowodo-
wał, że dokładniej zaczęłam przyglą-
dać się naszym rozmowom na ten 
temat.
  Postanowiłam dotrzeć do przyczyn 
tego ostentacyjnego wypierania się ki-
na głównego nurtu. Chciałam zrozu-
mieć, czym dla moich znajomych 
z kręgu akademickiego, jest sztuka 
filmowa. Właśnie – sztuka! Wydaje 
się, że większość moich rówieśników,
a co muszę wyznać z lekką nutką 
wstydu, także ja, zapomnieliśmy, że 
kino u swoich korzeni niewiele miało 
wspólnego z działalnością artystycz-
ną. Reżyserzy nie byli wielkimi twór-
cami, a tylko skromnymi rzemieślni-
kami, natomiast ich wytwory były za-
ledwie jarmarczną rozrywką dla niż-
szych warstw społecznych. Zadaniem 

kina było (i nie ma się co oszukiwać 
– jest po dziś dzień) przyciąganie 
przed ekrany jak największej liczby 
publiczności, która jest gotowa zapła-
cić za ten rodzaj spędzania wolnego 
czasu. Dopiero Europa była gotowa 
uznać artyzm twórców kina, a ich
wytwory przyrównać do pozostałych 
dzieł sztuki. Jeżeli spojrzeć na tę zmia-
nę postrzegania pozycji reżyserów 
z perspektywy historii, nie wydarzyło 
się to znowu aż tak bardzo dawno 
temu. Jednak było to wystarczająco 
dawno, by moje pokolenie pozwoliło 
sobie o tym zapomnieć. Ta krótka pa-
mięć umożliwia nam przecież pod-
niesienie poczucia własnej wartości 
wśród pospolitych „zjadaczy popcor-

nu”. W końcu dopiero na ich tle mo-
żemy objawić nasze krytycznofilmo-
we ambicje i dać popis własnej eru-
dycji. Nie dbamy o to, że demonstro-
wanie naszych rzekomych atutów jest 
równocześnie świadectwem własnej 
ignorancji.
  Lekceważenie mainstreamu jest jed-
noznaczne z lekceważeniem ogrom-
nej części współczesnej kultury. Jest 
to jeszcze bardziej widoczne, jeśli na
sztukę głównego nurtu spojrzy się 
właśnie przez pryzmat kina – najbar-
dziej demokratycznej ze wszystkich
sztuk. Twórczości, która najszybciej 
reaguje na zmiany w ustroju społecz-
nym i politycznym, która posługując 
się stałym zestawem chwytów ma 
moc oddziaływania niemal na każde-
go człowieka pod każdą szerokością 
geograficzną. Filmy należące do głów-
nego nurtu pozwalają szerokim ma-
som na udział w kulturze dostosowa-
nej do ich potrzeb i możliwości od-
biorczych. Kino bowiem nikogo nie 
wyklucza. Dlaczego więc my chcemy 
koniecznie usunąć je z przestrzeni aka-
demickiej? Czy już przez sam swój
zasięg nie należy jej się zaintereso-
wanie i poddanie pod wyzutą z u-
przedzeń dyskusję? W końcu z kinem 
głównego nurtu jest jak z pornogra-
fią, każdy widział, ale nie każdy się do 
tego przyznaje. Szkoda żeby za spra-
wą naszej hipokryzji i wydumanego 
poczucia wstydu ignorować tak o-
gromną część współczesnej kultury. 
Moim zdaniem byłaby to ogromna 
strata.
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