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PO DEBATACH PRZEDWYBORCZYCH

1. WPROWADZENIE

W pierwszym rozdziale swojej pracy Memes in Digital Culture Li-
mor Shifman zauważa, że żyjemy w „erze napędzanej przez logikę hi-
permemetyczną, w której każde większe wydarzenie publiczne powodu-
je wysyp memów” (Shifman, 2014: 4). Debaty przedwyborcze w Polsce 
potwierdziły tę opinię: zarówno po debatach poprzedzających wybo-
ry prezydenckie w maju, jak i tych przed wyborami parlamentarnymi 
w październiku 2015 roku w internecie pojawiły się tysiące memów. Pu-
blikowano je zarówno w mediach społecznościowych, jak i w interneto-
wych wydaniach gazet, na portalach informacyjnych i rozrywkowych. 
Liczba publikowanych memów jest nieporównywalnie większa od tej 
związanych z wyborami prezydenckimi w roku 2010 i parlamentarnymi 
w roku 2011. Znacznie więcej jest też memów odnoszących się bezpo-
średnio do debat przedwyborczych, wykorzystujących w charakterze tła 
kadry telewizyjne.

Mem internetowy jest najczęściej definiowany jako „jednostka in-
formacji, która replikuje się wyłącznie drogą internetową” (Walkiewicz, 
2012: 50). Za najważniejszą cechę memu uznaje się więc sposób jego 
rozprzestrzeniania – Patrycja Bałdys pisze na przykład, że „jedynym ce-
lem” memów jest „powielanie się i rozpowszechnianie” (Bałdys, 2015: 
107). Inną perspektywę sygnalizuje Limor Shifman, która zauważa, że 
badania nad memami internetowymi, wychodzące od koncepcji Ri-
charda Dawkinsa zostały zdominowane przez przyjętą metaforę ewolu-
cji, genetyki – opisywany jest sposób replikowania i rozprzestrzeniania 
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się memów, prawa rządzące ich „doborem naturalnym”. O wiele mniej 
uwagi poświęca się natomiast memom jako formom wypowiedzi – ich 
budowie, sposobowi, w jaki tworzą pewnego rodzaju narracje (Shifman, 
2014: 5–6). Seweryna Wysłouch wskazuje z kolei, że badania utworów 
będących połączeniem obrazu z przekazem językowym koncentrowały 
się przede wszystkim na pojedynczych „znakach” i – badano „ich »ma-
terię« i sposób koegzystencji w różnotworzywowym dziele” (Wysłouch, 
1992: 357). Rzadziej natomiast przedmiotem uwagi badaczy jest sposób, 
w jaki odbiorca reaguje na taki komunikat i jego interakcje z utworem.

Termin „mem” jest powszechnie używany przez internautów i – jak 
przedstawiają to na przykład Witold Kołowiecki (2012) i Adam Walkie-
wicz (2012) – ma dla nich znaczenie o wiele węższe niż dla Dawkinsa 
czy Susan Blackmore. Walkiewicz, powołując się na poglądy wielu in-
nych badaczy, twierdzi, że mem może mieć postać „hiperłącza, obraz-
ka, filmu, strony internetowej lub po prostu samego słowa czy też ha-
sła, które powstało w oparciu o jakąś formę międzyludzkiej interakcji” 
(2012: 50). Wydaje się jednak, że w powszechnym użyciu „mem” ma 
znaczenie jeszcze węższe: oznacza cyfrową grafikę z elementami kolażu 
(najczęściej – chociaż nie zawsze – jest to kolaż zdjęcia i nałożonego na 
nie tekstu). To właśnie współoddziaływanie różnych elementów kolażu 
buduje znaczenie memu. Ani samo zdjęcie (grafika), ani sam tekst sa-
modzielnie nie oddaje sensu memu – aby go zrozumieć, odbiorca musi 
uchwycić istotę połączenia tych różnorakich elementów. 

Kwestią podnoszoną przez wielu badaczy jest związek memów z in-
ternetem. Czy memy istniały przed erą cyfrową? Czy na przykład po-
pularne, powielane graffiti można by określić mianem memu? Pytanie 
to dotyczy również memów „podebatowych”. W roku 1988, po debacie 
Wałęsa – Miodowicz, Poczta „Solidarności” wypuściła upamiętniający 
ją znaczek pocztowy (http://www.podziemna.republika.pl/solidarno-
sc/x-walesa-miodowicz.jpg (dostęp 15 II 2016). 

Obraz ma wiele cech memu: łączy grafikę z tekstem, w skrótowy 
sposób przekazuje pewną retoryczną wizję, buduje postać bohatera 
i antybohatera. Związek grafiki z tekstem jest jednak dość luźny (gdyby 
wypowiedzi bohaterów były tylko podpisane ich nazwiskiem, bez ilu-
stracji, przekaz byłby tak samo zrozumiały). Znaczek wreszcie nie za-
chęca odbiorcy do powielania przekazu i tworzenia derywatów – brak 
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mu więc typowej dla memów „zapraszalności”. Można się jednak za-
stanawiać, czy takiej „zapraszalności” nie odnajdziemy w innych znacz-
kach Poczty „Solidarności” – na przykład tych wydanych z okazji piątej 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiających postać 
malującą na murze znaczek „Solidarności Walczącej”.

Przedmiotem analizy w tym artykule są głównie memy, w których 
element kolażu stanowi kadr z telewizyjnej debaty przedwyborczej. Ten 
typ memów wymaga oczywiście, aby twórca miał dostęp do odpowied-
niej technologii i umiał się nią posługiwać: musi mieć możliwość po-
brania lub wykonania cyfrowych zdjęć z debaty, a następnie ich choć-
by elementarnej obróbki. Przykłady takich memów pochodzą głównie 
(choć nie wyłącznie) z debat z roku 2015; jak wspomniano wcześniej, 
w ubiegłych latach memów tego rodzaju powstało bardzo niewiele. Dla 
porównania dołączono również kilka memów z kampanii wyborczej, 
często bowiem retoryczna wizja związana z kandydatem kształtowała się 
już wcześniej, przed debatą, a memy „podebatowe” nawiązywały już do 
gotowych schematów. W kilku przypadkach są również uwzględnione 
memy, na których nie są przedstawieni bohaterowie debat, lecz zawierają 
one aluzje do nich i do ich wystąpień. Analizowane są przede wszystkim 
memy obecne na Facebooku na popularnych fanpage’ach (takich jak 
np. Hipsterski Maoizm czy Sok z Buraka39) i powszechnie udostępniane 
przez ich użytkowników, pochodzące portali takich, jak: demotywatory.pl,
kwejk.pl czy docinek.com oraz z internetowych wydań gazet – najczęściej 
analizowany mem był udostępniamy przez kilka tych miejsc niemal rów-
nocześnie. 

Wśród omawianych przykładów znajdują się zarówno memy zbu-
dowane jako połączenie obrazu z tekstem [Fot. 1], jak i będące wyłącz-
nie kolażem różnych obrazów [Fot. 2]. Elementem kolażu może być 
również dodanie ramki [Fot. 3] czy komiksowych „dymków” [Fot. 4]. 

39 Podając adresy stron internetowych, z  których zaczerpnęłam memy, umieszczam 
jednak odsyłacze do innych miejsc niż fanpage na Facebooku, ze względu na dostęp-
ność i stabilność źródła. Fanpage Hipsterski Maoizm został zamknięty wkrótce po 
wyborach, 6 grudnia 2015 roku.
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Fot.1. Mem: kolaż obrazu i tekstu. Źródło: http://www.docinek.com/2673/re-
ce-ktore-leczo.html (dostęp: 15 II 2016)

Fot. 2. Mem: kolaż obrazów. Źródło: http://polska.newsweek.pl/memy-po-
-debacie-liderow-w-tvp-kopacz-szydlo-zandberg,galeria,372636,1,1,8.html
(dostęp: 15 II 2016)
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Fot. 3. Mem: kolaż obrazu, tekstu i ramek. Źródło: http://demotywatory.pl/45
65624/ROBOT-DANCE-CONTEST(dostęp: 15 II 2016)

Fot. 4. Mem. Do obrazu dodane komiksowe dymki. Źródło: http://wiadomosci.
onet.pl/kraj/debata-duda-komorowski-w-tvn-zobacz-najlepsze-memy/6dy
816 (dostęp: 15 II 2016)
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2. RODZAJE NARRACJI

Chociaż spośród omawianych tu memów jedne wydają się bar-
dziej statyczne (przedstawiają przede wszystkim pewną refleksję, ko-
mentarz), inne zaś bardziej dynamiczne (przedstawiają działanie lub 
dialog), wszystkie zawierają element akcji. Na wszystkich memach coś 
się dzieje, niejednokrotnie też sygnalizowane są zdarzenia przeszłe lub 
przyszłe. Zdarzenia te są komentowane, oglądane przez pewien „filtr” 
– mogą nim być zarówno dodane do tła memu teksty, jak i elemen-
ty graficzne – inne obrazy, rysunki, ramki, dobór czcionek i kolorów. 
Brubaker (2008) dostrzega analogię między budową memów a filmem 
niemym, zawierającym plansze tekstowe, które miały za zadanie wpro-
wadzać elementy dialogu, objaśniać fabułę i nakierowywać odbiorców 
na określone rozumienie obrazu. Tekstowy (lub graficzny) komentarz 
w memach może być „wygłaszany” z rozmaitej perspektywy. Można 
wyróżnić tu następujące rodzaje narracji.

2.1. Trzecioosobowy komentarz „spoza ramy” obrazu

W tym typie memów [Fot. 1, 3, 5] doklejony do obrazu komen-
tarz pochodzi od trzecioosobowego, nieupostaciowanego narratora. 
Narrator zazwyczaj wygłasza swoje opinie w tonie kategorycznym, 
przedstawia się jako dobrze poinformowany, zdolny przenikliwie oce-
nić wydarzenia, a czasami dostrzec ich drugie dno. Może wyrazić swój 
osąd sytuacji nie tylko przez komentarz tekstowy, ale również przez 
naklejenie na zdjęcie „niepasujących” elementów [Fot. 2] albo wpro-
wadzenie nieoczekiwanej, zaskakującej ramy obrazu [Fot. 6]. W przy-
padku niektórych memów należałoby uznać, że mamy do czynienia 
z narratorem wszechwiedzącym, który zna myśli i uczucia bohaterów 
[Fot. 7]. Zarazem jednak narrator wyraźnie się od nich dystansuje, 
traktuje ich z ironią nieraz przechodzącą w sarkazm. 
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Fot. 5. Komentarz spoza ramy obrazu. Źródło: http://demotywatory.pl/4499895/
Debata-skonczona-niech-narod-wybiera (dostęp: 15 II 2016)

Fot. 6. Komentarz przez dodanie elementów kolażu – „ramy”. Źródło: http://
bi.gazeta.pl/im/4e/2c/12/z19056462D.jpg (dostęp: 15 II 2016)
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Fot. 7. Narrator wszechwiedzący – zna myśli bohaterów. Źródło: http://i.wp.pl/
a/f/jpeg/35092/mem11.jpeg (dostęp: 15 II 2016)

Fot. 8. Komentarz w pierwszej osobie. Źródło: http://metrocafe.pl/metrocafe/
51,145523,19050232.html?i=8 (dostęp: 15 II 2016)
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2.2. Komentarz w pierwszej osobie

W memach, których tłem jest kadr z debaty przedwyborczej, ko-
mentarze odnarratorskie w pierwszej osobie zdarzają się rzadko. Przy-
kładem może być mem z debaty z roku 2010 [Fot. 8]. Jeszcze rzadsze są 
bezpośrednie zwroty do adresata. Tego typu memy związane z wybora-
mi były obecne w internecie (na przykład mem „Nie głosuj na Bronisła-
wa Komorowskiego”), rzadko jednak wykorzystywały w charakterze tła 
kadry z debaty telewizyjnej.

2.3. Wypowiedź bohatera, dialog

Fot. 9. Wypowiedź bohatera umieszczona poza ramą obrazu. Źródło: http://
demotywatory.pl/user/Pegaz89 (dostęp: 15 II 2016)

Memy tego typu są bardzo popularne: tekst będący elementem kola-
żu stanowi „zacytowaną” wypowiedź postaci ze zdjęcia. Tekst ten może 
być zamieszczony poza ramą obrazu [Fot. 9], nałożony bezpośrednio na 
obraz [Fot. 10] lub też wpisany w komiksowy „dymek” [Fot. 4]. 
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Szczególną odmianą tego typu są memy, w których tekst wypowiedzi 
bohatera zostaje wklejony na trzymaną przez niego kartkę, planszę lub 
tablet [Fot. 11]. Tekst może też przedstawiać krótki dialog między po-
staciami ze zdjęcia [Fot. 12]. 

Fot. 10. Wypowiedź bohatera nałożona bezpośrednio na obraz. Źródło: http://
demotywatory.pl/4565061/Internauci-komentuja-debate-Kopacz-vs-Szydlo-
najlepsze-memy html (dostęp: 15 II 2016)

W tego typu memach narrator „ukrywa się” za przytoczonymi wy-
powiedziami bohaterów. Jego punkt widzenia, opinia wyraża się poprzez 
dobór zdjęcia i elementów kolażu, kroju pisma, układ, wielkość i kolor 
tekstu – na przykład w memie z Bronisłwem Komorowskim [Fot. 9] ma 
znaczenie to, że tekst jest napisany wersalikami, a jego pierwsza część 
jest większa i wyodrębniona kolorem czerwonym. 
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Fot. 11. Wypowiedź bohatera na trzymanej przez niego kartce. Źródło: http://
i1.kwejk.pl/k/obrazki/2015/10/7d713144ec8e023858440861fee42cac.jpg 
(dostęp: 15 II 2016)

Fot. 12. Dialog. Wypowiedzi bohaterów nałożone na obraz. Źródło: http://
www.newsweek.pl/g/crop/200/120/newsweek/635809292505831740.jpga
(dostęp: 15 II 2016)
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2.4. Wypowiedź bohatera lub dialog i komentarz narratora

W niektórych memach wypowiedź bohatera lub dialog mogą być 
połączone z komentarzem narratora [Fot. 13] W przypadku memu z Ry-
szardem Petru [Fot. 14] można uznać, że dialog jest prowadzony między 
narratorem (lub też bohaterem „spoza kadru”) a postacią ze zdjęcia.

Fot. 13. Wypowiedzi bohaterów połączone z komentarzem narratora. Źródło: 
https://www.facebook.com/szewczyk.dratewka.yt?_rdr (dostęp: 15 II 2016)

Fot. 14. Dialog między bohaterem a postacią spoza kadru. Źródło: http://www.
docinek.com/2700/isis-przewalutowalbym-na-chf.html (dostęp: 15 II 2016)
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3. RETORYCZNA WIZJA

Memy składają się najczęściej z jednego zdjęcia pełniącego funkcję 
tła, z nałożonymi na nie dodatkowymi elementami. Istnieją jednak ta-
kie, które są „minikomiksami” i składają się z dwóch [Fot. 13], trzech 
lub czterech zdjęć. Nawet jednak memy zamknięte w ramach jednego 
obrazu zawierają w sobie skondensowaną fabułę, czy też raczej, by użyć 
terminu wprowadzonego przez Ernesta Bormanna (1972: 396–407), 
retoryczną wizję: naszkicowane postacie dobrych i złych bohaterów, 
zarys wydarzeń, pewne elementy świata przedstawionego. Tworzenie 
retorycznej wizji można dobrze prześledzić na przykładzie memów 
z Jarosławem Kaczyńskim, który – chociaż nie brał udziału w debatach 
przedwyborczych w roku 2015 – bardzo często jest bohaterem związa-
nych z nimi memów. Najczęściej przedstawiany jest on tam jako mrocz-
na, potężna postać, zza kulis sterująca swoimi marionetkami – w tej roli 
w memach najczęściej są obsadzani Andrzej Duda i Beata Szydło [Fot. 
10, 15, 16]. 

Fot. 15. Retoryczna wizja. Jarosław Kaczyński steruje marionetkową Beatą Szy-
dło. Źródło: http://gfx.radiozet.pl/var/radiozetv3/storage/images/media/ima-
ges/kaczynski-mem/858506-1-pol-PL/Kaczynski-mem_article-content-max.
jpg (dostęp: 15 II 2016)
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Fot. 16. Retoryczna wizja. Jarosław Kaczyński steruje Andrzejem Dudą pod-
czas debaty. Źródło: http://www.wprost.pl/ar/506964,1/Kaczynski-Andrzejku-
jak-mnie-slyszysz-Najlepsze-memy-po-debacie/ (dostęp: 15 II 2016)

Tak jak pisał Bormann, w retorycznej wizji wyłaniają się wyraźne 
postacie złych bohaterów, którym przypisywane są motywy działania: 
Jarosław Kaczyński ma w bezwzględny sposób dążyć do dyktatury. Za-
rysowane zostają mechanizmy działania świata przedstawionego: więk-
szość życia politycznego zostaje ukazana jako starcie marionetek, któ-
rych ruchami kierują prawdziwi gracze. Jednym z typowych schematów 
fabuły w memach wpisujących się w tę wizję są historie pokazujące, jak 
pozbawieni chwilowo kontaktu z Jarosławem Kaczyńskim Duda lub 
Szydło stają się bezradni, obawiają się podjąć decyzje, nie wiedzą, co 
mają odpowiedzieć swoim oponentom. Taka sama wizja świata może 
się zresztą pojawiać również w memach, których bohaterami są Ewa 
Kopacz lub Bronisław Komorowski. Ruchami marionetek kieruje wtedy 
sztab doradców. Starcie między kandydatami na urząd prezydenta lub 
liderami partii politycznych okazuje się tylko fasadą, za którą ukrywają 
się prawdziwe konflikty, a sami przywódcy są bezradni i zdezorientowa-
ni, całkowicie uzależnieni od swoich sztabów.

Oczywiście nie jest to jedyna retoryczna wizja prezentowana w me-
mach związanych z debatami przedwyborczymi, a Jarosław Kaczyński 
nie jest jedynym czarnym charakterem. Niezwykłą popularność zyskały 
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memy z Bronisławem Komorowskim zbudowane na schemacie pytania 
i odpowiedzi [Fot. 17]. Zaczęły one powstawać jeszcze przed debatą, 
w okresie kampanii wyborczej. Memy „debatowe” wpisały się potem 
w już istniejący schemat. W tej wizji czarnymi charakterami są polity-
cy – zwłaszcza Bronisław Komorowski – oderwani od realiów codzien-
nego życia, nierozumiejący problemów zwykłych ludzi – charaktery-
styczne jest tutaj zwłaszcza wykorzystanie powiedzenia przypisywanego 
Marii Antoninie [Fot. 17]. Dobrymi bohaterami są ludzie, którzy nie 
domagają się luksusów ani specjalnych przywilejów, ale jedynie rzeczy 
podstawowych: „Panie prezydencie, nie stać mnie na to, aby pojechać 
z dziećmi na wakacje”, „Panie prezydencie, likwidują nam połączenia 
autobusowe, jak mamy dojechać do pracy?”, „Panie prezydencie, stałem 
osiem godzin w kolejce w szpitalu”. Fabuła tego typu memów jest bar-
dzo dokładną realizacją schematu: „zwykły” człowiek spotyka polityka, 
od którego oczekuje pomocy w podstawowych problemach. Uzyskuje 
absurdalną odpowiedź, pokazującą, jak bardzo kandydat na prezydenta 
jest oderwany od problemów przeciętnych ludzi. Za ideę sankcjonującą 
tę wizję retoryczną można by zatem uznać „lud”, rozumiany tutaj jako 
„ogół ludzi pracujących”, a być może nawet proletariat.

Fot. 17. Retoryczna wizja. Bronisław Komorowski. Źródło: http://fabrykame-
mow.pl/uimages/services/fabrykamemow/i18n/pl_PL/201505/1431618289_
by_Marecki384_500.jpg?1431618289  (dostęp: 15 II 2016)
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Memy przekazują retoryczne wizje w bardzo skondensowanej for-
mie. Mem z Ryszardem Petru [Fot. 14] przywołuje kwestie polityki mię-
dzynarodowej (tzw. Państwo Islamskie) i krajowej (kredyty zaciągnięte 
we frankach), w bardzo skrótowy sposób buduje więc wizję świata zma-
gającego się z poważnymi problemami. Na tym tle przedstawia postać 
bohatera, charakteryzując go jako osobę, która nie może wyjść poza 
„bankowy” sposób myślenia (a więc albo będzie bezradna wobec pro-
blemów polityki międzynarodowej, albo będzie rozgrywać je wyłącz-
nie dla własnej korzyści). Podtrzymuje w ten sposób retoryczną wizję, 
w której Polska (lub też cały świat) jest rządzona przez spisek „bankste-
rów”. Mem nawiązuje równocześnie do zarzutów, jakie wysuwano wo-
bec Ryszarda Petru w związku z rekomendowaniem przez niego kredy-
tów we frankach. Cały ten dość skomplikowany przekaz został zawarty 
w jednym obrazie połączonym z krótkim tekstem. 

4. ZAKOTWICZENIE I ZLUZOWANIE, METAFORY 
I JUKSTAPOZYCJA

W jaki sposób mem osiąga tę skrótowość przekazu? Na czym pole-
ga specyficzna gra między elementami kolażu, czyli najczęściej między 
obrazem a tekstem? Można zastanowić się, czy zjawiska te nie mogą 
być opisane za pomocą wprowadzonych przez Rolanda Barthes’a po-
jęć zakotwiczenia i zluzowania. Analizując reklamę złożoną z obrazu 
i tekstu, Barthes stwierdza, że przekaz językowy kieruje interpretacją 
obrazu: słowo pomaga „rozpoznać elementy scené i samą scené” oraz 
„wybrać prawidłowy sposób percepcji” (Barthes, 1985: 294). Wydaje 
się to dobrze opisywać mechanizm odbioru wielu memów, zwłasz-
cza takich jak przedstawiono na fotografiach: 5, 7, 8, 14, których tłem 
są dość neutralne kadry z debat: zdjęcie nie przedstawia bohaterów 
uchwyconych w momencie wykonywania dziwnego czy komicznego 
gestu, a mimika i usytuowanie postaci również nie są w żaden sposób 
szczególne. Sens memu odbiorca odczyta tylko wtedy, kiedy da się 
„poprowadzić” tekstowi. Podobnie jak pokazywał to Barthes w przy-
padku reklamy, również tutaj: 
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przekaz językowy kieruje już nie identyfikacją, ale interpretacją, stanowi 
coś na kształt obramowania, które nie pozwala, aby sens konotowany 
przedostał się ku rejonom zbyt indywidualnym (tzn. ogranicza zdol-
ność projekcyjną obrazu) lub ku wartościom dysforycznym (Barthes, 
1985: 294).

Oglądając mem przedstawiony na fotografii 7, odbiorca po kon-
frontacji z tekstem od razu odrzuca pewne możliwości interpretacji ob-
razu: na przykład, że Andrzej Duda jest zamyślony nad stanem państwa, 
chory albo ma problemy rodzinne. Widoczne na jego twarzy zaduma 
czy smutek zostają jednoznacznie określone jako zrodzone z poczucia 
klęski poniesionej w debacie z Bronisławem Komorowskim. Podobnie 
w innych przykładach można wskazać, w jaki sposób tekst ukierunko-
wuje odczytanie obrazu. 

Dokładniejsza analiza pozwala jednak dostrzec, że model zapro-
ponowany przez Barthes’a nie opisuje dobrze procesu odbioru memów 
– nie powinno to zresztą dziwić, ponieważ został pomyślany w odnie-
sieniu do innego rodzaju tekstów: reklam czy też fotografii prasowych. 
Przekaz językowy w memie nie „zakotwicza” znaczenia obrazu, a przy-
najmniej nie w taki sposób, jak przedstawiał to Barthes. Ostatecznie 
przecież odbiorca wie, że Andrzej Duda tak naprawdę najpewniej na-
wet w myśli nie wypowiedział słów przypisanych mu w memie. Zdaje 
sobie też sprawę, że Beata Szydło nie przekonuje widzów o leczniczej 
sile swoich rąk, a Ryszard Petru nie bierze udziału w konkursie tańca 
robotów. Przekaz językowy wydaje się tu pełnić rolę wręcz odwrotną do 
tej, jaką opisywał Barthes: nie zawęża możliwości interpretacji obrazu, 
ale je rozszerza, pozwala „sensowi konotowanemu” przedostać się ku 
rejonom odległych, nieraz absurdalnych skojarzeń. Jeszcze wyraźniej 
jest to widoczne w przypadku tych memów, które są kolażami wyłącz-
nie obrazów. Wklejenie zdjęcia piłki do koszykówki na zdjęcie Adriana 
Zandberga [Fot. 2] nie „ogranicza zdolności projekcyjnej obrazu”, ale 
właśnie ją rozszerza.

Być może zatem bardziej użyteczne byłoby drugie z wprowadzonych 
przez Barthes’a pojęć, czyli zluzowanie. Barthes co prawda zaznacza, że sło-
wo luzujące jest „rzadko spotykane w obrazie nieruchomym” (Barthes, 1985: 
295), jednak przykłady, które podaje – dowcipy rysunkowe, komiksy – zdają 
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się niezbyt odległe od memów. Słowo luzujące nie pełni „prostej funkcji obja-
śniającej”, ale „posuwa akcję do przodu”; najczęściej jest to fragment dialogu. 
Słowo i obraz uzupełniają się wzajemnie „a jedność przekazu dopełnia się na 
wyższym poziomie, historii, anegdoty, diegezy” (Barthes, 1985: 295). Z taką 
sytuacją możemy mieć do czynienia na przykład w memach przedstawio-
nych na fotografiach: 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16. Dialog między Ewą Kopacz a Be-
atą Szydło [Fot. 12] buduje akcję memu; jednocześnie jednak sam tekst bez 
obrazu, zapisany na przykład z podziałem na role, nie byłby śmieszny. Same 
zaś zmontowane zdjęcia pozbawione tekstu nie przekazywałyby żadnego 
specjalnego znaczenia. Tak zatem, jak opisywał Barthes, „jedność przekazu” 
dopełnia się dopiero przez połączenia obrazu z tekstem.

Do tego sposobu opisu memów można jednak wysunąć dwa za-
strzeżenia. Po pierwsze, czy model ten tak samo dobrze sprawdzałby się 
w przypadku memów niezawierających tekstu, będących tylko kolaża-
mi obrazów? Można uznać, że rama doklejona do zdjęcia Beaty Szydło 
[Fot. 6] lub też postacie Szydło i Dudy na zdjęciu Jarosława Kaczyńskie-
go [Fot. 15] rzeczywiście budują akcję memów i w tym sensie można 
by je uznać za luzujące. Można mieć jednak wątpliwości, czy tak samo 
dobrze opis ten sprawdziłby się w przypadku memu z Adrianem Zan-
dbergiem [Fot. 2]. Memy tego rodzaju są bardzo popularne: nie mają 
one fabuły, jak dowcip rysunkowy czy pasek komiksowy, a ich humor 
polega na zestawieniu niepasujących elementów, uwidocznieniu absur-
dalnego skojarzenia. Ponadto, nawet w przypadku memów zawierają-
cych przekaz tekstowy, wydaje się, że ten model opisu nie uwzględnia 
bardzo fundamentalnej aktywności odbiorcy: dostrzeżenia absurdu, 
paradoksu, sprzeczności. Ostatecznie dialog taki jak w memie [12] nie 
tylko nigdy nie zaistniał, ale nigdy w ogóle nie miał prawa mieć miej-
sca. Jeśli odbiorca nie zauważa niedorzeczności tej sytuacji, połączenia 
niepasujących do siebie elementów, nie rozumie humoru memu. Tekst 
„posuwa akcję do przodu”, ale ten proponowany rozwój akcji jest absur-
dalny, niespójny z obrazem. Tekst kwestionuje obraz, a obraz kwestio-
nuje tekst. Zarazem jednak dostrzegamy, że na pewnym poziomie obraz 
i tekst są spójne; jedność przekazu faktycznie „dopełnia się na wyższym 
poziomie”, jednak nie anegdoty czy historii, ale raczej retorycznej wizji.

Aby osiągnąć tę skrótowość przekazu, absurdalność połączoną ze spój-
nością na wyższym poziomie, memy wykorzystują takie tropy, jak: meta-
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fora i jukstapozycja, niekiedy też stosują: metonimię, synekdochę i antana-
klasis. Metafora może polegać na unaocznianiu prowadzącym do komizmu 
i paradoksu: na przykład słowa Bronisława Komorowskiego skierowane do 
Andrzeja Dudy: „kiedyś jastrząb, a teraz gołąb” zilustrowano licznymi me-
mami, na których Andrzejowi Dudzie doklejono głowę gołębia. Antanakla-
sis pojawia się często w memach, w których „procenty” oznaczają zarówno 
odsetek głosów oddany na kandydata, jak i moc alkoholu. Kluczowym tro-
pem wydaje się jednak jukstapozycja: zdjęcie, które stanowi „kanwę” memu 
jest interpretowane w kontekście nałożonych elementów kolażu: tekstu lub 
grafiki. Te nałożone elementy mogą nadawać zdjęciu zupełnie inny sens, 
niż miała pierwotna sytuacja, a odbiorca musi dostrzec paradoks tego połą-
czenia. Bronisław Komorowski podczas debaty wręczył Andrzejowi Dudzie 
kartkę, na której były wydrukowane odpowiedzi kandydata PiS na ankietę 
wyborczą portalu Mam Prawo Wiedzieć. Urzędujący prezydent wskazywał, 
że Andrzej Duda opowiadał się tam za silniejszą ingerencją Unii Europej-
skiej w rolnictwo krajów członkowskich oraz był zdania, że Unia Europejska 
powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych 
i pyłów. Mem powstały na podstawie tej sceny zmienia jednak zupełnie jej 
sens [Fot. 18]. Tekst rzeczywiście zakotwicza tu znaczenie obrazu, ale od-
biorca musi dostrzec, że zakotwiczenie to jest absurdalne: wiedzieć, że taka 
sytuacja nie tylko nigdy nie miała miejsca, ale nie miałaby prawa zaistnieć. 
Z drugiej strony, odbiorca, aby w pełni zrozumieć mem, musi dostrzec, co 
było źródłem tego skojarzenia: musi zatem pamiętać, jak często wypomi-
nano Bronisławowi Komorowskiemu to, że teksty jego wszystkich przemó-
wień przygotowano wcześniej: na przykład że w wystąpieniu z 15 kwietnia 
2015 roku, podsumowującym pięć lat kadencji, nawet podziękowania dla 
żony prezydent przeczytał z kartki.

Do cech definicyjnych memu można by zaliczyć jukstapozycję i pa-
radoksalność. Dodany element – tekst, obraz lub rama, albo też ich połą-
czenie – musi modyfikować znaczenie tła, a sam mem musi łączyć różne 
warstwy znaczeniowe i formalne, zachowując jednak poczucie, że łączy 
elementy nieprzystawalne i niepasujące do siebie. Dlatego też wydaje się, 
że nie można zaliczyć do memów obrazów takich jak [Fot. 19]. Dodane 
zdjęcie w niczym nie modyfikuje znaczenia cytatu, jest tylko ozdobnikiem. 
Można je pominąć lub zastąpić innym zdjęciem Pawła Kukiza, a nie zmie-
ni to znaczenia przekazu. (Można zastanowić się, czy znaczenia przekazu 
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nie zmodyfikowałoby zdjęcie Kukiza na przykład szeroko uśmiechnięte-
go lub też z inną bardzo wyrazistą miną. Wydaje się to wątpliwe. Śmiech 
zostałby odebrany jako kpina z Petru i Kopacz; podobnie na przykład 
bardzo gniewny wyraz twarzy podkreśliłby tylko wymowę tekstu. Jedyny 
sposób modyfikacji, jaki można ewentualnie sobie wyobrazić, tak aby zde-
cydowanie wpłynął na znaczenie tekstu, to zdjęcie ośmieszające Kukiza 
– na przykład z butelką wódki w ręku – które pokazywałoby zdystanso-
wanie autora memu od sensu przekazywanego tekstu). Podobnie podpis 
nie wnosi niczego nowego, nie zmienia perspektywy, nie ukierunkowuje 
sposobu odczytania obrazu. Zdjęcie Pawała Kukiza ilustrowane cytatem 
z jego przemówienia można uznać za mem, jeśli wziąć pod uwagę sposób 
rozprzestrzeniania tego obrazu, jego funkcjonowanie w sieci. Jego budo-
wa jest jednak zupełnie inna niż na przykład memu [18], w którym wy-
korzystanego zdjęcia nie można zastąpić innym ujęciem Andrzeja Dudy 
i Bronisława Komorowskiego. Kluczowy jest tu moment podania kartki, 
a także wyraz twarzy i postawa bohaterów. Tekst i obraz wzajemnie się do-
pełniają, pełnią równorzędną rolę; znaczenie i oddziaływanie perswazyjne 
powstaje dzięki ich relacji. W przykładzie [19] obraz zaś pełni zdecydo-
wanie podrzędną rolę wobec tekstu, służy tylko jego uwypukleniu oraz 
zapewne ułatwieniu cyrkulacji: przesyłania i udostępniania.

Fot. 18. Dodany tekst zmienia całkowicie sens zdjęcia. Źródło: http://fakty.
interia.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie-2015/galerie/memy-po-deba-
cie-zdjecie,iId,1764126,iAId,155089 (dostęp: 15 II 2016)



Co zostaje w Sieci po debacie? 233

Fot. 19. Cytat z wypowiedzi Pawła Kukiza zilustrowany jego zdjęciem. Źródło: 
http://www.docinek.com/upload/images/large/2015/07/pawel-kukiz-o-deba-
cie-z-petru-i-kopacz.jpg (dostęp: 15 II 2016)

Aby zrozumieć sens internetowego memu, odbiorca musi wiele 
rzeczy samodzielnie dopowiedzieć. Mem [8] będzie czytelny tylko dla 
osoby, która odczyta go w kontekście debaty między Andrzejem Dudą 
a Bronisławem Komorowskim. Niewypowiedziany, ale narzucający się 
odbiorcy wniosek przedstawia Bronisława Komorowskiego jako niekwe-
stionowanego zwycięzcę. Ten mem, podobnie jak wiele innych, można 
uznać za „wizualny entymemat” (Huntington, 2013) – i to właśnie w du-
żym stopniu odpowiada za jego perswazyjną skuteczność. Memy [10, 15, 
16] zawierają wiele ukrytych przesłanek: że Andrzej Duda i Beata Szydło 
są politykami niesamodzielnymi, że to Jarosław Kaczyński jest „praw-
dziwym” kandydatem na prezydenta i premiera i że nie jest to sytuacja 
korzystna dla Polski. 

Memy bardzo często odwołują się do wspólnej wiedzy nadawcy i od-
biorcy. Odbiorca musi wychwycić nawiązania do wcześniejszych zdarzeń, 
wypowiedzi czy zachowań polityków, a często również aluzje i nawiązania 
do filmów, piosenek, gier czy innych tekstów popkultury [mem 1]. Z powo-
dzeniem można odnieść do memów to, co Kenneth Burke pisał o prasowych 
rysunkach satyrycznych: są one przekonujące w ramach jednego, specyficz-
nego zbioru okoliczności (Burke, 1977: 232). Wraz z utratą aktualności mem 
nie staje się niezrozumiały, słabnie jednak jego siła oddziaływania. 
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Oprócz nawiązań do specyficznej sytuacji odbiorca musi także, 
przynajmniej w elementarnym zakresie, rozumieć konwencję memów. 
Na przykład, tradycyjnie stosowana jest w memach czcionka impact, 
biała z czarnym konturem. Często całość tekstu jest pisana wersalikami. 
Ten wygląd tekstu sygnalizuje dystans nadawcy; może być sposobem 
podkreślenia zastosowanej ironii lub sarkazmu. Jeśli w memie zosta-
ła zastosowana inna czcionka, może to mieć znaczenie, przekazywać 
dodatkowe sensy: na przykład w memach [5] i [8] komentarze nie są 
zapisane wersalikami, co skłania, żeby traktować je nieco bardziej se-
rio, nie tylko jako próbę zirytowania przeciwników („trollowanie cap-
slockiem”). Innym sposobem sygnalizowania dystansu jest stosowanie 
jako kanwy memu specyficznego tła, na przykład w postaci kolorowe-
go wiatraka; nie ma to jednak zastosowania w memach podebatowych. 
Jeszcze inna konwencja zakłada umyślne naruszanie zasad ortografii 
– Jed R. Brubaker (2008) dostrzegał obecność tego chwytu już w pierw-
szych „LOLcats” (zabawnych memach z kotami). Umyślnie nieortogra-
ficznie zapisane teksty pojawiają się bardzo często w memach z Broni-
sławem Komorowskim. Wzajemnie wzmacniają się tutaj dwa sposoby 
argumentacji: odwołanie do konwencji memów i do wiedzy odbiorców 
– błędnie zapisane wyrazy przypominają incydent, kiedy prezydent 
popełnił błędy ortograficzne wpisując się do księgi kondolencyjnej 
w ambasadzie Japonii. Naruszanie reguł ortografii może być jednak 
stosowane również w memach, których bohaterami są inni politycy – 
przykładem ilustrującym tę kwestię może być mem [1] z Beatą Szydło.

5. „ZAPRASZALNOŚĆ”

Heidi E. Huntington (2013) pisze, że memy „zapraszają do two-
rzenia derywatów” i w ten sposób wpisują się w nurt kultury partycy-
pacyjnej. Tworzenie i przesyłanie memów jest proste pod względem 
technicznym – nie wymaga zaawansowanych umiejętności: wystarczy 
opanowanie podstaw prostego programu graficznego lub użycie jed-
nego z wielu dostępnych w sieci generatorów memów. Z retorycznego 
punktu widzenia wydaje się jednak ważniejsze, że memy w samej swojej 
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strukturze zawierają zachętę do powielania – pewien pomysł, łatwo od-
czytywalny szablon, który może posłużyć do produkcji kolejnych wersji. 
Tym właśnie memy różniłyby się od wirali lub listów łańcuszkowych, 
które zachęcają użytkowników do przesyłania dalej i udostępniania, 
ale w o wiele mniejszym stopniu do tworzenia derywatów. Ten łatwo 
czytelny, zachęcający do powielenia wzorzec jest widoczny na przykład 
w memach z Bronisławem Komorowskim [Fot. 17]. Bardzo łatwo jest 
utworzyć nieskończenie wiele wersji minifabuł wykorzystujących sche-
mat pytanie–odpowiedź, w których pytanie dotyczy podstawowych 
potrzeb zwykłych ludzi, a odpowiedź świadczy o ich całkowitym nie-
zrozumieniu. Bardzo nośny jest także wzorzec proponujący wklejanie 
tekstów na kartkę, tablet, teczkę itp. trzymane w ręku przez bohatera. 
Przykłady kolejnych derywatów wykorzystujących jako tło memu ten 
sam moment debaty pokazują fotografie [20–24]. 

Jak zauważa Eric S. Jenkins (2014: 442–466), twórca memów w ten 
sposób podkreśla swoją kreatywność i unikalność (ponieważ nie prze-
syła dalej gotowego tekstu, ale przerabia go na swój sposób), ale jedno-
cześnie, stosując akceptowane tam i powielane schematy i normy, ak-
centuje swoją przynależność do wspólnoty. Kenneth Burke pokazywał, 
jak sama forma pewnych retorycznych tropów i figur może „zniewalać” 
odbiorcę, wciągać go do współpracy niezależnie od przekazywanych 
treści. Omawianym przez Burke’a przykładem jest gradatio, gdzie nieza-
leżnie od przekazywanej treści „percypujemy formę zdania”. „W chwili 
gdy domyślamy się, jak ma się ono rozwinąć (dzieje się to w momen-
cie percepcji drugiego »stopnia« zdania), odnajdujemy czysto formalną 
płaszczyznę akceptacji zdania; spontanicznie pragnąc jego dopełnienia, 
osiągnięcia projektowanej postaci, współdziałamy w realizacji jego sy-
metrii” (Burke, 1977: 232). Na podobnej zasadzie działają memy: od-
biorca spontanicznie uzupełnia entymemat; często też mimowolnie 
w myśli projektuje kolejne derywaty. Nie jest zatem bezmyślnym reali-
zatorem praktyk „kopiuj–wklej”; sama forma memu zakłada większą 
i różnie ukierunkowaną aktywność użytkowników (zauważa to Limor 
Shifman, polemizując z teorią Susan Blackmore, według której ludzie są 
tylko „maszynami do powielania memów” – Shifman, 2014: 13).
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Fot. 20-23. Przykłady różnych memów utworzonych na podstawie tego sa-
mego momentu debaty i bardzo podobnych zdjęć. Źródło: http://polska.
newsweek.pl/memy-po-debacie-liderow-w-tvp-kopacz-szydlo-zandberg,gale-
ria,372636,1.html (dostęp: 15 II 2016)]

Można zatem postawić pytanie, co tak naprawdę jest powielane 
i przetwarzane w memach? Czy rzeczywiście jest to, jak głosi często po-
wtarzana definicja, „jednostka informacji”? Łatwo zauważyć, że ten sam 
komunikat może towarzyszyć zupełnie różnym zdjęciom i wyrażać po-
glądy osób o zupełnie odmiennych poglądach politycznych. Po debacie 
telewizyjnej Duda – Komorowski w internecie pojawiły się liczne memy 
głoszące, że to Bronisław Komorowski „zmasakrował” przeciwnika 
(w memach były używane również inne, bardziej dosadne i wulgarne 
określenia) oraz równie liczne memy przypisujące to samo Andrzejowi 
Dudzie. Podczas „debaty liderów” „zaorać” przeciwników mieli Adrian 



Co zostaje w Sieci po debacie? 237

Zandberg, Janusz Korwin-Mikke i Paweł Kukiz, a mniej liczne głosy 
przypisywały to samo Ewie Kopacz i Beacie Szydło. Można zastanawiać 
się, czy są tu powielane po prostu pewne zwięzłe, dobrze brzmiące fra-
zesy, czy też raczej, jak chce Eric Jenkins (2014: 243), należałoby uznać, 
że powielany jest pewien mode (sposób, tryb, styl). „Stylem” przedsta-
wiania debaty byłoby na przykład pokazywanie jej jako brutalnej walki, 
której celem jest nie przekonanie czy nawet pokonanie przeciwnika, ale 
jego unicestwienie, „zmasakrowanie”. Inne „style” zakładałyby ukazy-
wanie debaty jako programu rozrywkowego, teleturnieju, wreszcie rów-
nież jako błazenady.

6. PODSUMOWANIE

Limor Shifman (2014: 5–6) twierdzi, że memy, które z pozoru wydają 
się banalnym produktem popkultury, są w istocie jednym z filarów kultu-
ry partycypacyjnej i mogą odgrywać ważną rolę w wydarzeniach publicz-
nych. Nie wydaje się jednak, żeby celem takich memów, jak: 2, 3, 6, 20, 24, 
było co innego niż kpina: zwrócenie uwagi na śmieszny gest lub postawę, 
stworzenie absurdalnego kolażu, wywołanie zabawnych skojarzeń. 

Z pewnością wiele memów potrafi w skuteczny, bardzo skrótowy 
sposób przekazywać retoryczne wizje: na przykład Jarosława Kaczyń-
skiego jako władcy marionetek lub Bronisława Komorowskiego jako 
prezydenta oderwanego od realiów życia. Wizje tłumaczą rzeczywistość 
w uproszczony sposób – politycy w memach zaczynają przypominać 
postacie z kreskówek, polityka miesza się z popkulturą, a debata tele-
wizyjna jest jeszcze jednym programem rozrywkowym – liczne memy 
przedstawiały „debatę liderów” z 20 października 2015 roku jako tele-
turniej „Jeden z dziesięciu”.

W niektórych memach rzeczywiście jednak można dostrzec pró-
bę refleksji – na przykład nad jakością życia politycznego lub samych 
debat. Memy [4, 11, 12, 13] przedstawiają debaty jako nic nieznaczą-
ce wymiany frazesów: politycy nie omawiają programów swoich par-
tii, nie odnoszą się do rzeczywistych problemów kraju, a tylko recytują 
wyuczone formułki lub obrzucają się obelgami. W niektórych memach 
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można dostrzec zachętę do zmiany tego stanu rzeczy, do głębszej reflek-
sji nad życiem politycznym.

20 października 2015 r. w internetowym wydaniu „Newsweeka” po-
jawił się artykuł Jak memy wygrały debatę. Wypowiedzi, że memy mia-
ły duży wpływ na wynik wyborów, można też było przeczytać w wielu 
miejscach w mediach społecznościowych. Opinie te zapewne przypisu-
ją memom zbyt dużą siłę oddziaływania – trudno zresztą to stwierdzić, 
ponieważ nie były prowadzone żadne badania, które mogłyby taką tezę 
potwierdzić lub obalić. Widać jednak, że memy funkcjonują w inny 
sposób niż tradycyjna reklama wyborcza, a nawet niż satyryczny rysu-
nek prasowy czy dowcip polityczny. Angażują odbiorców i twórców na 
wielu różnych płaszczyznach i prawdopodobnie dzięki temu osiągają 
perswazyjną skuteczność.
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Streszczenie

Celem tego artykułu jest próba opisu i analizy memów, które były publikowane 
w internecie po telewizyjnych debatach przedwyborczych przede wszystkim 
w roku 2015, uwzgędniono również kilka przykładów z roku 2010. Autorka 
stara się najpierw zdefiniować samo pojęcie memu, a następnie zbadać, do ja-
kich typów należą publikowane w takich okolicznościach memy – jakie rodza-
je narracji są w nich stosowane? Jakie pojawiają się tropy i figury retoryczne? 
Analizowana jest tu również wizja retoryczna wybranych memów – jacy poja-
wiają się w nich bohaterowie i antybohaterowie, jak jest konstruowana scena, 
świat przedstawiony. Postawiono tezę, że istotą wielu przedwyborczych me-
mów jest „zapraszalność” – zachęcenie do przetwarzania wzorów i tworzenia 
derywatów. Dzięki temu część z nich jest nie tylko żartem, ale próbą włączenia 
się w dyskusję na temat funkcjonowania państwa – oraz samych debat.

Słowa kluczowe 
mem, retoryczna wizja, narracja, kultura partycypacyjna

Abstract

This article attempts to describe and analyse memes published on the internet 
after pre-election tv debates in the year 2015 (together with same examples 
from the year 2010). First I try to define the concept of Internet meme. Se-
condly, I focus on how the pre-election memes fit into different types, what 
types of narrative forms they contain and what rhetorical tropes and figures 
they use. I also analyse rhetorical vision of selected memes – in what ways do 
they create heroes and villains, the scene and setting. The main feature of many 
pre-election memes is that they invite users to transform patterns and generate 
derivatives. In this way some memes become more than jokes – they may be 
treated as an attempt to participate in the discussion on the functioning of the 
state and the raison d’être of pre-election debates themselves.

Key words 
meme, rhetorical vision, narrative, participatory culture


