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  Nie lubię nawet mundurów. Dzia-
dek Władek szedł z Andersem, a jego 
szwagier, brat babki Marii, walczył 
jako pilot o Anglię i to napawa mnie 
rodzinną dumą, bo to było wtedy, gdy 
była taka potrzeba. Mam zdjęcie, gdy 
obaj, umundurowani, idą londyńską 
ulicą i wygląda to dobrze. Ale tak po-
za tym… Wiem, że to nielogiczne, że 
ktoś musi walczyć, bronić, stać na stra-
ży itd. Jednak, mówiąc najogólniej, 
nie mogę pozbyć się myśli, że dobro-
wolne przywdziewanie munduru wią-
że się z określonymi uwarunkowania-
mi psychologicznymi, które nie są mi 
bliskie. W filmie „Trzęsienie ziemi” 
jest postać, która daje do myślenia 
– Jody, kierownik sklepu i szerego-
wiec Gwardii Narodowej, który ma-
rzy o tym, żeby móc pokazać swoją 
władzę, wynikającą z posiadania bro-
ni. 
 Pomijając uwarunkowania politycz-
ne, istniejące realnie na świecie zło,
żołnierstwo ma w swoim job descrip-
tion zabijanie, co w swoim głębokim 
sensie jest także złem. Owszem, praw-
dopodobnie nie ma jakby innej moż-
liwości zwalczania zła, jak odpowia-
danie na nie złem (mimo że chrześci-
jaństwo uczy „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj”) co 
jednak nie może zmienić faktu, że zło 
jest złem. Idealizm? You may say I’m 
a dreamer/ But I’m not the only one.
 Ten filozoficzny idealizm jest zresz-
tą konsekwentny: jestem pozbawiony 
chęci zemsty. Zatrząść się ze złości 
potrafię, pięści zacisnąć mogę, ale ży-
czenia zła dla kogoś nie mam. Stąd też 
bliski jestem w swoich przekonaniach 
idei pustego piekła. Nie jestem w tym 
odosobniony, poważne refleksje w tej 
kwestii głosił m.in. Jan Paweł II. My-
ślę zresztą, że każdy człowiek wierzą-
cy powinien rozmyślać o tym i innych
sprawach najważniejszych, a nie urzą-
dzać heretyckie manifestacje niby wia-
ry i heretycko wierzyć w chrześcijań-
stwo narodowe. I powinien patrzeć 
w wieczorne niebo i myśleć o tych 40 
latach świetlnych, których pokonanie 
dzisiejszym odrzutowcem zajęłoby 
44 miliony lat… 
- Czym się zajmujesz?
- Pisaniem. Czasem piszę dla pienię-
dzy do dużych gazet w Polsce. Raz 
dla pieniędzy napisałem jednoaktów-
kę do tutejszego teatru, co pewnie po-
wtórzę... Ale przede wszystkim piszę 
dla, jak to się mówi, zdrowia psychicz-
nego.
 Problem z lekarzami polega na tym, 
że prawie żaden nie rozumie melan-

cholii. Chyba jeden tylko Antoni Kę-
piński dobrze wiedział jak wygląda to
cierpienie. Większość zaś ma o tym
ogólną teoretyczną wiedzę, która nie-
jednokrotnie zbliża się do popularne-
go, obiegowego, prymitywnego prze-
konania, że melancholia to w istocie 
zmanierowanie, którego atrybutami 
są mniej więcej wachlarz i sofa. Ob-
sypany nagrodami, wspomniany już 
film Larsa von Triera mógłby pomóc
zrozumieć tę chorobę. Kirsten Dunst, 
która otrzymała w Cannes nagrodę
dla najlepszej aktorki, jest w tym dzie-
le naprawdę doskonała.
 Tak czy inaczej zauważam, że dok-
tor Cheng patrzy na mnie z zaintere-
sowaniem, że przestaję być tylko jed-
nym z pacjentów. To pisanie najwy-
raźniej zrobiło na niej wrażenie. Przy-
puszczam, że nigdy nie słyszała o teo-
rii dezintegracji pozytywnej Kazimie-
rza Dąbrowskiego, ale zdaje się, że jej
myśli zaczęły krążyć po podobnym 
obszarze.
- Słyszysz głosy, których inni nie sły-
szą? Widzisz, czego inni nie widzą?
 Myślę sobie, że gdybym nie słyszał, 
czego inni nie słyszą – nie widział, 
czego inni nie widzą – to nie zajmo-
wałbym się pisaniem. Słyszę na przy-
kład język ludzi, który jest dla mnie
jak kwestionariusz osobowy. Słucha-
jąc kogoś, wiem o nim, o jego prze-
szłości i teraźniejszości, bardzo dużo. 
Ludzie nie zdają sobie sprawy jak de-
maskuje ich język. Wydaje im się, że 
mówią „normalnie”, że ich mowa nie 
może ujawnić dajmy na to partyjnej 
przeszłości, komunistycznej indoktry-
nacji czy choćby atmosfery rodzinne-
go domu. Może. Ktoś mówi, a ja wi-
dzę jego dom bez książek. Ktoś sili się 
na dowcip, na tak zwany luz, a ja sły-
szę do jakiej organizacji należał za 
młodu. A kiedy wychodzę na Com-
mercial Drive, widzę za każdym ra-
zem dziesiątki niesamowicie cieka-
wych rzeczy… 
 Ale przecież tego nie powiem. Mu-
siałbym rozgadać się o literaturze, 
prawdopodobnie zahaczyć w jakimś 
stopniu o polski romantyzm… Mówię 
więc, że nie słyszę żadnych głosów, 
których inni nie słyszą i żadnych wizji 
nie mam. Doktor Cheng jest uspoko-
jona i daje mi w nagrodę valium na u-
spokojenie. Po czym mówi mi, żebym 
zadbał o siebie, i odchodzi. Za pół go-
dziny zobaczę, że nie tylko przestało 
padać, ale nawet słońce wyjrzało. 
  W autobusie jedzie kilka osób, które 
wyglądają tak, jakby było im wszyst-
ko jedno. 

  Wed³ug przekazów kultury popular-
nej ma³a dziewczynka w g³ębi serca 
zawsze marzy³a, by być księżniczk¹… 
Jednak wspó³cześnie księżniczka za-
rezerwowana jest dla w¹skiej grupy,
niezbyt zainteresowanej wspó³czes-
nym światem – obecnie ma³a dziew-
czynka częściej chce być modelk¹, pio-
senkark¹, lub aktork¹… Karocę z bia-
³ymi rumakami zast¹pi³a limuzyna i 
Hummer, bal zamieni³ się w imprezę 
w modnym klubie z sekcj¹ dla vipów, 
sukienki nie daje dobra wróżka, tylko 
Karl Lagerfeld albo Stella McCartney, 
a buty koniecznie od Louboutina lub 
Blahnika, żadne tam szklane pantofel-
ki! Dzisiejszy schemat Kopciuszka 
może przedstawiać m³ody mieszka-
niec dowolnego miasta na świecie, po-
siadaj¹cy dostęp do Internetu i aparat 
cyfrowy. Mowa tu o blogerze, bloge-
rze modowym. Internet pozwala dziś 
kreować nowe wzory marzeń, nowe 
wzory do naśladowania i nowe sposo-
by ich tworzenia i powielania. Bloger 
zaś jest twórc¹ i powielaczem takich 
w³aśnie marzeń, nie trac¹c jednak swej 
pozornej autentyczności w oczach od-
biorców, tak jak to się dzieje w pismach
o modzie czy w telewizji.
  Blog, czyli internetowy pamiętnik 
o dowolnej treści, w którym każdy u-
żytkownik zamieszczać może swoje 
lub skopiowane zdjęcia, filmy, muzy-
kę i s³owa. Szafiarka odnosi się jed-
nak do określenia użytego przez jedn¹
z najbardziej znanych polskich bloge-
rek modowych i obejmuje sob¹ jedy-
nie osoby tworz¹ce blogi, na których
zamieszczaj¹ swoje amatorskie zdjęcia
we w³asnych stylizacjach, w odzieży
z w³asnej szafy, często będ¹cej połą-
czeniem ubrań z sieciowych sklepów
takich jak H&M i odzieży z second-
-handów. Ponadto szafiarkami określa 
się również osoby zamieszczające swo-
je indywidualne stylizacje na forach 
internetowych, czym nie będziemy się 
tu zajmować. Blog modowy natomiast 
jest szerszym pojęciem, odnoszącym
się do znacznie szerszej dzia³alności 
pamiętnikarskiej w zakresie mody, a 
przede wszystkim ujmuj¹cym zagad-
nienie z perspektywy, gdzie różne je-
go formy wspólnie kreuj¹ tożsamość 
czytelników i autorów. Wpisawszy w 
przegl¹darkę Google.com has³o „fa-
shion blog” otrzymamy oko³o 115 mi-
lionów wyników, wpisuj¹c zaś „blog 
moda” jest to aż 286 000 000 rezulta-
tów.
  Fotografię uważam za g³ówny śro-
dek przekazu i podstawowy sens blo-
gów modowych, jest to bowiem sfera 
przede wszystkim wizualna, estetycz-
na, gdzie obraz jest podstaw¹. Blog nie 
może operować zdjęciami uważanymi
za obiektywne, nie mia³by wówczas
przekazu, a co za tym idzie, sensu. Jak 
pisze Krzysztof Olechnicki, fotografia 
jest wynikiem syntezy: fotografa, wraz 
z jego umiejętnościami, ale i nastawie-
niem, myślami, emocjami w chwili fo-
tografowania, przedmiotu fotografo-
wania i samego technicznie ujmowa-
nego aktu fotografowania. W przypad-
ku blogów modowych, zamys³ ten bar-
dziej dotyczyć będzie samej autorki i
jej wizji przedstawiania siebie w sieci. 
Olechnicki wnioskuje st¹d, iż każda 
fotografia staje się nie tylko zapisem, 
dokumentem czy interpretacją danego
obiektu, ale też i zapisem, dokumentem 
albo interpretacją swojego „sprawcy”
i próbą wykreowania rzeczywistości. 

„Chcę byæ Twoj¹ inspiracj¹” – co tworz¹ blogi o modzie?
KAROLINA STARONIEWICZ

Cech¹ fotografii jest jej niepodważal-
ność – jak pisze Roland Barthes – jej
istotą jest potwierdzanie tego co przed-
stawia. Jednak to, co przedstawia, nie 
jest obiektywne, poprzez potwierdza-
nie tego co przedstawia, fotografia po-
twierdza pewne k³amstwo, czy też, o-
strożniej mówi¹c, pewn¹ subiektyw-
ną wizję rzeczywistości. Wizerunek 
przedstawiany w Internecie staje się 
w ten sposób wizerunkiem potwier-
dzonym, prawdziwym i niepodważal-
nym. Jako forma kreacji fotografia bu-
duje na blogu tożsamość jego autorki 
– wybiera ona cechy które chce przed-
stawić światu, niektóre tworzy sztucz-
nie, niektóre istniej¹ce uwypukla po-
przez umiejętne tworzenie i wklejanie 
obrazów samej siebie. Zabieg ten po-
zwala blogerce nie tylko określić sie-
bie wobec innych, ale też „narysować 
siebie na kartce” – stworzyć swój wi-
zerunek dla siebie, utwierdzić się w 
swoim wyobrażeniu na w³asny temat. 
Budowanie tożsamości na blogu bu-
duje też elementy tożsamości jego od-
biorców – z g¹szczu modowych adre-
sów wybieramy te, z którymi chcemy 
się identyfikować, te, których wizerun-
ki pomagaj¹ nam zbudować w³asny.
  Pamiętaj¹c, że analizujemy blogi o 
tematyce mody w kontekście ubrań 
i dodatków, nie można nie zauważyć 
roli przedmiotów jako symboli cech, 
które sobie przypisujemy. Zarówno 
autor jak i odbiorca fotografii nadaje
widniej¹cym na niej przedmiotom war-
tość i kojarzy je z jakimś kontekstem, 
z cech¹ osobowości. Przyk³adem mo-
g¹ być podarte dżinsy – symbol nie-
dbalstwa, wolności, rockowego stylu
życia, ciężkiej pracy, przygód? Zależ-
nie od kontekstu fotografii, kontekstu
ca³ego bloga i naszej w³asnej interpre-
tacji, dżinsy dziewczyny z roztrzepa-
nymi w³osami pokazuj¹ jaka ona jest, 
jakie jest jej życie. Elementy odzieży
staj¹ się więc również elementami
z których tworzymy w³asne wyobra-
żenia na temat siebie. W wywiadach
i w³asnych zwierzeniach autorki mo-
dowych blogów (niezależnie od ich 
popularności) często mówi¹, iż chc¹ 
inspirować innych – swoim wyglą-
dem, przedstawianym stylem życia i
ubierania – może więc wspó³czesnym
artystom tworz¹cym modę nie potrze-
ba już znajdowanych przypadkiem

muz, inspiruj¹cych ich twórczość, 
może wystarczy wystarczaj¹co d³ugo 
przegl¹dać blogi w Internecie? Pro-
jektanci wynajduj¹ czasem swoje mu-
zy na blogach, blogi natomiast dorów-
nuj¹ dziś profesjonalnym pismom do-
tycz¹cym mody i stylizacji – maj¹ też
pewn¹ pozorn¹ przewagę. Profesjo-
nalna fotografia i wyszukana styliza-
cja tworzona przez autorki blogów za-
pewniaj¹ to, co do tej pory spotkać 
można by³o tylko w drogich gazetach 
– blogi oferuj¹ jednak czytelnikom ku-
sz¹c¹ iluzję autentyczności. Czytelnik
Vogue widz¹c modelkę w designer-
skiej sukni wie, że nie wygl¹da jak 
ona, nie czuwa nad nim sztab wiza-
żystów i fryzjerów, nie stać go też na 
sukienkę Dolce & Gabbana. Widz¹c 
jednak równie efektowny obraz na 
blogu, należ¹cym do „zwyk³ej dziew-
czyny”, z która można się identyfiko-
wać, nabieramy przeświadczenia, że 
też możemy osi¹gn¹ć takie efekty i żyć 
takim życiem, jakie przedstawione jest
na zdjęciach Rumi Neely czy Jane Al-
dridge. Mimo wspomnianej już krea-
cji rzeczywistości i tożsamości poprzez
fotografię, wci¹ż jest to dla odbiorcy 
fotografia autentyczna – tj. prawdzi-
wa. Zdaje się, że w³aśnie ze względu 
na wykreowan¹ na blogach modo-
wych autentyczność, świat kreatorów 
i żurnali tak chętnie przyj¹³ do swego 
kręgu ich autorki i autorów – dzięki 
nim w dobie kryzysu wielkich projek-
tantów świat mody staje się osi¹galny 
i bliski, nie zaś abstrakcyjny i niemoż-
liwy do osi¹gnięcia. Zapewnia to oczy-
wiście często darmową, lub co naj-
mniej op³acaln¹ i skuteczną reklamę.
 Zak³adaj¹c, iż czytelnicy blogów mo-
dowych i ich autorzy określaj¹ się tym, 
co robi¹, czytaj¹, ogl¹daj¹ i publikują
w Internecie, nie reprezentuje on rze-
czywistości, lecz jest źród³em jej wy-
twarzania. Id¹c za tym tropem wkra-
czamy na tereny Baudrillardowskich 
symulakrów, gdyż fikcja brana za rze-
czywistość staje się dla nas rzeczywi-
stości¹, choć jest to tylko kopia rze-
czywistego świata – tak jak w przyto-
czonym przez wspomnianego autora
przyk³adzie map miasta, pokrywają-
cych ca³e miasto... Kim więc chce dziś 
zostać ma³a dziewczynka – księżnicz-
k¹, modelk¹, aktork¹, piosenkark¹ czy 
może blogerk¹?


