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STRING UMYSŁOWY I JEGO POWABY

W  n iezawodnym  pod tym  względem  -  w  tym  w ypadku in ternetow ym  -  źródle, jakim  
jest „B ravo" o przebo jow ych  m ajteczkach typu s tring m ożem y przeczytać, iż gdy 
po jaw iły  s ię w  ofercie  handlowej n ikt nie przypuszczał, że staną się przebojem . 

Mato tego -  pisze redakcja -  „że stw orzą now y sty l -  wolny, zalotny i. ..sexy. Pasują zarów no na pla
żę, jak i na imprezę. N iektórzy noszą je nawet codziennie". Efekt byw a piorunujący, gdy bow iem  
w sondażu zapytano użytkow ników  BRAVO.com o w p ływ  s tringów  na a trakcyjność, praw ie 80 proc. 
b iorących udział w  g łosow aniu  odpow iedzia ło, że ten rodzaj b ie lizny na pewno pow oduje  w zros t 
a trakcyjności seksualnej. I chociaż niekiedy noszenie s tringów  nie jest zbyt w ygodne, zdecydow any 
protest p rzeciwko tego rodzaju bie llźnie, wyraziło  zaledwie 3 procent g łosu jących. Żeby nie było nie
porozum ień: chodzi o a trakcyjność seksualną kobiet, a nie m uskularnych p rzys to jn iaków  czy zw y
kłych „ka rków ", którzy równie ochoczo przyw dziewają latem ów  kawałek m ateriału „z p rzodu ” i w  za
sadzie niewiele „z ty łu " .

Szaleństwo obnażania pośladków, dem onstrowania Ich jędrności, zarówno w  dam skim , jak 
I męskim  wykonaniu, jest oczyw iśc ie  doskonałym  pretekstem dla całej gam y działań doradczych, 
z jakich słyną tygodn ik i tzw. kobiece. Mnożą się w ięc rady, cóż zrobić, czym  się posm arow ać, jakie 
ćwiczenia w ykonyw ać przez cały rok, aby o lśn ić patrzących swą nienaganną sylwetką. Przy okazji 
rozwiewane są w ątp liw ośc i. We w spom nianym  BRAV0.com zatroskana dziewczyna pyta: „Bardzo 
lubię chodzić w  strlngach. S łyszałam jednak, że noszenie takich m ajtek może sprzyjać powstawaniu 
hemoroidów. Czy to praw da?". A redakcja uspokaja: „M ożesz być spokojna: noszenie s tringów  nie 
w yw ołu je  hem oroidów. Hem oro idy to . . .  I tuta j następuje opis pow odów  I ob jaw ów  tej p rzypad łości). 
Natom iast co do stringów, to oczyw iśc ie  możesz je zakładać, byle nie za często. Ich noszenie może 
bowiem  pow odow ać otarcia krocza, zwłaszcza jeśli m ajtki są zbyt ciasne. Nie kupuj w ięc za m ałych 
stringów  I nie paraduj w  nich przez cały dzień. Najlepiej ca łkow ic ie  zrezygnuj z ich noszenia podczas 
ćwiczeń fizycznych I w  nocy". To, czego nie w yczytam y w  tym  źródle w iedzy stringow ej, bez prob le
mu znajdziem y na innych stronach Internetowych. Mnożą się w ięc prywatne w itryn y  o m iłych  na
zwach „Brudne s tring i” , „Żółte string i", „Laski w  strlngach", z których w iększość to  w itryn y  pornogra
ficzne. Między nim i reklamują się mniej lub bardziej szacowne firm y  z bielizną, uwypuklające, że ich 
towarem  p ierw szym  s ą ... w iadom o. W ten oto prosty sposób dokonuje się rozplenienie sensów  po
jęcia  „s tring" na różne sfery  sym boliczne, w śród  k tórych wszakże pierwszoplanowe m ie jsce  ma jed 
nak erotyka.

O ile jednak stringi jako namacalne obiekty materialne, wdziewane przede wszystk im  letnią porą 
w  m iejscach, gdzie ich obecność ma sens, i z pewnością już w  następnych sezonach będą m usia ły ry 
walizować z jakim ś innym wynalazkiem kreatorów mody, o tyle to, co chcę w  niniejszym tekście nazwać 
„strlngiem  um ysłow ym ” , kieruje się Inną logiką. Mamy -  jak ml się wydaje -  dwie zasadnicze form y
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przejawiania się tego uniwersalnego, niezależnego od mody, zjawiska. Pierwsza z nich wiąże się nieod
łącznie z kulturą popularną i typowym  dla niej kultem maksymalnego obnażania prywatności tak 
zwanych gwiazd, a mówiąc bardziej „naukowo" -  ikon popkultury. Żarłoczność przemysłu kulturalnego 
jak nazywał przed laty naszą popkulturę Theodor Adorno, polega m.ln. na tym , że zaciera się granica 
między życiem osobistym  idola, a kreacjami, jakie tworzy on/ona na ekranie, scenie czy w  klubach mu
zycznych. Publiczności nie wystarcza jedynie oficjalna strona egzystencji takiej czy innej postaci -  opa 
zawsze chce wiedzieć więcej, zajrzeć pod jej łóżko, do pościeli, do kuchni, przyjrzeć się wannie I ko
smetykom w  łazience, sofie w  pokoju gościnnym , obejrzeć ukochane zwierzaczki lub kwiatki. A nade 
wszystko pragnie jednego, bo ku temu jest zachęcana: dowiedzieć się, „jaki jest naprawdę X w  życiu 
p rywatnym ", co czyta (jeśli czyta), co ogląda, gdzie spędza wakacje, z kim aktualnie jest uczuciowo czy 
tylko seksualnie związany, co jada (I z kim) I tak dalej, i tak dalej. Nigdy dość ludzkiej ciekawości w  tym 
względzie, ona jest nienasycona. Niebywały rozkwit pism kobiecych, a w  ślad za nimi ich męskich 
m utantów („M axim ", „CKM ” , zm artwychwsta ła  polska wersja „Hustlera"), jest odpowiedzią na zaspo
kojenie tej w łaśnie potrzeby, która uprzednio -  i tutaj m iał rację Adorno -  przez te same źródła została 
wywołana jako ważny kontekst produkcji kulturalnej. To tutaj w łaśnie znajdziemy pierwszą form ę strln- 
gu um ysłowego w  czystej postaci, to tutaj bije niewyczerpalne źródło tego fenomenu. Na czym on jed
nak m iałby w łaściw ie polegać?

Po pierwsze, string um ysłow y bierze się stąd, że granica p ryw atnośc i jest coraz cieńsza, staje 
się wręcz sym boliczna, jak ów  pasek materiału w  plażowych majtasach. Po drugie, analogicznie jak 
w  plażowej „kreacji", granica ta dotyczy jedynie najbardziej Intym nych sfer życia, czegoś, czego nie 
w olno dzisiaj pokazywać, niezbędnego m in im um  w stydu. Inaczej m ów iąc -  jest to granica między 
ekshib icjon izm em  a zwykłą pornografią, jeszcze dzisiaj nieprzekraczalna w  kulturze popularnej. Ale 
string um ysłow y to nie ty lko  zjaw isko kom unikacyjne, to także fenomen psychologiczny. Z jednej s tro 
ny m am y w ięc m atryce kulturow ych w zorów  oznajm iania publiczności, jaki jest status danego idola; 
są one inne dla polityków, Inne dla gwiazd m uzycznych, jeszcze Inne dla p rzedstaw ic ie lu ,ku ltu ry  w y
sokie j", którzy funkcjonu ją  także w  obiegu popularnym . Z drugiej strony to  przecież współczesne iko
ny wiedzą, iż muszą zgodzić się na obnażanie w łasnego życia (a raczej jego medialnej m atrycy), bo 
od tego zależy ich status quo, albo -  jak pow iedzie liby socjo logow ie  -  taka jest Ich społeczna rola 
i status. Czynią to  w ięc, najczęściej ochoczo, z nadzieją, że ich osobow ość wyróżni się na tle Im po
dobnych. W efekcie m am y jednak paradoksalne ujednolicenie (standaryzację, żeby znów przywołać 
Adorna) poszukiwania w łasnej o ryginalności. Czegóż to  nie robią gwiazdy, aby „b yć  Innym i"! W ystar
czy poczytać, jak głęboko refleksyjne są Ich przemyślenia, jak niestandardowe pom ysły  na życie, ja
ka jest ich w rażliw ość.

Aby wszakże string um ysłowy osiągnął swą maksymalną efektywność i w  pełni dojrzałą postać, 
musi zachodzić idealna koegzystencja stringu um ysłowego odb iorców  (czytających i oglądających)
i nadawców (gwiazd). Tylko wówczas sukces pism kobiecych albo szerzej -  prasy bulwarowej, jak się 
do niedawna pisało, jest zapewniony. Publiczność wie, co znajdzie wewnątrz kolejnego numeru; cl dru
dzy -  idole -  wiedzą, co zeznać, aby ukontentować czytelniczki i czytelników, a jednocześnie bez oba
wy móc spojrzeć w  lustro, że granica dobrego smaku nie została przekroczona. Oczywiście równie waż
na jest pewność, że jednak X odróżnił się od Y, bo, dajmy na to, jego umiłowanie zwierząt futerkowych 
jest bardziej autentyczne, a szczerość przemyśleń nad losem jednostkowym  I zbiorowym  powala z nóg 
refleksyjnością i oryginalnością. No dobrze, ale przecież o tym  wiedzą doskonale ci, którzy szerokim 
tukiem omijają „Życie na gorąco" lub „Vlvę". Poszukajmy w ięc gdzie indziej.
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Oto przyktad stringu umysłowego z pisma zupetnie innej proweniencji. „Wysokie obcasy” , znany 
dodatek do sobotniej „Gazety W yborczej", mają opinię gazetki mądrej, o wyraźnym nachyleniu feminizu- 
jącym. I cóż możemy tutaj przeczytać? W artykule o Marlenie Dietrich z wyraźną aprobatą uświadamia 
się nas, że MD była o wiele bardziej autentyczna niż Greta Garbo, jako że bez wstydu przyznawała się do 
swoich intymnych związków także z kobietami, co GG skrzętnie ukrywała. A w ięc MD jest ciekawsza ja
ko osobowość, bo bliżej Ideału stringu umysłowego reprezentowanego przez dzisiejsze gwiazdy i publicz
ność! GG wolała obszerne reformy, które chroniły lepiej przed ciekawskim i. MD przeciwnie -  pewnie no
siłaby stringi albo jeszcze odważniej pokazałaby się złaknionym widzom. Tak oto fem inistyczna ideologia 
staje się niekiedy własną karykaturą. „Zdarza się", jak mawia Kurt Vonnegut... Podobny wydźwięk ma ma
teriał poświęcony wybitnej, ale z pewnością niezrównoważonej w łoskiej poetce, Aldzie Merlni. Rozważa
nia o jej chorobie psychicznej Idą w  parze z sugestiami o jej seksualnych apetytach, które nawet teraz, 
kiedy skończyła 70 lat, nie wygasły. Na dokładkę zdjęcie z „erotycznej" sesji, jaką zafundowała sobie nie
dawno starsza pani.

Zasadą stringu um ysłowego w  kulturze dzisiejszej jest zatem dążenie ku temu, aby w izerunek a rty 
styczny popkulturowej Ikony dopełniał się jej obrazem „p ryw atnym "; istnieje tutaj sprzężenie zwrotne -  
sukces danej kreacji napędza potrzebę obnażenia „prawdziwego oblicza” wykonawcy; I odwrotnie -  każ
da zapowiedź nowych dokonań zostaje „zapośredniczona” przez Ich zaanonsowanie, przez uchylenie 
rąbka „p ryw atnośc i” . Dzięki temu rodzi się swoista metakultura popularna jako samowystarczalna, 
samonapędzająca się całość komunikacyjna.

A teraz druga ze w spom nianych form  naszego fascynującego zjaw iska m etaforycznych m ajte
czek. To już św iat polityki, a w ięc środow isko, w  ramach którego również obowiązuje sezonowość. 
Ograniczmy się do krajowych realiów. Czas między kolejnym i w yboram i, to w  życiu politycznym  czas 
rozdanych kart. Toczą się wprawdzie debaty, ale w  cenie jest dyskurs argumentacyjny, logika, zważa
nie na realia. Ugrupowania polityczne prowadzą w łasne gierki, ale trochę jakby bez przekonania. Jeśli 
nadarzy się okazja -  oczyw iście  „p rzyłożą” , zaprotestują, wyrażą odrębne zdanie. Co innego, kiedy zb li
ża się godzina „O ” . Teraz rodzi się szansa zaistnienia. W kąt idą rozbudowane wywody, przestaje się 
liczyć miara I rozsądek. Trzeba zaistnieć! A jak się to  robi? String um ysłowy, jego uniwersalna zasada, 
się kłania. W przypadku polityków  polega ona na m aksym alnym  zawężeniu przekazywanych na 
zewnątrz komunikatów, skupieniu się na kilku ledwie hastach. Hasto spełnia bow iem  dwie funkcje -  
„obnaża" ogrom zaniedbań i wyrządzonego zła (to zawsze są „Inn i"), ale i wskazuje na ów  wąski teren, 
gdzie mieści się nadzieja naprawy (to, rzecz jasna, „m y"). Co charakterystyczne, im dane ugrupow a
nie jest bardziej pryncypialne, jeśli Idzie o moralność, rodzinę i w  ogóle o narodowy byt, tym  bardziej 
sprawnie porusza się w  sferze um ysłowego strlngowanla. Nie ma zresztą innego w yjśc ia . Powiedzmy 
to Inaczej: stopień skupienia się na pryncypiach jest w prost proporcjonalny do jednoznaczności prze
kazywanego kom unikatu. Im chce się jaśniej przekazać, ile dobrego zrobić można dla ludzi, tym  bar
dziej trzeba się poddać regułom um ysłowego stringu. Absolutnym  m istrzem  w  tym  względzie jaw i się 
dzisiaj Andrzej Lepper, stając się tym  sam ym  także swoistą  Ikoną popkultury politycznej, I nie tylko po
litycznej. Ponadto pan Andrzej dokonał jeszcze innego w yłom u w  politycznym  środow isku -  podważył 
jego sezonowość, permanentnie szerząc string um ysłow y gdzie się tylko da -  na bazarach, na drogach, 
w  radiu, telewizji i prasie. Lepperowskie stringi są w yją tkowo ciasne, bardziej ubogich w  treść kom uni
katów nie sposób już s form ułować. Z kolei nigdy nie potrafiła „s tringow ać” szacowna Unia W olności, 
kompletnie im pregnowana na jego zasady. Może dlatego jej obecny lider pręży teraz nie tylko Intelektu
alne muskuty?



Nie jest oczywiście tak, że kultura popularna i życie polityczne wytwarzają dwie zupełnie odrębne 
formy stringu umysłowego. One się wzajemnie przenikają, a sukces w  tej drugiej dziedzinie gwarantuje 
to, że będzie można sprawdzić się także w  pierwszej, że zainteresuje się ona kimś, kto umie stringować. 
Kto to potrafi, jest idealnym kandydatem do zaprezentowania go na tamach popularnych mediów. Ideal
nym, bo zna reguły gry.
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