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W poszukiwaniu utraconego źródełka

 

W felietonie Andrzeja Probulskiego wszystko się miesza, kotłuje i bulgocze, 

przywodząc na myśl pieprzny wprawdzie, ale jednak gulasz, w którym trzeba się tęgo 

nawiosłować chochlą, by wyłowić bodaj jeden kawałek soczystszego mięsa. Zamysł 

całego tekstu, jak to bywa w wypadku felietonów, jest prosty i oczywisty: należy za 

wszelką cenę dowieść słuszności apriorycznie przyjętego założenia, że fandom jest – 

zajrzyjmy do tekstu – „Świętym Źródełkiem”, gromadzącym wokół swoich czcicieli. Z 

drugiej jednak strony droga, którą Probulski dochodzi do upragnionej konkluzji, jest z 

rodzaju tych, z których się nie powraca – a zatem wąska, meandryczna i nieatrakcyjna 

dla podróżnych, którzy mają coś jeszcze (jak choćby czas konieczny do pisania polemik) 

do stracenia. 

I tutaj dygresja: teksty doskonalsze erystycznie niż merytorycznie i pobudzające 

tym samym polemistów do Juwenalowego indignatio fecit versum, wygrywają jednym: 

ich autor spędza nad nimi skromny odsetek czasu, uprawiając lapidarną demagogię i 

posługując się stylem wyjętym wprost z portali społecznościowych – i w czasie, gdy 

skonfundowani czytelnicy zbiorą się na solidnie uargumentowaną replikę (w dobie 

kultury afirmacji jedynie repliki muszą być nienagannie umotywowane), powstaje już 

kolejny tekst, objętościowo również niewykraczający poza liczbę słów abstraktu 

konferencyjnego (Probulskiemu udało się zmieścić w złotej liczbie 500 słów), zaś 

stylistycznie – niewzbijający się ponad retorykę typowego wpisu na Facebooku. Coś 

podobnego dzieje się z felietonem Andrzeja Probulskiego, który w czasie, gdy zdołałem 

przygotować i wysłać do publikacji niniejszą polemikę, wzbogacił się już o dorodne 

 

* Polemika z felietonem: Andrzej Probulski, Trafienia Krytyczne 1: Czciciele Świętego Źródełka, w: Korpo-

racja Ha!art, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/3972-trafienia-krytyczne-1-czciciele-swietego-zro-

delka [dostęp: 30 września 2014]. 

 

http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/3972-trafienia-krytyczne-1-czciciele-swietego-zro%1fdelka
http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/3972-trafienia-krytyczne-1-czciciele-swietego-zro%1fdelka
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potomstwo, dowodząc znanej widzom serialu Stargate prawdy, iż żadna replika nie mo-

że się mierzyć z siłą przerobową replikanta.  

Nie jest rzeczą przypadku, że w tradycji ikonograficznej ogrodnika przedstawia 

się nie z łopatą, lecz z nożycami lub – bardziej współcześnie – z sekatorem. Wiadomo 

bowiem nie od dziś, że najskuteczniejszą metodą na powstrzymanie gwałtownego 

rozrostu przez pączkowanie nie jest sadzenie obok nowych roślin, lecz wyrywanie 

chwastów z korzeniami. Rozumując per analogiam, najlepszym sposobem na 

skontrowanie nawet najagresywniejszym językiem formułowanych opinii, jest 

wskazanie, w których momentach wybujałość stylistyczna ma maskować niedostatki 

erudycji, o której tak mylnie zwykło się mniemać, iż jest domeną nie popkultury, ale 

przede wszystkim kultury wysokiej. A zatem: 

Andrzej Probulski pisze o oddalaniu się od książkowego pierwowzoru 

i o ognistych reakcjach fanów na to, iż świętą księgę kala się apokryfami – jednakże, 

pisząc o tym, nie mówi de facto o relacji między intersemiotyczną adaptacją a 

dekonstruującą jej logikę narracją transmedialną (co byłoby cenne i produktywne 

wobec faktu, iż także wielu fanów nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, że Hobbit 

Jacksona nie był pomyślany jako adaptacja), lecz o świętości pierwowzoru. O Biblii i 

apokryfie, o słowie i cytacie – z ewangelicznym zacięciem, którego jednak nie należy 

mylić z krytyką logocentryczną. Tu bowiem pojawia się pierwsze nadużycie 

argumentacyjne, gdyż świętość pierwowzoru celebrowana jest przede wszystkim w 

świątyni realizmu, której pierwsze prawo ustanawia relację lustrzanego 

prawdopodobieństwa między tym, co nazywa fikcją, a tym, co owa fikcja udostępnia 

odbiorcy, czyli empiryczną rzeczywistością autora (zainteresowanych, w tym zwłaszcza 

neolatynistów, odsyłam do przestudiowania zjawiska „kłamstwa Filona” i tego, jak 

błędnie utożsamiono ze sobą dwa rodzaje prawdopodobieństwa, eikós i pithanón). 

Andrzejowi Probulskiemu jednakże nie na rękę ten szczegół – i pomija go, napawając się 

w zamian analogią, jaką udało mu się stworzyć „między Czcicielami Świętego Źródełka i 

polskim podejściem do rzymskiego katolicyzmu”. Niefortunne to i obliczone na zyskanie 

łatwego poklasku zagranie, zwłaszcza wobec niezbitego faktu, że ilość generowanych 

przez samych fanów narracji, których wyłączną cechą jest odstępstwo od pierwowzoru, 

wykracza w dwustu pięćdziesięciu procentach ponad wielokrotnie nawet zaniżony na 

retoryczne potrzeby odsetek klękających przed „prawdziwością relacji” faktografów, 

którzy ośmielili się kiedykolwiek skalać odstępem od sprawozdawczej sztampy relację, 
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uznawaną w majestacie etycznej powagi i politycznej doniosłości za Prawdziwą Relację 

z Wojny Domowej w Somalii albo Jedyną i Najprawdziwszą Opowieść o Dalajlamie 

(opartą na faktach). Fetyszyzacja faktyczności i prawdziwości nie jest domeną fandomu, 

a nawet jeśli się nią stała, to w innym miejscu, w innym czasie i w innym kontekście 

przyszło się jej narodzić. I nie jest rzeczą przypadku, że ta tradycja intelektualna legła u 

podstaw argumentacji Czerwonego Krzyża, gdy sformułowane zostało owo słynne 

zalecenie co do konieczności przestrzegania konwencji genewskiej w tych tylko grach, 

których pole bitwy „przypomina rzeczywiste” – legitymizując zatem plwanie na wszelkie 

konwencje w grach o ufoludkach i chorych płodach wyobraźni1.   

Andrzej Probulski pisze również o moim ulubionym problemie, a mianowicie o 

spójności fikcyjnego uniwersum. Trudno mi w spokoju czytać ironiczne uwagi na temat 

fanów, poniekąd nierozumiejących, że komiksowe uniwersa są niespójne i to tylko z tego 

względu, iżby nie mieli „ograniczonego dostępu do amerykańskich wydawnictw”. 

Charakterystyczną cechą argumentów mierzących poniżej pasa jest groźba uwikłania w 

konkluzje z tego samego wprawdzie poziomu, lecz wypadające niestety już z drugiej, 

daleko mniej przystojnej strony. Ową konkluzją, cokolwiek opaczną, jest mówienie o 

spójności w przypadku narracji nazywanych przez Marie-Laure Ryan character-

centered, podczas gdy prawidłowo atrybuowana ona być winna do narracji typu world-

centered2 – o których zresztą mniej steoretyzowanym językiem pisała jeszcze w latach 

90. amerykańska medioznawczyni, Marsha Kinder3. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest nam 

serdecznie obojętna origin story TMNT, póki Żółwie, zgodnie z nazwą, spełniają atrybuty 

zmutowanych, nastoletnich i wyszkolonych w ninjitsu – i mogą walczyć na księżycu, 

w sianie, w kanale i w gomółce sera, ponieważ ich emploi wędruje razem z nimi. 

Dokładnie tak samo jest z Bondem, Indianą Jonesem i setką Marvelowskich cross-

overów, którzy sobie mogą wędrować między multiwersami dlatego, że nic ich nigdzie 

nie trzyma. Probulski myli się zatem, twierdząc, że ktokolwiek może traktować uniwersa 

komiksowe jako spójne, ponieważ nie trzeba erudycji w amerykańskich wydawnictwach 

komiksowych, żeby dostrzec, iż sama obecność Iron Mana w uniwersum filmowym 

 

1 Por.wypowiedź przedstawiciela Czerwonego Krzyża: http://www.bbc.com/news/technology-24318061 

[dostęp 30 września 2014].   
2 Marie-Laure Ryan, Transmedial Storytelling and Transfictionality, w: „Poetics Today” 2013, t. 34, nr 3, s. 

382-383. 
3 Zob. Marsha Kinder, Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to 

Teenage Mutant Ninja Turtles, Berkeley: University of California Press 1991, s. 122-123. 
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Marvela kompletnie niweczy sensowność fabuły drugiego Kapitana Ameryki, a fabuła 

Ligi Niezwykłych Dżentelmenów nie ma najmniejszego sensu z legionu pomniejszych 

powodów. To dlaczego, zapyta Andrzej Probulski, sądząc, że poplątałem się we własnej 

argumentacji, nie przyznaję mu racji? Ano dlatego, że fanom się nie spodobało, iż 

ingeruje się w  p o s t a ć , a nie w  s p ó j n o ś ć  ś w i a t a . Żeński Thor nie narusza 

spójności świata, tylko metroseksualność Chrisa Hemswortha, który scalił się z graną 

przez siebie postacią i nadał jej pęd, który poprowadzi Thora przez wszystkie możliwe 

cross-overy, ale tylko wtedy, gdy odbiorca będzie mieć jakąś stałą, za którą zdoła 

podążyć. Tą stałą jest Thor w niezmienionej postaci, czyniący każdą opowieść o nim 

narracją character-centered wedle typologii Ryan. „Niechętni kobiecemu Thorowi” jak 

widać zatem n i e  z a w s z e  „argumentują, że w mitologii nordyckiej jest inaczej” – 

ponieważ niekiedy ich lektury wykraczają poza znajomość pogmatwanej historii 

wydawniczej Marvela; 

Andrzej Probulski dokonuje wreszcie niemożliwego: w tekście mającym objętość 

kilku SMS-ów dwukrotnie nawiązuje do polskiego katolicyzmu, dokonuje karkołomnej 

analogii między tworzeniem odstających od kanonu fabuł a „lewackimi modyfikacjami” 

(sugerując tym samym, że te narracje prawomyślne, kanoniczne, są „prawicowe”), 

nawiązuje do poprawności politycznej i „feminazizmu”, muzułmanów i „prawicowej 

ortografii”, a także używa słowa „gównoburza”, którego jeszcze parę lat temu bym nie 

zobaczył na łamach tygodnika mieniącego się kulturalnym. Tą niepotrzebną a 

wywiedzioną z rozmaitych politycznych idiosynkrazji ekscytacją, zupełnie bezcelowo 

niweczy tę część swego wywodu, która jest przecież słuszna – bo to prawda, że wielu 

fanów zbyt często sięga po argument ikonoklazmu względem wszystkich tych, którzy 

chcieliby rozmaite wizerunki utrwalać w sposób niekanoniczny. Tylko czy trzeba 

dowodzić tego w taki sposób i miast poszukiwać głosu wspólnego, który zjednoczyłby 

fandom z refleksją akademicką – pogłębiać jeszcze bardziej podział i na domiar złego 

sugerować, iż to jest właśnie postawa postępowa i różna od tej, którą samemu chętnie 

utożsamiłoby się z wojującymi fundamentalizmami?  

Andrzej Probulski ma jednak co do jednego rację: źródła rzeczywiście próżno 

szukać. Jednak tym razem nie tyle w przypadku narracji transmedialnych, ile przede 

wszystkim jego własnego felietonu, z którego przebija proste zadziwienie zjawiskiem 

wypływającej spod ziemi wody, nieprowokujące wszelako do zanurkowania bodaj na 

centymetr i przekonania się co do tego, że źródło bije jednak całkiem nieopodal. I że to 
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od nas już tylko zależy, czy uczynimy je źródłem twórczej inspiracji, czy też frustracji – 

tym przykrzejszej dla otoczenia, iż opisywanej na łamach jednego z tych portali, który 

staranne unikanie afirmatywnych wypowiedzi na temat szeroko rozumianej popkultury 

i fantastyki zdołał uczynić swoim znakiem rozpoznawczym. Co potwierdza slogan 

reklamowy korporacji Ha!art, udokumentowana na poniższym zrzucie ekranu 

dostępność fantastyki w jej księgarni internetowej, a także kolejny felieton Andrzeja 

Probulskiego, przypadkowo orbitujący wokół problemów monetyzacji i komercjalizacji 

rozmaitych treści przez fandom. 

 

 
 

Rys. 1. Co nas kręci, co nas podnieca, to niekoniecznie się opłaca.  

 


