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Zbik głosuje na Platformę
czyli komiks w służbie reklamy politycznej
Marek Kochan
Jedną z form promocji Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej
do parlamentu w 2001 roku był osobliwy komiks nawiązujący do komiksów
propagandowych z czasów PRL.
Niniejszy artykuł został pierwotnie opublikowany na łamach Zeszytów Prasoznawczych (zob. „Prace cytowane”). Poniższa wersja została poddana pewnym skrótom.

R

eklama polityczna to „element zintegrowanej strategii
marketingowej, która umożliwia komunikowanie partii
z rynkiem wyborczym, jednocześnie wspierając jej pozycję” (Wiszniowski, „Reklama...” 84). Jakiś czas temu mówiło się
o propagandzie politycznej lub po prostu o propagandzie (Wojtasik, Zarys...; Wojtasik, Propaganda...), natomiast od końca lat
sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych (Wiszniowski, Marketing... 14), a w Polsce mniej więcej od połowy lat dziewięćdziesiątych upowszechnia się używanie w stosunku do polityki terminów ze świata ekonomii. Zmiana nie dotyczy jedynie słów.
Odnoszenie do polityki pojęć „reklama” i „marketing” wiąże się
z faktem, że współczesna propaganda polityczna posługuje się w
szerokim zakresie technikami marketingowymi rozwiniętymi
pierwotnie jak narzędzia sprzedaży produktów i usług. Proces
tzw. „profesjonalizacji” kampanii wyborczych (Dobek-Ostrowska
i Wiszniowski 150) polega zarówno na zmianie środków, jak i na
tworzeniu ich w coraz większym stopniu we współpracy z fachowcami od marketingu.
Komiks, o którym będzie tutaj mowa, to obrazkowa historyjka, wydana przez sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej w
formie kolorowej broszury latem 2001 roku, w ramach kampanii wyborczej do Sejmu. Komiks ten jest niewątpliwie środkiem
politycznej, a ściśle, wyborczej propagandy. Można go również z
pewnością włączyć w obręb reklamy politycznej, gdyż został
opracowany przez fachowców i cały proces jego przygotowania
mieścił się w logice typowej dla kampanii służących sprzedaży
produktów czy usług.

KOMIKS WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Sam efekt posługiwania się techniką komiksową do celów
propagandy czy reklamy politycznej nie jest niczym całkowicie
nowym. By jednak móc ocenić, na czym polega odmienność tego przypadku od innych obrazkowych historyjek, trzeba o nim
powiedzieć nieco więcej.
Jak wspomniano, komiks ten był wydany w postaci kolorowej broszury. Liczyła ona 20 stron formatu A4 (z okładką). Ponieważ komiks nie był powszechnie znany (rozprowadzano go w
wybranych miejscach w Polsce i kierowano do wybranej części
elektoratu), przed rozpoczęciem szczegółowej analizy wydaje się
niezbędny krótki opis bohaterów i fabuły.
Na okładce widnieją rysunkowe podobizny trzech liderów Platformy: Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego i Donalda
Tuska (za każdą widać jakby cień zrastrowanego do granicy czytelności zdjęcia, którego przetworzeniem jest rysunek). (...)

Drugą stronę okładki wypełnia wstęp od „narratora”, który
„opowiada historię” (narrator nie jest pokazany, nie pojawia się też
nigdzie więcej w komiksie).
Pierwsze dwie kolumny obrazków wypełnia sekwencja dotycząca państwa Matuszyków. Dzieje się ona „gdzieś w Polsce” (małe
miasto lub peryferie średniego miasta). Renata Matuszyk po pracy
w sklepie wraca do domu. Mąż jest bezrobotny od dwóch lat, siedzi przed telewizorem. Nastrój frustracji i agresji. Na widok pojawiających się w telewizorze (spotworniałych, zdeformowanych),
twarzy Jerzego Buzka i Mariana Krzaklewskiego p. Matuszyk wyłącza telewizor („a na tych to już nie mogę patrzeć!”). Pojawia się
nowy problem – córka potrzebuje 50 zł na wycieczkę. Pieniędzy
nie ma. Mąż wspomina o zbliżających się wyborach, jednak p. Matuszyk wątpi, czy wybory coś zmienią („Co się zmieni? Lewica wygra, bo obiecują jak zawsze. A ty w to wierzysz.”). Sekwencja kończy się planem ogólnym – widać kilka domów („podobne
rozmowy toczą się w wielu polskich domach”).
Po tym wprowadzeniu pojawiają się trzy niezależne wątki związane z liderami Platformy – każdy zajmuje ok. 2,5 kolumny.
Sekwencja Płażyńskiego rozpoczyna się w scenerii władzy. Płażyński siedzi nad papierami (pracuje do późna) i znajduje wśród
nich zaproszenie od wójta gminy Liskowo. Następnego dnia Płażyński porzuca umówione zajęcia (wywiad dla pisma kobiecego,
konferencja), żeby spotkać się ze zwykłymi obywatelami. Jedzie do
Liskowa, gdzie wysłuchuje rozżalonych rolników. Wracając, wie
już, co należy zrobić, lecz nie wie, jaka siła polityczna mogłaby ta-
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ki program realizować („to jak tezy programu rolnego, tylko... dla
jakiej partii w tym kraju??!!”).
Sekwencja Olechowskiego rozpoczyna się w Krakowie. Olechowskiego rozpoznają na krakowskim rynku i zaczepiają młodzi
ludzie, jego zwolennicy z wyborów prezydenckich (popierają go,
wzbudza entuzjazm). Potem Olechowski udaje się na obiad do luksusowej restauracji, gdzie obsługuje go właściciel lokalu i zwierza
mu się z problemów małego biznesu (podatki, korupcja). Olechowski ma poczucie, że powinien coś zrobić. Dzwoni do „wybitnego
polskiego ekonomisty” prof. Jana Winieckiego do Frankfurtu nad
Menem i konsultuje z nim swoje pomysły. Winiecki przyznaje mu
rację, cytując „późniejszy” program Platformy („Tak, masz rację,
Andrzeju, to jedyne wyjście: trzeba obniżyć podatki – wtedy będzie się w Polsce opłacało i prowadzić biznes, i zatrudniać nowych
pracowników. To mniej okazji do korupcji i nadużyć. Można to zrobić przez wprowadzenie dla wszystkich jednolitej, niskiej stawki”).
Sekwencja Tuska zaczyna się na sopockim molo. Tusk rozmawia
z przyjacielem, który żali mu się na korupcję w samorządach. Przyjaciel wie, że trudno to zmienić („politycy tego nigdy nie zmienią,
bo korzystają z tego ci z prawa i ci z lewa. Wiem, że ty sam nic na
to nie poradzisz...”), ale apeluje do Tuska o działanie („ale zacznij
w końcu coś robić, bo cię w końcu ludzie na Kaszubach przestaną
szanować”). Tusk jest przybity. Podczas drogi powrotnej przyjaciele spotykają „Halinkę z podziemnej Solidarności”, która żali się na
upartyjnienie państwa („przecież kiedy walczyliśmy o Polskę, nie
tak miało być”). Głosowałaby na Tuska i „innych porządnych ludzi
na Wybrzeżu”, ale „nie na wasze partie”. Kiedy Halinka odchodzi,
do Tuska dzwoni służbowy telefon z informacją, że właśnie wpłynął nowy projekt ustawy o finansowaniu partii z budżetu.
Tusk wściekły rzuca słuchawką o ziemię, a następie depcze ją butem. Postanawia działać.
Ósmą kolumnę kończy rysunek przedstawiający pierwszą stronę
gazety Dziennik codzienny (podobnej do GW) z nagłówkiem „Tusk
porzuca Unię” i zdjęciami Tuska i Geremka (Geremek zdziadziały,
znacznie mniejszy od Tuska).
Następne trzy kolumny to sekwencja dotycząca porozumienia.
Płażyński, Tusk i Olechowski niezależnie postanawiają wzajemnie
się ze sobą skontaktować (każdy z dwoma pozostałymi), spotykają
się i po długich obradach, podczas których mają okazję wyrazić
swoje poglądy (m.in. niechęć do upartyjniania, niskie liniowe podatki itp.) piszą odezwę i zwołują konferencję prasową, na której
ogłaszają powołanie Platformy Obywatelskiej.
Potem jedną kolumnę zajmuje pokazanie przygotowań do spotkania w Hali Olivii w Gdańsku („trzeba udowodnić, że jest nas
więcej, niż trzech”) i na kolejnej kolumnie znajduje się całkowicie
realistyczne zdjęcie „trzech tenorów”, którzy w „dymkach” wypowiadają swój program wyborczy.
Na przedostatniej stronie widać „zwykłych ludzi” (przekrój społeczeństwa), którzy po spotkaniu w Olivii są pełni entuzjazmu dla
nowej formacji, będącej atrakcyjną alternatywą dla lewicy i prawicy. Ktoś rozmawia przez telefon, ktoś wysłał SMS-a z komunikatem „Platforma Obywatelska. Podatek 15% dla wszystkich. Ja się
zapisuję, a Ty?”.
Ostatnia strona komiksu (przedostatnia strona okładki) jest
zamknięciem wątku Matuszyków. Matuszykowa, wcześniej sceptyczna wobec polityki, woła męża do telewizora, w którym widać
zdjęcie „trzech tenorów” z logo Platformy (rysunek) i wyraża nadzieję na odmianę losu („z nimi, z Platformą Obywatelską, jest nadzieja. Na normalne państwo, normalnych ludzi” – przetworzony
slogan wyborczy Platformy).
Na tylnej okładce widać jeszcze raz zdjęcie „trzech tenorów”
obok logo Platformy i nazwy ugrupowania, oraz, na samym dole,
notkę „© Zespół Porządnych Gości 2001”.

(Grupa podpisująca się jako Zespół Porządnych Gości opracowała komiks do gotowej postaci a następnie przekazała prawa
autorskie sztabowi wyborczemu za symboliczną złotówkę. Od
jednej z tych osób pochodzą niektóre szczegółowe informacje,
wykorzystane w dalszej części tekstu. Ponieważ warunkiem
otrzymania tych informacji było zachowanie anonimowości, źródło to będzie oznaczane jako ZPG).
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Pomysł wykorzystania komiksu jako medium propagandy
(reklamy) wyborczej opierał się na diagnozie sytuacji obejmującej
dwa elementy: 1) badania elektoratu, z których wynikało, że jest
on zróżnicowany, zarówno według kryterium zawodowego, jak i
miejsca zamieszkania; 2) słaby dostęp Platformy do mediów, wymuszający konieczność poszukiwania nowych sposobów dotarcia
do wyborcy.
Z połączenia tych elementów zrodził się pomysł wykreowania nowego medium, które mogłoby być używane punktowo,
do propagandowego penetrowania konkretnych ośrodków czy
wręcz miejsc (komiks dystrybuowano z jednej strony w miejscach zamieszkania grupy celowej – zwłaszcza sklepach GS, na
stacjach PKS, z drugiej – w miejscach wypoczynku – na plażach,
w pubach, sklepach, co było związane z okresem kolportażu –
sierpniem).
Modelowym odbiorcą miał być wyborca w wieku 30–50
lat, określany na płaszczyźnie preferencji wyborczych jako „miękki elektorat SLD”, tj. skłonny do głosowania na SLD, ale zakładający możliwość zmiany swojej ostatecznej decyzji. Grupę tę
szacowano w skali kraju na ok. 300 tys. wyborców, mieszkających w małych ośrodkach (charakterystyka jw.), a także po części
w wielkich miastach (młodzi, studenci).
W zamierzeniu komiks nie miał mieć charakteru agitacyjnego (bezpośredni wpływ na decyzję wyborczą), lecz raczej ogólnie
propagandowy – miał wpływać na wizerunek ugrupowania, edukować wyborcę, tłumaczyć program. Jednakże użycie komiksu
w bezpośrednim kontekście wyborów nieco zmieniło jego charakter – mógł on być odbierany jako bezpośrednio agitacyjny, co
prawdopodobnie zmniejszało jego skuteczność.
Po pierwszej fali rozprowadzania, na skutek dużego zainteresowania komiksem (wyborcy brali dla siebie, a potem przychodzili po kolejne egzemplarze np. dla sąsiada) zrobiono dodruk.
Łącznie rozprowadzono kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy (ZPG).

KOMIKS STAWKA! JAKO TEKST PERSWAZYJNY

Analizę perswazyjności komiksu wyborczego Platformy
Obywatelskiej wypada zacząć od refleksji na temat samego użycia formuły komiksu. Otóż, jakkolwiek generalnie wykorzystanie komiksu w propagandzie nie jest niczym nowym, można jednak mówić o pewnym nowatorstwie. Choćby z tego względu, że
po 1989 roku żaden sztab wyborczy nie skorzystał z podobnego
środka. Poza tym, również z uwagi na skalę przedsięwzięcia:
nakład kilkadziesiąt tysięcy, objętość 20 stron A4 – zbliżona do
typowego zeszytu komiksowego kupowanego w sklepie. Z tego
punktu widzenia komiks Stawka! porównać można z komiksami
o kapitanie Żbiku i Klossie (poza wieloma różnicami, o których
poniżej). Wreszcie, o nowatorskim charakterze Stawki! przesądza
umieszczenie w nim realnych polityków. Współczesne postacie
przywódców pojawiały się wprawdzie w Oknach ROSTA, cyklu
rysunkowym Włodzimierza Majakowskiego z lat dwudziestych
XX wieku, ale jednak pokazane od drugiej strony (ośmieszane,
przedstawiane w negatywnym świetle); w którymś z odcinków
Stawki większej niż życie pojawiał się Adolf Hitler, dekorujący
kpt. Klossa Krzyżem Żelaznym z mieczami, ale jednak nawet za
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czasów socjalizmu nie było komiksów o Edwardzie Gierku, ani
tym bardziej gen. Jaruzelskim, choć ten ostatni pojawiał się w
opozycyjnej prasie w wielu karykaturach (Uhlig).

POETYKA GROTESKI

Pokazanie w komiksie realnych postaci tych polityków, do
których chce się odbiorcę zachęcić, jest zabiegiem zupełnie innego rodzaju, niż przedstawianie karykaturalnych podobizn przeciwników. Komiks, który z natury swej pokazuje obraz rzeczywistości przetworzony, „przerysowany” (Szyłak, Komiks w kulturze...
94–95), jest formułą wydawałoby się trudną do wykorzystania
przy propagowaniu własnego ugrupowania. Tym bardziej, jeśli –
jak to ma miejsce w tym przypadku – komiksowa deformacja
wyglądu postaci osiąga często rozmiary monstrualne. Wszyscy
trzej liderzy Platformy są nie tylko przedstawiani bez jakiejkolwiek idealizacji (jak bywał przedstawiany np. kapitan Żbik),
ale wręcz w sposób karykaturalny, groteskowy (np. Olechowski
jedzący obiad wygląda jakby miał mocno w czubie, Płażyński na
kilku obrazkach wygląda jak zgrzybiały starzec, Tusk rzucający
telefon ma spojrzenie furiata). Ich ubrania wyglądają często na
pomięte pozy, gesty i mimika są mocno „przerysowane”. Podkreślane są zmarszczki, worki pod oczami, nieład fryzur, zmęczenie.
W twarzach pojawia się kolorystyka zbliżona do fioletu, zieleni.
W podobnie groteskowy sposób przedstawiani są ludzie z otoczenia liderów Platformy (np. przyjaciel Tuska, p. Halinka z podziemnej Solidarności).
Ta poetyka karykatury pełni w omawianym przekazie kilka
funkcji. Najpierw, na początku lektury może służyć zaintrygowaniu potencjalnego odbiorcy, który jeszcze nie przeczytał komiksu, a dopiero go kartkuje. Sensacyjna zapowiedź na okładce
(„Tego nie przeczytasz w gazetach”) w połączeniu z karykaturalnym przedstawieniem trzech liderów sugeruje, że w środku są
materiały krytyczne wobec Platformy, obnażające pokazanych
tam polityków, zdradzające ich tajemnice. Podobną funkcję spełnia kontrast karykaturalnych rysunków z ich tłem (zrastrowanymi niemal do nieczytelności zdjęciami). Zestawienie przekazu oficjalnego, „gazetowego” (wrażenie zdjęcia jakby niewyraźnie
zreprodukowanego z czarno-białej gazety) z nieoficjalnym, groteskowym, także obiecuje widzowi kpiarski, demaskatorski stosunek do przedstawianych bohaterów. Gdyby na podstawie okładki przewidywać treść komiksu, najbardziej prawdopodobne
wydawałoby się znalezienie w środku pikantnej satyry na „trzech
tenorów”: materiału propagandowego konkurencji.
Takie nastawienie wpływa na lekturę komiksu. W treści bowiem, poza groteskową poetyką, jest on nieco, można rzec, patetyczny: przedstawia mężów stanu bezinteresownie troszczących
się o losy kraju – wysłuchujących trosk obywateli i powołujących
do życia nowe ugrupowanie, które rozwiąże wszystkie problemy
Polaków. Gdyby dodatkowo politycy Platformy byli przedstawieni w sposób wyidealizowany, całość robiłaby wrażenie „jakiegoś
propagandowego gniota” (określenie pochodzące z książki J. Szyłaka, który używał go dla opisania potocznych skojarzeń Polaków z komiksami, ukształtowanych na podstawie komiksów
takich jak seria o kapitanie Żbiku – Komiks: świat... 143), ale
znacznie gorszego, niż historyjki o Żbiku (bo tam przynajmniej
była namiastka sensacyjnej akcji, której w Stawce! brakuje). Karykaturalność rysunków czyni więc przekaz perswazyjny bardziej
strawnym, łagodzi jego natręctwo. Tym samym służy więc uwiarygodnieniu przesłania (35). Odbiorca może traktować groteskowy, można powiedzieć, „nadmiernie realistyczny” styl jako
potwierdzenie, że komiks „mówi prawdę”, przedstawia ją szczerze, bez upiększeń. Dodatkowym uwiarygodnieniem, ale już na
innym poziomie, jest umieszczenie w środku komiksu realistycznego zdjęcia liderów Platformy (takiego jak w „normalnych” ma-

teriałach wyborczych). O podobnym wykorzystaniu zdjęcia dla
uwiarygodnienia historii rysunkowej (publikowana wewnątrz komiksów o przygodach kapitana Żbika seria o bohaterach nagradzanych medalem „Za ofiarność i odwagę”) wspomina J. Szyłak
(Poetyka komiksu 165).
Trzeci element, który ujawnia się w toku czytania komiksu,
jest związany z wpływem groteskowej poetyki na wizerunek
trzech liderów Platformy i całego ugrupowania. Otóż zgadzając
się na publikację w takiej formie reklamowego materiału (a pod
koniec lektury komiksu odbiorca wie już, że należy od do wyborczej propagandy), dowodzą oni, że mają do siebie dystans, posiadają swoisty luz, pozwalający im troszkę z siebie zakpić. Odbierają sobie w oczach odbiorcy koturnowość, sztuczność, właściwą
„tym z telewizora”. Stają się więc bardziej naturalni, bliżsi odbiorcy.

NOWY STYL KOMUNIKACJI

Jest to zbieżne z ogólną strategią Platformy, która (przynajmniej od powstania do wyborów – w listopadzie 2001 głośno już
było o rejestracji PO jako partii) przedstawiała się jako alternatywa dla wszystkich istniejących ugrupowań, „całkiem nowy proszek”, obiecujący „pranie bez namaczania”.
Komunikat ten pojawia się w komiksie kilkakrotnie. Istniejące partie mają być niewydolne we wdrażaniu sensownych rozwiązań. Złe jest samo upartyjnienie kraju (wątek p. Halinki),
na które radą jest stworzenie – jednak – nowej partii (choć oczywiście leksem partia nie jest używany w odniesieniu do Platformy, co jest zgodne ze stanem faktycznym, ale ma również
wymiar perswazyjny). To nowe ugrupowanie (nie-partia) ma przynieść ludziom utraconą nadzieję na poprawę losu, różniąc się zasadniczo od innych partii, które „tylko obiecują”. Nowe ugrupowanie musi się więc różnić zasadniczo od istniejących partii i
rzeczywiście w komiksie „różni się” – językiem („nareszcie nowocześni politycy, którzy mówią o Polsce ludzkim głosem, bez tego
całego prawicowego zadęcia i ideologii” – wypowiedź kobiety
wychodzącej z Hali Olivii), a także, ogólniej – stylem komunikacji z wyborcami.
Ową „zmianę” stylu komunikacji ilustruje sposób przedstawiania liderów jako rozmawiających ze zwykłymi obywatelami
(co oczywiście nie jest niczym nowym). Płażyński jedzie do małego Liskowa na zaproszenie wójta (wójt: „Pan jest chyba pierwszym człowiekiem z Warszawy, który do nas zawitał”), Olechowski zwyczajnie chodzi po krakowskim rynku i wysłuchuje
bolączek restauratora, Tusk rozmawia z p. Halinką spotkaną
w drodze powrotnej ze spaceru. Trzeba też w tym miejscu zwrócić uwagę na samo pokazanie polityków jako „zwykłych ludzi” –
przy pracy (Płażyński), podczas spacerów (Olechowski, Tusk)
i jedzenia (Olechowski), rozmawiających z przyjaciółmi (Tusk,
Olechowski).
Ostatni wreszcie nowy element, który wiąże się z użyciem
komiksu jako narzędzia propagandy wyborczej związany jest z
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tym, że jest on rodzajem darmowego gadżetu, który, zgodnie z
zasadą wzajemności stwarza rodzaj zobowiązania obdarowanego
wobec darczyńcy (Mauss). Samo wykorzystanie gadżetu jako
środka pozyskiwania przychylności bynajmniej nie jest niczym
nowym. Do otrzymywania czegoś za darmo przyzwyczaił Polaków skomercjalizowany świat – gadżety, zarówno otrzymywane
bezpośrednio od firm i usługodawców, jak i dołączane do pism,
są codziennością. Nie są one także niczym nowym w polityce –
po 1989 roku wielokrotnie wykorzystywano ozdobione emblematami partii i kandydatów ubrania (zwłaszcza koszulki) i inne
przedmioty (np. materiały piśmiennicze). W perswazyjnym oddziaływaniu gadżetów liczy się jednak nie tylko sam fakt obdarowania, ale również rodzaj darowanego przedmiotu. Mówiąc w
największym uproszczeniu, w cenie jest po pierwsze to, co unikatowe, oryginalne, czego nie można dostać gdzie indziej, po drugie to, co jest nowością, czego nie dawał nikt inny, wreszcie, po
trzecie to, co ma wymierną wartość praktyczną (tj. można to realnie wykorzystać – także np. przeczytać) i materialną, tzn. żeby
kupić to coś w sklepie, trzeba by wydać określoną sumę pieniędzy. Komiks PO posiada wszystkie trzy wymienione cechy atrakcyjnego gadżetu (Nie jest to zresztą jedyny oryginalny gadżet,
który wykorzystywała w swojej kampanii Platforma Obywatelska. W miejscach letniego wypoczynku rozprowadzane były też
tzw. „platforemki” – foremki do piasku w kolorze pomarańczowym (ZPG)).
Podsumowując, można więc powiedzieć, że komiks jest w
propagandzie wyborczej Platformy środkiem, który pomaga
przekonać wyborców, że PO jest „zupełnie nowym proszkiem”,
piorącym naprawdę lepiej, niż inne, „zwykłe proszki” – choć skądinąd wiadomo, że składa się on z komponentów występujących
wcześniej w innych środkach piorących.

WPISANIE ADRESATA W TEKST

Ponieważ jednak, rozwijając metaforę proszkową, należy
zauważyć, że „konsumenci” mają już w większości przypadków
jakoś ukształtowane preferencje, sprzedawcy nowego proszku,
aby sobie zjednać nabywców, muszą wybrać na rynku swoją niszę i maksymalnie dostosować cechy produktu do zasiedlających
ją „konsumentów”.
Wcześniej była już mowa o tym, że komiks Platformy miał
w założeniach pozyskać ściśle określoną grupę wyborców.
W tym miejscu należy więc rozważyć, czy, i ewentualnie przy
użyciu jakich środków założenia te zostały zrealizowane.
Pierwszy poziom wpisania zakładanego odbiorcy w tekst to
warstwa ikoniczna i fabularna. W komiksie pokazani są ci, do
których przekaz ma apelować. Uwagę zwracają tu więc przede
wszystkim państwo Matuszykowie – porte parole typowego odbiorcy. Romek Matuszyk jest bezrobotny, jego żona pracuje w
sklepie (skąd wraca na rowerze – co, podobnie jak chustka zawiązywana pod szyją, wskazuje raczej na małe miasto). Mieszkają w
kilkupiętrowym bloku i raczej klepią biedę – wydanie 50 zł na
wycieczkę córki jest dla nich problemem. Wystrój mieszkania
(meblościanka) i niektóre jego elementy (np. starego typu piecyk
gazowy do wody) dopełniają obrazu.
Obok bezrobotnych i żyjących na krawędzi przetrwania
mieszkańców małych miast zobrazowanych przez rodzinę Matuszyków, w komiksie pojawiają się przedstawiciele innych grup
społecznych: rolnicy (Lisków), studenci (fanka Olechowskiego
z krakowskiego rynku), przedsiębiorcy (restaurator) i „zwykli
ludzie”, utożsamiający się z tradycją Solidarności, ale zrażeni do
nowych czasów (p. Halinka). Różne grupy społeczne reprezentują też zwolennicy Platformy, którzy przybywają na spotkanie do
Hali Olivii (a potem wychodzą z tego spotkania pełni entuzjazmu dla nowej formacji). Widać tam zarówno przedstawicieli
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miejskiego proletariatu, jak ludzi o wiejskiej proweniencji (kobieta w chustce zawiązanej pod szyją, która pojawia się jeszcze w innym miejscu komiksu) i postkomunistyczną inteligencją (mężczyzna w białej koszuli i krawacie, który mówi: „wydawałoby
się, że lewica to murowany zwycięzca przyszłych wyborów. Ale,
jak do ludzi dotrze to, co sam dzisiaj słyszałem, to ci z lewa nie
będą czuli się tak pewnie”), mężczyzn i kobiety, młodszych i starszych. W zgromadzeniu zwolenników Olechowskiego na krakowskim rynku widać nawet postać Adama Mickiewicza w stroju z epoki, co jednak ma już raczej wymiar kontekstowego żartu,
gry z odbiorcą (Olechowski stoi w pobliżu pomnika wieszcza).
Pokazanie różnorodności potencjalnych i realnych zwolenników Platformy może też obrazować masowość poparcia nowej
formacji, wywoływać „owczy pęd” (wszyscy chcą na nich głosować), przekonywać, że PO ma program atrakcyjny dla różnych
grup społecznych (a więc nie jest ugrupowaniem „branżowym”,
reprezentującym partykularne interesy). Może też być tak, że
obecność w komiksie jednych kategorii potencjalnych zwolenników (np. studenci, przedsiębiorcy) jest nobilitująca dla innych
(rolnicy, bezrobotni, miejski proletariat).
W komiks wpisana jest też charakterystyka zakładanego adresata od strony jego poglądów politycznych. Pozornie PO ma
być propozycją środka, inną możliwością dla „tych z prawa i
tych z lewa”. Ale nie można tu mówić o symetrii przedstawiania
jednych i drugich. Krytycznie pokazane są te ugrupowania polityczne, do których tak mógłby się odnosić ów „miękki elektorat
SLD” – a więc przede wszystkim AWS (monstrualne twarze Buzka i Krzaklewskiego w telewizorze u Matuszyków, negatywne
komentarze p. Matuszykowej na ich temat, wzmianka o „prawicowym nadęciu i ideologii” u jednej z uczestniczek spotkania w
Hali Olivii) i Unia Wolności (skarlały prof. Geremek na okładce
Dziennika Codziennego, tytuł „Tusk porzuca Unię”). Krytycznie
mówi się też o PSL i Samoobronie (w liście od wójta Liskowa –
„i ludowcy, i ci od Leppera, uważają, że się nami zajmują.
Oni chcą rolnictwa, którego nie ma już w nowoczesnym świecie”), co wskazywałoby na postrzeganie tych ugrupowań przez
PO raczej jako negatywnego punktu odniesienia niż realnej konkurencji.
Natomiast o SLD mówi się w komiksie raczej łagodnie,
a nawet z umiarkowaną życzliwością – „lewica”.
Drugi poziom wpisania odbiorcy w tekst jest związany
z siatką kulturowych odniesień przywołanych w komiksie. Jeśli
odbiorca ma mieć 30–50 lat, to jest duże prawdopodobieństwo,
że zetknął się z komiksami, zwłaszcza tymi o Żbiku i Klossie.
Do komiksów o kapitanie Żbiku odsyła zarówno formuła komiksu z treścią ideologiczną (co jednak jest wyraźne mimo zasłony
dymnej w postaci karykaturalnego przerysowania sylwetek pozytywnych bohaterów), jak i nawiązanie wprost, obecne w inwokacji od narratora („w życiu powinno być tak jak w dobrej opowieści: kapitan Żbik z sukcesem kończy śledztwo”; nawiązanie
właśnie do tej postaci było zabiegiem celowym – chodziło o od-
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wołanie się do czegoś swojskiego, do wzorca już akulturowanego, w przeciwieństwie do amerykańskiej konwencji idealizowania bohatera, jak to ma miejsce np. w komiksach o Supermanie
(ZPG)). Nawiązanie tego rodzaju, żeby mogło służyć zbudowaniu wspólnoty z odbiorcą, musi przyjmować za pewnik pozytywny, a przynajmniej umiarkowanie pozytywny stosunek do PRL –
a takiego można spodziewać się u „miękkiego elektoratu SLD”.

ATRYBUTY WŁADZY

Trzeci wreszcie poziom wpisania zakładanego odbiorcy w
tekst komiksu może być związany ze stylem prezentowania liderów Platformy i – ogólniej – typem argumentacji.
Jeśli chodzi o typ prezentacji przywódców PO, to należy
zwrócić uwagę na wyraźną w komiksie celebrę władzy i pozycji
społecznej.
Płażyński pojawia się na tle atrybutów władzy: w wielkim
sejmowym gabinecie, z podległym sobie pracownikiem, który
zwraca się do niego „panie marszałku”. Wątek ten wraca w porannym spotkaniu a asystentami, którzy referują Płażyńskiemu
jego rozkład dnia – ich pozy ujawniają podległość, rozmowa ma
z ich strony charakter uniżony i oficjalny. Później jeszcze widzimy Płażyńskiego podróżującego służbowym autem, które prowadzi szofer. Zarazem przy tej postaci przywołany jest mit „dobrego władcy”, który czuwa nad losem poddanych, np. pracuje do
późna), a gdy trzeba, potrafi zejść do swego ludu i wysłuchać
opinii poddanych (wypowiedź w Liskowie: „chcę z wami znaleźć
odpowiedź na pytania, które zadaliście w liście”).
Również Olechowski pokazany jest jako człowiek o wysokiej pozycji społecznej. Rozmówcy widzą w nim kandydata na
prezydenta z wysokim wynikiem wyborczym. Obiad zjada Olechowski w wykwintnej restauracji, obsługiwany przez szefa lokalu; mieszka w eleganckim hotelu, gdzie na półce stoi kubełek
z lodem do szampana. Oglądamy też Olechowskiego w jego
wielkim biurze, w Warszawskim Centrum Finansowym. Obrazu
dopełnia osobista znajomość z „wybitnym polskim ekonomistą”
prof. Janem Winieckim mieszkającym we Frankfurcie nad Menem, który aprobuje rozwiązania proponowane przez Olechowskiego („Masz rację, Andrzeju”). Obecność prof. Winieckiego
jest dodatkowo przywołaniem autorytetu, który wzmacnia wiarygodność zarówno Andrzeja Olechowskiego, jak Platformy Obywatelskiej i jej wyborczego programu. Inna sprawa, że w rzeczywistości Winiecki mieszka we Frankfurcie nad Odrą, miasta
zostały zamienione dla uatrakcyjnienia jego osoby – Frankfurt
nad Menem jest bardziej „zagraniczny” (ZPG).
Władza jest także, choć w nieco mniejszym stopniu, podkreślona w przypadku Donalda Tuska („Pan marszałek Tusk? Dzwonię z pana sekretariatu” – mówi głos z telefonu komórkowego).
To celebrowanie władzy i podkreślanie pozycji społecznej
liderów Platformy było świadomym zabiegiem. Autorzy komiksu (ZPG) zakładali, że nie będzie to zniechęcało, a przeciwnie,
zachęci do PO odbiorców, którym władza i jej atrybuty imponują, w oczach których osoba majętna, na wysokim stanowisku jest
bardziej atrakcyjna, niż ktoś bardziej zwykły i podobny do nich.
Jeśli chodzi o typ argumentacji to można zauważyć, że ogólnie i przekaz, i sposób argumentowania, widoczny np. w sposobie prezentacji programu Platformy, jest dość, łagodnie mówiąc,
naiwny. W części wynika to oczywiście z założeń dotyczących odbiorcy (niezbyt biegłego w kwestiach dotyczących państwa i nie
rozumiejących niuansów programu), w części jest związane z samą poetyką komiksu, który niezbyt nadaje się do tłumaczenia
skomplikowanych zagadnień z dziedziny ekonomii i polityki.
Tym niemniej za dość naiwną trzeba uznać ideę opracowania programu rolnego na podstawie wypowiedzi rolników z Liskowa
oraz wiarę, że obniżenie podatków i wprowadzenie jednolitej,

niskie stawki podatkowej załatwi automatycznie problem bezrobocia. Podobnie naiwna jest idea walki z upartyjnieniem państwa poprzez powołanie nowej formacji politycznej i antyelitarność w wykonaniu przedstawicieli elity (widoczna np. w
monologu wewnętrznym Płażyńskiego po przeczytaniu listu od
wójta gminy Liskowo: „tu w Warszawie przecież nie ma nikogo,
z kim można by o tym poważnie porozmawiać”).
Ale to, co z jednej strony może wydawać się naiwne, z drugiej strony uznać można za dostosowanie przesłania do medium
i możliwości odbiorcy, za próbę jednak jakiegoś przybliżenia
wyborcom programu wyborczego PO. W tym sensie komiks był
pomyślany jako przekaz dwupoziomowy, który odbiorca mniej
wyrobiony potraktuje literalnie, jako przybliżenie programu, zaś
odbiorca bardziej wyrobiony – jako grę z konwencją przekazu
wyborczego.

MIT ZAŁOŻYCIELSKI

Naiwność, o której była wyżej mowa, odnosi się również do
warstwy fabularnej. Fabuła komiksu wyborczego Platformy jest
dość niespójna. Otwierająca opowieść sekwencja u państwa Matuszyków nie wiąże się bezpośrednio ze środkiem i wraca na
chwilę dopiero w ostatnim fragmencie historyjki. Po Matuszykach następują trzy niezależne wątki, które nagle splatają się w
jeden. Wtedy napięcie spada i konflikt (jeśli takowy w ogóle
występował) znajduje nieoczekiwane rozwiązanie w postaci konferencji prasowej z okazji stworzenia nowego ugrupowania. Spotkanie w Hali Olivii tylko przedłuża ten fragment opowieści, po
czym nagle następuje zamknięcie historyjki – ostatnia kolumna
poświęcona kontynuacji wątku Matuszyków jest raczej klamrą
kompozycyjną, niż wynikającym z fabuły zakończeniem. Całość
nie wygląda więc jak klasyczna fabuła z konfliktem, kulminacją,
punktami zwrotnymi i perypetiami. Przypomina raczej strukturę
spotów reklamowych, służących prezentacji cudownych właściwości nowego produktu, a składających się zwykle z trzech elementów: zarysowania problemu (np. proszki do czyszczenia rysują powierzchnię), pojawienia się produktu (ale teraz jest nowy X)
i rozwiązania problemu (teraz można czyścić bez rysowania powierzchni).
Ale czy na pewno ma to być klasyczna opowieść?
Wydaje się, że prezentowana w komiksie historia, choć z pozoru bazuje na faktach i ma charakter realistyczny, jest w większym stopniu opowieścią mityczną, swoistym mitem założycielskim Platformy Obywatelskiej. Choć niektóre mity mają
wyraźną strukturę fabularną, dającą się rozłożyć na powtarzalne
elementy, jak w analizach Proppa, wiele z nich nie ma sensu jako
zwykłe historie o zdarzeniach. W legendzie o Warsie i Sawie
istotne jest przede wszystkim to, że z ich imion powstała nazwa
miasta Warszawa – podobnie w micie PO istotne jest założenie
jej przez trzech polityków, którzy uczestnicząc w różnych zdarzeniach, niezależnie doszli do wniosku, że trzeba powołać nową formację. Jeśli skierować uwagę na ów moment, gdy Płażyński,
Olechowski i Tusk „zestrzeliwują myśli w jedno ognisko”, by „ze-
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strzelić w jedno ognisko czyny”, to nietrudno zauważyć jego mityczny (cudowny) charakter. Płażyński siedzi w swoim gabinecie
i myśli: „Donald wyszedł z Unii ze swoimi zwolennikami. Ciekawe, co będzie robił dalej? Znam go długo, porządny gość. A może by jeszcze – Olechowski?”. Obok obrazek z Olechowskim,
który siedzi w swoim biurze i myśli: „Tusk porzucił Unię, Płażyńskiego ci z »Solidarności« atakują w AWS... Hmm... A może by
tak zrobić coś razem?”. Tusk w swoim gabinecie w Senacie RP
też myśli: „Płażyński? Olechowski?”. Następną stronę otwierają
trzy niemal identyczne obrazki, na których każdy z trzech liderów prosi o połączenie z dwoma pozostałymi. Potem liderzy
w trójgłosie układają założenia nowej formacji, by na kolejnym
obrazku mówić jednym wspólnym „dymkiem”. Potem jeszcze
następuje noc – faza liminalna (jak przed Bożym Narodzeniem
lub Wielkanocą), postacie trzech liderów pokazane są przez okno
we wnętrzu oświetlonego pokoju („praca nad odezwą trwała do
późnej nocy”). Rano nowe ugrupowanie już się narodziło i radosna nowina zostaje ogłoszona mediom.
To więc, co niespójne, naiwne i kruche jako szkielet fabularny, pomimo tych cech, a może właśnie dzięki nim, funduje opowieść mityczną pt.: „Jak powstała Platforma Obywatelska”.
„Ornament” w postaci wątku Matuszyków jest tylko dodatkiem,
narzędziem przybliżenia mitu zwykłym odbiorcom.
Podobny rodzaj niespójności i niekonsekwencji towarzyszy
pojawieniu się na początku (II strona okładki) narratora, który
potem znika i już się więcej nie pojawia. Przytoczmy tę wypowiedź w całości:
Najpierw było ich tylko trzech. Teraz dołączyły do nich dziesiątki tysięcy. Zafascynowała mnie ta historia. Byłem jej świadkiem,
teraz chcę być jej uczestnikiem. Dlaczego? Bo w życiu powinno
być tak, jak w dobrej opowieści: sprawiedliwi szeryfowie wygrywają, kapitan Żbik z sukcesem kończy śledztwo, a trzej muszkieterowie ratują swoją ojczyznę. To, co Wam przedstawiam, jest wprawdzie tylko historyjką obrazkową, komiksem – ale ta opowieść
dzieje się naprawdę i dotyczy nas wszystkich. Naszych najważniejszych spraw: bezrobocia, zapaści gospodarczej, utraty zaufania do
polityków, braku nadziei na lepsze życie. A w życiu jest trudniej,
niż w komiksie – to dobrze wiemy. Opowiadam wam tę historię,
bo kiedy przyjdzie czas wyboru – powinniśmy pomóc muszkieterom. Pomóc sobie.

Wypowiedź narratora jest ufundowana na szeregu opozycji:
trzech – dziesiątki tysięcy, zewnętrzne – wewnętrzne (świadek –
uczestnik), życie – dobra opowieść (czyli życie – mit, a w ramach
mitu superbohaterowie, jak kapitan Żbik – tu z jednej strony
realni, z drugiej, tym bardziej, mityczni), komiks, historyjka obrazkowa – rzeczywistość. Można je wszystkie streścić w jednej
opozycji: rzeczywistość świata – rzeczywistość mityczna. Człony
opozycji łączy wiara. Jeśli chcemy, aby opozycja została zanegowana, a życie stało się mitem („dobrą opowieścią”), musimy
uwierzyć, że jest to możliwe i podjąć stosowne działanie (zagłosować na PO). A wtedy mit stanie się rzeczywistością.
W ten sposób komiks, który z natury swej ma charakter
eskapistyczny, nadrealistyczny (Szyłak, Komiks: świat... 35 ), spełniając funkcje propagandowe, odsyła odbiorcę z powrotem do
sfery rzeczywistości, którą opisuje jednocześnie jako świat mitu
i jako świat życia.

KOMIKS STAWKA!: GNIOT PROPAGANDOWY?

Jak pisze S. Barańczak, analizując magazyn komiksowy
Relax:
W modelu tzw. „socjalistycznej kultury masowej” nigdy nie uda
się doprowadzić do pogodzenia ze sobą dwóch sprzecznych zapotrzebowań: zapotrzebowań perswazyjnych władzy (którą łożąc na
środki masowego przekazu, pragnie mieć z tego zysk w postaci
efektów propagandowych) i zapotrzebowań ludycznych społeczeń-
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stwa. Jedno z drugim się gryzie, bo przecież ideologiczna perswazja z dużym trudem mieści w sobie pojęcie rozrywki, zaś z drugiej
strony nie znosi przymusu duchowego, będącego nieodłącznym
elementem perswazji. Toteż każdy twór kultury masowej, który te
dwa zapotrzebowania próbuje spełnić, w nieunikniony sposób staje
się hybrydyczny i wewnętrznie niespójny („Blurp!”).

Gdzie indziej ten sam autor opisuje tę sprzeczność celów ludycznych i perswazyjnych metaforą konia zaprzężonego jednocześnie do dwóch wozów (Czytelnik... 11).
Zarazem, wyjaśniając to zjawisko na gruncie epoki socjalizmu, Barańczak wspomina o wyczerpaniu się możliwości nagiej
propagandy: kultura masowa staje się jedynym środkiem rzeczywistego docierania do społeczeństwa (Czytelnik... 12–13 ).
Współcześnie politycy mają do dyspozycji wiele kanałów komunikowania się z wyborcami. Mogą do nich mówić za pośrednictwem dziennikarzy, mogą emitować propagandowe przekazy
w płatnych i bezpłatnych pasmach reklamowych. Ale słowa o
wyczerpaniu się możliwości nagiej propagandy, przynajmniej do
pewnego stopnia, stają się znów aktualne.
W tym sensie, jeśli nawet komiks wyborczy Platformy nie
spełnił całkowicie pokładanych w nim nadziei (a przynajmniej
nie wszędzie; w części miejsc, gdzie komiks był kolportowany
Platforma osiągnęła dobre wyniki, w części – poniżej tych, które
były przewidywane w sondażach), pozostaje on interesującą próbą odnowienia języka polityki. Próbą, która być może doczeka
się kontynuacji.
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