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Wychodzimy od bardzo prostego pytania:
Jak to siê dzieje, ¿e ludzie w naszym spo³eczeñstwie w tak oczywisty sposób akceptuj¹
ró¿norodne stosunki w³adzy i dominacji, którym s¹ poddani? Dlaczego postrzegane s¹
one jako normalne i z regu³y nie kwestionowane? Jak mo¿na zak³óciæ i zdezorganizowaæ ten spo³eczny konsens, którego emanacj¹ jest sprawowanie w³adzy?
Ró¿norakie instytucje spo³eczne troszcz¹
siê o to, by dostosowywanie siê do stosunków w³adzy i dominacji oraz poddanie siê im
by³o wyuczone od ma³ego. Na przyk³ad
w szkole, jednym z najwa¿niejszych orodków socjalizacji, elementy panuj¹cej ideologii od pocz¹tku s¹ czêci¹ nauczania. Uczy
siê w niej np. dominuj¹cego rozumienia historii, potrzebnej wiedzy ogólnej, systemu
spo³ecznych norm i wartoci. Poza tymi
otwarcie artyku³owanymi treciami, uczniowie s¹ w szerokim sensie uczeni, w jaki sposób powinni dostosowaæ siê do normalnoci
stosunków w³adzy. Nawet jeli porz¹dek siadania mo¿e siê co chwilê zmieniaæ, wymagane jest cis³e utrzymanie obowi¹zuj¹cej
* Subwersja - pojêcie wieloznaczne. Mo¿e oznaczaæ ogólnie pojêt¹ dzia³alnoæ wywrotow¹ z zamiarem zniesienia panuj¹cego porz¹dku (w jej sk³ad
wchodziæ mo¿e sabota¿, dywersja, terror, subkultura). W obszarze kultury "polega na naladowaniu, na
uto¿samianiu siê niemal¿e z przedmiotem krytyki, a
nastêpnie delikatnym przesuniêciu znaczeñ, nie zawsze uchwytnym dla widza. To nie jest krytyka
wprost, bezporednia tylko krytyka pe³na dwuznacznoci" (Dziamski, G. w rozmowie Wartoci¹ sztuki
krytycznej jest to, ¿e wywo³uje dyskusje i prowokuje
do rozmów o wartociach w: Gazeta Malarzy i Poetów, nr 2-3, 2001) (przyp. red.).

w danych realiach formy. Mimo ¿e sto³y mo¿na ustawiaæ w kr¹g, autorytet nauczyciela
ujawnia siê przez to, ¿e mo¿e on w dowolnym momencie wstawaæ, chodziæ, pytaæ
uczniów. Frontalny i jednostronny porz¹dek
komunikacji ustala, kto decyduje o sposobie
nauczania  nauczyciel/ka, i kto siê dostosowuje  uczniowie. Precyzyjny podzia³ godzin
lekcyjnych obowi¹zuje poprzez sygna³y
dwiêkowe. Do tego dochodzi architektura
budynku i jego otoczenie, wraz z klasami, laboratoriami, zamkniêtymi dla uczniów pokojami nauczycielskimi, jak i podzia³ uczniów
wzglêdem wieku i osi¹gniêæ za pomoc¹
sprawdzianów i wiadectw. Norm¹ jest, ¿e
w ramach tych nauczyciel stoi przed uczniami i udziela im g³osu w tematach i momentach wyznaczonych przez niego, poniewa¿
wydaje siê, ¿e tylko taka metoda umo¿liwia
u³o¿ony przebieg zajêæ. Poprzez to nie tylko
zawsze na nowo utrwalany jest autorytet osoby zwróconej frontem, ale tak¿e fakt, ¿e system autorytetu i podporz¹dkowania jest jedynym sposobem organizacji stosunków spo³ecznych.
W ramach pisanych i niepisanych regu³
oraz konwencji szkolnych nauczyciele
i uczniowie praktykuj¹ codziennie zachowania, które s³u¿¹ tak¿e na innych polach spo³ecznych do utrzymywania porz¹dku opartego na stosunkach w³adzy. Ca³okszta³t takich regu³ nazywamy gramatyk¹ kulturow¹.
Przy pomocy kilku kolejnych przyk³adów
mo¿na zobrazowaæ, jak ów system regu³ gramatyki kulturowej wytwarza i reprodukuje
w³adzê, a zarazem dominacjê, jak normalizuje hierarchiczne formy komunikacji. Nie
tylko pod wp³ywem zewnêtrznego nacisku,

Co to jest gramatyka kulturowa?
Metafora gramatyki kulturowej wywodzi siê z jêzykoznawstwa. Gramatyka to le¿¹cy u podstaw jêzyka system regu³, którego uczymy siê, nie bêd¹c tego wiadomym.
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wencji w zakresie tematu i doboru s³ów. Nikt
nie zauwa¿a, i¿ to prawo jest w rzeczywistoci bez znaczenia dla wolnoci wypowiedzi,
jako ¿e mo¿liwe tematy oraz sposób dyskusji
s¹ ustalone i ograniczone przez ramy formalne. Dzieje siê tak, poniewa¿ ramy te s¹ zinternalizowane i postrzegane jako normalne
i naturalne. Kiedy stoj¹cy za kordonem policji i otoczony przez ochroniarzy kanclerz
przemawia g³ono na rynku, demonstruje tym
samym bliskoæ z obywatelami  i do pewnego stopnia ta fikcja dzia³a. Przy tym okrelanie takiej demonstracji w³adzy jako mo¿liwoæ komunikacji, czyli dwustronnej i równouprawnionej wymiany, jest akurat absurdalne. Ca³oæ mo¿na du¿o trafniej zinterpretowaæ jako inscenizacjê w celu prezentacji i samoutwierdzenia w³adzy. Niemniej jednak takie spotkania niekoniecznie odbierane s¹
w ten sposób przez s³uchaczy, poniewa¿ wpisane w formy gramatyki kulturowej inscenizowanie i sprawowanie w³adzy z regu³y nie
s¹ postrzegane jako takie.
Nie zawsze uczestnicy takich rytua³ów
to sztafa¿e, czy t³o, dla reprezentacji w³adzy. Podczas publicznego wyst¹pienia sami
gocie nie wierz¹ w to, ¿e przyszli, by s³uchaæ wa¿nych i wiat³ych s³ów gospodarza.
Utopieni w wodzie koloñskiej szanowni panowie w garniturach od Hugo Boss'a i szanowne damy, pachn¹ce równie drogo i ubrane w swoje najlepsze suknie wieczorowe,
dok³adnie wiedz¹, ¿e chodzi o gramatykê
kulturow¹  o to, by widzieæ i byæ widzianym, zaprezentowaæ order zas³ugi, nawi¹zaæ
i utrzymaæ kontakty, zostaæ przedstawionym
wa¿nym osobom  krótko, mo¿liwie jak najlepiej zainscenizowaæ swoj¹ obecnoæ w danych okolicznociach. Przy tym udzia³ publicznoci w okrelonym przez gramatykê kulturow¹ rytuale pozwala nie tylko na
jej samoutwierdzenie, ale te¿ do pewnego
stopnia partycypacjê w stosunkach w³adzy.
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jak w szkole, ale te¿ w relacjach w du¿ym
stopniu ustalanych przez jednostki: gramatyka kulturowa utrzymywana jest nie tylko poprzez przymus, lecz tak¿e wiadomie i we
w³asnym interesie.
Podczas posiedzeñ przewodnicz¹cy jest
uprawniony i zobowi¹zany do kierowania ich
przebiegiem, co stale wyró¿nia jego pozycjê
wobec innych uczestników. W ten sposób
akceptowalne s¹ hierarchiczne struktury spo³eczne  w efekcie tak samo organizuje siê
inne sytuacje. Podczas wyk³adów dla wszystkich uczestników jest oczywiste, ¿e wyk³adowca pozostaje autorytetem, okrelaj¹cym
dobór dyskutowanych kwestii i posiadaj¹cym
przynajmniej w pierwszej czêci spotkania
wy³¹czne prawo g³osu. S³uchacze s¹ co prawda obecni dobrowolnie, zachowuj¹ siê jednak prawid³owo i spolegliwie wy³¹cznie wtedy, gdy milcz¹co i uwa¿nie siedz¹ na krzes³ach skierowanych w stronê pulpitu.
Wed³ug tego samego wzoru co wyk³ady
 by przytoczyæ przyk³ad o wyranie politycznym kontekcie  odbywaj¹ siê spotkania wyborcze. Obrazuj¹ one najdobitniej centralny
element bur¿uazyjno-demokratycznej w³adzy:
opiera siê ona w pierwszym rzêdzie nie na
otwartej przemocy aparatu pañstwowego, lecz
na wytwarzaniu konsensu. Poprzez liczne
praktyki utrzymywane jest z³udzenie, ¿e ów
konsens, dotycz¹cy form i dzia³añ w³adzy,
powstaje w ramach równouprawnionej komunikacji (dialog z obywatelem) miêdzy rz¹dz¹cymi i rz¹dzonymi. Jednoczenie sprawne funkcjonowanie w³adzy zapewniane jest
poprzez sposób, w jaki prowadzona jest ta
pozorna komunikacja. W trakcie spotkania
wyborczego wykorzystywana jest kulturowa
forma wyk³adu, faktycznie pozbawiona rzeczowej dyskusji podczas zamykaj¹cej rundy
pytañ. Treæ samego wyk³adu jest wzglêdnie
nieistotna dla utrzymania fikcji równouprawnionego wytwarzania konsensu. Wydwiêk
ca³ego wydarzenia jest przede wszystkim taki:
¿yjemy w demokracji parlamentarnej, w której wszyscy maj¹ prawo wyra¿aæ swoje zdanie  dopóki robi¹ to w sposób, który odpowiada regu³om tego typu spotkañ i dopóki
trzymaj¹ siê spo³ecznie akceptowanych kon-
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Jest ona struktur¹ okrelaj¹c¹ u¿ycie pojedynczych elementów wypowiedzi jêzykowych i ich zwi¹zki miêdzy sob¹. Bez gramatyki nie da siê wyraziæ z³o¿onych zwi¹zków, mimo i¿ bardzo niewiele osób zastanawia siê nad czêciami zdania i odmianami
podczas wypowiadania siê we w³asnym jêzyku. Dotrzymywanie regu³ gramatycznych
jest dalece normalne i jest rzadko podawane
w w¹tpliwoæ.
Przez gramatykê kulturow¹ okrelamy
system regu³ normuj¹cy spo³eczne stosunki
i interakcje. Zawiera on ogó³ kodu estetycznego i regu³ zachowañ, ustanawiaj¹cych odbierany jako stosowny wygl¹d obiektów oraz
normalny przebieg sytuacji. Gramatyka kulturowa porz¹dkuje niezliczone, codziennie
powtarzane rytua³y, odbywaj¹ce siê na ró¿nych p³aszczyznach spo³eczeñstwa. Zawarte s¹ w niej te¿ spo³eczne sposoby podzia³u
przestrzeni i czasu, okrelaj¹ce formy poruszania siê oraz mo¿liwoci komunikacji.
Pomimo jej cis³ej kodyfikacji gramatyka nigdy nie jest ostatecznie ustalona  potoczne okrelenia wchodz¹ do jêzyka pisanego, subkulturowe slangi staj¹ siê popularne na salonach, specyficzna gramatyka dialektów dopasowuje siê do jêzyka standardowego. Odpowiednio zmienia siê te¿ gramatyka kulturowa  obok poradnika dobrych
manier w ¿yciu prywatnym i publicznym istniej¹ subkulturowe i specyficzne dla ró¿nych
klas formy autoprezentacji i ustawiania siê,
nie pozostaj¹c bez wp³ywu na siebie.
Gramatyka kulturowa i w³adza
Pomimo tej elastycznoci gramatyki
w sensie jêzykowym i kulturowym zbiór jej
zasad nie jest jednak w ¿adnym wypadku
neutralny. Nie ka¿dy ma mo¿liwoæ wp³ywu
na niego, dostêpu, nauczenia siê go i wykorzystywania. Przeciwnie, gramatyka kulturowa jest wyrazem spo³ecznych stosunków
w³adzy i dominacji, a jej regu³y odgrywaj¹
istotn¹ rolê w ich tworzeniu i reprodukcji.
Jako wewnêtrzna struktura przenika ona ca³¹
przestrzeñ spo³eczn¹ i kulturow¹, publiczn¹
i niepubliczn¹. W ró¿nych miejscach,
w szko³ach, stowarzyszeniach, na spotka-

niach, w pracy oraz zinstytucjonalizowanych
obszarach spo³eczeñstwa, w knajpach i rodzinach, wykszta³ca podobne formy stosunków spo³ecznych, jednoczenie ró¿nicuj¹c
i reguluj¹c gradacjê. Umo¿liwia orientacjê
w spo³ecznej przestrzeni. Dostarcza ró¿nych
mo¿liwoci zachowañ, przede wszystkim
jednak sugeruje okrelone interpretacje sytuacji, miejsc, tekstów i przedmiotów. Ich
znaczenia nie s¹ bowiem sta³e, lecz zale¿ne
od kontekstu: piwo na przyjêciu ró¿ni siê od
piwa na meczu pi³karskim. Obecnie ju¿ niemodny braterski poca³unek dwóch polityków
ma niewiele wspólnego z próbami zbli¿enia
siê do kogo w knajpie, a facet w mini wywo³uje inne skojarzenia ni¿ tak ubrana kobieta. Kto chce siê zachowywaæ normalnie,
musi odró¿niaæ konteksty i odpowiednio interpretowaæ kulturowe formy wyrazu. Kto
doszczêtnie pijany pojawia siê na spotkaniu
wyborczym, zachowuje siê równie nietaktownie, jak kto, kto jest trzewy podczas
libacji. Przedmioty i zachowania, interakcje
i rytua³y s¹ znakami, co oznaczaj¹. Procesem produkcji znaczeñ buduj¹cych bur¿uazyjne spo³eczeñstwo zajmowa³ siê semiolog Roland Barthes. Wykorzystujemy jego
teoriê, poniewa¿ daje nam ona punkty odniesienia do zrozumienia, jak historycznie
wykszta³cona gramatyka kulturowa staje siê
pozornie naturalnym stanem rzeczy oraz jak
za t¹ naturalnoci¹ w³adza staje siê niewidoczna.
Wed³ug Barthes'a znak sk³ada siê
z dwóch elementów: nonika znaczenia, czyli znacz¹cego oraz nim wyra¿anego znaczenia, czyli znaczonego. Wa¿ne dla funkcjonowania gramatyki kulturowej jest to, ¿e
czêsto mo¿na rozró¿niæ dwa systemy znaków: w pierwszym systemie znacz¹ce maj¹
oczywiste, wyra¿ane jêzykowo znaczenie 
znaczone. Z relacji pomiêdzy znacz¹cym
a znaczonym wynika sens. W tym systemie
znaków np. sens posiedzenia komisji z jej
ustalonymi strukturami okrela racjonalne
i skuteczne opracowywanie spraw jej dotycz¹cych. W drugim systemie znaków posiedzenie staje siê czyst¹ form¹, znacz¹cym. Nie
jest ju¿ wa¿ne, czy pan A lub pani B s¹ wy-
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Ma³e wtr¹cenie na temat w³adzy, dominacji i hegemonii
Zanim rozwa¿ymy, jakie s¹ mo¿liwoci
zak³ócania zaporedniczanych przez gramatykê kulturow¹ mechanizmów produkcji i reprodukcji w³adzy i dominacji, zajmiemy siê
tymi pojêciami. Zak³adamy, ¿e pojêcia takie
jak dominuj¹cy i zdominowany maj¹ sens,
nawet jeli stosunki spo³eczne nie daj¹ wyjaniæ siê prostym schematem góra-dó³,
a tym bardziej spersonalizowaæ.
W z³o¿onym spo³eczeñstwie kapitalistycznym istniej¹ jednoczenie oczywiste
stosunki w³adzy oraz codzienne, wszechobecne na ró¿nych p³aszczyznach spo³eczeñstwa formy egzekwowania ma³ej w³adzy.

Zale¿¹ one od siebie nawzajem i wzajemnie
siê stabilizuj¹. W³adza dzia³a nie tylko poprzez przymus, lecz tak¿e przez oferowanie
mo¿liwoci identyfikacji: w kulturze dominacji, w której spo³eczne konflikty rozstrzygane s¹ przede wszystkim poprzez hierarchizacjê, a przez to ostatecznie wydaj¹ siê mo¿liwe do rozwi¹zania tylko w ten sposób, (prawie) wszyscy wspó³dzia³aj¹, aby utrzymaæ
te stosunki, staraj¹c siê polepszyæ swoj¹ pozycjê wobec mniej uprzywilejowanych. Zasady ucisku i plasowania siê w ramach ciasnych ram spo³ecznych nie dotycz¹ tylko
sprzecznoci klasowych, ale te¿ (choæ w ró¿ny sposób) hierarchii etnicznych i stosunków
miêdzy p³ciami. Przyk³adem mo¿e byæ autoetnifikacja jako skutek spo³ecznego przyporz¹dkowywania. Mo¿e ona mieæ co prawda rewolucyjny potencja³, jako ¿e akurat te
grupy, które s¹ postrzegane poprzez stereotypy i uprzedzenia, walcz¹ o okrelon¹ przez
siebie to¿samoæ. Jednoczenie mo¿e mieæ
stabilizuj¹cy wp³yw na spo³eczeñstwo, poniewa¿ wskutek przyjêcia proponowanego
przez w³adzê modelu identyfikacji okrelanego przez rasê, utrwalane s¹ mechanizmy
uzasadniaj¹ce ucisk.
Sposób, w jaki wykonywana i utrzymywana jest w³adza w rozwiniêtych spo³eczeñstwach bur¿uazyjnych, bez odwo³ywania siê
do bezporedniego przymusu, odwo³uj¹c siê
do Antonio Gramsciego, mo¿na okreliæ
mianem hegemonii. W³adza bur¿uazji opiera siê nie tylko na posiadaniu rodków produkcji  produkuje i reprodukuje siê ona
w du¿ej mierze na poziomie nadbudowy, ideologii. Ja³owe jest jednak poszukiwanie jednoznacznej i obowi¹zuj¹cej ideologii jako
ideologii rz¹dz¹cych. Bur¿uazja wchodzi
bowiem stale w zwi¹zki z innymi klasami
i grupami. Powoduje to, ¿e w dominuj¹cy
porz¹dek kapitalistyczny w³¹czone s¹ elementy innych licznych ideologii. Tak wytworzony konsens wi¹¿e rz¹dz¹cych i rz¹dzonych na poziomie idei i wyobra¿eñ. Nie jest
on pozbawiony sprzecznoci, ³¹czy heterogeniczne elementy i dopuszcza konflikty.
Naturalny sposób, w jaki rozstrzyga siê
takie konflikty, jest jednak okrelony przez
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brani na cz³onków zarz¹du, czy komisja zrobi teraz to, czy tamto. Du¿o wa¿niejsze jest
to, ¿eby posiedzenie odby³o siê wed³ug zasad gramatyki kulturowej  ¿e jej cz³onkowie s¹ odpowiednio ubrani, dotrzymywana
jest hierarchia, ka¿dy zachowuje siê odpowiednio do swojego statusu. W tym systemie znaków, który Barthes okrela mianem
systemu mitu, posiedzenie komisji nie oznacza nic innego jak to, ¿e w³adza jest akceptowana, a spo³eczne procesy musz¹ odbywaæ siê w ramach hierarchii. To znaczenie
transportowane jest w niezliczonych codziennych sytuacjach i wzorach zachowañ.
Znacz¹ce w systemie mitu wyra¿a normalnoæ stosunków w³adzy, a przez to jej legitymizacjê.
W tym sensie gramatyka kulturowa jest
czêci¹ mitologii codziennoci, w której w³adza jawi siê jako naturalna okolicznoæ. Owa
mitologia jest oczywicie czêci¹ ¿ycia ludzkiego, która prawie w ogóle nie jest podnoszona: gramatyka kulturowa nie jest przedmiotem dyskusji. Bardzo trudno jest sobie
wyobraziæ alternatywê do stosunków w³adzy
utrwalonych w formach codziennych zachowañ. Gramatyka kulturowa poddaje ludzi nie
tylko panuj¹cym stosunkom, ale oferuje im
zarazem mo¿liwoæ uto¿samienia. Zaakceptowanie jej otwiera mo¿liwoæ, przynajmniej
w niektórych momentach, wykonywania w³adzy samemu.
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ledztwo w sprawie obrazy uczuæ religijnych

Komenda Miejska Policji w Poznaniu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej
Poznañ-Stare Miasto ledztwo w sprawie obrazy uczuæ religijnych i przedmiotu czci
religijnej przez autorów plakatu przedstawiaj¹cego wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej z twarz¹ mê¿czyzny i dwoma dzieci¹tkami z twarzami braci Kaczyñskich.
Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa przez autorów plakatu z³o¿y³ pose³
Prawa i Sprawiedliwoci Jan Filip Libicki. Wed³ug pos³a PiS autorzy plakatu mieli
intencje zniewa¿enia wiernych dlatego, ¿e na plakacie pos³u¿yli siê wizerunkiem Matki Boskiej Czêstochowskiej oraz dlatego, ¿e powieszono go w dniu 26 sierpnia 2006 roku
czyli w wiêto Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Z dotychczasowych ustaleñ ledztwa wynika, ¿e plakat pojawi³ siê 26 sierpnia
2006 roku na jednej z tablic og³oszeniowych w centrum Poznania. Trzy dni póniej
zosta³ zdjêty. Z relacji poznañskich mediów wynika, ¿e jego autorami s¹ artyci zwi¹zani z poznañskim kolektywem Rozbrat, nieformaln¹ grup¹ anarchistów.
Niezale¿nie od zawiadomienia Jana Filipa Libickiego do Policji i Prokuratury zg³osi³o siê ponad 20 osób z informacj¹, ¿e czuj¹ siê obra¿one plakatem. Jak na razie ani
Policja ani Prokuratura nie ma informacji, kto jest autorem kontrowersyjnego plakatu.
Po pojawieniu siê w centrum Poznania plakatu, w owiadczeniu opublikowanym
na stronach internetowych Archidiecezji Poznañskiej Rzecznik Prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu ks. dr Maciej Szczepaniak opublikowa³ w dniu 29 sierpnia 2006
roku owiadczenie o nastêpuj¹cej treci:
W odpowiedzi na ukazanie siê w Poznaniu prowokacyjnego malowid³a wykorzystuj¹cego wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej, o którym informowa³y rodki
spo³ecznego przekazu, Biuro Prasowe Archidiecezji Poznañskiej owiadcza:

1. Usankcjonowane w Deklaracji Praw Cz³owieka prawo do wolnoci wyra¿ania
myli nie obejmuje prawa do obra¿ania uczuæ religijnych ludzi wierz¹cych.
2. Pos³u¿enie siê wizerunkiem Matki Boskiej Czêstochowskiej dla wyra¿enia w³asnych pogl¹dów politycznych czy ideologicznych w ¿adnym stopniu nie usprawiedliwia szargania wizerunkiem, który dla wielu ludzi wierz¹cych stanowi sacrum. Obrazom religijnym oddaje siê czeæ ze wzglêdu na to, ¿e prowadz¹ nas ku Bogu. Za szczególnie perfidne nale¿y uznaæ pojawienie siê malowid³a w uroczystoæ Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej, kiedy to Koció³ w Polsce w sposób szczególny oddaje czeæ Matce
Bo¿ej.
3. ¯ycie w spo³ecznoci ludzkiej wymaga klimatu wzajemnego szacunku, sprzyjaj¹cego pokojowi miêdzy ludmi. Karykatura posuniêta do ostatecznych granic oznacza
brak ludzkiej wra¿liwoci i jest niedopuszczaln¹ prowokacj¹. Wyra¿amy nadziejê, ¿e
powo³ane do tego organa pañstwowe stan¹ na wysokoci zadania, przeciwdzia³aj¹c
obra¿aniu uczuæ religijnych.
Pose³ PiS Jan Filip Libicki zawiadomi³ poznañsk¹ prokuraturê o zniewa¿eniu przez
autorów plakatu w³adz Polski w osobach prezydenta RP i premiera. Kontrowersyjny plakat pojawi³ siê na rogu ul. Pu³askiego i Nowowiejskiego i dlatego w³aciw¹ miejscowo
do nadzorowania tego ledztwa jest Prokuratura Rejonowa Poznañ-Stare Miasto.
Za czyny, które Pose³ Jan Filip Libicki zarzuca autorom plakatu, grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolnoci.

Jaka kultura?
Kiedy mowa jest o gramatyce kulturowej, pojêcie kultury obejmuje wiêcej ni¿
mieszczañski kanon sztuki, muzyki i litera-

tury, oparte na nich uprawianie sztuki oraz
ich rozszerzenia w postaci ró¿nych form subkultury. Wyobra¿enie, jakoby kultura odbywa³a siê w zamkniêtych segmentach spo³eczeñstwa, to (mieszczañska) ideologia.
W szerszym sensie kultura obejmuje wszelkie formy wyrazu, przypisywania znaczeñ,
dzia³añ i wytworów codziennoci. Wymiar
ten okrela sposób, w jaki ludzie przystosowuj¹ siê, wykorzystuj¹ i interpretuj¹ wymagania i mo¿liwoci w sferze spo³ecznej.
Robi¹ to nie jako odosobnione jednostki, ich
stosunek do uwarunkowañ spo³ecznych
ukszta³towany jest nie tylko przez ich w³asn¹
postawê, ale tak¿e za pomoc¹ stawianych
przez spo³eczeñstwo wymagañ.
Jeli kultura przenika ca³e spo³eczeñstwo,
nie mo¿e byæ traktowana jako oderwana od
polityki. Zmiana form kulturowych wywo³uje polityczne konsekwencje. Z drugiej strony
ka¿de dzia³anie polityczne wyra¿a siê poprzez
formy kulturowe. Polityka jest zatem czym
wiêcej ni¿ sztuk¹ zarz¹dzania pañstwem:
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bur¿uazyjne zasady w zakresie formy stosunków spo³ecznych. Hegemonia klasy rz¹dz¹cej, o której mówi Gramsci, przejawia siê
w³anie w zdolnoci do w³¹czania spo³ecznych i kulturowych sprzecznoci w porz¹dek spo³eczny.
Hegemonia wytwarza siê nie tylko na
poziomie werbalno-dyskursywnym, ale te¿
poprzez sposób, w jaki (bur¿uazyjne) normy spo³eczne okrelaj¹ ¿ycie codzienne: powstaje przez ustalanie i praktykowanie regu³
i form interakcji, symboli i sposobów komunikacji  na poziomie gramatyki kulturowej.
Wobec tego kulturowe formy s¹ istotnymi
elementami reprodukcji dominuj¹cych stosunków spo³ecznych, s¹ co najmniej równie
wa¿ne dla ich utrzymania, jak instytucje pañstwowego aparatu w³adzy.
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ma miejsce wszêdzie tam, gdzie toczy siê walka o reprodukcjê i stabilizacjê stosunków w³adzy. Kiedy minister nie mo¿e dojæ do g³osu,
kiedy pracownica z wyrzutem pyta swojego
prze³o¿onego, dlaczego spónia siê do pracy,
kiedy pozornie urzêdowe pismo wzywa obywateli, by wyrzucili formularze dotycz¹ce spisu
ludnoci, wtedy zniekszta³cana jest gramatyka
kulturowa, a takie zniekszta³cenia s¹ subwersywne nie tylko kulturowo, ale te¿ politycznie.
Jaka subwersja?
Ten, kto nie tylko niewiadomie kieruje siê
zasadami gramatyki kulturowej, ale potrafi te¿
siê z nimi twórczo obchodziæ, mo¿e u¿ywaæ ich
do swoich celów, instrumentalizowaæ lub odwracaæ, wype³niaj¹c je odbiegaj¹c¹ od normy treci¹, wchodz¹c w cudze role, przy okazji czasami mówi¹c tonem i jêzykiem w³adzy. Niemniej
 czy ma kto szansê zrozumieæ polityczn¹ wymowê tego typu akcji, kiedy nie istnieje, czarno
na bia³ym, dostêpne wyt³umaczenie? Kto bêdzie
chcia³ rozpoznaæ krytykê dominuj¹cych stosunków spo³ecznych w dowcipnym spektaklu partyzantki komunikacyjnej, która ma po swojej stronie przemiewców?
To jest pytanie o przekazywanie krytycznych treci, które mo¿na postawiæ te¿ w sytuacji klasycznych dzia³añ politycznych, wykorzystuj¹cych teksty i przemowy. Ani podczas
akcji partyzantki komunikacyjnej, ani w trakcie kampanii uwiadamiaj¹cej, nie mo¿na zak³adaæ, ¿e publicznoæ da siê w jakikolwiek
sposób przekonaæ, albo chocia¿ poinformowaæ. Ka¿da akcja potrzebuje punktów zaczepienia u adresatów  czy to w postaci wspólnych pogl¹dów politycznych (co czêsto nie
ma miejsca), czy wspólnej powszechnej wiedzy w pojêciu Gramsciego*, która wynika
* Gramsci definiuje powszechn¹ wiedzê jako
postrzeganie wiata bezkrytycznie przyjmowane
przez ró¿ne grupy spo³eczne i kulturowe, w którym
ujawnia siê moralna indywidualnoæ przeciêtnego
cz³owieka (Gramsci, A., Listy z wiêzienia, Warszawa, 1978). Chodzi o konglomerat wyobra¿eñ,
pojêæ itd., który pomimo swoich wewnêtrznych
sprzecznoci stanowi podstawê okrelania normalnoci, oznaczaj¹c w ten sposób spo³ecznie uznawane granice mo¿liwego (przyp. red.).

z codziennych dowiadczeñ jednostek, subtelnego wyczucia w³adzy i ucisku. Ta powszechna wiedza wyra¿a siê czasami w mniejszym stopniu podczas dyskusji, analiz, teoretyzowania czy dociekania, ani¿eli w spontanicznym miechu.
Nie oznacza to jednak, ¿e partyzanci komunikacyjni nie potrzebuj¹ teoretycznej krytyki spo³ecznej. Chc¹c krytykowaæ i atakowaæ polityczny wymiar gramatyki kulturowej
dominuj¹cych realiów, musi byæ ona najpierw
odszyfrowana. Akce partyzantki komunikacyjnej dzia³aj¹ te¿ tylko wtedy, gdy wynikaj¹
ze zrozumienia struktur w³adzy. Dopiero wypracowuj¹c krytyczny punkt widzenia, daj¹
siê odczytaæ na przyk³ad rz¹dowe wiece przeciwko wrogoci wobec imigrantów jako
demonstracje konsensu miêdzy narodem
a w³adz¹. Posiadaj¹c odpowiednie pojêcia
gramatyki kulturowej taka interpretacja ukrytych sensów staje siê mo¿liwa.
Stawiamy na akcje dekonstruuj¹ce estetyczne momenty w³adzy i wywracaj¹ce regu³y gramatyki kulturowej  czasami tak¿e
regu³y mówi¹ce o tym, ¿e interwencje mog¹
byæ wtedy tylko wywrotowe, gdy nie s¹ zakamuflowane. Takie akcje mog¹ bowiem staæ
siê czystym spektaklem. Wychodzimy jednak z za³o¿enia, ¿e dobra orientacja w gramatyce kulturowej chroni przed wpadniêciem w pu³apkê dowolnoci. Interwencje
partyzantki komunikacyjnej powinny przynajmniej mieæ odniesienie do spo³ecznie
istotnych kwestii oraz wydarzeñ. Przestrzeñ
publiczna, w której siê odbywaj¹, zwi¹zana
jest z okrelonymi skojarzeniami, wyobra¿eniami i oczekiwaniami. To zbudowane
z normalnoci rusztowanie mo¿e dziêki nieoczekiwanej akcji zostaæ rozebrane. Ka¿de
wydarzenie publiczne jest jednoczenie rytua³em z³o¿onym z form i konwencji, obrazuj¹cych kszta³t i autointerpretacjê spo³eczeñstwa, w którym maj¹ miejsce.
Praktyka polityczna nie oznacza dla nas
narzucania lepszej ideologii. Kiedy pytamy,
dlaczego ludzie tak dalece akceptuj¹ struktury w³adzy naszego spo³eczeñstwa, musimy stawiaæ to pytanie tak¿e na poziomie gramatyki kulturowej. Jeli stawiamy nasze roz-

* Autonome L.U.P.U.S.-Gruppe, Der Faschismusvorwurf  oder die linke Illusion vom bürgerlichen Staat w: Lichterketten und andere Irrlichter. Texte gegen finstere Zeiten, Berlin-Amsterdam
1994, s. 102-113.
** M. De Certeau, Wynaleæ codziennoæ. Sztuki dzia³ania, Kraków, 2008.
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Strategia i taktyka
Skoro gramatyka kulturowa jako system
porz¹dku przenika wszystkie obszary codziennoci, nale¿y zadaæ pytanie, jakie mo¿liwoci dzia³ania istniej¹ w takim systemie
normalizacji i jak mo¿na nie daæ siê ca³kowicie okrelaæ przez ustalone normy. Chc¹c wywo³aæ dzia³ania zmieniaj¹ce spo³eczeñstwo,
nie wystarczy nazwaæ i napiêtnowaæ struktury sprawowania w³adzy. Sam¹ gotowoci¹ do
zmiany nie da siê wiele uzyskaæ. Najistotniejsze jest przekucie jej na dzia³anie.
U podstawy przemyleñ na temat partyzantki komunikacyjnej le¿y koncepcja polityczna, która nie wywodzi siê z politycznej
awangardy, prowadz¹cej masy, lecz wynika
z za³o¿enia, ¿e zmiana spo³eczna wynika
z dzia³añ jednostek. Punktów odniesienia dla
tak rozumianego dzia³ania politycznego nale¿y szukaæ w codziennej aktywnoci cz³owieka: Jakie popularne (tak¿e te zupe³nie
znikome) praktyki igraj¹ z mechanizmami
dyscyplinowania i wpasowuj¹ siê w nie tylko po to, by u¿yæ ich przeciwko nim samym?
Jakie 'sposoby dzia³ania' stanowi¹ przeciwwagê po stronie konsumenta (lub 'zdominowanego/ej'?) wobec g³uchych procedur,
kszta³tuj¹cych porz¹dek spo³eczno-polityczny?**
Poza normami spo³ecznymi i instytucjami (wród których znajduj¹ siê instytucje
takie jak partie polityczne, stowarzyszenia,

przedsiêbiorstwa, organy pañstwowe, ale te¿
koncepcje rodziny itd.), konieczne jest zastanowienie siê, jak indywidualne podmioty
obchodz¹ siê z owymi spo³ecznymi ustaleniami. Tê relacjê pomiêdzy spo³eczeñstwem,
a jednostk¹, francuski filozof Michel de Certeau okreli³ w swojej analizie stosunków
w³adzy, pos³uguj¹c siê pojêciami strategii
i taktyki. De Certeau pos³uguje siê wojenn¹ analiz¹ kultury, któr¹ rozumie jako
czêsto brutalne pole napiêcia, w którym
sankcjonowane jest prawo silniejszego.
Obok strategii w³adzy analizuje on przede
wszystkim spo³eczne pola dzia³ania dla tych
praktyk i chwytów jednostek, które tworz¹
sieæ antydyscypliny, nie poddaj¹c¹ siê tym
strategiom.
Strategia w³adzy oznacza zdolnoæ sterowania spo³ecznymi stosunkami si³ oraz
okrelania i zajmowania spo³ecznych przestrzeni. Zak³ada ona istnienie spo³ecznej instancji, instytucji zaopatrzonej we w³adzê.
Ta w³asna instancja stanowi podstawê,
z której wychodzi strategiczne dzia³anie, organizuj¹ce i utrwalaj¹ce stosunki spo³eczne.
Jako taktykê okreliæ natomiast mo¿na
kalkulacjê, która nie wychodzi z ¿adnej trwa³ej podstawy lub instancji, a tylko z terenu
przeciwnika. Podczas gdy w³asne miejsce,
fundament strategicznego dzia³ania, oznacza
zwyciêstwo przestrzeni nad czasem, taktyka
nie posiada miejsca i jest zale¿na od czasu.
Musi operowaæ na terenie okrelonym przez
obc¹ w³adzê i w jego strukturach odnaleæ
korzystne okazje. Taktyka skazana jest na
grê z si³ami w³adzy. De Certeau mówi o udanych poci¹gniêciach, piêknych chwytach,
sztuczkach, ró¿nych symulacjach, odkryciach, szczêliwych pomys³ach, zarówno
poetyckiej, jak i wojennej natury. To przechwytywanie strategicznych uwarunkowañ
poprzez codzienne taktyki jest podstawow¹
zasad¹ partyzantki komunikacyjnej.
Mo¿na zarzuciæ, ¿e w³anie te reutylizacje, ma³e, indywidualne, tymczasowe zagarniêcia co prawda zmieniaj¹ system, lecz
zarazem go stabilizuj¹. Co prawda przestrzenie s¹ tymczasowo przechwytywane, a strategie w³adzy na krótki czas wy³¹czane, jed-
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wa¿ania jako punkt wyjcia do akcji polityczno-kulturalnych, oznacza to próbê prze³amania i przekroczenia gramatyki kulturowej w³adzy w konkretnych sytuacjach.
W tym sensie, spo³eczna i polityczna walka
powinna byæ walk¹ o inn¹ rzeczywistoæ,
w której bêdzie mo¿na dowiadczyæ i poczuæ
to, o co jutro wci¹¿ warto walczyæ*.

Dzi zamkniête  przepraszamy
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Dyrekcja Starego Browaru, skierowa³a zawiadomienie o pope³nianiu przestêpstwa poprzez naruszenie miru domowego. Chodzi o akcjê informacyjn¹ Inicjatywy Pracowniczej do jakiej dosz³o w Poznaniu w grudniu 2008 roku przed delikatesami Alma zlokalizowanymi na terenie ww. centrum handlowego.
Akcja zwi¹zana by³a z ³amaniem praw pracowniczych w Almie, a przede wszystkim z nielegalnym zwolnieniem Piotra Krzy¿aniaka, kasjera, który straci³ pracê dzieñ
po tym, jak pisemnie poinformowa³ dyrekcjê o przynale¿noci do Inicjatywy Pracowniczej, oraz z³o¿y³ wniosek o udostêpnienie tablicy na materia³y zwi¹zkowe i udostêpnienie sali na zebranie z pracownikami. W ca³ym kraju odby³y siê akcje informuj¹ce
za³ogê Almy o sytuacji w firmie.
www.ozzip.pl
23 czerwca 2009
nak przyczynia siê to zarazem do utrwalenia
stosunków w³adzy i do sytuacji, w której ten
fakt staje siê bardziej znony.
Codzienne taktyki s¹ co prawda subwersywne, poprzez zmianê, przechwytywanie
i reutylizacjê ustaleñ w³adzy, jednak niekoniecznie musz¹ automatycznie poci¹gaæ za
sob¹ dzia³anie zmieniaj¹ce spo³eczeñstwo.
W tym sensie, taktyki s¹ skuteczne dopiero
wtedy, gdy nie s¹ odosobnionymi, zindywidualizowanymi i dalece niewiadomymi aktami w sieci strategii, lecz ³¹cz¹ siê w wia-

dome i kolektywne dzia³anie. W tym miejscu le¿y potencja³, na którym mog³aby opieraæ siê strategia taktyk: chodzi o to, by
w konkretnych sytuacjach podchwyciæ codzienne taktyczne zmagania jednostek,
uwiadomiæ je i politycznie, skutecznie wyartyku³owaæ.
Tekst ukaza³ siê pierwotnie w ksi¹¿ce: autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, L. Blisset,
S. Brünzels: Handbuch der Kommunikationsguerilla, Berlin-Hamburg 1997.

