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Wstęp 

 

Współczesna kultura popularna stanowi przestrzeń, w której kształtują się wzorce 

zachowań i standardy etyczne. Wszystkie jej teksty mają zabarwienie aksjologiczne 

i przekazują pewne wartości i schematy stylu życia, a ich rozprzestrzenianiu i zagnieżdżaniu 

się w społeczeństwie sprzyja zjawisko globalizacji. Konsekwencją tego jest rosnąca 

popularność takich idoli popkultury jak Lady Gaga, którzy zastępują tradycyjne autorytety. 

Jej wizerunek, teksty piosenek, teledyski i rytm odnoszą się do doświadczeń dzisiejszej 

młodzieży, dzięki czemu wprowadzają ją w proces socjalizacji do życia w ponowoczesnej 

rzeczywistości. Ikony popkultury stwarzają wzory tożsamości, które przejmują fani. Przy 

okazji nie wydają nakazów ani zakazów, a raczej uwodzą i kuszą odbiorców, zdobywając ich 

względy.  

Idolami kultury młodzieżowej zawsze były postacie alternatywne, znajdujące się 

w opozycji do kultury oficjalnej. Ale w dobie globalizacji nawet bunt zyskał status produktu 

na sprzedaż. Niewątpliwie przyczynia się do tego dynamiczny rozwój nowych mediów 

i serwisów społecznościowych, umożliwiających niemal natychmiastową komunikację idoli 

z fanami. Szybkie rozpowszechnianie informacji ułatwia zaangażowanie publiczności 

z całego świata w aktywność on-line i off-line, a nierzadko będą to działania wymagające 

udziału kolektywnego. Nowe media stały się częścią przestrzeni życiowej młodych ludzi. To 

tu kształtują się poglądy, odbywają dyskusje, zawiązują nowe znajomości i wreszcie to tu 

młodzi poszukują wartości, na których zbudują własną tożsamość. Internet daje również 

możliwości rozwoju nowych ruchów społecznych, które organizują się na poziomie zarówno 

lokalnym, jak i globalnym. Dzięki niezmierzonej liczbie intertekstualnych treści dostępnych 

od ręki staje się nieocenionym źródłem tekstów konstytuujących kulturę i muzykę popularną. 

Nowe platformy otwierają drogę rozwoju aktywizmu społecznego nieraz angażującego masy 

z całego świata. Następuje przekraczanie kolejnych społecznych tabu. Lady Gaga dobrze 

zrozumiała, jakie możliwości oferuje internet w kwestii komunikacji idola z fanami oraz 

umacniania własnego androgynicznego wizerunku. Jest pierwszą supergwiazdą muzyki pop, 

która stworzyła portal społecznościowy dla swoich fanów – littlemonsters.com. Obdarzyła ich 

nie tylko nazwą, lecz podarowała im przestrzeń, w której mogą czuć się bezpiecznie. 

Większość jej fanów bowiem na co dzień doświadcza wykluczenia społecznego lub 

nietolerancji ze względu na orientację seksualną, rasę czy też niecodzienny styl bycia, dlatego 

powstała wspólnota, której podstawowym założeniem jest akceptacja i poszanowanie inności.  
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Rozdział I. Metodologia badań muzyki i kultury popularnej 

W mojej analizie zostaną poruszone zagadnienia sposobu tworzenia muzyki 

popularno-rozrywkowej przez Lady Gagę oraz manifestowania wartości ideowych zawartych 

w działalności artystycznej i pozaartystycznej piosenkarki, które będą widoczne 

w podejmowaniu aktywności społecznej, pojmowanej jako konkretny produkt twórczego 

zaangażowania. Tym produktem będą nie tylko utwory, teledyski i różnego rodzaju kreacje 

wizerunkowe, lecz także swoista i różnorodna społeczność fanowska oraz udostępnienie jej 

przestrzeni do integracji, fundacja przeciwdziałająca wszelkim formom dyskryminacji 

i promująca pokój, miłość i wolność poglądów oraz konstruowanie alternatywnych wzorców 

społecznych.  

Elementy zaangażowania ideologicznego występują w utworach muzycznych, 

szczególnie tych, pochodzących z trzeciej płyty piosenkarki Born This Way (na co zresztą 

wskazuje już sam tytuł), swoistej teatralizacji koncertów oraz bardzo widowiskowych 

teledyskach. Dogłębnej analizy wymaga kreowanie własnej wizji kulturowej przez Lady 

Gagę, która przejawia się nie tylko w jej muzycznej działalności. Pojawi się również 

zagadnienie mitologizacji wizerunku widocznej w krótkich filmach promujących muzykę 

piosenkarki i doskonale funkcjonujących w internecie. Kolejnym istotnym aspektem 

dotyczącym ideologizacji oraz skutecznego marketingu będzie cielesność manifestowana za 

pomocą seksualności i cyborgizacji, a także, co ważniejsze, transgresji ról genderowych.  

Następnym bardzo ważnym elementem będzie szczegółowa analiza stanu kultury 

młodzieżowej, jaką jest społeczność Little Monsters. Związany z tym materiał empiryczny 

dotyczy głównie okresu 2009—2013, z pominięciem szerokiej promocji ostatniego albumu 

Lady Gagi ARTPOP, która rozpoczęła się w połowie 2013 roku. Podstawę źródłową badań 

prezentowanych w niniejszym szkicu stanowią przede wszystkim internetowe materiały 

skupione wokół fanów Lady Gagi, czyli Facebook, Twitter oraz, oczywiście, serwis 

Littlemonsters.com
1
, a także doniesienia nowych mediów i obserwacje prowadzone podczas 

koncertów i innych imprez zorganizowanych. Interpretacja wielu faktów społeczno-

kulturowych często wymagała odniesienia do biografii piosenkarki i jej osobistych 

doświadczeń.  

                                                 
1
 Portal społecznościowy stworzony przez Lady Gagę i przeznaczony tylko dla jej fanów. Jego funkcjonowanie 

zostanie omówione w dalszej części pracy.  
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 Celem badania jest dokumentacja tego, w jaki sposób kształtuje się społeczność Little 

Monsters oraz jakie treści ją konstytuują. Znaczącym elementem pracy będzie również 

analiza metod działań marketingowo-wizerunkowych Lady Gagi, dążących do stworzenia 

armii wiernych superfanów, a także jej biografii, która wpłynęła na inicjację kulturowych 

aktywności społecznych. Poruszę zagadnienie rozwoju nowych mediów jako pola 

działalności społecznej i ich wykorzystania w celu zdobycia większej rzeszy fanów. 

Wykorzystanie nowych mediów do rozpowszechniania informacji i budowania 

zaangażowania ludzi na dużych obszarach geograficznych jest stosunkowo nowym 

zjawiskiem, które pojawiło się wraz z Facebookiem w 2004 roku, YouTube’em – 2005 

i Twitterem – w 2006, a także – LittleMonsters.com w 2012. Działanie interaktywnych 

mediów społecznościowych pozwoli zauważyć i zrozumieć powstawanie nowych form 

fanostwa i form tożsamościowych w dobie globalizacji. Istotnym będzie temat aktywizmu 

Lady Gagi i liczne odwołania do teorii gender i seksualności. Postaram się dowieść, że media 

społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem do celów stricte marketingowych, 

a jednocześnie charytatywnych.  

 Do badań muzyki popularnej wykorzystuje się kategorię nauk społecznych 

i humanistycznych w niezwykle szerokim kontekście, co wpływa na odniesienie do różnych 

dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Łączenie rozmaitych aspektów nauk społecznych 

w jednej pracy analitycznej sprawia, że będzie ona miała charakter interdyscyplinarny. Wydaje 

się, że najlepszych narzędzi do badań nad muzyką popularną w ramach nauk społecznych 

dostarcza socjologia. Z punktu widzenia teorii komunikowania masowego istotne będą relacje 

nadawca-odbiorca pojawiające się w przekazie muzycznym, komunikacja zarówno pośrednia, 

jak i bezpośrednia, dwukierunkowość przekazu z naciskiem na sprzężenie zwrotne, percepcja 

i dekodowanie komunikatu w postaci programu artystycznego nadawcy-muzyka. W socjologii 

muzyka pop, podobnie jak rock, stanowi materiał analityczny dotyczący zachowań 

zbiorowych, a także krystalizowania się ruchów społecznych, dążeń i aspiracji pokoleniowych. 

Do ich badania najczęściej wykorzystuje się kategorię stereotypu lub mitu politycznego
2
.  

 Badania nad muzyką popularną, zróżnicowaną pod względem formy, treści i programu 

ideowego, mogą być utrudnione z powodu czynnika muzycznego, który nie zawsze poddaje się 

jednoznacznej interpretacji. Niezależnie od założeń zawartych w muzyce, zawsze pozostaje 

                                                 
2
 Patrz: M. Jeziński, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Toruń 2011, s. 26. 
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interpretacyjny margines, który należy uwzględnić w badaniach kulturowych
3
. Wskazuje to na 

konieczność odwołania się do Weberowskiej metody konstruowania typów idealnych i badań 

jakościowych
4
. W analizie form przekazu muzycznych manifestacji należy więc zastosować 

szeroko pojętą interdyscyplinarność, czyli elementy muzykologii, psychologii, 

literaturoznawstwa (forma dzieła muzycznego i środki stylistyczne użyte do jego konstrukcji), 

filozofii, kulturoznawstwa (zmiany konsumpcji muzyki zachodzące pod wpływem rozwoju 

technologii zapisu i emitowania utworów oraz przemian w systemie medialnym ze 

szczególnym uwzględnieniem internetu) i teorii komunikacji (forma dotarcia do odbiorcy, np. 

koncert, zapis płytowy, serwisy społecznościowe, a także akcje promocyjne)
5
. A zatem 

z punktu widzenia niniejszej pracy dominować będzie kategoria związku między programem 

artystycznym zawartym w utworze muzycznym i bezpośrednim otoczeniu kulturowym oraz 

procesem komunikacyjnym a całością kulturowych odniesień, które wpływają na nadawanie 

znaczeń muzyce. Bezpośrednie otoczenie kulturowe utworu muzycznego oznacza sposób 

prezentacji danego dzieła, czyli docieranie do odbiorcy w formie płyty lub plików mp3, z czym 

wiąże się akcja ikonograficzna (okładka, zdjęcia, liternictwo, teledyski, reklamy), którą 

traktuje się jako integralną część przekazu muzycznego – utwór muzyczny jest bowiem 

postrzegany jako dzieło multimedialne.  

Muzyka popularna jest ściśle powiązana z kulturą masową, dlatego w niniejszym 

szkicu należy posługiwać się narzędziami nie tyle muzykologicznymi, ile kulturoznawczymi 

czy socjologicznymi. „Popularność” związana z muzyczną strefą aktywności ludzkiej, odnosi 

się przede wszystkim do człowieka, który funkcjonuje w grupie. Muzyka więc będzie zarówno 

zjawiskiem fizyczno-akustycznym, jak i rodzajem oddziaływania społecznego. Łączy się z tym 

świadome budowanie wizerunku artystycznego przesyconego przekazem ideologicznym 

zawartym w treściach (muzyka, tekst, okładka płyty) oraz w formie (teledyski, promocja, 

wygląd zewnętrzny). Związane jest to z rolą władzy nad jednostką, co z kolei implikuje próby 

sprzeciwu lub też zgody wobec panowania nad ciałem (seksualizacja i cyborgizacja wizerunku 

artysty) i nad duchem jednostki (treści utworów i ikonografia). Zawarcie treści ideologicznych 

w przekazie artystycznym stworzy swoistą mitologię, dzięki której artysta umacnia własną 

pozycję na rynku muzycznym, a także tworzy alternatywne wzorce społeczne, wpływa na 

                                                 
3
 Patrz: I. Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łódź 2009, s. 29. 

4
 Por. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, 

Warszawa 2002. 

5
 Patrz: M. Jeziński, op.cit., s. 7.  



 10 

bezpośrednią krytykę współczesnego społeczeństwa oraz dąży do pożądanego ładu 

społecznego. Z ideologicznym wymiarem kultury masowej związane jest postrzeganie muzyki 

jako nośnika zespołu przekonań i narzędzia socjalizacji. Analiza funkcjonalna określa 

natomiast funkcje muzycznych form ekspresji (w tym przypadku popowych), ich znaczenie 

w systemie społecznym oraz kulturowym w kontekście ogólnoświatowych przemian 

globalizacyjnych.  

Z punktu widzenia niniejszej pracy kluczowe będą dwie strefy: dziedziny muzycznej 

i aspektów pozamuzycznych. Ta pierwsza odnosi się do kompozycji, aranżacji, treści i formy 

i ma realny wpływ na intencjonalność procesu twórczego (przekaz muzyczny 

i kompozytorski). Uwypukla istotność kulturowych, społecznych i ekonomicznych warunków 

panujących w danym miejscu i czasie, wpływających na pracę twórczą kompozytora lub autora 

tekstu. Intencjonalność przekazu może zostać wyeksponowana w dziele muzycznym jako 

manifest konkretnych przekonań czy idei dotyczących prądu kulturowego, ruchu społecznego, 

a nawet ideologii politycznej. Strefa pozamuzyczna, dotycząca strategii docierania do 

odbiorcy, to konkretny program artystyczny bądź ideologiczny wzmocniony przesłaniami 

widocznymi w strukturze i treści oraz promocją dzieła i podjętymi sposobami docierania do 

konsumenta.  

Wszystkie wyżej wymienione aspekty prowadzą do ukonstytuowania się nowych form 

kultury fanów, dlatego odwołanie do teorii fanów i fandomów musi być nieodzownym 

składnikiem niniejszego szkicu. Fani często interpretują teksty kulturowe w zaskakujący 

sposób, grupowo uczestniczą we wszelkich wydarzeniach związanych z danym artystą – nie są 

zatem społecznością rozproszoną ani izolowaną. Odniosę się do teorii Matta Hillsa, który 

wprowadza trzy definicje fanów: tautologiczną (użycie dyskursu kultu w fandomach), czasową 

(trwały kult) i afektywną (kult jako intensywne odczuwanie doświadczeń fana) oraz definicje 

mieszane
6
. Z mojego punktu widzenia istotne będzie połączenie definicji czasowo-afektywnej. 

Ta poniekąd sprzeczność odnosi się przede wszystkim do fanów muzyki popularnej, którzy 

cechują się ogromnym emocjonalnym zaangażowaniem w społeczność fandomu. Jednak to 

zobowiązanie wobec obiektu kultu niekoniecznie musi utrzymać się w czasie, ale jest to 

możliwe. Widać to po ciągłości społeczności Little Monster w internecie i zaangażowanie jej 

członków we wspieranie ulubionej wokalistki niezależnie od jej sytuacji zawodowo-osobistej 

w danym momencie, co może prowadzić do bezkrytycznego kultu wybranego obiektu.

                                                 
6
 M. Hills, Fan Cultures, Routledge, Nowy Jork 2002, s. 6.  



 11 

Rozdział II. We’re all born superstars7
 – narodziny gwiazdy 

Niniejszy rozdział przedstawia rekonstrukcję oficjalnej biografii Lady Gagi, którą 

można przeczytać w większości opracowań dotyczących piosenkarki, a także na wszelkich 

stronach internetowych w całości lub części poświęconych jej działalności muzycznej. Żeby 

oddać charakterystyczny styl tego typu publikacji, zachowano typowy ton egzaltacji 

i prowadzenia narracji. Autorka niniejszego szkicu pragnie podkreślić własny dystans 

badawczy, odwołując się do cytowanych źródeł.  

Lady Gaga urodziła się jako Stefani Joanne Angelina Germanotta 28 marca 1986 roku 

w Nowym Jorku w amerykańskiej rodzinie włoskiego pochodzenia. Od początku przejawiała 

muzyczne zainteresowania – w wieku 4 lat zaczęła grać na pianinie, natomiast jako 

czternastolatka występowała na licznych wieczorach karaoke. Uczęszczała do prestiżowej 

prywatnej Szkoły Zakonu Serca Jezusowego (razem ze znaną z seksualnych skandali Paris 

Hilton), a następnie rozpoczęła edukację teatralno-muzyczną w konwersatorium New York 

University’s Tisch School of the Arts, gdzie zdobyła wiedzę na temat historii muzyki 

klasycznej oraz podstawy komponowania. Jednak ku przerażeniu rodziców Gaga opuściła 

progi Tisch School, żeby skupić się na własnej karierze. Było to pierwsze ryzyko, które 

podjęła. Ojciec piosenkarki zgodził się wynająć jej mieszkanie na rok pod warunkiem, że 

wróci do szkoły, jeśli nie odniesie sukcesu. W tym czasie młoda buntowniczka poznała 

producenta muzycznego Roba Fusariego, dzięki któremu zwróciła się w stronę elektronicznej 

muzyki tanecznej i, trochę przez przypadek, znalazła swój pseudonim. Fusari kilkakrotnie 

porównał jej kompozycje do utworów Freddie’ego Mercury’ego, wokalisty grupy Queen. Co 

więcej, za każdym razem, kiedy piosenkarka wchodziła do studia nagraniowego, producent na 

powitanie śpiewał znaną piosenkę Radio Ga Ga, zamieniając słowo ‘radio’ na ‘lady’
8
. Od 

tamtej pory artystka kazała się nazywać już tylko Lady Gagą. Pod tym pseudonimem pisała 

piosenki, a także występowała w klubach go-go w skąpym odzieniu. Nie ominęły jej też 

eksperymenty z narkotykami.  

 Ważnym etapem w jej życiu i karierze była znajomość z Lady Starlight – amerykańską 

performerką muzyczną. Performerki zaczęły tworzyć kostiumy oraz występować jako „Lady 

Gaga and the Starlight Revue”. Wtedy właśnie piosenkarka uświadomiła sobie, że występ 

                                                 
7
 Fragment tekstu piosenki Born This Way. Lady Gaga, Born This Way, [dokument dźwiękowy], Warszawa 

2011, 1 płyta CD.  

8
 Patrz: E. Herbert, Lady Gaga, tłum. z ang. C. Perdereau, Paryż 2012, s.35 i następne.  



 12 

przed publicznością nie jest tylko produktem muzycznym, lecz doświadczeniem 

całościowym, dlatego dobre przygotowanie gwarantowało skuteczne zdobywanie fanów. 

Objęta strategia przyniosła widoczne i pożądane rezultaty. W 2007 roku Lady Gaga podpisała 

kontrakt z wytwórnią Sony/ATV i rozpoczęła pracę songwritera — pisała teksty piosenek dla 

takich sław muzyki pop jak Britney Spears
9
, Pussycat Dolls

10
, Fergie

11
 czy New Kids on the 

Block
12

. Cały czas jednak pragnęła rozwinąć własną karierę muzyczną. Inspiracją dla niej 

była kultura pop, w szczególności twórczość Andy’ego Warhola, dzięki której zdobyła 

wiedzę na temat zachowań konsumentów w stosunku do produktu z pogranicza kultury 

popularnej i sztuki oraz nauczyła się mechanizmów kultury współczesnej. Wtedy właśnie 

nawiązała współpracę z producentem RedOne, który specjalizował się w muzyce 

elektronicznej i synthpopie
13

. Lady Gaga z brunetki stała się blondynką, zaczęła nosić 

dziwaczne, kosmiczne stroje, nierzadko inspirowane twórczością Davida Bowie’ego. Jej 

                                                 
9
 Britney Jean Spears – amerykańska piosenkarka muzyki pop i dance, tancerka oraz projektantka mody, jedna 

z najlepiej sprzedających się artystek w historii muzyki. Przez amerykańskie i światowe media została 

okrzyknięta księżniczką popu. Jej debiutancki album ...Baby One More Time wydany w 1999 r. odniósł olbrzymi 

sukces i uczynił ją ikoną muzyki oraz wpłynął na odrodzenie się popu w późnych latach 90. 

10
 The Pussycat Dolls to żeńska grupa muzyczna z Los Angeles, założona w 1995 roku przez choreografkę 

Robin Antin. Początkowo zespół zajmował się taneczną burleską, żeby w 2003 roku przekształcić się w zespół 

muzyczny złożony z sześciu wokalistek: Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessiki Sutty, 

Melody Thornton i Komberly Wyatt. Rok później grupa wydała pierwszy długogrający album Don’t Cha, dzięki 

któremu osiągnęła sukces komercyjny.  

11
 Fergie Duhamel

 
(właśc. Stacy Ann Ferguson), znana jako Fergie – amerykańska piosenkarka muzyki rhythm 

& blues i pop, autorka tekstów muzycznych, projektantka mody, prezenterka telewizyjna i aktorka. Jest również 

wokalistką hip-hopowo-popwej grupy The Black Eyed Peas. W 2006 r. rozpoczęła karierę solową, wydając 

debiutancki album The Dutchess.  
12

 New Kids on the Block (NKOTB lub New Kids) był pierwszym boysbandem, który odniósł komercyjny 

sukces. Powstał w połowie lat 80. w Bostonie dzięki producentowi i kompozytorowi Maurice’owi Starrowi. 

Członkami zespołu byli nastolatkowie: bracia Jordan i Jonathan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg oraz 

Danny Wood. Debiutancki album grupy New Kids on the Block został wydany w 1986. Zespół zawiesił 

działalność w 1993 roku i wznowił ją w 2008.  

13
 Synthpop, znany też jako electropop lub technopop to odmiana muzyki popularnej, która charakteryzuje się 

wykorzystaniem syntezatorów, automatów perkusyjnych oraz rozmaitych efektów elektronicznych. Podobnie jak 

inne odmiany muzyki tego gatunku wyróżnia się melodyjnością i odniesieniami do tematyki miłosnej, 

przewijającej się w tekstach piosenek. Jego początek datuje się na wczesne lata 80. XX wieku, wtedy bowiem 

instrumenty elektroniczne były tańsze od klasycznych. W połowie pierwszej dekady lat 2000 zaobserwowano 

wzrost zainteresowania tym gatunkiem muzycznym, również w muzyce rozrywkowej.  
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talent dostrzegł również Akon
14

 podczas pracy nad jednym ze swoich solowych albumów. 

Młoda artystka nagrywała dla niego chórki oraz napisała część tekstów. Ich współpraca 

zaowocowała pierwszym minialbumem (EP) piosenkarki The Fame wydanym w 2008 roku, 

z którego pochodzą m.in. Just Dance, Poker Face, Paparazzi i Love Game. Wszystkie single 

znalazły się na pierwszym miejscu listy przebojów magazynu Billboard
15

. Niewątpliwie był 

to spektakularny sukces, przynoszący ogromne zyski i jeszcze większą popularność. 

Pierwszy długogrający album Lady Gagi The Fame Monster został wydany w 2009 

roku i stanowił kontynuację EP-ki. Był wyrazem fascynacji sławą i jej ciemnych stron. Płyta 

miała nawiązywać do doświadczeń początkującej wokalistki, która sławę postrzegała jako 

potwora zagarniającego całe jej życie. W ciągu półtorarocznej trasy Monster Ball Tour 

piosenkarka zagrała 202 koncerty dla prawie dwuipółmilionowej publiczności w 28 krajach 

na świecie. Dochód z koncertów przekroczył 200 milionów dolarów. Taki skok popularności 

przyniósł jej miano Królowej Popu, do tej pory piastowane przez Madonnę, nadane przez 

prestiżowy magazyn muzyczny Rolling Stone
16

. Osiągając tak wielki sukces, Gaga stworzyła 

zespół kreatywny Haus of Gaga (zresztą na wzór The Factory
17

), w którego skład wchodzili 

styliści, makijażyści, artyści plastycy, krawcy, projektanci, graficy, architekci i wielu innych, 

którzy nieustannie pomagają jej kreować indywidualny styl. Najpopularniejszymi projektami 

Haus of Gaga były m.in. „disco stick” (disco laska) – długi chromowany drąg zakończony 

pokruszonym, świecącym akrylem imitującym szkło, okulary iPod LCD, które zamiast szkieł 

                                                 
14

 Akon, (właśc. Aliaune Badara Akon Thiam) senegalski raper i piosenkarz muzyki rythm & blues. 

Zadebiutował w czerwcu 2004 r. albumem Trouble. Jego najbardziej znane piosenki to Lonely, Smack That, 

I Wanna Love You czy Right Now (Na Na Na). 

15
 Billboard (The International Music-Record-Tape Newsweekly) to amerykański tygodnik, powstały w 1894 

roku w Los Angeles i traktujący o przemyśle muzycznym w Stanach Zjednoczonych. Magazyn do dziś prowadzi 

zestawienia list przebojów, z których najbardziej znanymi są Billboard Hot 100 (sto najpopularniejszych 

utworów różnych gatunków) oraz Billboard 200 (dwieście najlepiej sprzedających się albumów). Listy 

przebojów Billboardu często stanowią wyznacznik popularności wykonawców i jakości ich utworów.  

16
 Rolling Stone Magazine – czasopismo założone w 1967 r. w San Francisco przez Janna Wennera i Ralpha 

J. Gleasona, będące wyrazem ideowym kultury i muzyki hippisowskiej. Nazwa magazynu pochodzi od tytułu 

piosenki Boba Dylana Like a Rolling Stone – manifestu hippisów, odnoszącego się do angielskiego przysłowia 

„A rolling stone gathers no moss“ (Toczący się kamień nie porasta mchem). Do dziś Rolling Stone uważany jest 

za pismo kultowe, dyktujące trendy i wyznaczające nowe kierunki w muzyce, filmie, modzie.  

17
 The Factory (z ang. Fabryka) było legendarnym nowojorskim atelier założonym przez Andy’ego Warhola, 

gdzie artysta tworzył razem ze swoimi asystentami w latach 1963—1968. 
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miały ekrany iPodów, oraz osławiona sukienka z surowego mięsa, w której Lady Gaga 

pojawiła się na gali MTV Video Music Awards w 2010 roku.  

Trzecia płyta wokalistki Born This Way pojawiła się w 2011 roku. Już w pierwszym 

tygodniu album pobił rekordy sprzedaży, które przekroczyły 2 miliony egzemplarzy na całym 

świecie. Ta płyta wzbudziła wiele kontrowersji, ale umocniła lojalność fanów artystki, 

przesycona była bowiem ideologicznym przesłaniem o tolerancji wobec innych i akceptacji 

samego siebie. Wkrótce też Lady Gaga wyruszyła w kolejną trasę koncertową The Born This 

Way Ball Tour, która została jednak przerwana ze względu na poważną kontuzję biodra 

piosenkarki.  

Lady Gaga lubi grać własne utwory lub covery przy akompaniamencie wyłącznie 

fortepianu, jednocześnie nadając im nową interpretację. Dzięki temu jednoznacznie może 

pokazać siłę swojego głosu oraz zaawansowaną zdolność do gry na fortepianie. W wywiadach 

podkreśla, by tak rzec, swoją ułomność i dziwaczność, przez które bywała prześladowana 

w szkole
18

, m.in. została wrzucona do kosza na śmieci przez kolegów z klasy na jednym 

z ekskluzywnych osiedli, gdzie mieszkało gros jej koleżanek ze szkoły. Przyszła piosenkarka 

stała się pośmiewiskiem. Wielu jej fanów może doświadczać podobnego traktowania 

w szkole, dlatego też łatwiej jest identyfikować się ze swoją idolką, która okazuje się być 

człowiekiem borykającym się z takimi samymi problemami jak przeciętny nastolatek. 

A przecież już Freud dowodził, że na ludzkim nieszczęściu można zbić kapitał i wyrobić 

wysoką pozycję społeczno-ekonomiczną
19

. Wokalistka wykorzystuje te założenia, dowodząc, 

że jest doskonałym strategiem marketingowym rozumiejącym psychologiczne i kulturowe 

uwarunkowania społeczności. We współczesnym społeczeństwie cierpienie psychiczne stało 

się bowiem cechą tożsamości niezależnie od statusu klasowego.  

 Lady Gaga stworzyła skądinąd biografię terapeutyczną, która stała się idealnym 

towarem komercyjnym. Zbudowała etos własnej osoby, pozwalając fanom zajrzeć 

w najciemniejsze zakamarki swoich doświadczeń życiowych. Współcześnie taki produkt jest 

niezwykle cenny i bardzo chętnie rozpowszechniany przez nowe media jako rodzaj sensacji 

                                                 
18

 J. Vena, Lady Gaga Goes Beyond The Fame In Exclusive MTV Special, MTV News, 18 Maja 2011, [on-line] 

[dostęp: 25.06.2012]. Dostępny w internecie: http://www.mtv.com/news/articles/1664076/lady-gaga-inside-the-

outside-special.jhtml. 

19
 Patrz: Z. Freud, Drogi terapii psychoanalitycznej [w:] idem, Technika terapii. Zbiór rozpraw, tłum. R. Reszke, 

Warszawa 2007, t. IX.  
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i zaspokojenia wrodzonej potrzeby podglądania. Działania piosenkarki mają w sobie też 

odrobinę martyrologii bliskiej bohaterom romantycznym, cierpiącym katusze duszy mimo 

dostatku i braku zmartwień finansowych, oraz lekkie znamiona mentalności rewolucjonisty, 

który pragnie uszczęśliwić całe społeczeństwo, usiłując stopniowo, jednostajnie i cierpliwie 

wpływać na zmianę świadomości ludzi.  

Lady Gaga uporczywie dążyła do zdobycia sławy i stania się supergwiazdą muzyki 

pop. Supergwiazdą totalną. Uosobieniem wzorów konsumpcyjnych, symbolem mody i stylu 

życia. A także sprzedania swojej biografii. Miało to na celu wyprzedzenie mediów, które 

otrzymawszy wszystkie informacje, nie będą mogły wzbudzić sensacji związanej z życiem 

prywatnym wokalistki sprzed ery supergwiazdy. Gaga bez skrępowania opowiada o niezbyt 

przyjemnym okresie adolescencji, o nadużywaniu narkotyków i alkoholu, a także ekscesach 

seksualnych. Obecnie w dużej mierze nie popiera tego typu zachowań i publicznie linczuje się 

za swoje młodzieńcze wybryki, podkreślając przy tym autorytet rodziców, którzy pomogli jej 

w najgorszych momentach. Wynikają z tego dwie kolejne biografie – biznesowa (Gaga jako 

jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie według rankingu magazynu Forbes
20

) 

i rodzinna (Gaga-Stefani, kochająca rodziców i siostrę oraz dbająca o ich dobro – piosenkarka 

napisała utwory Speechless z myślą o chorym ojcu, który nie chciał poddać się operacji serca, 

oraz The Edge of Glory, upamiętniająca zmarłego dziadka piosenkarki). Do głosu dochodzi 

zatem zjawisko ekshibicjonizmu medialnego, dzięki któremu zwiększa się liczba osób wśród 

publiczności i fanów, a życie przekształca się w nieprzerwany spektakl. Bardzo pomocny 

okazał się internet, którego potęgę piosenkarka szybko wykorzystała, szczególnie 

koncentrując się na funkcji fatycznej, czyli nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu.

                                                 
20

 Patrz: D. Pomerantz, The World’s Most Powerful Celebrities, „Forbes”, 26.06.2013, [on-line] [dostęp: 

22.10.2013]. Dostępny w internecie: http://www.forbes.com/celebrities/. 
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Rozdział III. I’m your biggest fan, I’ll follow you until you love me21. 
Fan a Little Monsters 

Z pojęciem „fan” łączą się liczne problemy definicyjne. Jak pisze Matt Hills w swojej 

monografii Fan cultures, każdy wie, kim jest fan
22

. W potocznym rozumieniu są to osoby 

darzące obsesyjnym uczuciem uwielbienia określonego wokalistę, zespół, celebrytę, film, 

książkę lub serię książek, program telewizyjny, znające wszelkie fakty dotyczące obiektu 

kultu i potrafiące zacytować teksty piosenek, fragmenty rozdziałów lub soundtracków. Teksty 

kulturowe są przez nich interpretowane często w bardzo nieoczekiwany sposób. Uczestniczą 

również w działaniach społecznych. Słowem, są nieodłącznym elementem istnienia idola, 

bohatera kultury popularnej i masowej.  

Fan i obiekt fanowskiej miłości to jakby awers i rewers jednej monety, wartej coś 

tylko wtedy, jeśli wizerunki po obu stronach pozostają czytelne i dopełniają się. 

I tak, jak dziś coraz trudniej o ucieleśnienie Superherosa, tak również trudno dziś 

o fana starej daty. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że kiedyś być 

czyimś fanem oznaczało opowiedzieć się światopoglądowo. To była sprawa 

może nie życia i śmierci, ale wierności zasadom i honoru. Współcześni fani 

przypominają wynudzonych klientów hipermarketu kierujących się kaprysem, 

modą i potrzebą chwili
23

.  

Współcześnie wyróżnia się paleofanów i neofanów
24

. Ci pierwsi charakteryzują się 

utożsamieniem własnego światopoglądu z tym, który reprezentuje idol. Ponadto jest to forma 

fanowstwa spełniająca potrzebę samorealizacji. Ważnym elementem jest bezpośredni kontakt 

z idolem oraz kolekcjonowanie gadżetów, które imitowały tę bezpośredniość
25

. Neofani 

natomiast, poruszający się głównie w przestrzeni cyfrowej, fanostwo traktują raczej jako 

hobby. W tym przypadku możliwy jest kontakt np. za pomocą transmisji koncertu na żywo. 

                                                 
21

 Fragment tekstu utworu Papparazzi. Lady Gaga, The Fame, [dokument dźwiękowy] Warszawa 2008, 1 płyta 

CD.  

22
 Patrz: M. Hills, op.cit., s. 6. 

23
 M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007, s. 84. 

24
 Terminy te wprowadzili F. Casetti i R. Odin w artykule: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie 

semiopragmatyki, tłum. I. Ostaszewska [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników 

elektronicznych, pod red. A. Gwóźdź, Kraków 1994. 

25
 M. Czubaj, op.cit., s. 90. Według Czubaja ta grupa fanów już nie istnieje, jednak zobaczymy, że w kontekście 

społeczności Little Monsters to twierdzenie jest fałszywe. Zostanie to szerzej omówione w dalszej części pracy. 
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W skrócie – neofani „surfują po idolach”
26

, tworząc rankingi, które z dnia na dzień mogą ulec 

zmianie. Ponadto nie utożsamiają się oni ze zbiorowością fanowską, której członkowie 

podobnie odczuwają rzeczywistość. Skupiają się raczej na własnym jednostkowym świecie 

i wyborach jego dotyczących. Neofan „celebruje przynależność do świata ludzi czułych jak 

sejsmografy na trzęsienia mód i trendów i wykazujących desinteresment wobec kultur 

środowiskowych starej daty”
27

. 

Skupieni w fandomach fani to grupa odbiorców tekstów medialnych 

niezwykle zaangażowana w proces odbioru. Po pierwsze, mają oni ogromną 

wiedzę na temat ulubionego produktu, wielokrotnie go odczytują, obcują 

z nim nie raz czy dwa, ale wręcz kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. Po drugie, fan 

jest idealnym konsumentem, starającym się zakupić wszystko lub prawie 

wszystko, co z danym produktem jest związane. Po trzecie, fan poprzez 

wtórną produkcję dąży do intensyfikacji swojej przyjemności wynikającej 

z kontaktu z danym tekstem – jest nie tylko konsumentem, ale i twórcą
28

.  

Fani są specyficzną grupą konsumencką, którą można również nazwać prosumencką
29

 

(produkujący konsument). W epoce wszechobecnej digitalizacji wszelkie formy kulturowe, 

w tym muzyka popularna, stają się kodami. W tym kontekście trafne będzie odwołanie do 

modelu open source, który otwiera konsumentom drogę do współtworzenia i polepszania 

danego tworu kultury, pozwala go w dowolny sposób przekształcać, konfigurować 

i personalizować. Być może w odniesieniu do muzyki strategia ta brzmi niedorzecznie 

i znajduje się w wyraźnej sprzeczności z klasycznymi teoriami muzykologicznymi, które 

zakładają, że odbiorca przybiera raczej postawę pasywną, a jego aktywność przejawia się 

jedynie w strefie konstruowania znaczeń i interpretacji. Współcześnie jednak muzyka 

zamieniona w plik cyfrowy trafia na dyski komputerów, smartfonów i tabletów, aby następnie 

być nieustannie poddawana procesowi przetwarzania i udostępniania, głównie dzięki takim 

serwisom, jak YouTube, MySpace czy Spotify, oferującym możliwość prezentowania 

                                                 
26

 Ibidem, s. 91. 

27
 Ibidem, s. 92. 

28
 P. Siuda, Wpływ internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje 

społeczności fanów [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, pod red. M. Sokołoweskiego, 

Toruń 2008, s. 239.   

29
 Patrz: T. Żaglewski, Fani, czyli my. Strategie kształtowania postaw prosumenckich we współczesnej kulturze 

popularnej na przykładzie przemysłu filmowego [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty 

socjalizacyjne i edukacyjne, pod red. W. Jakubowskiego, S. Jaskulskiej, Kraków 2011. 
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przeróbek i różnego rodzaju remiksów utworów muzycznych. Muzyka docierająca do 

odbiorcy staje się przekształcalnym i intertekstualnym, a nawet interdyscyplinarnym 

hipertekstem, źródłem pozaodbiorczych działań. Produkcja muzyczna nie ogranicza się już 

tylko do harmonijnego zestawiania dźwięków przyjemnych dla ucha odbiorcy. Proces ten 

został sprzężony z działaniami marketingowymi, obejmującymi reklamy zarówno prasowe, 

jak i telewizyjne, teledyski, wywiady oraz docieranie do potencjalnych konsumentów za 

pomocą takich serwisów społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. Dzięki temu 

następuje zwielokrotnienie kanałów medialnych, pozwalających konsumentowi na dotarcie do 

danego produktu. Jest to charakterystyczny sposób aktywizacji odbiorców, którzy, podążając 

za atrakcyjnym tropem marketingowym, stają się fanami.  

Społeczności fanowskie skupiające w jednym miejscu wielbicieli danych zjawisk 

kultury popularnej, pochodzących z różnych, czasem bardzo odległych zakątków świata 

zwykło się określać mianem fandomów
30

. Fani bowiem nigdy nie działają w izolacji – ich 

cechą charakterystyczną jest aktywność grupowa, oparta na uczestnictwie i współdziałaniu. 

Organizowane są zloty, tzw. konwenty, podczas których spotykają się oraz wytwarzają nowe 

teksty wzorowane na doskonałym oryginale. Współuczestniczenie w tego rodzaju spotkaniach 

daje poczucie wspólnoty doświadczeń, postaw i poglądów, dzięki czemu wytwarza się 

świadomość bycia akceptowalną częścią globalnej rodziny. Fandom to społeczny twór, 

którego członkowie tworzą utopijną społeczność, skoncentrowaną wokół konkretnego obiektu 

kultu i zapewniającą im azyl przed szarą rzeczywistością
31

.  

 Współcześnie społeczności fanowskie mogą z powodzeniem rozwijać się dzięki 

internetowi. Sieć przyczyniła się do popularyzacji fandomów, co jest jednoznaczne ze 

wzrostem liczby członków, bo czas i przestrzeń przestały być przeszkodą w komunikacji. Fani 

przenieśli swoją działalność do cyberprzestrzeni, gdzie mogą wymieniać się poglądami 

i zdobywać nowe informacje na temat obiektu kultu. Wpływa to też na nawiązywanie relacji 

poza internetowych. Internetowe fandomy niewiele różnią się od tradycyjnych społeczności 

                                                 
30

 Termin ten był powszechnie stosowany do określenia fanów fantastyki, jednak obecnie można go używać 

w odniesieniu do fanów innych produktów kultury. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą członków fandomu 

jest niezwykłe zaangażowanie i zainteresowanie każdym niemal aspektem i detalem treści związanych 

z obiektem uwielbienia. Patrz: P. Siuda, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów [w:] Człowiek a media. 

Obserwacje – wizje – obawy, pod red. W. Gruszczyński, A. Hebda, Warszawa 2007, s. 143—157. 

31
 Patrz: H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. Studies in culture and 

communication, Nowy Jork 1992. 
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ludzkich. Są przecież źródłem życia towarzyskiego, dają poczucie przynależności, tożsamości 

i wsparcia. Umożliwiają prowadzenie konwersacji nie tylko na tematy związane z idolem, lecz 

także dotyczące nieraz odległych zagadnień, takich jak polityka, kultura, nauka, religia. Fani 

tworzą nieoficjalne strony internetowe poświęcone danym tekstom czy postaciom kultury. 

Pojawiają się tam informacje o danym produkcie, a także czaty i fora. Wszelkiego rodzaju 

aktywność internetowa pozwala fanom dzielić się amatorską twórczością dotyczącą obiektu 

uwielbienia oraz zawierać nowe znajomości. Ponadto, dzięki wirtualnym społecznościom fani 

otrzymują szczególnego rodzaju wsparcie – „wsparcie wyspecjalizowane”. 

Wynika ono [wsparcie] przede wszystkim z podobnych zainteresowań członków, 

z tego, że w internecie fani znajdują inne osoby interesujące się tym, co oni. Fan 

danego tekstu, wchodząc w kontakty z innymi jego fanami, zyskuje wsparcie 

w postaci utwierdzenia się, że jego pasja nie jest czymś dziwnym i podzielają ją 

także inni ludzie
32

. 

Pomoc ta polega nie tylko na akceptacji i podzielaniu wspólnych zainteresowań, lecz 

także na udzielaniu dodatkowych informacji na temat idola. Łatwo bowiem zauważyć, że 

oficjalne fankluby stanowią zazwyczaj kompendium wiedzy i nierzadko dostarczają więcej 

wiadomości niż duże strony internetowe. Wirtualne fandomy właściwie zasypują fanów 

codzienną, ogromną dawką informacji (polski oficjalny fanklub Lady Gagi — GagaFace.pl —

publikuje ok. 10 artykułów dziennie, do których najczęściej dołączona jest pokaźna liczba 

zdjęć lub innych materiałów multimedialnych, np. wywiady, filmy, teledyski, zwiastuny). 

Szczególną rolę odgrywają fora, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące spotkań na żywo, 

a następnie ich relacje. Zjazdy fanów mają jednak różnorodny charakter. Mogą to być 

spotkania małej grupy osób, np. fani z jednego miasta lub regionu, lecz także konwenty fanów 

z całego kraju. Zatem fandomy pełnią funkcję nie tylko informacyjną, lecz także rozrywkowo-

towarzyską.  

Zainteresowanie fanów danym tekstem jest niezwykle intensywne, co tworzy ich 

specyficznymi odbiorcami współczesnej kultury popularnej. Łączy się z tym zazwyczaj 

zamieszczany na stronie lub forach fanart
33

, czyli amatorska twórczość, której inspiracją jest 

                                                 
32

 P. Siuda, Wpływ internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje 

społeczności fanów [w:] op.cit., s. 249.  

33
 Fanart lub fanfiction (termin używany przez P. Siudę) charakteryzuje działalność najbardziej radykalnych 

fanów, których zainteresowanie danym produktem kultury jest do tego stopnia zaawansowane, że pragną 
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zafascynowanie przedmiotem uwielbienia lub jego dokonaniami (w przypadku Lady Gagi będą 

to obie kategorie). Pojawiają się zatem rysunki, grafiki, filmiki-dzienniki, teledyski, kolekcje 

ubrań, szkice, muzyka, rzeźby, wszelkie wytwory zw. hand made i wiele innych. 

Udostępnianie własnej twórczości innym zainteresowanym wzmacnia wspólnotowość 

społeczności wirtualnej, zachodzi bowiem ciągła interakcja między twórcą a odbiorcą tekstu, 

który komentuje, proponuje poprawki i ulepszenia, wyraża opinie, a czasem nawet aktywnie 

uczestniczy w procesie twórczym. Sam fakt zapoznania się z produktywnością tego typu 

dostarcza przyjemności, co pociąga za sobą jednocześnie wzmocnienie identyfikacji zarówno 

z przedmiotem uwielbienia, jak i z innymi fanami. Bardzo często też fanart łączy się 

z działalnością grupową, która wymaga od uczestników zaangażowania i zorganizowania, 

a jednocześnie integruje ich i wzmacnia poczucie przynależności do grupy. Szerokie 

możliwości zwielokrotniania wersji danego produktu muzyczno-wizualnego są jedną 

z głównych cech technologii multimedialnych. Dzięki temu media cyfrowe, szczególnie DVD, 

stwarzają wrażenie, że teksty kultury nigdy nie będą skończone. Taka niekompletność buduje 

podstawową relację między konsumentem a wytworem kultury
34

. Aspekt ten jest ważny, gdy 

weźmie się pod uwagę, że fani mają tendencję do odrzucania wersji ostatecznych 

i autoryzowanych, podtrzymując dyskurs „nieskończoności”.  

Współczesne poetyki artystyczne stanowią swoiste odzwierciedlenie dążenia kultury do 

multiplikowania postaw interpretacyjnych. Obecnie wszelkie teksty kulturowe wymagają 

twórczego zaangażowania odbiorcy, a nawet nieustannej rekonstrukcji przedstawianego 

materiału. Mamy więc do czynienia z tzw. poetyką dzieła otwartego
35

, która jest świadomie 

wykorzystywana przez artystów jako element programu twórczego. Dzieło otwarte stwarza 

konieczność swobodnej i twórczej reakcji fana, pozwalającej na pełne zrozumienie jego 

przekazu. Odbiorca zostaje niejako zmuszony do nieustannej zmiany punktu widzenia 

i odbioru danego utworu. W ten sposób podczas koncertów fani wzbogacają piosenki Lady 

Gagi o wkład emocjonalny i intelektualny, dzięki czemu powstają one na nowo. Wykonanie 

kompozycji muzycznej nie zawsze bowiem oznacza jej ostateczne zdefiniowanie.  

                                                                                                                                                         
w pewnym sensie tworzyć ten produkt. Patrz: P. Siuda, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów [w:] op.cit., 

s. 143—157. 

34
 Patrz: T. Żaglewski, op.cit., s. 221. 

35
 Patrz.: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, 

L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1994.  
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 Każde wykonanie spełnia dane dzieło, nie wyczerpując jego możliwości, każda 

realizacja nadaje dziełu kształt, uzupełniając szereg realizacji dotychczasowych, 

każde odczytanie wyraża dzieło w sposób kompletny i zadowalający, ale zarazem 

niekompletny i niepełny, gdyż nie daje nam symultanicznego obrazu wszystkich 

możliwych jego interpretacji
36

. 

Możliwość wielu różnych i indywidualnych interpretacji nie zakłada nieokreśloności 

i chaotyczności wyborów interpretacyjnych. Przeciwnie, odbiorca wchodzi w świat, który 

mimo wielości i swobody odczytań, pozostaje taki, jakim chciał go widzieć autor. Oznacza to, 

że dzieło jest otwarte tylko w pewnym określonym polu relacji, a mianowicie na nieskończoną 

ilość możliwych interpretacji, pozwalających mu powstać na nowo według perspektywy czy 

gustu odbiorcy. Stwarza to nowy rodzaj stosunków między artystą a publicznością oraz kolejną 

odmienną percepcję estetyczną, co wpływa na zdobywanie pozycji w społeczeństwie przez 

dane dzieło. Lady Gaga bowiem oczekuje, że poruszone przez nią kwestie w poszczególnych 

piosenkach zostaną poddane dyskusji w wyniki świadomej współpracy publiczności. Otwarcie 

jest więc jednym z narzędzi służącym do budowania społeczności fanów.  

 Wspomniana „wtórna produkcja” należy do najważniejszych kwestii fanowskich 

współczesnej kultury popularnej i masowej. Nie tylko dlatego, że jest najbardziej ekspresyjna 

i krytyczna, lecz także najtrudniejsza do skontrolowania. W jej zakres wchodzą działania 

quasi-fanowskie, których rozpowszechnianie jest niezwykle szybkie i proste, dzięki takim 

serwisom jak YouTube czy Facebook. Jednak coraz częściej fanów „o twórczej duszy”, 

tworzących zarówno teledyski, jak i remiksy do piosenek swoich idoli, zaczyna się traktować 

już nie jako biernych odbiorców kultury, ale jako prosumentów, których potrzeby uwzględnia 

się podczas tworzenia systemów technologiczno-marketingowych. Bardzo ważną rolę więc 

odgrywa „podtrzymywanie w społecznym dyskursie wrażenia nieustającej antycypacji”
37

, 

która polega na pobudzaniu oczekiwania na dany produkt — w kontekście muzycznym będą 

to: nowa płyta, nowy singiel, nowy teledysk lub wszelkiego rodzaju nowe wydawnictwa 

muzyczne, które znajdują się jeszcze we wczesnym etapie prac. Ma to na celu dodanie 

poniekąd sensacyjnej otoczki towarzyszącej informacjom na temat danego produktu, 

szczególnie jeśli będą zawierały elementy zakrawające na skandal. Kolejne zapowiedzi 

                                                 
36

 Ibidem, s. 45.  

37
 Patrz: T. Żaglewski, op.cit., s. 217.  
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nieprzerwanie podtrzymują uwagę odbiorców, wzmacniając jednocześnie niecierpliwe i silnie 

nacechowane emocjonalnie oczekiwanie, zwane hype (z ang. zadyszka).  

Fani oraz wszelkie społeczności fanowskie zazwyczaj są performatywne, co oznacza, 

że członkowie wspólnoty przyjmują (lub też odrzucają) określoną tożsamość. Może to z kolei 

prowadzić do powstawania przestrzeni kulturowej o określonym typie wiedzy i więzi. Fani 

zazwyczaj są traktowani (ale też sami przejawiają takie postawy) jako idealni konsumenci, ich 

zachowania mogą bowiem zostać przewidziane z dość dużym prawdopodobieństwem przez 

przemył kulturowy. Co więcej, są konsumentami o stałych upodobaniach, związują się z daną 

marką na długie lata. W przypadku Lady Gagi taki opis jest trafny — fani traktując ją jako 

obiekt kultu, wiernie podążają za nowymi produktami sygnowanymi jej nazwiskiem bez 

względu na ich jakość. Dzięki prowadzeniu dyskursu na poły muzycznego, na poły 

komercyjno-charytatywnego, interpretują jej działania w sposób symboliczny na tyle, by mieć 

poczucie, że realnie wpłynęły one na ich życie.  

W takiej sytuacji przemysł muzyczny upatruje dużej szansy ekonomicznej — poza 

muzyką produkuje ogromne ilości tekstów wpływających na potencjalnych fanów: 

kolekcjonerskie wydania płyt CD, koncertów na DVD z dodatkowym filmem dokumentalnym 

prezentującym artystę prywatnie i na back stage’u, płyt winylowych, remiksów oraz płyt 

z pełnymi wersjami teledysków. Pojawiają się też przeróżne gadżety, od koszulek zaczynając, 

a na śpiewających szczoteczkach do zębów kończąc
38

. Konieczny okazuje się więc zwrot 

w stronę towarzyszących muzyce „satelit” multimedialno-gadżetowych.  

 Podczas analizy społeczności Little Monsters bardzo znaczący jest fenomen 

„zdefiniowania przez słuchaczy”. Lady Gaga często podkreśla, że tworzy i śpiewa dla swoich 

fanów, projektuje kolejne stroje i od nich czerpie inspirację. Kultura fanowska dzięki temu 

staje się bardziej autentyczna. Nie wolno też zapominać o ekskluzywności tej grupy, 

a zwłaszcza osobach aktywnie udzielających się na littlemonsters.com. To swoiste 

wyizolowanie tworzy fanowskie „getto”. 

                                                 
38

 Ostatnio panuje moda na produkowanie tzw. śpiewających szczoteczek do zębów. Są to elektroniczne 

szczoteczki na baterie, które podczas szczotkowania pełnią funkcję odtwarzacza mp3. Urządzenia te mają 

zazwyczaj wgrane od dwóch do czterech piosenek danego wykonawcy. Można je dostać z podobizną Justina 

Biebera i Lady Gagi. Ich ceny wahają się między 10 a 15 dolarami.  
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 Wszelkie fankluby i mniej oficjalne zrzeszenia fanów charakteryzują się specyficzną 

hierarchią
39

, która widoczna była na polach tzw. kapitału społecznego i kulturalnego fanów. 

Trzeba oczywiście podkreślić, że oba pojęcia w tym kontekście są nierozerwalne, nie można 

ich analizować w oderwaniu od siebie. Wynika to bowiem z tego, że wiedza posiadana przez 

danego fana na temat swojego ulubieńca (kapitał kulturowy) wpływa na jego pozycję w grupie 

(kapitał społeczny). Tak więc w grupie polskich Little Monsters (GagaFace.pl) najsilniejszą 

i najważniejszą pozycję ma Artur Klimczak, założyciel oficjalnego fanklubu w Polsce, 

organizator wszelkich wydarzeń związanych z Lady Gagą (premiery płyt, singli, zloty fanów, 

imprezy okolicznościowe, przedpremiery). Składają się na to liczne i regularnie aktualizowane 

wpisy na stronie internetowej oraz aktywność na Facebooku, ścisła współpraca z wytwórnią, 

producentami i dystrybutorami, dziennikarzami i paparazzi. W Stanach Zjednoczonych 

największymi oficjalnymi fanklubami są GagaDaily.com, GagaNews.com i InstantGaga.com, 

z którymi współpracuje sama Lady Gaga. Stanowią one źródła bardziej wiarygodne niż 

niektóre portale i prasa. 

 Analizując społeczność fanów trzeba pamiętać, na co zwraca też uwagę Matt Hills
40

, że 

zgrupowania fanowskie zazwyczaj są odpowiedzią na potrzeby obecnego pokolenia, a nie już 

ukształtowaną społecznością, w której panują określone zasady. Co więcej, wiedzę, którą 

dysponują fani, można określić jako dziewiczą, czyli nie poddaną żadnej analizie naukowej, 

psychologicznej ani socjologicznej. Informacje docierające do fanów są traktowane jako 

świętość i niepodważalne prawdy, oczywiście z wyłączeniem takich źródeł jak tabloidy, fora 

i serwisy plotkarskie. 

 Społeczność Little Monsters można zakwalifikować zarówno do kultury słowa, jak 

i obrazu oraz działania, jako kulturę alternatywną lub też młodzieżową. Przejawia się to 

w doraźnych aktywnościach podejmowanych za pośrednictwem internetu, jak również tych 

organizowanych w życiu realnym, np. liczne fanowskie akcje promocyjne albumu ARTPOP. 

Współcześnie panuje dążenie do ujednolicania indywidualnych jednostek przy jednoczesnym 

odrzuceniu tego, co innowacyjne, nietradycyjne i niezachowawcze. Wpływa to na pojawienie 

się złudzenia władzy i kontroli nad nimi oraz rozpoznania i zidentyfikowania ich tożsamości. 

Fani tych narzuconych tożsamości mogą się pozbyć podczas koncertów, wydarzeń 

happeningowych oraz „przebywając” w serwisie littlemonsters.com.  

                                                 
39

 M. Hills, op.cit, s. 53. Pisali o tym również tacy badacze jak: P. Bourdieu, J. Tulloch i D. MacDonald.  

40
 Ibidem, s. 60. 
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 Ważnym elementem współczesnej kultury młodzieżowej jest fakt, że stanowi ona 

jednocześnie odbiorcę i nadawcę. Jak dowodzi Barbara Fatyga
41

, rola fanów jako odbiorców 

jest przechodnia, mogą oni być twórcami wydarzeń kulturalnych, a więc – żywym medium, 

które wizualizuje (ubiór, fanart, filmy) i werbalizuje (okrzyki, listy, internetowe strony 

fanowskie) jako treści kultury związanej z daną społecznością. Kultura młodzieżowa 

charakteryzuje się dyskursem wolności i niepodległości, do których dodatkowo dochodzi 

infantylizm, brutalizm oraz specyficzne wyrafinowanie estetyczne. Tego typu społeczności 

jak Little Monsters bardzo często cechują się autodydaktyzmem i mają realny wpływ na 

wychowanie młodzieży. Wskazują bowiem modele identyfikacyjne i normy zachowań, 

a także wynagradzają sławą lub prestiżem. Wpływają na zawiązywanie relacji i tworzenie 

wzorów, pozwalają wymieniać poglądy bez skrępowania powszechnie przyjętymi 

wartościami oraz dostarczają wiedzę.  

Lady Gaga szuka możliwości, żeby kreatywnie i w sposób innowacyjny, 

wyrafinowany realizować plany marketingowe, które zakładają interakcję z fanami oraz ich 

aktywizację. W ciągu czterech lat zbudowała kilkudziesięciomilionową armię niezwykle 

oddanych fanów z całego świata. Nie są to jednak fani efemeryczni, którzy znikną po tym, jak 

zakończy się promocja danej płyty. Jest to zbiór superfanów, którzy pozostaną z piosenkarką 

przez długie lata. Sposób, w jaki fani piosenkarki uczestniczą we wspólnocie Little Monsters, 

wpływa na tworzenie się specyficznego światopoglądu, kształtowanie się tożsamości 

społecznej i stylów życia. Przynależność do grupy prowadzi do ugruntowania dynamicznej 

i różnorodnej całości wyposażonej w swoiste tradycje i wartości. Determinują to takie 

doświadczenia kulturowe jak codzienność, twórczość i polityka. 

Niewątpliwie osiągnąć tak wielki międzynarodowy sukces pomogła Lady Gadze 

komercjalizacja rynku kultury, której skutkiem jest m.in. zmniejszenie kosztów tworzenia 

kultury i wzrost technologiczny. Wpłynęło to na podniesienie standardu życia i dążenie do 

czerpania przyjemności z posiadania dóbr materialnych. Stanowi to nieodzowny 

i nieuchronny element współczesnej kultury. Wzrosło również tempo obiegu dóbr między 

twórcą a odbiorcą, dzięki czemu fani mogą właściwie natychmiast otrzymywać najnowsze 

informacje bezpośrednio od piosenkarki, a także bez wychodzenia z domu słuchać jej 

najnowszych singli, oglądać teledyski lub występy w popularnych programach 

rozrywkowych. Mechanizmy komercyjne charakterystyczne są w szczególności dla kultury 

                                                 
41

 B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999, s. 98.  



 25 

amerykańskiej, gdzie kultura popularna znalazła doskonałe zaplecze w kulturze 

młodzieżowej. Jest to po pierwsze ogromny rynek, a po drugie – baza nowych treści, 

inspiracji i form. Nie oznacza to, że tylko młodzież Stanów Zjednoczonych jest godna uwagi, 

trzeba jednak pamiętać o coraz bardziej homogenicznej kulturze globalnej wioski. 

Komercjalizacja w przypadku omawianej wspólnoty nie jest jej wrogiem ani objawem 

słabości, lecz jej siły. Dana kultura młodzieżowa przyswoiła sobie działania dla niej 

charakterystyczne i uzgodniła je ze swoimi wciąż ewoluującymi wartościami. Barbara Fatyga 

dowodzi, że kultura młodzieżowa, w tym również subkultury, cechuje się niestabilnością 

i buntem wobec świata dorosłych. Dopóki bowiem kultury młodzieżowe protestują przeciw 

niewłaściwym wartościom, dopóty może ona stanowić odrębną całość
42

. Społeczność Little 

Monsters odznacza się wysokim poziomem nonkonformizmu. Dzięki takiej aktywności 

kształtuje się specyficzny zespół przekonań członków tej kultury, który doraźnie tłumaczy 

mechanizmy działania współczesnego świata, a udział w zbiorowych akcjach, szczególnie 

koncertach, przyniósł młodzieży pewne doświadczenia zbiorowe. 
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Rozdział IV. Little Monsters, czyli słowo ciałem się stało 

Mowa jest nieodłącznym elementem człowieka, nigdy nie przemija, stanowi wręcz 

„pępek nieśmiertelności”
43

 i ważny element kreowania wizerunku artysty. Słowa tworzą 

artystę. Dobrze zorganizowana strategia promocji w showbiznesie to jeden z najważniejszych, 

jeśli nie najważniejszy, pierwiastek budowania reputacji gwiazdy muzyki popularnej. 

Wywiera to też istotny wpływ na zdobywanie renomy, na którą składają się m.in. jakość 

produktu wypuszczanego na rynek oraz jego innowacyjność. Wydaje się, że właśnie na te 

dwie kategorie Lady Gaga położyła największy nacisk. Częścią wizerunku artystki stali się jej 

fani, którzy doczekali się swojej nazwy – Little Monsters – i dzięki temu można mówić, że 

powstała nowa internetowa społeczność fanowska czy nawet nowa grupa społeczna
44

. 

Oczywiście każdy artysta sceniczny ma swoich wielbicieli i często traktuje ich i zwraca się do 

nich w szczególny, tylko dla niego charakterystyczny sposób. Jednak w przypadku Lady Gagi 

mamy do czynienia z nowym zjawiskiem powstawania specyficznych wspólnot, głównie 

w przestrzeni internetowej. Jest to niewątpliwie fenomen operowania słowem w dziedzinie 

kreowania wizerunku.  

 Mowa nie jest zjawiskiem prostym, składa się z elementów zarówno biologicznych, 

jak i semantycznych, których wzajemne powiązania należy odkryć. Pierwszą i najbardziej 

podstawową warstwą jest język uczuć. Słowo nie musi być wykrzyknieniem, a często wręcz 

jest „częścią składową zdania o określonej budowie logicznej i syntaktycznej”
45

. Prawie 

każde zdanie (oprócz zdań teoretycznych i matematycznych) cechuje się zabarwieniem 

emocjonalnym. Każdy przedmiot ma swoją nazwę, funkcja symboliczna słów nie ogranicza 

się jedynie do poszczególnych przypadków, ale jest uniwersalna, obejmuje cały zakres myśli 

ludzkiej. Dzięki temu istnieje możliwość powszechnego stosowania ludzkiego symbolizmu, 

który staje się słowem magicznym. Symbol zatem jest nie tylko uniwersalny, lecz także 

zmienny.  

Nadanie konkretnej nazwy grupie społecznej tworzonej przez fanów można odnieść 

do procesu nazywania u dziecka – gdy symbolizm mowy zostanie pojęty, w jego życiu może 
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dokonać się prawdziwa rewolucja. Następuje przejście od postawy emocjonalnej do postawy 

teoretycznej, a proces mowy zamienia się w proces postępującej obiektywizacji, dzięki której 

możliwe jest porozumiewanie się właśnie ze światem obiektywnym. Nie bez powodu pojawia 

się tutaj odniesienie do pojmowania mowy przez dzieci. Lady Gaga nie ograniczyła się 

jedynie do stworzenia nazwy Little Monsters, ale samą siebie określiła również jako Mother 

Monster (Matka Potworów), powstała więc swoista hierarchia rodzinna, w której wszyscy 

fani artystki są jej… dziećmi, podopiecznymi. Jak pisze Ernst Cassirer, nazywanie jest 

determinowane przez ludzkie cele i interesy, w tym wypadku – nadanie fanom poczucia, że są 

kimś wyjątkowym, nie tylko w świecie rzeszy wielbicieli niezliczonych setek piosenkarzy, 

piosenkarek i grup muzycznych, lecz także dla samej Lady Gagi – bez fanów, którzy tłumnie 

wypełniają hale i stadiony w czasie koncertów i w hurtowych ilościach kupują płyty i inne 

gadżety, nie osiągnęłaby takiego sukcesu medialnego, ani tym bardziej finansowego
46

. 

Nazywanie można odnieść też do pewnych stałych i powtarzających się elementów naszego 

doświadczenia zmysłowego, podczas którego zawsze podkreślamy jakiś szczegół aspektu 

rzeczy.  

Nazwa Little Monters jest całkiem trafna, ponieważ doskonale przylega do wizerunku 

scenicznego Lady Gagi, który z całą pewnością należy do jednego z najbardziej oryginalnych 

we współczesnych mediach i showbiznesie. Amerykańska artystka stosuje wszelkie elementy 

udziwniające, przerysowane i groteskowe, które powodują, że nie zawsze widoczna jest 

granica między człowiekiem a jego strojem (chociażby teledysk do piosenki Born This Way, 

w którym ciało i twarz piosenkarki są zdeformowane za pomocą odpowiedniego makijażu 

i elementów grafiki komputerowej, lub występ promujący singiel Marry The Night podczas 

gali MTV Music Awards 2011 – Lady Gaga była ubrana w ogromny kapelusz, 

przypominający kształtem płytę CD albo… talerz anteny satelitarnej, którego średnica miała 

wymiary zbliżone do wzrostu średniej wielkości człowieka). Zatem określenie Monster jest 

dość adekwatne do tego, w jaki sposób Lady Gaga posługuje się ciałem i strojem. Co więcej, 

druga płyta piosenkarki już w tytule zawiera słowo Monster – The FameMonster, a jedna 

z piosenek z tego krążka również nosi taką nazwę (Monster). Widać więc, że został wybrany 

jeden aspekt rzeczywistości i odniesiony do konkretnej sytuacji, tutaj – do grupy ludzi. 

Dodanie przymiotnika Little dodatkowo podkreśla hierarchię – użycie deminutywu narzuca 

mimowolne skojarzenie z dziećmi (nie raz przecież mówimy o dzieciach „potworki”). 
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Określenie to nie jest nacechowane negatywnie, mimo że wskazywałoby na to słowo 

Monsters. Połączenie epitetowe (little + monsters) tworzy nazwę ładną, nieobraźliwą, ale też 

odnoszącą się do rzeczywistości i pozwalającą na rozpoznanie społeczności dzięki pewnym 

charakterystycznym cechom. Proces nazywania jest narzucony przez szczególne potrzeby, 

zmieniające się w zależności od warunków społecznych i kulturowych, a Lady Gaga świetnie 

wykorzystała swój wizerunek jako element tworzący realia życia zwykłego nastolatka. 

Wprowadzenie każdej nowej nazwy prowadzi bowiem do lepszej organizacji postrzegania 

świata
47

. 

Słowo zawsze miało znaczenie, nie istniały puste słowa – każde z nich było przyczyną 

ludzkiego działania. Słowo posiadało moc, a ten, kto je wypowiadał, wprawiał ją w ruch. 

Czynnikiem wzmacniającym jest odpowiednie modulowanie głosu, akcent i rytm mowy. 

Dzięki temu powstaje język kultu, słowa magiczne, mające siłę sprawczą. W tym kontekście 

można porównać określenie Little Monsters do słowa bożego, które posiada taką moc 

stwórczą. Jego uzupełnieniem zwykle jest misterium, opowiadanie, przedstawienie mitów 

symbolicznych. W przypadku Lady Gagi będą to koncerty, teledyski, wszelkie spotkania 

z fanami, różnego rodzaju wywiady, a także tatuaż, który artystka zrobiła na cześć swoich 

Małych Potworów na prawym ręku, tuż przy zgięciu łokcia (nota bene jest to jedno 

z najbardziej bolesnych miejsc do tatuowania). Piosenkarka poinformowała fanów o tym na 

Twitterze: „spójrzcie, co zrobiłam zeszłej nocy. little monsters na zawsze, na ręku, w której 

trzymam mikrofon. xx”
48

. Tym samym powiedziała fanom, że już zawsze będą częścią jej 

życia, a także ciała. Takim wpisem wywołała lawinę postów publikowanych przez fanów, 

którzy również wytatuowali sobie symbole związane z ich idolką. Stali się więc armią Małych 

Potworów, a także sami siebie obrandowali.  

W starożytnej Grecji słowo – logos – posiadało moc. Świat został stworzony przez 

słowo (boskie), więc nie ma własnej siły stwórczej, która jest jedynie atrybutem Boga. Lady 

Gaga występuje tutaj więc w roli stwórcy, tworzy świat fanom, nadaje mu nazwę i swoistą 

rzeczywistość – wypełnia go muzyką i wszelkimi innymi gadżetami (atrybutami) Gagowymi, 

a także wpływa na kształtowanie postaw społecznych, np. seria kosmetyków VivaGlam 
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stworzona z firmą M∙A∙C Cosmetics
49

 i charytatywna działalność Fundacji Born This Way. 

Żywym tego przykładem są fanki, które były gośćmi programu Ewy Drzyzgi Rozmowy 

w toku
50

 — pod wpływem tekstów piosenek Lady Gagi zupełnie zmieniły styl życia, 

światopogląd, a nawet orientację seksualną. Co więcej, piosenkarka dała fanom również 

przestrzeń, w której mogą się dzielić własnymi dokonaniami zainspirowanymi jej twórczością 

– portal społecznościowy littlemonsters.com, gdzie fani udostępniają treści wzorowane na 

Lady Gadze. Wracając do słowa bożego i „boskości” Lady Gagi – jeśli piosenkarka jest 

boginią, wzorem do naśladowania, to jej fani są wiernymi i każde spotkanie z nimi jest ich 

modlitwą. Jakkolwiek wiadomo, że piosenkarka boginią nie jest, jednak nastąpił proces 

silnego idealizowania jej osoby, wartości i postaw, którymi się kieruje i które przekazuje. 

Idzie za tym utożsamienie jej ze swoiście pojętą świecką świętością. W ten sposób Gaga stała 

się jednym ze współczesnych bożków.  

 Bardzo ważnym elementem kreowania wizerunku Lady Gagi w nawiązaniu do Little 

Monsters jest wspomniany już tatuaż, czyli ciało jako materiał nośny dla słowa. Już Michel 

Foucault podkreślał, że ciało jest sceną kulturowego zapisu
51

, medium, które przekazuje 

wartości, narzędziem niepowstrzymanego pisania. Elementami, które na to wpływają są 

niewątpliwie starzenie się ciała i wszelkie widoczne tego oznaki, lecz także różnego rodzaju 

blizny, czy też formy ozdabiania, w tym piercing i tatuowanie. Ciało przecież jest pierwszym 

i najbardziej naturalnym narzędziem człowieka. Jak wspomniano na początku, w procesie 

kreowania wizerunku niezmiernie ważne jest zdobycie reputacji i prestiżu, ponieważ wpływa 

to na naśladowanie. Dzieci w procesie wychowania naśladują czyny dorosłych, które zostały 

zakończone powodzeniem lub udały się osobom mającym zaufanie i autorytet społeczny. 

Lady Gaga takim autorytetem niewątpliwie się stała dla swoich fanów, a przyczyniło się do 

tego właśnie m.in. określenie Little Monsters. Wskazuje ono też na to, że artystka szanuje 

swoich „podopiecznych” i traktuje ich, jak kogoś naprawdę szczególnego. Ten chwyt, po 

części marketingowy, przynosi bardzo widoczne i bardzo korzystne efekty dla amerykańskiej 
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piosenkarki. Jej fani zaczęli ją naśladować pod względem wyglądu, zachowania, stroju, stylu 

życia, a nawet tatuaży.  

Malowanie ciała i tatuaż w plemionach pierwotnych były wyrazem wyższości 

w hierarchii społecznej, obecnie jest to usługa wykonywana dla przyjemności lub dająca 

wyraz nienawiści wobec natury, który graniczy niekiedy z grzechem
52

, ale dodaje 

oryginalności, wyraża proces skończonego dzieła sztuki. W kontekście Lady Gagi ciało ma 

taką samą moc znaczeniową jak słowo. Wyraz będzie narzędziem działania. Nazywanie grupy 

osób odrywa ją od ogółu społeczeństwa, a nawet nadaje indywidualność jednostkom tej 

zbiorowości. Nazwa jest istotą danego przedmiotu (tu: grupy społecznej), a przecież 

w przednaukowym myśleniu nadanie nazwy jest równoznaczne z nadaniem istnienia lub 

przeobrażeniem nazywanego obiektu. Słowo stwarza nowy świat, nową rzeczywistość, 

wpływa na przekształcenie bytu, a nawet na psychikę członków przynależnych do grupy Little 

Monsters. Ponadto jest ono czymś zastanym w świecie, osadza w nas ideę prawdziwości, 

z którą zaczynamy się utożsamiać i ją naśladować. Fani Lady Gagi świadomie weszli 

i przynależą do społeczności Little Monsters — tworząc liczne fankluby, identyfikują się 

z wizerunkiem artystki i są z tego dumni. Istnienie jest stwarzane dzięki praktyce myślowej, 

kiedy poddajemy sobie myśl w wewnętrznym lub zewnętrznym słowie, które z kolei staje się 

naszą własnością podczas jego ekspresji
53

. Tak stało się u Lady Gagi – Little Monsters są jej 

wiernymi, poddanymi, dziećmi, a nawet własnością – w tej chwili to określenie jest już 

chronione prawami autorskimi. 

 Kolejną ważną kategorią funkcjonowania słowa w dziedzinie kreowania wizerunku 

jest dyskurs władzy. Pewne grupy społeczne mają prawo do wytwarzania lub odbioru słowa 

w określonych okolicznościach. Może to być wskaźnikiem władzy społecznej – 

praktykowanie słowa służy bowiem ukazywaniu i zaznaczaniu hierarchii. Mowa stanowi też 

pewną siłę ideologiczną, wpływa na opinie i poglądy innych, przekazuje własny system 

wartości. Władzę społeczną określa kilka kryteriów: wiek, płeć i prestiż społeczny
54

. 

W przypadku Lady Gagi najważniejszą kategorią będzie prestiż społeczny, który zdobyła 
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u swoich fanów. Wiek też jest dość znaczącym kryterium, ponieważ większość jej wielbicieli 

to młodzież między 15 a 22 rokiem życia – niewielka różnica wieku działa na korzyść 

piosenkarki i niewątpliwie wpływa na podniesienie autorytetu. Słowo ma w sobie moc 

wykonawczą, która zapewnia przywileje w różnych sferach życia społecznego. Słowo Lady 

Gagi jako Mother Monster można porównać do słowa ojca, który w hierarchii rodziny 

zajmuje najważniejsze miejsce. Wypowiedziane słowo nie tylko musi być wykonane przez 

podopiecznych, lecz także ma siłę performatywną – stwarza rzeczywistość. Podczas 

koncertów, w teledyskach, filmach skierowanych do fanów i innych perfomatywach 

piosenkarka ma władzę mówienia – może przedstawić, a nawet narzucić swój punkt widzenia. 

Oczywiście fani mogą się sprzeciwić np. w komentarzach lub na forum, ale w większości 

będą zgodni ze swoim guru. Co więcej, Lady Gaga jako kobieta i piosenkarka jest w tym 

aspekcie uprzywilejowana. W ludach pierwotnych literatura oralna zapewniała kobietom 

przynajmniej namiastkę władzy. W dzisiejszym świecie trudno mówić o wyraźnym podziale 

władzy między kobietami a mężczyznami, jednak jest to wciąż żywe i praktykowane. 

Piosenkarka oddziałuje na odbiorców za pomocą tekstów piosenek, licznych wywiadów 

i licznych komunikatów w mediach społecznościowych. Potwierdzeniem tego dodatkowo 

będzie wystawa Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi, którą można było zobaczyć 

w Muzeum Narodowym w Warszawie w maju 2012 roku. Na ekspozycji pojawiły się 

postacie wielu wybitnych królów, władców oraz przywódców rządzących światem. Lady 

Gaga prezentowała zjawisko władzy jaką sprawują celebryci i artyści nad odbiorcami kultury 

popularnej.  

Niewątpliwie słowo jest jednym z kluczowych elementów kreowania wizerunku 

gwiazd showbiznesu. Wpływa to nie tylko na życie publiczne samego artysty, lecz także na 

życie fanów. Little Monsters są już dość dobrze ukształtowaną grupą społeczną – można to 

zaobserwować na podstawie zlotów fanowskich oraz ich aktywności w serwisie 

littlemonsters.com – a co za tym idzie słowo Lady Gagi w stosunku do swoich wielbicieli ma 

funkcję nazywania, stwarzania oraz władzy. Utożsamienie się z nazwą daje dostęp do 

elitarnej grupy, która składa się z ludzi o podobnych poglądach. Poczucie przynależności 

dodaje energii, odwagi i entuzjazmu, które fani mogą wspólnie dzielić. Członkowie 

społeczności rozpoznają się właściwie natychmiastowo, dzięki czemu wzmacniają się więzi 

między nimi. Słowo to wykreowało specyficzny świat i nadało mu prawo istnienia. Nierzadko 

wielbiciele piosenkarki zyskali drugie życie.  
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Rozdział V. Born This Way jako apel o akceptację tożsamości 

 Wykreowanie programu ideologicznego na poziomie słowa użytego w tekście kultury 

zmierza do ukazania wykonawcy jako osoby zaangażowanej społecznie, kulturowo, 

politycznie lub chociażby komentującej aktualne działania społeczne. Stwarza to możliwość 

demonstrowania określonych postaw, które służą kreowaniu wizerunku i promowaniu 

własnych dokonań. Fenomen kultury, jakim jest muzyka popularna, charakteryzuje się bowiem 

potencjałem komunikacyjnym.  

Muzyka popularna funkcjonuje w życiu codziennym jako specyficzny akt komunikacji, 

który można odnieść do klasycznych kategorii modelu komunikacyjnego: nadawcy, odbiorcy, 

komunikatu i kontekstu. W przypadku muzyki wykonawca jest zarówno nadawcą, jak 

i odbiorcą utworu wraz ze słuchaczem, natomiast utwór niesie komunikat. W kwestii muzyki 

jako formy komunikacji najwięcej problemu może stwarzać kategoria odbioru przekazu, która 

w głównej mierze determinowana jest przez medium używane do kontaktu z publicznością, 

oraz kategoria kontekstu aktu komunikacyjnego. Do podstawowych elementów odbioru 

muzyki popularnej należą koncert, utwór zarejestrowany na płycie, a także kontakt z odbiorcą 

za pomocą mediów masowych, czyli telewizji, radia oraz internetu.  

Przekaz komunikacyjny utworu muzycznego jest złożony z wielu poziomów odbioru 

estetycznego, który można podzielić na elementy endostrukturalne (melodia, aranżacja, tekst) 

i egzostrukturalne (działania promocyjne – plakaty, zdjęcia, wywiady, programy telewizyjne 

z udziałem gwiazd, strony internetowe, odpowiednio zarządzane elementy statusu celebrity, 

wszelkiego rodzaju wydarzenia medialne dotyczące promocji płyt lub innych produktów)
55

. 

Komunikat muzyki popularnej składa się z wielu różnorodnych kodów, a jego kodowanie 

następuje na poziomie muzyczno-dźwiękowym, tekstowym, scenicznym i ikonograficznym 

(okładki płyt). Wielość kodów wynika z umiejętności wykonawczych i kompozytorskich oraz 

zróżnicowanych programów artystycznych. Należy też zwrócić uwagę, że elementy warstwy 

egzostrukturalnej (poza dwiema pierwszymi kategoriami) są ściśle związane z rozwojem 

nowoczesnych technologii informacyjnych i medializacją współczesnych społeczeństw. 

Ponadto podlegają zmiennemu schematowi konsumpcji dóbr kulturowych przez masowego 

odbiorcę i znacząco wpływają na kształtowanie się gustów publiczności. Natomiast z drugiej 

strony ich forma warunkowana jest właśnie przez gusta i oczekiwania słuchaczy. Telewizja, do 
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niedawna będąca tradycyjnym medialnym nośnikiem wartości, przechodzi poważną 

transformację o charakterze jakościowym, co oznacza, że prezentowane programy powinny 

mieć formę widowiska dla mas, bogatego formalnie, lecz skąpego w treść i coraz częściej 

nastawionego na aktywności interaktywne.  

Wartość tekstów piosenek jest relatywna. Kompozycje z reguły są chwytliwe, 

z wyraźną linią melodyczną i nawiązujące często do motywów wykorzystywanych w muzyce 

pop w latach 90. XX wieku (m.in. syntezatory, szczególnie słyszalne w utworze Poker Face). 

Teksty z kolei znajdują się na pograniczu grafomaństwa i wzniosłych treści ideologicznych 

(Boys, Boys, Boys i Born This Way). Można nawet powiedzieć, że Lady Gaga wpisuje się 

w typ estetyki, którą Mariusz Czubaj nazwał Nowym Kiczem
56

 w kontekście polskiej grupy 

Ich Troje: „Ich Troje proponuje przemyślaną strategię na rynku kultury popularnej, gdzie to, 

co muzycznie znane, przyswojone przez publiczność i banalne, pokazywane jest pod 

przykrywką oryginalności i niezwykłości”
57

. W przypadku Lady Gagi na korzyść będą 

działały mechanizmy globalizacji oraz czerpanie inspiracji z takich artystów, jak Madonna, 

Andy Warhol, Cyndi Lauper, David Bowie, Elton John, Freddie Mercury, Leigh Bowery
58

, 

Grace Jones
59

, Alexander McQueen oraz Rainer Maria Rilke
60

. 

Jednym z komunikatów muzycznych Lady Gagi jest utwór Born This Way z płyty 

o tym samym tytule. W teledysku do tej piosenki wokalistka zawarła „powstanie nowej rasy”, 
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 Leigh Bowery (1961–1994) był australijskim aktorem, gwiazdą popu i projektantem mody. Uważany jest za 

jedną z najbardziej wpływowych postaci w kręgach mody na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wywarł wpływ 
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serca, gdzie odpowiedź ma swoje korzenie i zadaj sobie pytanie: czy muszę pisać?” Rilke jest „ulubionym 

filozofem” Lady Gagi, która twierdzi, że jego filozofia samotności do niej przemawia. Cytat z listu Do Franza 

Xavera Kappusa, Paryż 17 lutego 1903 roku [w:] R. M. Rilke, Listy do młodego poety, tłum. J. Nowotniak, 

Warszawa 2010.  
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która stworzy lepszy, życzliwszy, odważniejszy świat. Inspiracji utworu Lady Gaga szukała 

w energicznej muzyce dla kobiet i społeczności gejowskich z lat 90. Głównym motywem 

muzycznym są dudniące dźwięki syntezatorów, wyrazisty bas oraz perkusja w refrenie. Słowa 

utworu dotyczą mniejszości społecznych, takich jak LGBT
61

, mniejszości rasowych Cholo
62

 

i innych.  

Premiera piosenki odbyła się 13 lutego 2011 roku podczas 53. Gali Grammy Awards 

w Los Angeles. Jeszcze zanim pierwsze dźwięki utworu rozbrzmiały podczas ceremonii, 

Lady Gaga przykuła uwagę wszystkich – wjechała bowiem na salę w wielkim lekko 

przezroczystym jajku niesionym przez czterech modeli skąpo ubranych w cieliste stroje. 

Piosenkarka nie wyszła z „kokonu” aż do momentu swojego występu. Klapa zsunęła się 

z kokonu dopiero na słowa „’Cause you were born this way, baby” (Ponieważ taki się 

urodziłeś). Wtedy pojawiła się Lady Gaga ubrana w cielisty lateksowy kostium, z lekko 

różowymi włosami, pokryta czymś przypominającym owadzie resztki. Kości policzkowe 

zamieniły się w rogi, a ramiona przypominały kościste występki. Performerka wyglądała jak 

odrodzony przedstawiciel obcej rasy. Po raz kolejny piosenkarka przemyciła ważną 

informację podczas swojego występu – wszyscy jesteśmy tacy sami, zbudowani z tego 

samego DNA, dlatego powinniśmy wzajemnie darzyć się miłością i akceptacją. Jej 

zamierzeniem było nie tylko to, by świat i wszystkie nowe media mówiły o występie na 

Grammy Awards. Chciała poruszyć ludzi do tego, by zauważyli nietolerancję 

i niesprawiedliwość współczesnego świata i starali się dążyć do stworzenia nowej kultury 

życzliwości i wzajemnego szacunku. 

Równie kontrowersyjny był klip, który został wyreżyserowany przez Nicka Knighta, 

znanego z tego, że czerpie inspirację z prac Salvadora Dalego i Francisa Bacona, co widać 

w niektórych sekwencjach teledysku. Wideo rozpoczyna się krótkim ujęciem jednorożca 

zamkniętego w różowych ramach trójkąta, który następnie transformuje się w wizerunek 

Lady Gagi złożony z dwóch głów odwróconych do siebie tyłem. Całe przedstawienie 
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przypomina oblicze jednego z najważniejszych bóstw czczonych w starożytnym Rzymie — 

Janusa. Wykorzystanie takiego odniesienia wydaje się nieprzypadkowe. Janus bowiem był 

bogiem wszelkich początków
63

. Siedząc na szklanym tronie ozdobionym ornamentami, 

w nieznanej przestrzeni galaktycznej, Lady Gaga opowiada historię stworzenia nowej 

pozaziemskiej rasy, która cechuje się brakiem uprzedzeń, pochopnych osądów oraz 

bezgraniczną wolnością. Piosenkarka prolog nazwała Manifestem Matki Potworów (The 

Manifesto of Mother Monster): 

To jest manifest Matki Potworów: W G.O.A.T. — Rządowej Kolonii Obcych 

w Kosmosie, miały miejsce narodziny czegoś wspaniałego i magicznego. Ale 

narodziny nie były skończone — były nieskończone. Jak łona ponumerowane i mitoza 

nadchodzącej przyszłości, były postrzegane jako niechlubny moment w życiu, które 

nie jest doczesne. Jest wieczne. I taki był początek nowej rasy. Rasy w wyścigu 

o człowieczeństwo, rasy bez uprzedzeń, nie ferującej wyroków, ale o nieograniczonej 

wolności. Lecz tego samego dnia, gdy nieśmiertelna matka krążyła po 

multiuniwersum, miały miejsce inne, bardziej przerażające narodziny: narodziny zła. 

Matka rozdzieliła się na dwie części, krążąc w agonii miedzy dwoma ostatecznymi 

siłami. Wahadło wyboru rozpoczęło swój taniec. To wydaje się łatwe, wyobrażasz 

sobie, że od razu i konsekwentnie ciąży ku dobru. Jednak ona zastanowiła się: »Jak 

mogę ochronić coś tak doskonałego, pozbawionego zła?«64
 

Podkład użyty do tej sekwencji pochodzi z filmu Zawrót głowy (Vertigo) Alfreda 

Hitchcocka z 1958 r. Tekst bardzo surrealistyczny, utrzymany w mrocznej i tajemniczej 

stylistyce, przypominający biblijne stworzenie świata został opatrzony tradycyjnym 

odniesieniem do odwiecznej walki dobra ze złem, światła z ciemnością. Przy czym to, co jest 

dobre, jest również delikatne i kruche, potrzebuje wsparcia i opieki, jak wszyscy ci, których 
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społeczeństwo traktuje jak obcych. Dlatego też charakteryzacja piosenkarki jest dość istotna. 

Lady Gaga bowiem bardziej przypomina przybysza z obcej galaktyki niż człowieka. Na 

czole, kościach policzkowych i ramionach ma rogi, które deformują ludzką postać. 

Intensywny makijaż, świecące oczy, szpara między zębami à la Madonna oraz dziwaczne 

peruki potęgują ten efekt. Wideo kończy różowy trójkąt, w którego środku znajduje się 

piosenkarka siedząca na jednorożcu. W krótkiej i szybkiej sekwencji scen w tle ukazuje się 

również widok na miasto, wypełnione nową populacją, oraz tęcza, będąca jednocześnie 

symbolem środowisk LGBT, a także zwiastująca przymierze Matki Potworów z jej 

podopiecznymi.  

W klipie został przedstawiony bardzo optymistyczny obraz świata, który zrodził się 

z fascynacji odmiennością i możliwością stania się każdym. Przedstawiona rzeczywistość 

przepełniona jest wolnością, tolerancją oraz… narcystycznym zapatrzeniem w siebie. Twórcy 

teledysku odwołali się do idei indywidualizmu i unikatowości jednostki, które wpływają na 

kształtowanie poglądów współczesnej młodzieży. Widoczne poczucie wolności w zakresie 

konstruowania tożsamości prowadzi do postawienia siebie samej w centrum wszechświata, do 

czego zachęcani są również fani. Każdy z nich jest bowiem królem własnego życia i ciała, 

niezależnie od pochodzenia, koloru skóry i orientacji. Lady Gaga, deklarując, że kocha 

wszystkie religie i poglądy
65

, przejawia kulturowy pragmatyzm. Dochodzi więc do akceptacji 

pragmatycznej koncepcji prawdy – w czasach ponowoczesności zakwestionowano istnienie 

uniwersalnych pojęć. Obowiązujący jednoznaczny system wartości przestał istnieć. Dlatego 

posiadanie tożsamości odpornej na zmiany nie jest już atrakcyjne. Piosenkarka przedstawia 

zatem strategię funkcjonowania w rzeczywistości pozbawionej prawd absolutnych 

i ostatecznych, polegającą na zadowalaniu się prawdą tymczasową. Zarówno teledysk, jak 

i sama konstrukcja piosenki zachęcają do tworzenia własnych mikronarracji, zawsze 

nacechowanych pozytywnie. Prowadzi to do budowania rzeczywistości hedonistyczno-

konsumpcyjnej. Co więcej, Born This Way, będący manifestem indywidualizmu 

i odmienności, zawiera w sobie paradoks – bohaterowie teledysku zlewają się bowiem 

w jednolitą cielesną masę, wyginając swoje ciała w jednostajnym rytmie.  

W ciągu 52 lat istnienia magazynu Billboard, Born This Way było pierwszym utworem 

poruszającym tematykę transseksualności, który dotarł na pierwsze miejsce zestawienia. 

Jednocześnie stał się hymnem społeczności gejowskich, choć nie tylko geje znaleźli w niej 
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głębszy sens. Również Little Monsters dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 

piosenki na forum. Zazwyczaj były to wypowiedzi, z których wynikało, że pierwszy singiel 

z trzeciej płyty piosenkarki zmienił ich życie, pozwolił im poczuć się lepiej i dał nadzieję. 
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Rozdział VI. Fani – Jeden Procent 

Fani są bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem kariery i twórczości 

Lady Gagi. To im nadała nazwę Little Monsters, dla nich stworzyła autonomiczną przestrzeń 

w internecie. Skupiła się więc na tzw. jednym procencie (One Percenters), czyli na 

superfanach. Nie zależało jej na zdobywaniu nowych „wyznawców”, lecz na umacnianiu 

lojalności tych starych, którzy sami stopniowo zarażali innych swoją miłością do 

ekscentrycznej wokalistki. W ten sposób grono fanów Lady Gagi rozrastało się wirusowo, 

samoczynnie. Lojalni fani napędzają machinę kapitalizmu właściwie nieświadomie, po prostu 

mówiąc o swojej idolce z ogromną pasją i zainteresowaniem, zwłaszcza jeśli w jakiś sposób 

wpłynęła ona na ich życie. Wykonują nota bene pracę wolontariacką, czy nawet wręcz 

ewangelistyczną, „nawracając” innych członków społeczeństwa na wiarę w swoje „bóstwo”. 

Co więcej, są w stanie wybaczyć jej pewne niedociągnięcia. Poświęcili czas na to, żeby 

zrozumieć mechanizmy działania biznesu muzycznego oraz zaangażowali się w pewnego 

rodzaju relację, która zawsze cechuje się wadami i zaletami, nigdy nie jest perfekcyjna. 

Angażują się w to emocjonalnie i chcą spotykać innych, którzy myślą i działają w podobny 

sposób.  

Wokalistka postanowiła wejść tam, gdzie jej fanów jest najwięcej – w mediach 

społecznościowych (ang. Social Media), które obecnie bardzo często wykorzystuje się do 

działań marketingowych. Pierwsza część terminu (social) odnosi się do instynktownej 

potrzeby kontaktu z innymi, otaczania się ludźmi o podobnych poglądach, z którymi możemy 

dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami i pomysłami. Natomiast druga część (media) 

wskazuje na sposób, za którego pomocą nawiązujemy te relacje, czyli współcześnie będą to 

przede wszystkim technologie internetowe i mobilne, lecz także wszelkie inne środki 

społecznego komunikowania o dużym zasięgu (prasa, radio telewizja, literatura, kino)
66

. Jest 

to więc zestaw narzędzi pozwalających efektywnie budować relacje z klientami czy fanami, 

podobnie jak telefon, e-mail, reklamy drukowane i wielkoformatowe, radio i telewizja robiły 

to do tej pory. Media społecznościowe jednak okazują się przynosić dużo więcej wymiernych 

efektów niż wszystkie poprzednie chwyty marketingowe razem wzięte. Stanowią nową formę 

aktywności w sieci opartej na grupach społecznościowych. Podstawową różnicą między nimi 
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a tradycyjnymi formami komunikacji w starych mediach jest dwukierunkowość. 

Użytkownicy są zatem nie tylko odbiorcami treści, lecz także ich twórcami.  

Świadoma tego, że za 20 lat może nie być już tak popularna, jak jest dziś, Lady Gaga 

razem ze swoim managerem Troyem Carterem postarała się, żeby najwierniejsi fani 

pozostawali z nią przez lata. Idąc śladem Facebooka, pod koniec 2010 roku piosenkarka i jej 

zespół stworzyli specjalną przestrzeń dla fanów w internecie. Powołano do życia firmę 

Backplane, dzięki której powstała społecznościowa nisza – portal littlemonsters.com 

skierowany wyłącznie do najwierniejszych fanów Lady Gagi. Co więcej, jego zamysł nie 

polegał na stworzeniu kółka adoracji piosenkarki. Miał raczej na celu wyeksponowanie jej 

fanów i tego, co oni mają do powiedzenia. Piosenkarka, mniej lub bardziej świadomie, 

powołała do życia nowy fandom.  

Lady Gaga postawiła na ścisłą komunikację z fanami, która w lingwistycznym modelu 

stanowi kulturowe narzędzie „koordynowania stosunków między ludźmi, z założenia 

równymi i wyposażonymi w te same prawa, oraz koordynowania potrzebnego do tego 

złożonego aparatu poznawczego i emocjonalnego”
67

. Komunikacja opiera się przede 

wszystkim na metodach językowych i odpowiednim zarządzaniu emocjami. Dobry lider 

społeczności musi rozumieć, w jaki sposób postrzegają go inni i powinien odznaczać się 

umiejętnością porównania tego obrazu z tym, jak ukazuje się sam sobie. Pozwala to mieć 

kontrolę nad własnym wpływem na innych. Lady Gaga musiała się zatem nauczyć 

interpretować zachowania fanów i ich emocje. 

Umiejętność dobrego komunikowania się wymaga wysokiej świadomości siebie. 

Zrozumienie swego osobistego stylu komunikowania się jest już dużym krokiem na 

drodze do wywierania dobrego i trwałego wrażenia na innych. Stając się bardziej 

świadomym tego, jak cię inni odbierają, możesz łatwiej przystosować się do ich 

stylu komunikowania się. Nie znaczy to, że masz być kameleonem, zmieniającym 

się wraz z każdą osobowością, z którą się stykasz. Odwrotnie, możesz sprawić, że 

inna osoba będzie dobrze się czuła z tobą, kiedy wybierzesz i podkreślisz pewne 

zachowania, które pasują do twojej osobowości i współbrzmią z innymi. Czyniąc 

tak, przygotowujesz się do zostania aktywnym słuchaczem
68

. 
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 E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 2010, s. 31.   

68
 Ibidem, s. 33; cyt. za: http://www.mindtools.com/CommSkll/CommunicationIntro.htm. 
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Wpajanie fanom powszechnego uznania i akceptacji znajdują zastosowanie w wielu 

dziedzinach społecznych nastawionych na komunikację, która tworzy normy oceniania 

i respektowania uczuć innych. Jest również aktem kulturowym sprzyjającym współpracy, 

zapobiegającym konfliktom lub je rozwiązującym, a także, w przypadku społeczności Little 

Monsters wspierającym poczucie własnego „ja” i własnej tożsamości. Komunikacja z fanami 

ma zapewnić piosenkarce osiągnięcie pewnych strategicznych celów i ich zabezpieczenie. 

Lady Gaga nie bez kozery zdecydowała się zawiązać zażyłą więź ze swoimi fanami: 

„komunikacja jest sokiem życiowym każdego związku i każdy związek, zwłaszcza miłosny, 

wymaga komunikacji, jeśli ma rozkwitnąć”
69

. Ponadto, trzeba pamiętać, że wszystkie 

działania nastawione na komunikację zależą od języka, który dąży do wzajemnego 

zrozumienia
70

. 
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 Ibidem, s. 52; cyt. za: N. Branden, If You Could Hear What I Cannot Say: The Husband/Wife Communication 

Workshop, „Redbook”, 1985, s. 94. 
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 Ibidem, s. 57. Założenia przytaczane za Jürgenem Habermasem.  
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Rozdział VII. Nowa forma fanostwa w internecie 

W lutym 2012 roku strona littlemonsters.com w wersji testowej została otwarta dla 

tysiąca najbardziej wpływowych fanów, włączając założycieli niezależnych stron fanowskich 

(GagaDaily.com i GagaNews.com). Swoją budową i mechanizmem przypomina Pinterest z tą 

jednak różnicą, że znajdziemy tam tylko fanart dotyczący Lady Gagi – zdjęcia, rysunki, 

obrazy, grafiki i inne wytwory wyprodukowane przez Little Monsters
71

. Fani mogą zarządzać 

swoim profilem, kontaktować się z innymi za pośrednictwem wiadomości prywatnych oraz 

znaleźć harmonogram koncertów, kupić specjalne bilety na koncert w przedsprzedaży, 

a nawet porozmawiać na chacie z samą Lady Gagą. Otrzymują też specjalny adres e-mail 

w domenie littlemonsters.com, dzięki czemu budują swoją internetową tożsamość. Wraz 

z otwarciem serwisu Lady Gaga założyła własny profil i zaczęła rozmawiać z fanami.  

Przygotowanie profilu w serwisie społecznościowym skłania do przekształcenia sfery 

prywatnej w publiczny pokaz. Prywatne „ja” staje się widoczne dla abstrakcyjnej 

i anonimowej publiczności, będącej zbiorem „innych prywatnych jaźni”
72

. Następuje 

tekstualizacja i wizualizacja podmiotowości, czyli uzewnętrznienie prywatnego „ja”, a za 

pomocą środków językowych i wizualnych uczynienie go obiektem. Serwisy internetowe tego 

typu wyostrzają poczucie własnej wyjątkowości, które dodatkowo jest wzmacniane szeregiem 

działań ze strony Lady Gagi. Autoprezentacja użytkowników wymaga pewnego dostosowania 

się do zróżnicowanych kontekstów społecznych i związanym z nimi odgrywaniem ról 

społecznych. Charakteryzuje się bowiem ruchem wewnętrznym, tzn. dąży do określenia tego, 

kim jestem i czego chcę. Nie zależy od czyjejś obecności, bo zawsze jest skierowana do 

uogólnionej i abstrakcyjnej widowni. Mimo że profile użytkowników serwisu zostały 
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 P. Siuda wymienia różne formy tekstów kulturowych wytwarzanych przez fandomy: produkcja różnorodnych 
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comfort stories, w których ulubieni bohaterowie przeżywają kryzys emocjonalny), erotyzacja. Patrz: P. Siuda, 

Fanfiction – przejaw medialnych fandomów [w:] op.cit., s. 143–157.  
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w pewien sposób odcieleśnione, piękno fizyczne i ciało są tam powszechnie obecne jako 

fotografie. Zachęca to fanów do przekształcania własnych ciał. Znamienną akcją tego typu 

było „A Body Revolution”, zorganizowane za pośrednictwem littlemonsters.com pod koniec 

września 2012 r
73

.  

Początkowo żeby dołączyć do społeczności Małych Potworów, należało wysłać prośbę 

o zaproszenie, na które czekało się od 2 do 3 miesięcy. Laura Lyne, dziennikarka i jedna 

z założycieli fanowskiej strony GagaNews.com, dzięki nowej platformie społecznościowej 

dla fanów nawiązała kontakt z ekipą piosenkarki. Lady Gaga zaangażowała następnie kilkoro 

wybranych fanów w udostępnianie zdjęć, filmów wideo i długich listów na nowej stronie 

społecznościowej. Linki do tych prac publikowała na Twitterze (41 milionów śledzących) 

i Facebooku (63 miliony fanów)
74

. W taki sposób fani odnajdywali nową kopalnię wiedzy 

o swojej idolce. Wtedy też okazało się, że komunikacja z wielbicielami piosenkarki nabrała 

nowego znaczenia. Piosenkarka dała fanom możliwość dzielenia się doświadczeniami 

życiowymi, artystycznymi inspiracjami, a także szansę zostania przez nią zauważonym. 

Niewątpliwie decyduje to o unikalności serwisu. Z czasem platforma została otwarta dla 

wszystkich fanów i w ciągu pół roku zgromadziła prawie pół miliona zalogowanych 

użytkowników (25 sierpnia 2012)
75

. Platforma rzeczywiście przyciągnęła tych 

najaktywniejszych fanów, którzy mają silną motywację do dzielenia się wszystkim, co jest 

związane z Lady Gagą.   

 Budowanie społeczności piosenkarka rozpoczęła od znalezienia wspólnych 

doświadczeń, które łączą ludzi. Definiują one całą społeczność i dają poczucie, że jej 

członkowie nie są sami i zawsze znajdzie się ktoś, na kogo pomoc mogą liczyć. Lady Gaga 

w tworzeniu doskonałej, a nawet wręcz utopijnej społeczności jest mistrzynią. Serwis 

littlemonsters.com oparła przede wszystkim na pięciu filarach: nawiązanie relacji z ludźmi 

podobnie myślącymi, autentyczność, wspólne doświadczenia, celebracja blizn (A Body 

Revolution 2013), zachęcanie do współpracy. Ponadto regularnie udostępnia prywatne zdjęcia 

i inne treści, czym zachęca fanów do komentowania i wyrażania uczuć w stosunku do danego 
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 Kampania ta zostanie szerzej omówiona w dalszej części szkicu.  
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 Dane z 15 listopada 2013 r.  
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w internecie: https://twitter.com/ladygaga/status/239406254190125059.  
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materiału. To też stanowi o sile marketingowej mediów społecznościowych, które z założenia 

są nastawione na dwustronną komunikację. Dzięki temu piosenkarka zdobywa zaufanie 

fanów i staje się wiarygodna.  

Lady Gaga w swoim portalu społecznościowym zastosowała narrację terapeutyczną, 

obecnie powszechną w internecie. Pozwoliło jej to przedstawić i na nowo uargumentować 

własne „ja”. W jej ślady poszli fani, dzięki czemu powstała samoorganizująca się grupa 

społeczna. Małe Potwory koncentrują się na dysfunkcyjnym aspekcie swojego życia, a stałe 

kontakty z osobami o podobnych przypadłościach pozwalają przyjąć narrację samorealizacji 

i wpłynąć na zmianę poziomu życia. Fani interpretują patologie, a następnie łączą je 

z wydarzeniami z przeszłości, najczęściej z dzieciństwa lub okresu dorastania, kiedy własne 

„ja” bywało poniżane. Są to więc szablony regresywne, w dalszym ciągu oddziałujące na 

życie człowieka. Uświadomienie sobie tych dysfunkcji wywołuje uruchomienie narracji 

przemiany i chęci poradzenia sobie z problemami, które aktualnie towarzyszą danej osobie. 

Następnie pojawiają się szablony progresywne, czyli emocjonalne uzdrowienie. Dzięki temu 

jednostki mogą się poczuć odpowiedzialne za własne dobre samopoczucie oraz zdać sobie 

sprawę, że mają bezpośredni wpływ na samodoskonalenie. Społeczność Little Monsters stała 

się więc swoistą grupą wzajemnego wsparcia, wspólnotą cierpienia, co zostało nota bene 

zawarte w Kodeksie Społeczności: 

Zbudowaliśmy to miejsce, żeby ludzie mogli tworzyć, łączyć się i dzielić, ale 

należy tu przestrzegać kilku reguł: 

 Nie bądź złośliwy. (podkreślenie oryginalne) Traktuj wszystkich 

z szacunkiem, nawet jeśli nie zgadzasz się z tym, co mówią.  

 Bądź oryginalny. Udostępniaj tylko takie treści, których jesteś autorem i do 

których masz prawa. Trudno jest znaleźć dobre materiały.  

 Współpracuj. Twórz i dziel się wyjątkowymi treściami. Wstawiaj dobry 

content, a pojawi się konstruktywna dyskusja. Głosuj (innymi słowy »dawaj 

lajki« – komentarz autorki) na świetne komentarze i obniżaj pozycję tych, 

które nie powinny się znaleźć w dyskusji.  

 Nie spamuj i nie błagaj o polubienia. Udostępnianie oryginalnych treści 

sprawi, że zostaniesz zauważony bez potrzeby spamowania i błagania 

o polubienia.  
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 Bądź mądry. Chroń swoją prywatność i szanuj prywatność innych. Nie 

udostępniaj danych osobowych innych osób ani nie wstawiaj linków 

odsyłających do takich treści.  

 Bądź taktowny. Wstawiaj posty odpowiednie dla każdego. Bez nagości ani 

postów demonstrujących zaangażowanie w nielegalną działalność. (…)  

 … bądź sobą. (…)
 76

. 

Zgromadzenie lojalnych fanów nie polega na wyszczególnieniu zalet artystki, lecz na 

zapewnieniu ich, że mogą uczestniczyć w czymś emocjonalnie ważnym. Dzięki temu może 

wytworzyć się specyficzna więź tożsamości
77

 między fanem a idolem. Co więcej, Lady Gaga 

ma wizję, która może zmienić świat i kulturę. Chce stworzyć życzliwsze i odważniejsze 

pokolenie, w którym każdy będzie znał swoją wartość i szanował poglądy innych. Ma też 

wielką motywację do tego, by przekształcić współczesne postawy społeczne po pierwsze 

dlatego, że wynika to z jej prywatnych doświadczeń (historia z koszem na śmieci), a także 

pozwala zrozumieć, jak bardzo akceptacja społeczeństwa jest ważna, zwłaszcza w życiu 

młodego człowieka. Piosenkarka nawołuje swoich fanów do bycia dobrymi ludźmi, którzy 

wzajemnie się kochają i nie przejmują się haterami. Realne rezultaty tej masowej inspiracji 

do bycia życzliwym można zauważyć w listach od fanów. 

Droga Mama Monster, 

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że bardzo mi pomogłaś. W tym 

najciemniejszym okresie pomogłaś mi znaleźć światło. Stałam się dużo bardziej 

współczująca i silniejsza dzięki Tobie. Szczerze mogę przyznać, że stałam się 

lepszą osobą. Byłam prześladowana i dręczona, ale przestało to wywierać na 

mnie wpływ, dzięki temu, czego nauczyłaś swoich Little Monsters. Już nie 

jestem tą niepewną dziewczyną, którą byłam niegdyś. Ilekroć widzę 

niesprawiedliwość, staram się ją powstrzymać, bo wiem, że będziesz ze mnie 

dumna. Ilekroć znajduję się w trudnej sytuacji, pytam siebie »Co zrobiłaby Lady 

Gaga?«, bo jest to najlepsza droga do znalezienia rozwiązania… 

– Love and Paws Up, Twoja Little Monster Liza, Minnesota
78
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 Podobnych listów można znaleźć w internecie całe mnóstwo, szczególnie w serwisie 

Tumblr i Little Monsters. Po wpisaniu do wyszukiwarki Google frazy „Lady Gaga changed 

my life” (Lady Gaga zmieniła moje życie) pojawia się ponad 16 400 000 wyników!
79

 Są to nie 

tylko posty zamieszczone na wymienionych serwisach, lecz także na Twitterze, Facebooku, 

Instagramie, filmy wideo oraz wpisy na blogach. Najczęściej dotyczą braku akceptacji 

własnego ciała lub osobowości. Takie osoby szukają inspiracji w muzyce Lady Gagi i tym, 

jak sama żyje, by własne życie uczynić lepszym. Dzięki temu mogą czuć, że piosenkarka jest 

jedną z nich – również była prześladowana, przeżywała te same emocje, co oni teraz. Przekaz 

ten jest kierowany głównie do osób szczególnie narażonych na krytykę społeczeństwa – 

gejów, lesbijek i transseksualistów, osób otyłych, niepełnosprawnych lub po prostu noszących 

niekonwencjonalne stroje. Co więcej, Lady Gaga pokazała, że można pokonać własne 

słabości i osiągnąć cel, spełnić marzenia. W ten sposób dała fanom nadzieję. Dlatego więź 

piosenkarki z jej wielbicielami jest tak bardzo emocjonalna. Zwłaszcza, że ma ona ogromną 

umiejętność sprawiania, by ludzie czuli się lepiej ze swoją „innością”. 

 

                                                                                                                                                         
honestly say I’ve become a better person. Whenever I get bullied or teased, it doesn’t affect me because of what 

you have taught your Little Monsters. I’m no longer the insecure girl I used to be. Whenever I see an injustice, 

I try to stop it because I know it would make you proud. Whenever I’m in a tough situation, I always say to 

myself »What would Gaga do?« because that will ALWAYS be the best way to go about something… - Love 

and Paws Up, Your Little Monster Liza, Minnesota”. List od fanki do Lady Gagi opublikowany 24 września 

2012 w serwisie Tumblr, tłum. własne, [on-line] [dostęp: 25.06.2013]. Dostępny w internecie: 

http://www.tumblr.com/tagged/lady-gaga?before=1343766227.   
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Rozdział VIII. Wywyższyć codzienność 

Stworzenie portalu społecznościowego to jednak nie wszystko. By fani wiedzieli, że 

ich idolka na bieżąco obserwuje to, co się dzieje na littlemonsters.com, Lady Gaga zaczęła 

wysyłać newslettery z odnośnikami do prac, filmików lub listów fanów, które przyciągnęły 

jej uwagę. Pierwszy newsletter został wysłany 25 maja 2012 roku. Zawierał dość lakoniczne 

wzmianki o pracach trojga fanów, co i tak wywołało duże poruszenie w społeczności, 

ponieważ wokalistka osobiście przedstawiła wybranych fanów innym członkom wspólnoty. 

Biuletyny pojawiają się cyklicznie, za każdym razem prezentując inne osoby. Raz w tygodniu 

zarejestrowani fani otrzymują mail o temacie „Przedstawiamy Potwory” (Featured Monsters). 

Treść wiadomości podzielona jest na dwie części: Featured LittleMonsters, która przedstawia 

fanów i ich prace, filmy, aktywność charytatywną, teksty piosenek i wiele innych, oraz 

Featured Posts z najciekawszymi lub najpopularniejszymi postami opublikowanymi na 

littlemonsters.com w ostatnim tygodniu. Co ciekawe, newsletter pokazuje działalność fanów 

on-line, którzy nie są zwykłymi konsumentami twórczości piosenkarki, lecz reprodukują, 

remiksują i reinterpretują treści, żeby stać się aktywnym uczestnikiem ważnych wydarzeń 

społeczności.  

Jednym z przykładów takiego wyróżnienia jest projekt Radio ARTPOP. Było to 

przedsięwzięcie „od Little Monsters dla Little Monsters”. W czasie półrocznej przerwy 

spowodowanej kontuzją biodra niecierpliwi fani w obliczu braku informacji ze strony swojej 

idolki postanowili ją wyręczyć. W oczekiwaniu na nową płytę ARTPOP kilku fanów ze 

Stanów Zjednoczonych zajęło się jej promocją. Od lutego 2013 roku systematycznie 

pojawiały się filmy na specjalnie dedykowanym kanale w serwisie YouTube – Radio 

ARTPOP oraz w serwisie littlemonsters.com. Te quasi-audycje trwały nawet do dwóch 

godzin i przedstawiały dyskusje na temat nadchodzącego krążka i regularnie podsycały 

ekscytację wśród innych fanów. Audycje były prowadzone na żywo za pośrednictwem 

programu Skype. Inicjatywa dotarła do samej zainteresowanej, która zamieściła link do filmu 

na swoim Twitterze. Następnie zdecydowała się udostępnić twórcom projektu fragmenty 

utworów z nowej płyty przed ich oficjalną premierą, m.in. Marry Jane Holland, G.U.Y. 

i ARTPOP. Fani zostali więc „ambasadorami marki”, którą z wielkim oddaniem promowali 

podczas ponad godzinnych dyskusji.   

Wzajemne związki członków grupy Little Monsters polegają głównie na interakcjach 

pośrednich za pomocą internetu, dzięki czemu mogą kontaktować się z fanami z innego 
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miasta lub zakątka świata. Little Monsters tworzą zróżnicowaną jedność. Przynależność do tej 

zbiorowości nie jest ograniczona jedynie do poziomu stylu. W tym przypadku styl jest dość 

trudny do zdefiniowania, ponieważ podstawowym hasłem przewodnim grupy jest „zawsze 

bądź sobą bez względu na to, co inni o tobie myślą”. Slogan ten zresztą, w różnych formach, 

jest regularnie podkreślany i powtarzany przez guru grupy, żeby dodać swoim „wyznawcom” 

odwagi do przyznania się do homoseksualizmu, noszenia oryginalnych i wyszukanych 

strojów, niecodziennego makijażu, akceptowania swoich wad, zarówno cielesnych, jak 

i duchowych. Takie zróżnicowanie w grupie ułatwia afirmację różnych stylów i gustów, a jej 

członkowie mogą czuć się w równym stopniu podobni i inni, oryginalni i indywidualni. 

Oznacza to jednoczesne utożsamienie się z założeniami grupy oraz odróżnienie się od niej, 

w celu podkreślenia własnej odmienności, czyli „niedostosowania” do tego, co społecznie 

akceptowalne.  

Bardzo ważne jest poczucie przynależności do grupy i utożsamianie się z jej 

działalnością i celami. Pozwala to jej członkom określić własną tożsamość. Celem wspólnoty 

jest przede wszystkim „inspirowanie gwiazdy”, czyli Lady Gagi. Miliony fanów z całego 

świata codziennie tworzą rysunki, szkice, grafiki, ubrania, teledyski, piosenki i rzeźby, 

powstałe z inspiracji twórczością swojej idolki. W tej grupie społecznej właściwie nie ma 

podziału na role, najważniejszą bowiem, niejako przywódcy grupy, niepodlegającego 

detronizacji, odgrywa właśnie Lady Gaga. Będąc guru, przekazuje fanom własną ideologię. 

Można powiedzieć, że ta społeczność została oparta na strukturze władzy – przywódca 

w pewnym sensie może kontrolować zachowania jej członków oraz relacje między nimi i ich 

zależność od niego. Polega to na wprowadzaniu przyjaznej atmosfery i zachęcaniu do 

tworzenia pozytywnych więzi, prezentowaniu wzorców zachowań oraz postaw wobec innych 

grup, np. fanklubów Beyoncé lub Madonny. Przywódca Little Monsters dba o to, by 

członkowie zrzeszenia czuli się w nim dobrze i zacieśniali łączące ich więzi. Lady Gaga stała 

się atrakcyjnym symbolem dla jej fanów, którzy się z nią identyfikują, zyskała określone 

znaczenie związane z odczuwaniem pozytywnych emocji. Wynika to z procesu 

symbolizacji
80

, który sprzyja tworzeniu się tłumu i różnego rodzaju zrzeszeń. 
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Rozdział IX. Symboliczne formy konstytuowania społeczności 

Symbole nadają grupie znaczenia. Mogą one być obrazkowe, językowe, 

przedmiotowe, a także stanowić połączenie ich różnych form. Symbole społeczności Little 

Monsters nie łączą się bezpośrednio z marką, którą kreuje Lady Gaga, a raczej 

z doświadczeniem, które dzielą jej fani. Większość symboli związanych z tym fandomem 

zaprojektowała sama piosenkarka, a następnie fani je zaaprobowali. Stanowią elementy 

grupotwórcze i identyfikacyjne.  

Monster paw 

Najbardziej znanym symbolem wśród społeczności Little Monsters jest monster paw, 

czyli łapa potwora – ręka z rozdzielonymi i zakrzywionymi palcami, imitującymi szpony 

zwierzęcia lub potwora. Pierwszy raz znak ten pojawił się w choreografii z teledysku Bad 

Romance, gdzie wielokrotnie Lady Gaga i jej tancerze mają zakrzywione palce. Klip stał się 

wielkim hitem, a fani piosenkarki zaczęli uczyć się układu tanecznego do tego utworu. 

Wkrótce okazało się, że „łapa potwora” jest czymś więcej niż tylko elementem choreografii. 

Podczas trasy Monster Ball Tour Lady Gaga poprosiła fanów o podniesienie „szpon” w górę 

– „paws up!” Obecnie ten krótki okrzyk wśród fanów jest odbierany jako „high five” (przybij 

piątkę) lub „good job” (dobra robota). Odniesienie do tego symbolu Gaga zawarła 

w pierwszym singlu z jej kolejnej, trzeciej płyty Born This Way: „It doesn’t matter if you love 

him, or capital H-I-M / Just put your paws up / ‘Cause you were born this way, baby”81
. 

Jednorożec 

Piosenkarka znana jest z fascynacji stworzeniami, które mają w sobie element 

magiczny, decydujący o ich nieprzystosowaniu do świata. Należy do nich jednorożec. Ten 

symbol również pojawił się wraz z premierą płyty Born This Way jako tatuaż z głową 

jednorożca i napisem Born This Way owiniętym wokół jego rogu. Na albumie znalazła się 

także piosenka Highway Unicorn (Road to Love) („Autostrada Jednorożca – droga do 

miłości”), podczas której w czasie trasy Bron This Way Ball Lady Gaga wjeżdżała na scenę 

na wielkim mechanicznym czarnym jednorożcu. Fanom ten symbol, będący wyrazem 

akceptacji własnego „ja”, bardzo przypadł do gustu. W serwisie littlemonsters.com 
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natychmiastowo pojawiły się różnego rodzaju prace plastyczne przedstawiające jednorożce. 

Wydaje się jednak, że jednorożec nie pojawił się w twórczości Lady Gagi tylko z uwagi na 

jego niezwykły wygląd. Zwierzę to jest symbolem czystego rozumu, mądrości i inteligencji, 

a także dzikości, nieustraszoności i odwagi
82

. W chrześcijaństwie jednorożec był alegorią 

Chrystusa, „który przemieszkiwał w łonie Marii, a potem wzniósł róg wiary dla ludzkości”
83

. 

W średniowieczu natomiast to stworzenie stało się uosobieniem siły, czystości, zbawienia, 

cnót, krzyża i śmierci, a jego róg stanowił emblemat miecza lub słowa Boga, czyli 

przenikania elementu boskiego do duszy ludzkiej. Tworząc takie symbole Lady Gaga 

podtrzymuje dyskurs stwórcy i utrzymuje pozycję idola.  

Ponytailed Gaga skull 

Kolejnym symbolem jest Czaszka z kucykiem („ponytailed Gaga skull”) znana 

z teledysku do piosenki Born This Way, w którym pojawił się Rick Genest, 25-letni 

bezdomny z Montrealu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jego ciało 

jest w całości wytatuowane jak trochę zniekształcony szkielet. W klipie występuje obok Lady 

Gagi również wystylizowanej na szkielet, noszącej gigantyczny różowy kucyk na czubku 

głowy. Ubrana w garnitur piosenkarka tańczy dookoła pozbawionego emocji Genesta. Postać 

bezdomnego chłopaka nie mogła pozostać niezauważona — duży odsetek bezdomnych 

nastolatków należy bowiem do społeczności LGBT. Wizerunek Gagi z tego teledysku 

głęboko zapadł w pamięci fanów i stał się ikoniczny. Wykorzystano go również jako klucz do 

Monster Pit oraz jeden z elementów znajdujących się na opakowaniu perfum The Fame. Dziś 

wielu fanów artystki ozdobiło swoje ciała tatuażem przedstawiającym właśnie ten symbol.  

Oko 

Symbolem, który towarzyszy piosenkarce właściwie od samego początku jej kariery, 

jest oko. Wzrok zawsze był podstawowym zmysłem człowieka, który uwiarygodniał 

otaczającą rzeczywistość, pozwalał przecież tworzyć i odbierać sztukę. Tradycyjne 

wyobrażenia oczu zostały silnie utrwalone w języku i stanowią produktywne źródło metafor 

kulturowych, dlatego kultura popularna umiejętnie je wykorzystuje. Już w czasach 

przedcywilizacyjnych sporządzano malowidła naskalne, które miały odwzorować, ale też 

interpretować otaczający świat. Przez tysiące lat uczyliśmy się patrzeć, dostrzegać proporcje 
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przedmiotów, odkrywać perspektywę i zależności optyczne. Współcześnie, po 

doświadczeniach kubizmu, impresjonizmu, symbolizmu i surrealizmu, mamy świadomość, że 

sztuka nie jest jednak prostym odbiciem rzeczywistości. Dlatego Lady Gaga sięgnęła po 

jednoznaczne odwołanie się do symbolu oka. Pojawia się on w wielu sekwencjach różnych 

teledysków. Najczęściej jest to gest ukrywania jednego z oczu, zazwyczaj lewego, całą ręką 

bądź kciukiem i palcem wskazującym ułożonymi w koło (teledysk do utworu Paparazzi, 

Alejandro, Just Dance, LoveGame, Telephone). 

Wydaje się też, że oko nie jest zwyczajnym symbolem. Wzrok bowiem to 

najważniejszy zmysł w hierarchii utrwalonej w języku, co potwierdza liczba i różnorodność 

związków frazeologicznych, przysłów, metafor do niego się odnoszących. Tworzą one 

rozległą sieć semantyczną nawiązującą do wyobrażeń człowieka na temat świata realnego 

i ponadzmysłowego. Często czasowników opisujących postrzeganie wzrokowe używa się do 

określenia aktywności intelektualnej, będącej rezultatem widzenia. W znaczeniu 

symbolicznym „akt widzenia wyraża korespondencję z aktem ducha, symbolizuje zatem 

zrozumienie”
84

. Wyrażenia dotyczące oczu odwołują się więc do sfery emocjonalnej: stanów 

psychicznych, uczuć. Jednak w kulturze tradycyjnej oko i wzrok odbierane są jako zmysł 

bezpośrednio związany z magią. Oczy bowiem łączą dwa światy: realny i irracjonalny, 

zewnętrzny i wewnętrzny. Mówi się też, że są obrazem ludzkiej duszy. W starożytności 

i Biblii symbol oka pojawia się jako wyraz wszechwiedzy, czujności, troski bożej. Łączy 

świat człowieka ze światem Boga, bo stanowi źródło światła zarówno dla ciała, jak i dla 

duszy. Paradygmat współczesnej kultury popularnej nawiązuje do ludowych, tradycyjnych 

i magicznych wyobrażeń związanych ze zmysłem wzroku. Bardzo często w przemyśle 

reklamowym i muzycznym (teledyski) oczy wykorzystuje się w kontekście symboliki 

erotycznej (łączonej też z działaniem magicznym
85

). Ponadto, to właśnie wzrok powoduje, że 

„ulegamy pokusie”, stanowi on bowiem kanał perswazji. Dlatego w teledyskach Lady Gagi 

i w reklamie jej perfum wyeksponowane zostały różnego rodzaju aspekty wizualne: gra 
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kolorów, nietypowe zbliżenia, najazdy kamer, operowanie czernią, filtry światła, sekwencje 

obrazów.  

Symbole Lady Gagi nie pojawiają się dla samego faktu ich tworzenia. Ich istnienie 

wynika ze znaczenia, które w sobie niosą. Każdy z nich musi być deklaracją czegoś ważnego 

i niebanalnego. Jest to o tyle ważne, o ile wpływa na zawiązywanie bardziej zażyłych relacji 

w społeczności fanów. Ludzie, którzy czują się częścią Little Monsters rozumieją znaczenie 

tych symboli i chcą za nim podążać. Ponadto, mają one w sobie siłę, która sprawia, że 

członkowie społeczności czują się wyjątkowi. Piosenkarka każdej sytuacji, każdemu 

doświadczeniu i każdej relacji z fanami chce nadać znaczenie, wyrażone za pomocą symboli 

wizualnych, z którymi fani będą mogli się utożsamić.  
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Rozdział X. Fani gwiazdami rocka 

Lady Gaga doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bez pomocy i wsparcia fanów nie 

byłaby dziś tym, kim jest, dlatego stara się, żeby poczuli się wyjątkowi, niczym gwiazdy 

rocka. Często wysyła pizzę zmęczonym i głodnym fanom, którzy czekają przez całą noc pod 

jej apartamentem, śpiewając piosenki. Podczas trasy Monster Ball Tour piosenkarka 

zapoczątkowała tradycję dzwonienia do fanów, którzy są wśród publiczności. Kiedy jeden 

z Małych Potworów odbiera telefon, natychmiast pojawia się na głównym ekranie tak, żeby 

wszyscy mogli go widzieć i słyszeć. Zazwyczaj w tym momencie wybraniec zaczyna 

krzyczeć: „Lady Gaga, I love you!” Wokalistka natomiast chwali ubiór fana i zaprasza go za 

kulisy po zakończonym koncercie. Fan jest wybierany losowo przez Haus of Gaga, który 

następnie przygotowuje telefon oraz operatora kamery. Ponadto, wyróżniony fan może 

zmienić miejsce – zostaje wysłana grupa osób, która przyprowadzi go razem z przyjaciółmi 

w odpowiednie miejsce, żeby lepiej mógł widzieć cały koncert. Takie przeżycie ma rangę 

spełnienia największego marzenia fanów Lady Gagi i nie pozostaje bez widocznego wpływu 

na ich życie.  

Akcja telefonowania do fanów została zorganizowana w partnerstwie z siecią Virgin 

Mobile, która wspomaga walkę z bezdomnością wśród młodych. Za każdy telefon Lady Gagi 

do fana Virgin Mobile przekazuje 20 000 dolarów na ten cel. W niektórych miastach 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie miały odbyć się koncerty, fani zaangażowani w wolontariat 

na rzecz bezdomności dzięki uprzejmości sieci komórkowej otrzymali bilety na koncert 

w strefie VIP. Dla Lady Gagi było to bardzo istotne działanie, szczególnie ze względu na 

duży procent bezdomności wśród młodzieży LGBT, która została wyrzucona z domu przez 

rodziców, kiedy dowiedzieli się, że ich dzieci są homoseksualistami. Akcja była również 

częścią kampanii Virgin’s Freefest, która zebrała pół miliona dolarów na rzecz National 

Alliance to End Homelessness (NAEH)
86

. Dzięki temu fani Lady Gagi zaczęli zauważać 

problem i rozmawiać o nim. Niewykluczone również, że Virgin Mobile znalazło nowych 

klientów wśród Małych Potworów. 
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Monster Pit 

Kolejna trasa koncertowa Born This Way Ball również miała tradycję. Zamiast 

zwyczajowego Golden Circle, czyli miejsca przy scenie, na które bilety są droższe, pojawiło 

się Monster Pit – obszar dookoła sceny zarezerwowany dla superfanów. Strefa została 

oddzielona od pozostałej części widzów specjalnym wybiegiem dla piosenkarki i mieściła ok. 

300 osób. Bilety były tańsze, jednak aby się tam dostać należało przyjść co najmniej o 8 rano 

w dniu koncertu. Pierwsza osoba, która pojawiła się pod stadionem, otrzymywała klucz 

otwierający drzwi innym Małym Potworom. Przed każdym koncertem piosenkarka 

umieszczała zdjęcie fana z czaszką-kluczem na littlemonsters.com i Twitterze
87

. Na kluczu 

miało pojawić się 110 podpisów, czyli tyle, ile występów zaplanowano
88

.  

Dzięki temu, że przed każdym koncertem inni fani mogli zobaczyć, kto tym razem 

zdobył klucz, dzierżący ten przywilej czuli się wyróżnieni i uhonorowani. Ich lojalność 

została wynagrodzona. Zawsze bowiem to fani błagali piosenkarkę o autograf, a teraz sami 

mogli jej go dać. Oczywiście, zdobywcy klucza zostali zaproszeni za kulisy po koncercie, 

gdzie składali swój podpis na kluczu. Następnie wstawiali zdjęcia z Lady Gagą na swoje 

profile w serwisie littlemonsters.com. Piosenkarka sprowadziła więc spotkania z fanami do 

rytuału i nagrody za ich wierność.  

Koncert funkcjonuje w kulturze jako swoisty rytuał komunikacji, z całą pewnością 

pełniący funkcje katartyczne, dzięki czemu uwalniają się silne emocje wzrastające podczas 

doświadczania muzyki na żywo. Rytuał bowiem jest jednym z kluczowych elementów życia 

społecznego każdego społeczeństwa. Współprzeżywanie z innymi fanami, z założenia 

wyrażające jednakowe lub podobne poglądy, odgrywa niezwykle istotną rolę podczas 

każdego rytuału koncertowego. Wynika więc z tego, że koncerty pełnią funkcje integracyjną 

i deklaracyjną oraz estetyczną i poznawczą. Udział w obrzędzie ma na celu zaznaczenie 

swojej obecności w uniwersum, utożsamianego z określonymi wartościami, oraz spotkanie 

z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i poglądach.  
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Rytuał stanowi jedną z najbardziej skutecznych form komunikacji i jest wyrazem 

symbolicznego zachowania w sytuacji społecznej. Jego istota tkwi w fakcie, że musi się on 

różnić od zwykłego, codziennego zachowania, a o jego skuteczności stanowią środki 

komunikacji, wykazujące względną trwałość. Składa się więc z konkretnej idei i form 

ekspresji, jest połączeniem interpretacji jednostkowych ze wspólnymi strukturami języków, 

symboli i znaczeń, sytuacją komunikacyjną oraz elementami tradycji i kultury. Co więcej, 

nieodzownym składnikiem komunikacji rytualnej jest ciało, bez którego nie powstałaby 

sytuacja rytualna. Rytuał jest rodzajem aktu mowy, którego skuteczność zależy od 

„fortunności wykonania”
89

. Uczestnictwo w nim stanowi potwierdzenie akceptacji 

symboliczności wykonanych czynności lub wypowiedzianych słów, czyli porządku znaczeń, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę jego dobrowolność. Dzięki temu ukazuje się obraz obecnej, choć 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji społecznej. Tak się dzieje szczególnie w przypadku 

osób w jakiś sposób napiętnowanych społecznie, które stale usiłują walczyć o własne prawo 

do normalnego egzystowania w społeczeństwie. Oczywiście koncerty Lady Gagi nie zawsze 

muszą być odbierane jako forma komunikacji rytualnej. Jeśli bowiem fan bierze udział w tym 

wydarzeniu, ponieważ podobają mu się stroje piosenkarki lub sposób tańczenia, wówczas 

rytuał koncertowy staje się obiektem tekstowym, niosącym znaczenie jedynie przez wzgląd 

na walory widowiskowe.  

Koncerty Lady Gagi są szczególnym wydarzeniem medialnym odgrywającym rolę 

ceremonii, co świadczy o ich uroczystym charakterze. Fani celebrują koncert w celu 

symbolicznego uczestnictwa, podczas którego zachodzi pewnego rodzaju wyłączenie z czasu 

normalnego na rzecz przeżywania czasu świątecznego. Takiego rodzaju zgromadzenia 

społeczne służą również uświęceniu i integrowaniu społeczności oraz potwierdzaniu 

lojalności wobec artystki. Zrytualizowane uczestnictwo w koncercie służy określeniu 

przynależności, wzbudza i wzmacnia zaufanie, poczucie więzi ze swoim idolem i ze sobą 

nawzajem. Na zrytualizowane zachowania fanów muzyki składają się noszenie specjalnych 

strojów, gromadzenie się w grupach i aranżacja innych elementów życia społecznego, których 

celem jest ukazanie tożsamości grupy. Większość fanów wszystkie te czynności traktuje 

poważnie, dlatego właśnie mają one charakter zrytualizowany.  

Uczestnictwo w zrytualizowanym wydarzeniu koncertowym pełni też funkcję 

kształtowania ról społecznych. Więź między gwiazdą a fanem „opiera się na wzajemnych 
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rytualnych oddziaływaniach między rzeczywistymi stosunkami społecznymi panującymi 

w świece zdrowego rozsądku a ich medialnymi przedstawieniami w postaci charakterów 

ludzkich”
90

. Artysta zwykłe czyni niezwykłym, a typowe – dziwnym. Gwiazdorstwo jako 

dyskurs medialny w sposób indywidualny symbolizuje typy społeczne, reprezentujące 

sposoby mówienia i bycia. Można z tego wyciągnąć wniosek, że gwiazda jest „rytualnym 

przedstawieniem skądinąd zwykłego sposobu bycia”
91

. Przemowy ideologiczne Lady Gagi 

wstawione między poszczególne akty koncertu nie stanowią jedynie wyrazu aktu mowy, lecz 

lansują konkretny styl życia, pełniąc funkcję ikoniczną, którą Goethals określa jako 

hiperrytualizację
92

. Fani identyfikują się z Lady Gagą nie tylko z powodu fascynacji, lecz 

także zwracają się w stronę rytualnej manifestacji własnych wyborów dokonywanych 

w świecie znaczeń i dźwięków.  

Do elementów komunikacji rytualnej zaliczają się też zachowania, wyrażające 

stosunki społeczne. W przypadku koncertów Lady Gagi będą to symbole działania 

rytualnego, takie jak symbol paws up, zapraszanie fanów na scenę i inne opisane we 

wcześniejszej części niniejszego szkicu. Dzięki rytualizacji koncertu zachowana została 

hierarchiczność stosunków społecznych między gwiazdą a jej fanem, choć w przypadku Lady 

Gagi są one nieraz naginane lub odwracane, co również odbywa się za pomocą komunikacji 

rytualnej. Przecież jedną z ról rytuału jest symboliczne wyrażanie ładu społecznego zarówno 

między uczestnikami, jak i struktury instytucjonalnej.  

W kontekście performansów Lady Gagi istotna będzie definicja rytuału określająca go 

jako ekspresyjny aspekt zachowań lub nadmiar stylistyczny czy też estetyczny. Współcześnie 

dość powszechne jest posługiwanie się nadmiarem estetycznym. Podkreślanie wymiaru 

estetycznego w sferze praktycznej, poddawanie stylizacji lub symbolizacji mogą wyznaczać 

obecność postaw rytualnych. Taki nadmiar estetyczny występuje podczas koncertów 

w momencie wyboru spośród tysięcy fanów tych kilku, którzy spotkają się ze swoją idolką za 

kulisami. W ogólnej definicji rytuał wykazuje estetyczną doskonałość – o to również dba 

Lady Gaga. 
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Wracając do przeżycia katarktycznego, katharsis w klasycznej teorii 

Arystotelesowskiej, jako element tragedii, ma duchowo oczyszczać widza. Przeżycie 

katartyczne powinno wyzwalać z emocji i w sposób realny wywoływać wpływ sztuki na 

człowieka i kształtowanie jego osobowości. W muzyce termin ten można utożsamić 

z kulminacją danego utworu, która zazwyczaj zostaje umieszczona w jego końcowej części. 

Jednak owo oczyszczenie przez muzykę popularną przejawia się w formie ograniczonej – 

budowanie nastroju ma oddziaływać na emocje oraz tworzenie się wspólnot 

współprzeżywania formujących się podczas rytuału muzycznego stanowiącego okazję do 

bezpośredniego obcowania z muzyką.  

Wspólnota tworząca się podczas koncertu, do której poszczególni członkowie 

deklarują swoją przynależność, jest jednak nietrwała, utworzona przez jednostki przypadkowe 

i niepowiązane ze sobą, powstająca ad hoc. Mimo to, ta nietrwałość nie wpływa na jakość 

przeżyć i doznawanych emocji. Katartyczny wymiar popowego rytuału opiera się w głównej 

mierze na wspólnocie emocji uwolnionych przez tłum, dzięki czemu dochodzi do 

arystotelesowskiego oczyszczenia jednostek biorących udział w wydarzeniu. W przypadku 

Lady Gagi ta płynność wspólnoty może zostać ustabilizowana dzięki portalowi 

społecznościowemu LittleMonsters, gdzie fani dzielą się swoimi przeżyciami przed 

koncertem, w jego trakcie, a także długo po nim. Sprzyja to zawieraniu znajomości 

z osobami, które bądź doceniają wytwór innego użytkownika, bądź dzielą te same emocje na 

tym samym lub innym koncercie. Pobudza to również do dyskusji, wymiany poglądów 

i zainteresowań, ale zawsze z zachowaniem odpowiedniej postawy tolerancji wobec innych 

użytkowników. W czasie rytuału zanikają różnice wieku, pochodzenia, klasy społecznej – 

wszyscy stają się równi wobec siebie, słuchając i oglądając koncert-rytuał, w którym powinni 

się zatracić.   

 Rytuał koncertu gromadzi zwykle tłum fanów, który może zostać poddany przesadzie 

uczuć i sentymentów. Chcąc poruszyć tłum, artysta powinien wręcz ponad miarę odwołać się 

do gwałtownych zapewnień, mnożenia afirmacji, powtarzania użytych już wcześniej słów 

i fraz. Nie wynika to jednak z widzimisię wykonawcy, lecz z przyzwolenia, a nawet 

domagania się przez wiernych fanów wyolbrzymienia cnót i cech swojego idola, który musi 

okazywać taką odwagę, moralność i taki światopogląd, których nie spotyka się na co dzień. 

Warto też zauważyć, że koncertowe spektakle Lady Gagi cechują się swoistą uniwersalnością, 

wywołują bowiem entuzjazm ludzi niezależnie od ich pochodzenia ani rasy. Właściwie 
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w każdym zakątku świata jej występy cieszą się jednakowym ciepłym, a nawet histerycznie 

entuzjastycznym przyjęciem, mimo odmiennej publiczności. Masa nie pójdzie jednak za 

swoim „przywódcą”, jeśli ten będzie słaby. Lady Gaga została więc wykreowana na artystkę 

o niesamowicie wielkiej sile przebicia, która pokonała własne słabości i osiągnęła 

najważniejszy cel w życiu, jednocześnie spełniając najbardziej skryte marzenia – możliwość 

dzielenia się swoją twórczością z innymi oraz zdobycia światowej sławy. Nie przyciągnęłaby 

takich tłumów, gdyby jej autorytet nie wzbudzał respektu.  

Koncert był więc nie tylko widowiskiem zawierającym elementy dialogu. Odznaczał 

się bowiem swoistą magią, która zresztą towarzyszy większości takich spotkań. Komunikacja 

jest niezwykle ważna, bo odbywa się w obie strony. Wokalistka może oczekiwać od 

publiczności odśpiewania, wyklaskania lub wytupania jakiejś frazy rytmicznej, natomiast fani 

mogą wyrazić to, czego od niej oczekują, np. wskazanie piosenki, lub odnieść do tego, co 

zobaczyli i usłyszeli – aplauz, gwizdy. Co więcej, nie istnieją przecież żadne pisane reguły, 

wzory zachowania czy etykiety obowiązujące podczas koncertów. Perfomanse Lady Gagi są 

widowiskiem, dobrowolnym spotkaniem ludzi o podobnych zainteresowaniach, podczas 

których piosenkarka staje się mistrzem ceremonii. Podczas koncertu występuje najbardziej 

pierwotna forma kontaktu między słuchaczem a wykonawcą, ponieważ utwory wykonywane 

na żywo budzą najsilniejsze emocje zarówno wśród odbiorców, jak i wykonawców, a także 

stwarzają sytuacje bezpośredniego komunikatu interpersonalnego silnie nacechowanego 

emocjonalnie, co wywołuje natychmiastowe sprzężenie zwrotne.  

Jest on [koncert] świętem zarówno nadawców, jak i odbiorców, świętem, na którego 

przebieg obie strony (…) mają wpływ. Jest on tym zjawiskiem, w którym 

odnajdujemy ślady dawnych funkcji plemiennych, wyrażające się choćby 

w relacjach komunikacyjnych, opartych na komunikacji pierwotnej, zachowaniach 

rytualnych czy współuczestniczeniu
93

. 

Monster Pit miało jeszcze jedną funkcję – spośród fanów, którzy się do niego dostali, 

podczas ostatniej piosenki Marry the Night Lady Gaga wybierała siedem osób i zapraszała je 

na scenę. Był to finałowy akt „spektaklu” uzupełniony spontanicznością fanów. Lady Gaga 

pytała o imiona fanów i przedstawiała ich zebranemu tłumowi. Wybrańcy towarzyszyli 
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również piosenkarce za kulisami. Zanim jednak piosenka się zaczęła Lady Gaga wygłaszała 

krótkie przemówienie do publiczności: 

Kiedy byłam w waszym wieku, leżałam w łóżku i marzyłam, że jeśli każdego dnia 

będę wystarczająco dużo grała na fortepianie i jeśli będę ćwiczyć i poświęcać na to 

naprawdę dużo czasu, pewnego dnia będę gwiazdą. Występowałam może przed 

trzema osobami. Potem występowałam w barach, gdzie było około 30 osób. 

Następnie było 300, a jeszcze potem 3000. I pewnego dnia… było 30. Tysięcy. 

Ludzi. To mogłeś być ty. To mógł być ktokolwiek. Nie ma zbyt dużych marzeń. 

I wiem to, bo każdej nocy patrzę w twarze 30 000 marzeń
94

. 

Zapraszając fanów na scenę, pozwalała im doświadczyć tego, co sama przeżywa 

podczas każdego koncertu. Trzymając Małe Potwory za rękę, śpiewając i tańcząc z nimi, 

pozwoliła im stać się gwiazdami wieczoru, którego młodzi fani z pewnością prędko nie 

zapomną, bo stali oko w oko ze swoją idolką przed 30 tysiącami, a czasem nawet przed 100 

tysiącami ludzi.  

Wyróżnienie spotkało też tych, którzy chcieli podzielić się z Lady Gagą swoimi 

talentami plastycznymi. Piosenkarka potencjał fanów po raz kolejny przemieniła w rytuał 

koncertowy podczas trasy Born This Way Ball. W przerwie między piosenkami artystka siadała 

na brzegu sceny tuż przy Monster Pit. Fani wrzucali na scenę prezenty, które ze sobą 

przynieśli. Większość z nich to ubrania, rysunki lub listy przez nich przygotowane. Spośród 

tych rzeczy Lady Gaga wybierała kilka, których autorzy zostali zaproszeni na scenę i za kulisy 

po koncercie. Jest to moment bardzo intymny, kiedy wielka gwiazda muzyki pop ogląda jeden 

po drugim prezenty od fanów i je komentuje.  

Świadczy to o tym, że piosenkarka doskonale zdaje sobie sprawę z siły marketingu. 

Elitarność tej sytuacji sprawia, że fanom, którzy znaleźli się w Monster Picie i weszli na back 
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stage, przypada rola marketingowców – na internetowych forach fanowskich i za pomocą 

Facebooka czy Twittera wyrażają oni swoje opinie na temat koncertu, jak i samej artystki, 

jednocześnie zachęcając pozostałych do uczestnictwa w tych zrytualizowanych wydarzeniach 

i wzbudzając zainteresowanie pozamuzycznymi poczynaniami Lady Gagi. Takie relacje 

pobudzają internetową wymianę uwag i spekulacji, które są też doskonałą pożywką dla 

sieciowych i papierowych wydawnictw brukowych. Dostępność i szybkość komunikacji 

umożliwia każdemu z potencjalnych odbiorców kultury wziąć udział w debatach, które tak 

naprawdę zwiększają zainteresowanie danym wykonawcą. Takie postępowanie, ściśle przecież 

związane z częściowo ukrytym marketingiem, Żaglewski nazywa „postfanowską »konsumpcją 

totalną«”
95

.  

Fani wytwórcami kultury 

Małe Potwory wiedzą też, że poza pierwszymi rzędami w Monster Pit mają do 

dyspozycji littlemonsters.com, gdzie mogą podzielić się z Mother Monster swoimi dziełami. 

Lady Gaga bowiem prawie codziennie komentuje prace pojawiające się w serwisie. W taki 

sposób spełniło się marzenie jednej z fanek, dwudziestoletniej Helen Green z Wielkiej 

Brytanii. Przez 5 miesięcy młoda artystka publikowała portrety Lady Gagi. Jednym z nich był 

plakat fikcyjnego filmu Dinseya Born This Way, na którym piosenkarka została przedstawiona 

jako księżniczka pokazująca symbol „Paws Up!” Alternatywne, amatorskie teksty 

rozpowszechniane w serwisach internetowych nierzadko mogą być przyczyną sporów o prawa 

autorskie. Jednak producenci, wytwórnie płytowe i wykonawcy zamiast ograniczać pole 

manewru fanów, włączają ich w struktury produkcji. Lady Gaga zauważyła pracę Helen Green 

i 11 września 2012 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Little Monsters 

zaprosiła ją za kulisy jednego z koncertów z trasy Born This Way Ball w Wielkiej Brytanii. 
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Dziewczyna następnie dołączyła do zespołu Haus of Gaga jako malarka
96

. Piosenkarka, 

podobnie jak cały jej zespół zajmujący się marketingiem, doskonale zdaje sobie sprawę 

z korzyści implikowanych przez zaangażowanie fanów w prace nad wszelkimi projektami. 

Taka „totalna” konsumpcja z drugiej strony może jednak prowadzić do powstania 

schizofrenicznego modelu odbiorcy kultury popularnej
97

, który będzie jednocześnie wiernym 

fanem i anarchicznym prosumentem. Zatem fenomen Lady Gagi może trafnie ilustrować mit 

totalny
98

, który ogarnia i jednocześnie organizuje wszelkie strefy życia codziennego.  

Helen Green stała się gwiazdą społeczności dzięki temu, że piosenkarka zechciała 

docenić jej talent i kreatywność. Po dwóch latach Lady Gaga postanowiła zatrudnić jeszcze 

jedną fankę, Emmę z Winsconsin – jedną z moderatorek najpopularniejszego i największego 

portalu fanowskiego w Stanach Zjednoczonych GagaDaily.com. Dziewiętnastoletnia, 

niepełnosprawna, cierpiąca na skoliozę i dysplazję stawu biodrowego dziewczyna tworzyła 

plakaty i publikowała je na portalu littlemonsters.com. Po raz pierwszy Emma i Lady Gaga 

spotkały się podczas trasy koncertowej Born This Way Ball w Stanach Zjednoczonych wraz 

z innymi członkami redakcji GagaDaily.com (luty 2013). W grudniu 2012 roku dziewczyna 

wysłała mail do Lady Gagi z pytaniem o możliwość spotkania. Po dwóch miesiącach 

otrzymała odpowiedź od jednego z jej współpracowników, który zaprosił ją do fundacyjnego 

autokaru Born Brave Bus. Tam Emma wraz z przyjacielem miała dwie godziny na rozmowę 

z Lady Gagą. Następnie fani udali się na koncert, gdzie czekały na nich specjalne miejsca. Do 

tej samej sekcji przyprowadzono również osobę, do której zadzwoniła Lady Gaga przed 

wykonaniem akustycznej wersji piosenki Born This Way. Po rozmowie telefonicznej 

piosenkarka powiedziała: „Byłam w Born Brave Bus przez chwilę i spotkałam Emmę i jej 

przyjaciela Brandona. Jesteście tam? Możecie krzyknąć? Gdzie jesteście? Cześć! Świetnie się 
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dziś z wami bawiłam i czasami czuję, że moi fani są dużo bardziej odważni niż ja!”
99

 Wtedy 

też światła reflektora zostały skierowane na zszokowaną Emmę, żeby cała publiczność mogła 

ją zobaczyć. Dwa miesiące po spotkaniu piosenkarka zafundowała fance bilet do Nowego 

Jorku i umówiła ją na spotkanie z zespołem lekarzy, którzy miesiąc wcześniej przeprowadzili 

operację biodra Lady Gagi. Całą historię nawiązania dość zażyłej przyjacielskiej relacji 

z piosenkarką Emma obszernie opisała w serwisie GagaDaily.com
100

. Po raz kolejny 

piosenkarka nie tylko wyróżnia jednego spośród milionów fanów, lecz także oferuje mu 

swoją pomocną dłoń. Można więc stwierdzić, że działania Lady Gagi realnie wpływają na 

życie jej fanów, nie tylko pod względem psychicznym. Postawiła swoich fanów w świetle 

reflektorów i wyróżniła ich na tle całej, ogromnej przecież społeczności, dzięki czemu 

w sposób niezwykle kreatywny doceniła ich lojalność i potraktowała jak gwiazdę. 

 

                                                 
99

 “I was at the Born Brave Bus for awhile and I met Emma and I met her friend Brandon. Are you there? Can 

you scream? Where are you? Hey guys! I had so much fun with you today, and I just feel like, sometimes, my 

fans are so much braver than I am”. Tłum. własne. Gaga Daily meets Lady Gaga, 12 lutego 2013, [on-line] 

[dostęp: 22.03.2013]. Dostępny w internecie: http://gagadaily.com/news/gaga-daily-meets-lady-gaga/7/. 

100
 Lady Gaga helps fan get surgery: Emma’s story, 17 kwietnia 2013, [on-line] [dostęp: 25.06.2013]. Dostępny 

w internecie: http://gagadaily.com/news/lady-gaga-fan-surgery/. 

http://gagadaily.com/news/gaga-daily-meets-lady-gaga/7/
http://gagadaily.com/news/lady-gaga-fan-surgery/


 62 

Rozdział XI. „Moim bogiem są fani”101 

Nie będzie nadużyciem, porównując fanów Lady Gagi do wyznawców religijnych. 

W obu przypadkach zachodzą podobne procesy interpretacji i reinterpretacji tekstów kultury 

oraz wyznawania kultu. I mimo odniesienia do różnych sfer znaczeniowych, zarówno wierni, 

jak i fani koncentrują się wokół aktu oddania, który może generować podobne doświadczenie. 

Członkowie fandomów często są świadomi paraleli między oddaniem religijnym a ich 

własnym. Z drugiej strony jednak mnożenie dyskursów kultu w odniesieniu do fanów nie 

powinno być odczytane jako zwrot w kierunku religii. Bardzo często ruchy religijne upatrują 

sensu w zjednoczeniu mimo prześladowania ze względu na ich gorliwość. I w przypadku 

fanów Lady Gagi również dochodzi do stygmatyzowania społeczności, szczególnie tych jej 

członków, którzy należą do środowiska LGBT. W takiej sytuacji dochodzi do wywyższenia 

piosenkarki jako boga czy też bogini, będącej jednocześnie ikoną współczesnej kultury 

wizualnej, która wytwarza symulakry
102

 – znaki bez treści. Mało istotne są bowiem cechy 

osoby, jej umiejętności i talenty, najważniejszy staje się spektakl (show) i kult celebrytów. 

Rodzi to nowy rodzaj wywyższenia dzięki władzy nad mediami masowymi i popularną 

wyobraźnią. W dobie celebrycji sławy i kultu medialnych idoli liczy się sugestywny 

wizerunek. Co prawda, Lady Gaga kładzie silny nacisk na wypełnienie istotnymi treściami jej 

przekazu podawanego w każdej postaci, czyli w tekstach piosenek i muzyce, modzie, a także 

działalności stricte artystycznej, nastawionej na tworzenie sztuki, np. współpraca ze znaną 

performerką Mariną Abramovič lub wystawienie reprodukcji klasycznych obrazów 

w Luwrze, których oryginalne postacie zostały zastąpione wizerunkiem Lady Gagi
103

. 

A przecież w klasycznym rozumieniu oblicze danej osoby upamiętnia ją i uobecnia jej status 

społeczny. Mało czyje portrety są wystawiane podczas specjalnej wystawy w jednym 

z najbardziej znanych muzeów na świecie. W dalszym ciągu współczesna rzeczywistość 

podlega hierarchizacji. Coraz większą rolę odgrywa uroda, sprawność fizyczna oraz 

szczególne zdolności, w tym dryg autopromocji. W budowaniu pozycji społecznej pomocne 

są media zarówno tradycyjne (telewizja, radio, prasa), jak i te nowoczesne (internet).   
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 Wykorzystywanie elementów religijnych, które często pojawiają się jedynie w formie 

materialnego symbolu, jest bardzo charakterystycznym elementem współczesnej popkultury, 

wprowadzonym już przez Madonnę w połowie lat 80. Obecność religijności przejawia się 

doświadczeniem sacrum, ale w „wersji fragmentarycznej”. Co więcej, odwołania do religii 

zazwyczaj ocierają się o kicz. Ich znamienną cechą jest histeryczność i ekstremalność, które, 

szczególnie w biznesie muzyczno-filmowym, mają prowadzić do skandalu. Napędza to 

marketingową machinę „niech piszą byle co, byleby pisali”.  

 W dobie coraz większej laicyzacji życia religijnego, kultura pop zaczęła stwarzać 

nowe religie, które w dodatku reprezentują wszelkiego rodzaju formy konsumpcyjne. Do 

rozpowszechniania się tego zjawiska przyczynia się również proces globalizacji. Dlatego do 

panteonu świętych stopniowo dodaje się gwiazdy muzyki pop na czele ze wspomnianą 

Madonną. Współcześnie nasila się tendencja „uświęcania herosów popkultury i czynienia 

z nich ikon tejże popkultury”
104

. Sfera sacrum wkracza w sferę muzyki popularnej, co 

podszyte jest też na poły marketingową ideologią głoszenia postaw tolerancyjnych oraz 

rodzinnych. Tłumy fanów zaczynają żywić specyficzne przekonania o boskości swojego 

idola. Można to nazwać sentymentem religijnym. Odznacza się on takimi cechami, jak wiara 

w obecność istoty wyższej, ślepe posłuszeństwo w stosunku do jej poleceń, niezdolność do 

dyskutowania z dogmatami, chęć ich rozpowszechniania oraz skłonność do postrzegania 

wszystkich tych, którzy ich nie akceptują, jako wrogów
105

. Co więcej, tłum odbiorców 

nieświadomie przypisuje tajemniczą moc artystom, którzy wzbudzają w nich histeryczny 

wręcz entuzjazm. Bo tłum przede wszystkim domaga się boga. Trzeba pamiętać, że 

skłonności religijne wykazują osoby, które obdarzają czcią daną ideę czy też „bóstwo”, ale też 

poświęcają wszystkie swoje zasoby umysłowe, poddają się woli swojego idola i przejawiają 

fanatyczny zapał do służenia danej osobie, postrzeganej jako przewodnik wszystkich myśli 

i działań wyznawcy. Amerykańska piosenkarka, dzięki odwołaniu się do prostych sloganów 

o miłości, pokoju i tolerancji stała się poniekąd bohaterem współczesnej młodzieży na całym 

świecie, a ludzie, których tłum uznał za bohatera, są dla nich faktycznym bogiem. Jak 

wiadomo, religijne sentymenty bardzo często powiązane są z fanatyzmem i nietolerancją. 

Lady Gaga znalazła jednak, przynajmniej częściowo, rozwiązanie tego problemu. Nawołuje 

bowiem do tolerancji w stosunku do osób nie tylko o odmiennej orientacji seksualnej, rasie, 
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innym wyglądzie czy różnych zainteresowaniach, lecz także do nie wszczynania wojen 

między fandomami.  

 Jednak czy możemy powiedzieć, że Lady Gaga operuje iluzją i mami swoich fanów 

kreacją postaci, która nie istnieje? Jak najbardziej tak, przynajmniej częściowo. Dla mas 

najważniejsze jest nie to, by przekazywane obrazy i fakty były prawdziwe, lecz by były 

atrakcyjne – wtedy też są bardziej skłonne uwierzyć w ich wiarygodność: 

Masy nigdy nie były zbytnio zainteresowane prawdą i zwykle odwracają się od 

prawd, które są im nie w smak, preferując ubóstwianie błędu, jeśli tylko jest on 

w stanie je uwieść. Każdy, kto potrafi odpowiednimi iluzjami oczarować tłumy, 

może łatwo przejąć nad nimi władzę. Każdy, kto próbuje takie iluzje zniszczyć, 

staje się ich ofiarą
106

. 

Dzięki bardzo ekscentrycznej kreacji wizerunkowej Lady Gaga zyskała liczne grono 

wiernych „wyznawców”, gotowych poświęcić życie na rzecz swojej idolki. Kieruje swoim 

własnym tłumem, który nie miałby żadnej racji bytu bez przywódcy. Co więcej, operowanie 

słowem o niezwykłej mocy powoduje, że fani są bardziej skłonni w nie uwierzyć, zwłaszcza 

jeśli padają z ust ludzi o silnej woli znających tajniki skutecznego wpływania na innych. Jak 

pisze Gustave le Bon, „ludzie zgromadzeni w tłumie tracą własną siłę woli, przez co skłaniają 

się ku podążaniu za głosem jednostek posiadających tę utraconą przez nich cechę”
107

. 

Artystka posiada więc umiejętność wzbudzania wiary, w tym przypadku będzie to wiara 

kulturowa i społeczna, stanowiąca jeden z podstawowych elementów skutecznego 

wywierania wpływu na masy. Jeśli jakieś przekonanie dzięki uporczywemu wręcz 

powtarzaniu go zostanie skutecznie zaszczepione w świadomości fanów, pozostanie 

niezwyciężone nawet w przypadku, gdyby miało okazać się fałszywym. Ponadto tłumy 

zmieniają zdanie bardzo często i pod wpływem chwili, dlatego też Lady Gaga musi tak 

formułować swoje przesłania, żeby było ono wciąż aktualne i atrakcyjne dla wszystkich 

fanów, a nie tylko tych związanych ze społecznością LGBT. 
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Rozdział XII. Ideologiczny przekaz muzyki elementem budowania 
wizerunku 

Jednym z istotnych aspektów kultury, jak również niniejszego studium jest ideologia. 

Termin ten zazwyczaj kojarzy się z naukami politycznymi, które definiują go jako każdy 

relatywnie skodyfikowany obraz świata poszczególnych jednostek lub grup społecznych, 

identyfikowany z określonym światopoglądem dotyczącym zjawisk sensu stricte politycznych 

(władza, transmisja władzy, wybory)
108

. Jednak z punktu widzenia studiów kulturowych 

ideologia odnosi się do całości działań kulturowych przejawiających się manifestacją 

poglądów jednostek i grup zaangażowanych w procesy tworzenia znaczeń. Wiąże się ona 

zatem z kulturą w sensie ogólnym, ponieważ jest niezbędnym, ale też immanentnym 

elementem systemu kulturowego. Co więcej, ideologiczny wymiar może mieć każdy obszar 

i wytwór kultury, nie wyłączając przedmiotów i artefaktów materialnych oraz elementów 

kultury symbolicznej. Wynika z tego, że nawet dżinsy mogą być ideologicznie nacechowane, 

niosąc znaczenia kulturowe wytwarzane przez system społeczny — tworzenie potrzeb 

konsumenckich za pomocą reklamy. Tradycyjne marksistowskie uwarunkowania klasowe
109

 

uległy przewartościowywaniu, dzięki czemu kultura pełni decydującą funkcję w procesie 

kształtowania światopoglądu społeczeństwa. W taki właśnie sposób należy analizować muzykę 

popularną, która stała się swoistym terenem walki o znaczenie, jego interpretację i ponowne 

odtworzenie. Proces ten widoczny jest na wielu poziomach – instytucjonalnym, grupowym, 

jednostkowym (zarówno nadawca, jak i odbiorca), które odnoszą się do konkretnych 

kontekstów kulturowych. Muzyka popularna, z założenia docierając do szerokich mas 

odbiorców, jest niezwykle znaczącym układem odniesienia dla wielu jednostek, szczególnie 

dla młodzieży podatnej na wszelkie sugestie. Wiąże się to bowiem z buntem i procesem 

kształtowania tożsamości młodych ludzi, a także dojrzewaniem społecznym, czyli właściwym 

określeniem wartości i norm społecznych. Ten rodzaj muzyki operuje ideologią 

konsumpcjonizmu, stereotypami, a także mitami popkultury. Tradycyjnie przeciwstawiane 

sobie kultura wysoka i niska straciły opiniotwórczo-wartościujące znaczenie.  

Muzyka od zawsze stanowi naturalny akompaniament ludzkiego życia nie tylko 

w formie rozrywkowej, lecz także jako wyraz działalności społecznej i politycznej. 

Najczęściej wykorzystywanym gatunkiem muzycznym do przekazu treści ideologicznych jest 
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rock, odbierany jako muzyka młodych zbuntowanych dla młodych zbuntowanych, bardzo 

ekspresyjna i pełna emocjonalności, zdolna niekiedy poruszyć masy. Nie jest to jednak regułą 

i okazuje się, że nie tylko rock może zawierać elementy silnie nacechowane ideologią. Za 

pomocą buntu wyrażany jest sprzeciw w stosunku do konserwatywnego społeczeństwa, który 

pojawia się na kilku płaszczyznach, m.in. na płaszczyźnie kulturowej jako postulat stworzenia 

alternatywnego społeczeństwa lub odnowienia istniejących wzorców, na płaszczyźnie 

politycznej (mniej ważnej z punktu widzenia niniejszego wywodu) oraz ekonomicznej 

dotyczącej przede wszystkim zmiany sposobu funkcjonowania rynku muzycznego, czyli 

wydawania płyt, ich promocji oraz działalności koncertowej. Niezwykle ważnym nośnikiem 

ideologicznym będzie również świadome kreowanie wizerunku, bardzo silnie odnoszące się 

do ciała, seksualności i konsumeryzmu.  

Należy zwrócić uwagę na komercyjny aspekt przemysłu muzycznego – muzyka stała 

się supermarketowym produktem, który jest szeroko reklamowany, aby mógł się sprzedać 

w pożądanej ilości. Ponadto jej dostępność w mediach, szczególnie w radiu, telewizji 

i internecie, przyczynia się do kwalifikowania popularności w znaczeniu odbioru społecznego, 

uwidaczniającego się w danych ilościowych (listy przebojów, liczby odtworzeń radiowych, 

telewizyjnych i internetowych oraz sprzedanych egzemplarzy płyt). Nie wolno również 

zapominać o rozwoju technologii silnie oddziałującej na produkcję muzyki (technologia 

nagrywania, reprodukowania i kopiowania na płytach, winylach i plikach muzycznych) oraz jej 

dystrybucję zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i internetowych.  

Muzyka popularna tym samym to muzyka szeroko dostępna w kategoriach 

rynkowego nasycenia, łatwa do znalezienia pod postacią różnorodnej oferty 

nośników, gdzie sekwencja dźwiękowa jest zapisana, możliwa do 

reprodukowania na skalę masową i towarzysząca człowiekowi w codziennych 

czynnościach, często na zasadzie tła niezobowiązującego odbiorcy do 

zaangażowania emocjonalnego. Jej wyznaczniki to: technologia, komercjalizacja, 

masowość, (…) (dystrybucja), co zasadniczo sprawia, że muzyka popularna 

wtapia się w dosłowny sposób w życie codzienne człowieka współczesnego
110

. 

 W prezentowanym szkicu termin muzyki popularnej będzie obejmował muzykę pop, 

która wchłania liczne style i formy. Muzyka pop (termin, który pierwotnie był skrótem od 

„popularny”) jest definiowana jako gatunek muzyki popularnej, który powstał w latach 50. XX 
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wieku i wywodzi się z rock’n’rolla
111

. Terminy „muzyki popularnej” i „muzyki pop” często 

błędnie są stosowane zamiennie, choć ten pierwszy może odnosić się do dowolnego stylu 

muzyki popularnej (pop, dance, trance, techno, hip-hop, rock, punk, indie rock, elektro, heavy 

metal i inne). Muzyka pop ma przede wszystkim opisać te gatunki muzyczne, które 

ewoluowały z rock’n’rollowej rewolucji z połowy lat 50. XX wieku i w dalszym ciągu czekają 

na wyraźną definicję. Od tego czasu muzyka pop była rozumiana jako style muzyczne, które 

docierały do możliwie najszerszej publiczności, czyli sprzedała się w największej liczbie 

egzemplarzy, przyciągnęła ogromne liczby fanów na koncerty i była najczęściej grana 

w stacjach radiowych. Od 1955 roku pop został zdominowany przez brzmienia silnie 

zakorzenione w muzyce rock’n’roll i do dziś jest z nią identyfikowany. Mimo to, posiada 

zasadnicze i charakterystyczne elementy odróżniające go od innych gatunków. Zazwyczaj będą 

to krótkie lub średniej długości utwory, zapisane w podstawowym formacie (struktura 

zwrotka-refren
112

), w których powszechnie występują powtarzające się refreny, melodyjne 
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i wpadające w ucho dźwięki. Tak zwany „czysty pop”, m.in. power pop, charakteryzuje się 

sekcją rytmiczną, w której skład wchodzą gitary elektryczne, basowe i perkusje. Głównym 

założeniem popu jest przyjemność i łatwość słuchania, unika się raczej wprowadzania głębi 

artystycznej.  

 Pop, jako odrębny gatunek, nastawiony jest na rynek muzyki młodzieżowej i często 

charakteryzuje się łagodniejszymi brzmieniami niż rock’n’roll. Daje ludziom to, co już dobrze 

znają, a unika przekraczania kolejnych granic technologicznych i estetycznych konwencji. 

Mimo pewnych aspiracji do ciągłego nowatorstwa, wciąż stanowi kontynuację swoich 

muzycznych wartości. Łatwy w odbiorze, przynoszący lekką rozrywkę pop sam przez się ma 

być rozumiany jako gatunek komercyjny, nastawiony na dotarcie do masowego odbiorcy. „Pop 

nie jest sztuką, lecz rzemiosłem”
113

. Należy do mainstreamu i przez takich wykonawców jest 

tworzony. Nie chodzi o realizowanie indywidualnej wizji lub ukazywanie mechanizmów 

świata w nowatorski sposób, ale o odtworzenie popularnych brzmień i klisz, w banalny sposób 

przekazujących takie uczucia jak miłość, strata, zazdrość. Mimo masowego odbiorcy, pop musi 

trafiać do pojedynczych słuchaczy w wystarczająco zindywidualizowany sposób. Cały szkopuł 

tkwi w umiejętności wykonawcy do bezpośredniego odniesienia się do odbiorcy oraz 

utożsamienia się ze śpiewanym tekstem. Ten paradoks opisuje się jako „potęga” taniej 

muzyki
114

. Muzyka pop nierzadko pogardzana i określana jako mdła papka komercyjna, 

niespodziewanie, a jednak głęboko zagnieżdża się w naszym życiu. Słuchacze mogą bowiem 

uwierzyć, że piosenkarz zrozumiał lub przynajmniej wyraził uczucia, które występują 

w utworach. Taka postawa przyniosła nowy rodzaj emocjonalności i erotyzmu, a także nowy 

model gwiazdorstwa: piosenkarza jako idola.  

 Pod koniec XX wieku pojawiły się dwa główne trendy w muzyce pop, których 

elementy są widoczne w twórczości Lady Gagi. Był to wzrost znaczenia tzw. power ballad
115
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oraz diw muzyki pop. Najlepiej sprzedająca się popowa wokalistka z końca lat 90., Céline 

Dion, prawdziwą supergwiazdą muzyki pop stała się, kiedy w jej repertuarze zagościły utwory 

wyraźnie zbliżone do power ballad. Rola pełniona przez kobiecy pop była bowiem inna niż 

pop męski. Piosenkarki nadawały wykonywanym utworom więcej patosu i wrażliwości, były 

bardziej utalentowane pod względem subtelności ekspresji emocjonalnej, bardziej 

wzruszającej. Nic więc dziwnego, że takie diwy jak Céline Dion, Whitney Houston, Maria 

Carey i wreszcie Madonna miały pewną grupę odbiorców, składającą się głównie 

z homoseksualistów, którzy szczególnie interesowali się performansami przeładowanymi 

emocjonalnością i elementami kiczowatej seksualności. Co ważniejsze, znaczący wpływ na ten 

styl śpiewania miał dryg piosenkarek do przywdziewania odważnych strojów oraz 

pozbawienie emocji konkretnego kontekstu – tak silne uczucie bowiem nie potrzebuje 

specjalnej okazji, żeby mogło zostać wyrażone. Pojawiło się więc połączenie wzniosłych 

emocji z tandetnym tematem. 

Podstawowym zadaniem muzyki popularnej jest dotarcie do określonej, często 

konkretnie sprofilowanej grupy odbiorców, stanowi ona bowiem element wzmacniający 

tożsamość jednostek i stopień integracji grupowej osób słuchających muzyki. Występuje tu 

więc funkcja deklaracyjna – słuchacze przyznają się do tego, że są fanami danego 

wykonawcy czy też zespołu, a zatem przyjmują etykietę i potwierdzają swoje uczestnictwo 

w grupie, np. w społeczności LittleMonsters, a także funkcja integracyjna i ekskluzywna – 

samo bycie miłośnikiem muzyki Lady Gagi korzystnie wpływa na integrację fanów w obrębie 

grupy, ale jednocześnie nie stygmatyzuje negatywnie wielbicieli innych wykonawców. 

Wynika to z polityki tolerancji i życzliwości prowadzonej przez piosenkarkę. Muzyczna 

twórczość piosenkarki stanowi grupotwórczą wartość i swoisty ośrodek skupienia, wokół 

którego tworzy się środowisko nowej społeczności fanów. Osoby deklarujące przynależność 

do Little Monsters cenią jej twórczość nie tylko za wartość artystyczną, lecz także za silny 

przekaz ideologiczny. Muzyka i treści piosenek, szczególnie te pochodzące z trzeciej płyty 

Born This Way, są traktowane przez fanów, zwłaszcza społeczności homoseksualne, jako 

manifestacje treści ideologicznych (Alejandro, Born This Way). Jednak bez względu na to, 

jakie wartości promuje Lady Gaga, jej dorobek artystyczny ma przede wszystkim przynosić 

przyjemność związaną z estetyką utworów, rozumianą jako przeżycie pozytywnych emocji 

wywołanych dzięki obcowaniu ze sztuką.  

                                                                                                                                                         
dało nowe życie takim utworom, jak Stairway to Heaven (1971) Led Zeppelin, Dream On (1973) Aerosmith, 

oraz Free Bird (1974) Lynyrda Skynyrda.  
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Lady Gaga, jako przedstawicielka twórców muzyki popularnej, należącej do nurtu 

kultury masowej, tworzy sztukę, swoistą formę ekspresji, którą łączy z postawą 

zaangażowanej aktywistki społecznej, chcącej zmieniać ludzi i świat na lepsze. Piosenkarka 

pragnie być nie tylko wokalistką i muzykiem, lecz także symbolem współczesnej kultury. 

A muzyka przecież silnie integruje społeczeństwo, stanowi jego swoiste spoiwo, które 

narzuca pewnego rodzaju konformizm i posłuszeństwo emocjonalne
116

.  

Z jednej strony jest ona [muzyka] w pewnym sensie przedkapitalistycznym, 

»bezpośrednim« i mglistym przywołaniem wspólnoty; z drugiej jednak, ponieważ 

uczestniczy w procesie cywilizowania, podlega urzeczowieniu, zapośredniczeniu, 

a ostatecznie staje się jednym z wielu »środków«. Ta dwuznaczność określa funkcję 

muzyki w warunkach rozwiniętego kapitalizmu. Jest to kwintesencja medium, 

w którym irracjonalność jest praktykowana racjonalnie
117

. 

Taka postawa wobec muzyki popularnej prezentuje krytyczne podejście do 

współczesnej kultury masowej. Teoretycy Szkoły Frankfurckiej
118

 dowodzili, że kultura jako 

system wpływa na identyczność jej elementów, czyli radia, prasy, filmu, zarówno każdego 

z osobna, jak i rozumianych całościowo
119

. Powoduje to pewne przesunięcie postrzegania 

sztuki wysokiej, wyrafinowanej pod względem formy i treści, do rangi biznesu napędzającego 

zyski finansowe. Kultura popularna charakteryzuje się brakiem oryginalności, ujednoliceniem 

i utylitarnością produktów-śmieci, które wytwarza. Przemysł kulturowy bez żadnych oporów 

może narzucać swoją dominację masom odbiorców, która bazuje na potrzebach 

konsumentów. Taka standaryzacja jest wręcz pożądana przez twórców kultury masowej, 

wszelkie przejawy indywidualizacji są bowiem postrzegane jako przeszkoda w stworzeniu 

społeczeństwa bezkonfliktowego i oddanego tzw. kulturowemu kultowi miernoty (the cult of 
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cheapness)
120

. Kultura masowa kojarzy się z tanią rozrywką, miernością i unifikacją, a także 

łatwością odbioru i płytkością przekazywanych treści. Wynika to głównie z korporacyjnej 

wizji świata promowanej w społeczeństwie amerykańskim w drugiej połowie XX wieku.  

W opozycji do kultury masowej i popularnej pojawi się kultura niezależna, znajdująca 

się poza centrum kulturowym, która propaguje indywidualizację, inteligentne treści oraz 

interesujące struktury i oryginalność przekazu. Takie buntownicze formy ekspresji 

artystycznej w muzyce pojawią się najpierw w modern jazzie, free jazzie, a następnie 

w rock’n’rollu
121

. Jednak większość krytyków, do których zalicza się również Adorno, uznała 

owe przejawy niezależności i buntu jako kolejny dowód na wulgaryzację kultury. To, co 

początkowo było wyzwaniem dla systemu kultury, w drugiej połowie XX wieku zostało 

oswojone, a następnie wchłonięte przez przemysł kulturowy i przeniknęło do nurtu głównego. 

Jak twierdzi bowiem Roy Shuker: 

muzyka popularna składa się z hybryd wielu muzycznych tradycji, stylów oraz 

wpływów. Jednocześnie jest produktem ekonomicznym wyposażonym 

w ideologiczną wartość przez wielu konsumentów owego produktu. (…) Kryteria, co 

zaliczyć do muzyki popularnej, do specyficznych muzycznych stylów i rodzajów, są 

otwarte na debatę. Sprzedaż płyt, uczestnictwo w koncertach, wielka ilość 

wykonawców, odtworzenia muzyki w radio i w telewizji są ilościowymi 

identyfikatorami popularności, podczas gdy niektóre formy muzyki popularnej są 

z niej wykluczone (np. death metal). Wiele form muzycznych miesza się 

współcześnie na rynku, co sprawia, że rozróżnienie na »wysoką« i »niską« czy 

popularną kulturę coraz bardziej się zaciera
122

. 

 W przedstawionym fragmencie zostało poruszone bardzo istotne zagadnienie zacierania 

się granic między tym, co popularne a tym, co niszowe. Na wzrost znaczenia tego zjawiska 

wpływa rozwój nowych mediów, pozwalający kupować i odsłuchiwać muzykę za 

pośrednictwem internetu, oraz globalizacja, która silnie i widocznie determinuje przepływ 

kapitału, zmianę rynku pracy i otwieranie się nowych sektorów na gospodarkę kapitalistyczną.  

Odbiorcy muzyki zazwyczaj najwyżej cenią teksty piosenek, które zostały napisane 

przez samego wykonawcę. W przypadku Lady Gagi tekst jest faktorem ukierunkowanym 
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ideologicznie i determinującym odbiór utworu jako dzieło artystyczne w kontekście 

społecznym. Poza ideologicznym nacechowaniem piosenek ważna jest również 

komercjalizacja przekazu i komodyfikacja utworu muzycznego zgodnie z panującymi 

w danym momencie kontekstami kulturowymi. Możliwość nagrywania dźwięku i zapisywania 

go na nośnikach multiplikowalnych (płyta winylowa, płyta CD, pliki muzyczne w różnych 

formatach dostępne na komputerach i mobilnych urządzeniach przenośnych, serwisy 

streamingujące muzykę) sprawiła, że muzyka, znana niegdyś jedynie z występów na żywo 

przed publicznością, stała się towarem dostępnym dla masowego odbiorcy. Wpłynęło to na 

odbiór muzyki jako produktu, wokół którego można zaplanować szereg rozmaitych czynności 

promocyjnych o charakterze stricte komercyjnym. Takie zabiegi determinują „wolny wybór” 

konsumenta, który jest uwikłany w uwarunkowania nie tylko historyczne, lecz także rynkowe 

strategie podejmowane przez decydentów kontrolujących przemysł muzyczny.  

 Zachowania konsumentów, czyli też potencjalnych fanów, są wymuszane i poddawane 

procesom homogenizacji, ale często też mogą zaskakiwać nieprzewidywalnością i znacznie 

odbiegać od racjonalnego i przemyślanego sposobu podejmowania decyzji według zasad homo 

economicus. Czynniki te nie pozostają bez znaczenia dla wytwórni płytowych, które na 

podstawie określonych zachowań konsumenckich badają rynek i potrzeby odbiorców. 

Systematycznie zbierają informacje o konsumentach, ich zachowaniach i preferencjach. 

Wykorzystuje się do tego metody marketingu dóbr konsumpcyjnych, dzięki czemu producenci 

i koncerny muzyczne wiedzą, w którą stronę skierować swoje działania w danym momencie.  

Starania Lady Gagi z kolei można zaliczyć do tzw. działań paraartystycznych, 

charakteryzujących się ścisłym związkiem sztuki i życia. Piosenkarka poszukuje nowych 

form, dzięki którym mogłaby wyrażać własne ekspresje i zachęca do tego swoich fanów. 

Dochodzi do zacierania się granicy między artystą a „szarym człowiekiem”, a także między 

twórcą a konsumentem kultury. Założenia te nie stanowią żadnego novum, ale podkreśla to 

zmysł piosenkarki do podejmowania aktów marketingowych zrzeszających fanów. Taka 

działalność ma charakter masowy, ale jednocześnie nieoficjalny. Fani przy wykorzystaniu 

technicznych środków kultury popularnej tworzą wspólnotę poglądów i symboli, które 

stanowią opozycję kultury dominującej, mainstreamowej. Stają się wytwórcami 

współczesnego, specyficznego folkloru. 

Lady Gaga, wprowadzając ideologię za pomocą swoistego, ukrytego populizmu, 

próbuje stworzyć nową, wyzwoloną z więzów konwencji grupę społeczną, charakteryzującą 
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się różnorodnymi indywidualnościami, które staną się współczesną generacją młodzieży. 

Generacją, charakteryzującą się niezwykle pokojowym usposobieniem, brakiem agresji 

wobec innych i, chyba przede wszystkim, tolerancją wobec osób o odmiennej orientacji 

seksualnej. Generacją, która piosenkarce będzie dostarczać inspiracji do tworzenia już nie 

tylko muzyki popularnej, lecz także mody i sztuki (stąd nazwa czwartego albumu artystki 

ARTPOP).  

Komunikat jako element wywierania wpływu  

 Muzyka popularna jest jednym z tych mediów, w którym twórcy dostrzegają inspiracje 

do artystycznego wyrażania społeczno-politycznych przekonań i aktualnie panujących 

trendów. Kwestią kluczową w obrębie tego zagadnienia jest natomiast problem, na ile 

ówczesna moda czy to społeczna, kulturowa czy polityczna jest eksploatowana do zdobycia 

popularności, a na ile stanowi rzeczywisty i prawdziwy wyraz poglądów i środek służący do 

przekazania szczerego komentarza w sprawie ważnych dla wykonawcy kwestii społeczno-

kulturowych. Muzyka popularna nacechowana ideologicznie pełni kilka podstawowych funkcji 

komunikacyjnych, które można utożsamić z klasyczną teorią funkcji komunikatu językowego 

wprowadzoną przez R. Jakobsona (funkcje integracyjna, ekskluzywna, komunikacyjno-

agitacyjna, ekspresywno-emotywna, estetyczna, impresywna, fatyczna)
123

. Mimo pewnej 

specyfiki sytuacji komunikacyjnej występującej w piosence, można ją potraktować jako tekst – 

wypowiedź językową.  

 Funkcja integracyjna jest tą najbardziej podstawową w przekazie komunikacyjnym, 

szczególnie nacechowanym ideologicznie. Kolektyw, który powstaje podczas wspólnego 

słuchania muzyki, powinien przywodzić na myśl pewnego rodzaju sytuacje polityczne, jak 

masowe zebrania czy wiece. Tłum jest wtedy podatny na integracyjne apele, agitację czy 

manifestowanie silnych emocji, a przede wszystkim na manipulację przez wykorzystanie sfery 

emocjonalnej. Dotyczy to koncertów i performatywnych akcji promocyjnych, podczas których 

do uczestnictwa zapraszane są grupy fanów, wyłonione spośród milionów chętnych. Z funkcji 

integracyjnej wyrasta funkcja ekskluzywna, niezmiernie istotna z punktu widzenia 

społeczności fanowskiej, jaką są Małe Potwory. Polega ona na przynależności do danej grupy, 

w której obrębie fani wspólnie interpretują otaczający świat. W kontekście funkcji 

ekskluzywnej duże znaczenie ma również sytuacja społeczna mniejszości seksualnych i osób 
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wykluczonych społecznie. Muzyka staje się wyrazem ostrej krytyki systemu społeczno-

kulturowego, jak również polityki odpowiedzialnej poniekąd za obecny stan rzeczy. Wskazuje 

źródła patologii, co silnie angażuje fanów po określonej stronie konfliktu. 

 W teorii Jakobsona najważniejszą funkcją komunikatu językowego jest funkcja 

referencja, jednak w przypadku utworu muzycznego niosącego przekaz ideologiczny będzie to 

funkcja perswazyjno-agitacyjna. Piosenka przedstawia pewną wizję rzeczywistości 

pozajęzykowej, niosącą w sobie tropy interpretacyjne narzucane odbiorcy. Polega to zatem na 

zaprezentowaniu stosunku nadawcy do pojawiających się faktów i emocji w utworze. Wynika 

to z założenia, że muzyka popularna to przede wszystkim muzyka wokalno-instrumentalna, 

a tekst stanowi jej cechę konstytutywną – przekazuje pewne idee, prezentuje światopogląd 

artysty i jego postawę wobec życia i świata. Pojawia się element nawoływania do podzielania 

idei przyjętych przez wykonawcę, a więc agitacji, przejawiającej się zazwyczaj arbitralnym 

wyborem tematów piosenek, a także poziomem językowym utworu (słownictwo, figury 

stylistyczne, konstrukcja formalna). Taki komunikat nastawiony jest na osiągnięcie 

konkretnego efektu w rzeczywistości pozajęzykowej. W muzyce popularnej będzie on 

dodatkowo wzmocniony silnym nacechowaniem emocjonalnym, co intensyfikuje przekaz 

i widocznie oddziałuje na słuchacza.  

 W przypadku Lady Gagi nie wolno pominąć funkcji estetycznej komunikatu, 

szczególnie tej dotyczącej kreacji wizerunku. Jest to też przecież nieodłączna funkcja dzieła 

sztuki, które powinno pobudzić odbiorcę do analizy estetycznej, wzruszenia, poczucia 

spełnienia dzięki obcowaniu z dziełem artystycznym, a także edukować słuchaczy. Muzyka 

Lady Gagi ma przynieść odprężenie, ale też skłonić do pewnej refleksji nad konstrukcją 

polityczno-społeczną świata. Jej celem jest przede wszystkim wywołanie pozytywnych emocji, 

pozbawionych agresji i lęku, dających stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 

Artystka w ten sposób chce zwrócić uwagę na program społeczny zawarty w większości jej 

utworów. Pojawia się tutaj kontaminacja cech estetycznych i antyestetycznych, szczególnie 

widocznych podczas koncertów. Obok pięknych i ekskluzywnych kreacji od najbardziej 

znamienitych projektantów mody na świecie, piosenkarka prezentuje kostiumy i stroje nie 

mające wiele wspólnego z pięknem, które powinny raczej prowokować publiczność do 

skrajnych emocji. 

 Ostatnią funkcją komunikacyjną w muzyce popularnej jest funkcja fatyczna, choć 

częściowo zredukowana. Występuje ona bowiem podczas rytuału koncertu, gdzie jednym 
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z partnerów sytuacji komunikacyjnej jest tłum, który przecież nie odczuwa i nie komunikuje 

się w jednolity sposób. Jednak pojawiają się elementy rozmowy artystów z publicznością, czy 

też wykrzykiwanie przez tłum tekstów piosenek, tytułów, nazwisk wykonawców, często 

wywołane zachętą ze strony wykonawcy. Takiego typu sprzężenie zwrotne daje świadectwo 

porozumienia artysty i odbiorcy, wspólnego przeżywania koncertu i doświadczania podobnych 

emocji. Jest to również wyznacznikiem tego, czy koncert był udany, czy nie – żywa reakcja 

publiczności stanowi dowód na to, że kariera wykonawcy rozwija się w dobrym kierunku.  

 W przekazie muzycznym, szczególnie podczas koncertu, niezwykle ważnym 

elementem jest autentyczność wyrażanych emocji. Publiczność bardzo szybko bowiem 

zauważa brak zaangażowania artysty i odgrywanie wyuczonych emocji. Pojawia się wtedy 

dezaprobata scenicznych poczynań wykonawcy, bo słuchacze traktują muzykę popularną jako 

karnawał, wyjście z roli społecznej, porzucenie codzienności i doświadczenie głębokich 

przeżyć. Dlatego też zaangażowanie emocjonalne i autentyczna ekspresja zarówno ze strony 

artysty, jak i słuchacza, który intensywnie przeżywa utwór, jest niezwykle istotnym elementem 

komunikacji.  

Publiczna prywatność 

Żeby zbudować trwałą i bliską relację z fanami, piosenkarka musi pokazać swoje 

wady, słabe strony. Świadczyć to będzie o jej autentyczności, dlatego jest jedyną osobą, która 

zna hasła dostępu do swojego oficjalnego konta na Twitterze. Posty nie są więc pisane przez 

osoby trzecie – managerów ani specjalistów od mediów społecznościowych. Piosenkarka 

tweetuje często i bezpośrednio do swoich fanów. Zadaje im pytania, informuje, publikuje 

zdjęcia zza kulis ze światowych tras koncertowych. Udostępnia szczegóły z życia 

prywatnego, także te, które dotyczą jej związku z aktorem Taylorem Kinneyem. Dziękuje 

fanom za to, że są przy niej w tych dobrych i tych złych chwilach. Dzieli się swoimi 

największymi dokonaniami. Taką okazją była m.in. nominacja albumu Born This Way do 

nagrody Grammy Awards w trzech kategoriach (m.in. Album Roku) w 2011 roku. Na 

Twitterze piosenkarka napisała: „#PawsUp za to, że nasz (podkr. autorki) album został 

nominowany trzy lata z rzędu. Bez Was nigdy bym tego nie zrobiła. Razem, byliśmy 

#BornToBeBrave”
124

. Lady Gaga celowo użyła zaimka dzierżawczego „nasz”, dzięki czemu 

                                                 
124

 „#PawsUp for our album’s being nominated three years in a row. I could never do it without you. Together, 

we were #BornToBeBrave”. Lady Gaga, post na Twitterze, 1 grudnia 2011, godz. 1:49, [on-line] [dostęp: 

22.03.2012]. Dostępny w internecie: http://twitter.com/ladygaga, tłum. własne.   

http://twitter.com/ladygaga
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fani wiedzą, że ta płyta została napisana specjalnie dla nich i że istotnie jest to ich album. 

Tylko ten wpis został ponownie udostępniony 7 881 razy na całym świecie
125

! Piosenkarka 

czyta również wpisy, listy i komentarze fanów i regularnie na nie odpisuje.  

GagaVision 

Piosenkarka znalazła jeszcze jeden sposób podzielenia się z fanami własną 

prywatnością. W czerwcu 2008 roku na swoim kanale MySpace (później na YouTubie) 

opublikowała pierwszy odcinek serii dokumentującej jej drogę do sławy oraz życie codzienne 

jako gwiazdy – GagaVision. Pojawiło się aż 45 jedno- lub trzyminutowych filmów, które były 

publikowane raz w tygodniu w każdy czwartek o godz. 15 od 24 czerwca 2008 roku do 31 

marca 2009 (z jedną dwutygodniową przerwą), a następnie w kwietniu 2011 roku. Ostatni 

odcinek wyemitowano 23 stycznia 2014 roku. Seria składała się z fragmentów nagrywanych 

przez pracowników Haus of Gaga. Każdy film rozpoczynało intro będące fragmentem 

remiksu Space Cowboya
126

 do piosenki LoveGame (album The Fame). Podkładowi 

muzycznemu towarzyszyła robotyczna narracja sugerująca kosmiczne pochodzenie Lady 

Gagi: „Data gwiezdna: 2008/9 Lady Gaga została zesłana na Ziemię, aby infiltrować kulturę 

ludzką cekin po cekinie. Aktywować sondę nagrywającą. Inicjacja transmisji GagaVision. 

Zapis misji: Tydzień numer X <Tytuł odcinka>”
127

. W czterech epizodach z 2011 roku intro 

zastąpiono sekwencjami, na których widać fragmenty twarzy Lady Gagi (oczy, usta) podczas 

przygotowań do występu (makijaż). W tle słychać ponownie robotyczny głos: „Czasem 

wszystko zdaje się być takie odkrywcze, ale wiedzcie, że nie mam nic do ukrycia”
128

. Były to 

pierwsze odcinki opublikowane w kolorze i w całości wyreżyserowane oraz zmontowane 

                                                 
125

 Dane z 22 marca 2012 r.  

126
 Space Cowboy, właśc. Nick Dresti, brytyjski DJ, producent i piosenkarz, zajmujący się głównie tworzeniem 

remiksów utworów różnych artystów. 

127
 Tekst z intro do serii filmów GagaVision [on-line] [dostęp: 25.06.2013]. Dostępny w internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-cx55NpKu4. „Stardate: 2008/2009. Lady Gaga has been sent to Earth to 

infiltrate humane culture one sequin at a time. Activate camera probe. Initiate Transmission Gagavision. Mission 

Log: Week No. X. <Title of the episode>”. Tłum. własne.  

128
 Tekst z intro do serii filmów GagaVision no. 41 i następne, [on-line] [dostęp: 25.06.2013]. Dostępny 

w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=wrOYFZwmMUM. „Sometimes it all feels so revealing but 

most of all please know, there’s nothing I’m concealing”. Tłum. własne. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-cx55NpKu4
https://www.youtube.com/watch?v=wrOYFZwmMUM
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przez piosenkarkę. Reaktywacja vloga w 2011 roku miała na celu przybliżenie fanom procesu 

powstawania nowej wtedy płyty Born This Way
129

.  

Filmiki przedstawiały Lady Gagę i jej pracowników w drodze do studia, ich rozmowy, 

dzięki którym mogliśmy poznać światopogląd gwiazdy oraz jej inspiracje, przygotowania do 

występów, próby, wypowiedzi producentów, tancerzy i muzyków, a nawet niepublikowane 

fragmenty utworów. W 2012 roku piosenkarka zaczęła publikować filmiki, które częściowo 

miały zastąpić GagaVision. W sieci pojawiło się osiem epizodów MonsterVision, którego 

nazwa jest nawiązaniem do oryginalnej wersji vloga, jednak tym razem dotyczy bezpośrednio 

fanów wokalistki. Premiera poszczególnych filmów zawsze odbywała się w serwisie 

littlemonsters.com. Lady Gaga pojawiała się w towarzystwie swojej makijażystki Tary Savelo 

(oprócz odcinka trzeciego). Za pośrednictwem tej aktywności zorganizowała konkurs dla 

fanów, w którym nagrodą było nakręcenie jednego epizodu do MonsterVision. Piosenkarka 

dzieliła się więc tym, co najbardziej intymne i tym, co najbardziej intrygowało fanów – jaka 

Lady Gaga jest po koncertach i bez fleszu reflektorów. 

Tradycyjna nowoczesność 

Komunikacja z fanami odbywa się nie tylko na portalach społecznościowych 

i koncertach, lecz także w mediach tradycyjnych. 17 marca 2011 r. wyszło wydanie specjalnie 

francuskiej gazety codziennej Metro, w części poświęcone Lady Gadze. Na jednej 

z pierwszych stron opublikowano list wokalistki do fanów, mówiący o tożsamości oraz o tym, 

kim są dla niej fani: 

Małe Potwory nie są tylko fanami, tworzą pełnoprawny ruch kulturowy, istniejący 

poza muzyką pop. Oni są swoją własną religią. Są rasą pośród ludzi. […] 

uprzejmość, mobilizacja i kultura pop mogą przekroczyć granice miłości 

i akceptacji inności. Wszyscy się różnimy i to decyduje o tym, że wszyscy 

jesteśmy tacy sami. […] W tym numerze »Metro« Little Monsters zostali 

ambasadorami reprezentującymi każdy kraj na świecie. Poprosiłam fanów 

o wyszukanie, zidentyfikowanie i opisanie problemów, które dotyczą równości 

i sprawiedliwości społecznej w ich krajach. Wszystko to opatrzyliśmy grafikami, 

diagramami, komentarzami, sondażami i artykułami zainspirowanymi przez Little 
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 Patrz: Ekskluzywny wywiad przeprowadzany dla Google: Musicians@Google Presents: Google Goes Gaga, 

[on-line] [dostęp: 22.03.2012]. Dostępny w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=hNa_-

1d_0tA&feature=em-subs_digest-vrecs. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNa_-1d_0tA&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=hNa_-1d_0tA&feature=em-subs_digest-vrecs
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Monsters. Ten numer tworzy nowy sposób walki w imieniu równości i wspiera 

światową mobilizację w naszych staraniach. »Metro« i ja prosimy tych, którzy nie 

są dotknięci przez tę niesprawiedliwość, o pomoc w uświadamianiu innych oraz 

demonstrowaniu naszej ochronnej mocy i pełnego współczucia dla tych, którzy 

tego potrzebują
130

. 

Kluczem do sukcesu Lady Gagi jest świadomość podejmowanych przez nią działań. 

Punktem wyjścia była muzyka, ale nie zwykły pop, lecz pop z konkretną wiadomością. Taki, 

w który ona sama mogłaby uwierzyć, pokazać inny punkt widzenia, przełamać status quo. 

Piosenkarka chciała podbić nie tylko serca fanów, lecz także, a może przede wszystkim, ich 

umysły. Wszystko to jest środkiem do transformacji współczesnej kultury zachowań. Lady 

Gaga swoją marketingową strategię oparła na wartościach i szczytnym celu, które właściwie 

zaliczają się do tworzenia „świadomego kapitalizmu”. Fani zatem lubią nie tylko muzykę 

Lady Gagi, lecz także jej przekaz oraz doceniają działalność pozaartystyczną i tworzą więź 

z tym, co piosenkarka sprzedaje, a sprzedaje nie tylko produkt i tworzy nie tylko markę. Stara 

się przekazać swoją pasję innym, zarazić ich swoim entuzjazmem, przekonać, żeby wierzyli 

w to, co robi. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tworząc coś tylko dla zysku, nie 

zdobędzie fanów, którzy pozostaną z nią przez lata. Jest profesjonalistką w marketingu 

szeptanym i robieniu zamieszania w sieci. Nie boi się ryzyka, jakie wiąże się z większością jej 

działań. Wierzy, że tworząc muzykę, robi coś wielkiego, co stanie się sztuką. Zawsze zakłada 

stroje, które niosą w sobie jakieś znaczenie. Małe Potwory za każdym razem wnikliwie je 

analizują, a nierzadko sama wokalistka wtrąca się do tych debat, ułatwiając zrozumienie 

danego przekazu. Fani szukają więc inspiracji we wszystkim, co robi Lady Gaga, 
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 Lady Gaga écrit une lettre à ses Monstres, „Metro”, 17 maja 2011, Paryż, tłum. własne. „Les Petits Monstres 

ne sont pas que des fans, ils sont un mouvement culturel à part entière qui existe en dehors de la musique pop. Ils 

sont leur propre religion. Ils sont une race parmi la race humaine. [...] la gentillesse, la mobilisation et la culture 

pop peuvent repousser les frontières de l’amour et de l’acceptation de la différence. Nous sommes tous 

différents, et c’est en cela que nous sommes tous pareils. [...] Dans ce numéro, j’ai nommé des Monstres 

ambassadeurs pour représenter chaque pays Metro à travers le monde. Je leur ai demandé de faire des 

recherches, de rédiger et d’identifier quels problèmes concernant l’égalité et la justice sociale touchent leur pays. 

Nous y avons ajouté des graphiques, des diagrammes, des commentaires, des sondages et des articles inspirés et 

génères par les Petits Monstres. Ce numéro crée une nouvelle approche de la lutte pour l’égalité, et il encourage 

la mobilisation mondiale à travers nos combats. Metro et moi demandons à tous ceux qui ne sont pas touches par 

ces injustice qu’ils nous aident à sensibiliser les autres à cette réalité et à démontrer notre puissance protectrice et 

pleine de compassion envers ceux qui en ont besoin”. 
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a jednocześnie są dumni, że mogą należeć do społeczności wyznaczającej współczesne 

trendy, nie tylko muzyczne, lecz także modowe, internetowe oraz koncertowe.  

Za kulisami sławy 

W 2011 roku HBO wyemitowało film dokumentalny Lady Gaga Presents: The 

Monster Ball Tour at Madison Square Garden zawierający relację z koncertu, a także zza 

kulis przed i w trakcie wydarzenia. Obraz pokazuje, jak wielkiej presji poddana jest 

piosenkarka i jak silne emocje przeżywa w związku z tym. Przed wejściem na scenę widzimy 

silnie szlochającą artystkę, która zwierza się makijażystom ze swoich obaw: 

Wiesz, czasami czuje się jak przegrany. To szalone, jesteśmy w Madison Square 

Garden, ale ja ciągle czuję się, jak ten lamus ze szkoły średniej. Muszę zebrać się do 

kupy, muszę wziąć się w garść i każdego ranka mówić sobie, że jestem 

supergwiazdą, żeby przeżyć ten dzień i być dla moich fanów tym, kim oni 

potrzebują, żebym była
131

. 

Koncert był częścią trasy Monster Ball Tour. Każda z tras koncertowych Lady Gagi 

zawiera w nazwie słowo „ball”
132

 ze względu na konotacje z zabawą, radością, tańcem. Ma to 

swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości — jej koncerty są bowiem niezwykle głośną, 

przeogromną imprezą kostiumową. Większa część widowni zazwyczaj jest ubrana 

w najsłynniejsze kreacje Lady Gagi z teledysków lub występów telewizyjnych. Co więcej, 

piosenkarka lubi prowadzić długie dialogi z publicznością. Często przemyca pewne szczegóły 

o własnych obawach i nadziejach. Namawia fanów do tego, by kochali siebie nawzajem 

i walczyli z własnymi lękami, które paraliżują ich działania. Chce też, by publiczność przede 

wszystkim dobrze się bawiła i by nie było to doświadczenie jednostkowe, lecz kolektywne. 

Podobna sytuacja ma miejsce on-line w serwisie littlemonsters.com. Tam też fani mają 

tworzyć wspólnotę, która zawsze wesprze swoich członków w potrzebie, a nie oderwane od 

siebie byty. Żeby fani rzeczywiście mogli się ze sobą komunikować, czat serwisu na żywo 

tłumaczy wiadomości na 57 języków.  
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 Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden, reż. L. Gibson, listopad 2011. 

“I just sometimes feel like a looser, you kno. It’s crazy because we’re in NY Garden and I still sometimes feel 

like a loser kid in high school and I just have to pick myself up and tell myself that I'm a superstar every morning 

so that I can get through this day and be for my fans what they need for me to be”. Tłumaczenie własne.   

132
 The Fame Ball Tour, The Monster Ball Tour, The Born This Way Ball Tour.  
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Lady Gaga elementem reprodukcji kulturowej 

Lady Gaga zachęcała fanów do podejmowania wspólnych inicjatyw, organizując 

minikonkursy na littlemonsters.com. Jednym z nich było zaprojektowanie emotikon, które 

następnie zostaną wykorzystane w czacie serwisu. Wszystkie zaproponowane prace pojawiały 

się na tzw. tablicy, czyli stronie głównej, żeby inni członkowie społeczności mogli je 

„polubić” lub skomentować. Ten i inne podobne projekty z pewnością aktywizowały fanów 

do uczestnictwa, dlatego społeczność nie pozostała bierna. Jednak fani często aktywizowali 

siebie nawzajem organizując własne, oddolne akcje. Jedną z nich było wideo nakręcone 

z okazji 24 urodzin artystki przez Ryana Jamesa Yezaka z Los Angeles w 2010 roku. Młody 

zapalony filmowiec poprosił fanów o to, by przysyłali krótkie filmiki z życzeniami 

urodzinowymi dla Lady Gagi. Chłopak zebrał 128 wiadomości filmowych z całego świata, 

które zmontował w 10-minutowy film
133

. Wideo dotarło do Lady Gagi, która natychmiast 

umieściła link do niego na swoim Twitterze. Inną akcją była Dear Mother Monster Project
134

, 

zorganizowana przez trzy siedemnastoletnieletnie dziewczyny z Bostonu, które zwróciły się 

do fanów z prośbą o wysyłanie listów, w których opiszą, jaki wpływ Lady Gaga miała na ich 

życie. Akcja została zorganizowana w serwisie Tumblr. Fani wysyłali wiadomości pełne 

miłości i oddania dla swojej idolki, niektórzy zawierali również wyjaśnienia, czemu 

piosenkarka jest dla nich tak ważna. Wizualizacja projektu pojawiła się również w serwisie 

YouTube, gdzie w komentarzu wokalistka zaprosiła autorki na koncert z trasy Born This Way 

Ball oraz za kulisy.  

Lady Gaga udowodniła, że ważne są zarówno te doświadczenia przeżyte razem na 

żywo, jak i te, które mają miejsce on-line. Włożyła bowiem ogrom pracy w to, żeby jej fani 

mogli być blisko niej i czuć, każdy z osobna, z nią więź. Musiała być pewną tego, gdzie może 

znaleźć swoich fanów, a następnie zaangażować ich i być dla nich osiągalną. W ten sposób 

piosenkarka balansuje na granicy bycia Królową Pop a zwykłą śmiertelniczką, z którą można 

nawiązać relację.  

                                                 
133

 Happy Birthday Lady Gaga Biggest Fan Made Video Ever, zamieszczone na YouTube.com przez 

RyanJamesYezak, 25 marca 2010, [on-line] [dostęp: 22.03.2013]. Dostępny w internecie: 

http://youtu.be/3Q7CKmeaOuM. 

134
 Dear Mother Monster: A Thank You from All Your Fans, zamieszczone przez GCMsPiCeS, 30 lipca 2012, 

[on-line] [dostęp: 22.03.2013]. Dostępny w internecie: http://youtu.be/1T689elZ4Uc.  

http://youtu.be/3Q7CKmeaOuM
http://youtu.be/1T689elZ4Uc
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Rozdział XIII. It doesn’t matter if you love him135 – społeczność 
gejowska 

 Lady Gaga czuje silne pokrewieństwo ze społecznościami LGBT, a szczególnie 

z gejami. Na początku swojej kariery często grywała w gejowskich klubach w Nowym Jorku. 

Była wtedy jeszcze nikomu nieznaną artystką, ale miała bardzo duże wsparcie ze strony 

gejów.  

Punktem zwrotnym w mojej karierze była społeczność gejów. Mam wielu fanów-

gejów, którzy są wobec mnie niezwykle lojalni i zawsze podnosili mnie na duchu. 

Zawsze będą przy mnie, a ja zawsze będę przy nich. Zgromadzenie fanów nie jest 

łatwą rzeczą…[…] Moja miłość do fanów-gejów jest czysta i autentyczna. Od 

początku mnie wspierali i pozwalali mi czuć się częścią walki, którą prowadzą
136

. 

Szczególne uczucia, którymi Lady Gaga darzyła gejów, przyczyniły się do 

wykorzystania popularności do zwalczenia problemu nietolerancji i nierówności społecznej. 

Wokalistka popierała zawieranie małżeństw homoseksualnych, debatowała na temat 

wyłączenia gejów z poboru do wojska, razem z Cyndi Lauper
137

 wzięła udział 
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 Fragment tekstu utworu Born This Way. Lady Gaga, Born This Way, [dokument dźwiękowy], Warszawa 

2011, 1 płyta CD. 

136
 J. Vena, Lady Gaga On Success: The Turning Point for Me Was the Gay Community, rozm. przepr. 

J. Vena, MTV News, 7 maja 2009, [on-line] [dostęp: 22.03.2011). Dostępny w internecie:  

http://www.mtv.com/news/articles/1610781/lady-gaga-on-success-turn. 

 „The turning point for me was the gay community. I’ve got so many gay fans and they’re so loyal to me and 

they really lifted me up. They’ll always stand by me and I’ll always stand by them. It’s not an easy thing to 

create a fan base… […] My love for my gay fans is just pure, authentic love for them as supporters of me from 

the beginning, and me feeling connected to their struggles as someone who is a part of their fight”. Tłumaczenie 

własne.  

137
 Cynthia Ann Stephanie Lauper (ur. 22 czerwca 1953 w Nowym Jorku) – amerykańska wokalistka, 

kompozytorka, producentka i aktorka, aktywistka na rzecz praw dla społeczności LGBT. Jej solowy debiutancki 

album She’s So Unusual został wydany w 1983 roku i przyniósł duży sukces komercyjny. Od 1989 roku Lauper 

wydała dziewięć albumów studyjnych. Od trzydziestu lat działa społecznie, szczególnie w sprawie praw dla 

gejów i trasseksualistów w Stanach Zjednoczonych. Jej działalność charytatywna została zauważona w 2013 

roku, kiedy prezydent Barack Obama zaprosił piosenkarkę jako gościa specjalnego na swoją drugą ceremonię 

inauguracyjną. W tygodniku The Time Lauper napisała laudację na cześć Lady Gagi: „Ludzie zapominają, jaka 

jest młoda. Przypomnijcie sobie, jak sami mieliście 24 lata. Na pewno jest jej ciężko z tak ogromną sławą. 

Nagrała dwa albumy, a już ma ogromny wpływ na innych artystów, inspirując ich do większej odwagi. Gdy 

robiłam z nią wywiad, poczułam, że opada ze mnie kurz. Wreszcie sama przestałam się czuć jak dziwak. Gaga 

http://www.mtv.com/news/articles/1610781/lady-gaga-on-success-turn
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w charytatywnej akcji marki kosmetycznej MAC Cosmetics przeciw HIV. Zwróciła się 

w kierunku osób wykluczonych społecznie i dręczonych, niezależnie od tego, czy były 

homoseksualistami czy nie. Sama często spotykała się z wyzwiskami, co niekorzystnie odbiło 

się na jej ocenach oraz negatywnym postrzeganiu szkoły. Dzięki temu Lady Gaga mocno 

związała się ze swoimi fanami, którzy traktują ją jako jedną z nich.  

Nazywano mnie naprawdę okropnie, bezczeszczono mnie na głos wśród ogromnego 

tłumu i w pewnym momencie ucierpiała na tym moja praca w szkole. Nie chciałam 

chodzić na lekcje. W szkole średniej byłam piątkowym uczniem, ale pojawiło się 

kilka elementów, które nie pozwalały mi skupić się na lekcjach, ponieważ cały czas 

byłam skrępowana. Wstydziłam się tego, kim jestem
138

. 

To zabawne, bo niektórzy moi przyjaciele z Nowego Jorku przyszli zobaczyć mój 

występ. I powiedzieli: »Gaga, wszyscy twoi fani są nieprzystosowani. To są te 

dzieciaki, z których śmieją się w szkole. Dziwacy, artyści, ci źli.« I ja to uwielbiam, 

ponieważ sama taka byłam. Jesteśmy wszyscy razem i oni to czują. To nasz mały 

świat
139

. 

Kolejne rozdziały przedstawią szczegółową analizę działalności marketingowej 

artystki dotyczącej m.in. dyskursu homoseksualnego w jej twórczości.  
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Rozdział XIV. Społeczny aktywizm w funkcjach marketingowych 

Lady Gagę, ze względu na jej muzyczną i pozamuzyczną aktywność, można zaliczyć 

do tej grupy artystów, która jest trwale zaangażowana w działalność społeczną. W jej tekstach 

i programie artystycznym przeważają krytyka systemu kapitalistycznego i społecznego. 

Aktywnie walczy o prawa dla mniejszości seksualnych, co stało się jednym z głównych 

punktów jej systemu wartości. Przedstawia zatem kapitalizm jako system nieudolny, który 

zezwala na zinstytucjonalizowanie społecznej ekskluzji czy to polityczno-gospodarczej, czy 

też kulturowej. Lady Gaga jest też obecna w audycjach wyborczych partii i kandydatów 

politycznych na urzędy publiczne. Legitymizuje danego przedstawiciela władz, dzięki czemu 

zyskuje on sankcję istotności medialnej.  

Muzyka Lady Gagi została więc wykorzystana jako quasi-przekaz polityczny. 

Relatywna łatwość odbioru i powszechność różnorodnych form muzycznej ekspresji sprawiają, 

że twórczość artystów będących przedstawicielami muzyki pop jest niezwykle atrakcyjna dla 

reprezentantów elit politycznych. Z tego względu również politycy sięgają po pewnego rodzaju 

wsparcie w postaci ikon muzyki pop czy rock, a także starają się wykorzystywać utwory 

muzyczne do ilustrowania swoich tez. Przy okazji dokonuje się socjalizacja wartości 

charakterystycznych dla danego systemu politycznego. Elementy zaangażowania politycznego 

pojawiły się również w karierze Lady Gagi, która dwukrotnie była gościem Białego Domu. 

6 grudnia 2012 roku piosenkarka wzięła udział w spotkaniu z pracownikami administracji 

Baracka Obamy, podczas którego omawiano możliwości przeciwdziałaniu przemocy, 

szczególnie w stosunku do społeczności LGBT. Istotność tego zagadnienia zależy nie tylko od 

prób zmiany pewnych postaw i wzorców społecznych, lecz także ma swoje źródło w realnym 

problemie istniejącym w amerykańskich szkołach. Według danych statystycznych 

udostępnionych przez Biały Dom aż jedna trzecia uczniów, czyli ponad 13 milionów 

nastolatków, jest prześladowana ze względu na odmienną orientację seksualną
140

. Lady Gaga 

współpracuje z pracownikami rządowej administracji nad kampanią przeciwdziałającą 

dręczeniu fizycznemu i psychicznemu homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów. 

Ponadto chcąc bardziej zaangażować się w życie polityczne Stanów Zjednoczonych, domaga 

                                                 
140

 Patrz: The White House, Office of the Press Secretary, President and First Lady Call For a United Effort to 

Address Bullying, 10 marca 2011, [on-line] [dostęp: 22.05.2013]. Dostępny w internecie: 

 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/10/president-and-first-lady-call-united-effort-address-

bullying. 
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się prawnych uregulowań wobec omawianych kwestii. Z całą pewnością było to istotne 

wydarzenie zarówno w karierze wokalistki, jak i z punktu widzenia współczesnej polityki 

Stanów Zjednoczonych.  

Po raz drugi piosenkarka wystąpiła dla prezydenta Stanów Zjednoczonych na 

koncercie w Białym Domu 22 stycznia 2013 roku. Występ piosenkarki otworzył bal 

inauguracyjny dla pracowników Białego Domu. Lady Gaga wykonała cztery utwory, z czego 

jeden w duecie z Tony’m Bennettem
141

 The Lady Is a Tramp, natomiast piosenkę Born This 

Way zadedykowała Barackowi Obamie. Wszystkie piosenki w pewien sposób miały odnosić 

do walki o prawa dla osób związanych ze środowiskami homoseksualnymi (The Edge of 

Glory, Yoü and I). Ponownie była to próba manifestacji realnego wpływu na decyzje Rządu 

Stanów Zjednoczonych.  

Z punktu widzenia ludzi zajmujących się polityką kultura muzyki pop jako kultura 

idola stanowi niezwykle ważny czynnik, decydujący poniekąd o tym, że grupy polityczne 

pragną być kojarzone w danymi wykonawcami. Znany i szanowany muzyk może wskazywać 

wzorce atrakcyjne dla danej grupy społecznej, czy też społeczeństwa jako całości 

i upowszechniać je wśród młodych obywateli. Muzyka wspomaga proces kreowania 

i podtrzymywania tożsamości nastolatków i młodzieży, a także ogranicza bunt generacyjny. 

Pozyskiwanie medialnych celebrities, szczególnie tych zaangażowanych politycznie lub 

głoszących określone programy społeczne, ma na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku, 

w tym przypadku prezydenta, oraz udowodnienie wyborcom, że ludzie elit politycznych są 

godni zaufania. Co więcej, jest to wyraźny sygnał dla elektoratu młodego pokolenia, że dana 

osoba publiczna zna potrzeby swoich wyborców i potrafi się odnaleźć w nietypowej dla 

polityka sytuacji, czyli w kontekście popularnej muzyki rozrywkowej, skierowanej do 

młodego odbiorcy. Zarówno politycy, jak i artyści korzystają ze sprzężenia zwrotnego, 

łączącego publiczność, złożoną głównie z młodzieży, ze sztuką popularną. 

                                                 
141

 Tony Bennett (właśc. Anthony Dominick Benedetto) – amerykański wokalista jazzowy. Swoją karierę 

rozpoczął w połowie lat 50., kiedy nagrał swój pierwszy wielki przebój Because of You. (1958). Bennett i Lady 

Gaga planują wydać wspólną płytę z utworami jazzowymi (przewidywany termin premiery najprawdopodobniej 

nastąpi w połowie 2014 roku).  
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Zaangażowanie społeczne 

Piosenkarka nieraz udowodniła, że zrobi wiele, by o niej mówiono. Tak też było 

w 2010 roku podczas MTV Video Music Awards, gdzie pokazała się w osławionej sukience 

z surowego mięsa. Tego wieczoru artystka otrzymała aż 8 statuetek, w tym najważniejszą 

nagrodę – Wideo Roku (Video of the Year), ustanawiając tym samym drugą najwyższą 

wygraną w ciągu jednej nocy. Jednak nie o tym mówiono jeszcze długo po ceremonii. 

Magazyn Time zakwalifikował niecodzienny strój piosenkarki do 10 Najważniejszych 

Modowych Komunikatów 2010 roku
142

. Mięsna sukienka nie miała tylko szokować. Lady 

Gaga znana przecież jako entuzjastka społeczności gejów, użyła sukienki, aby zwrócić uwagę 

publiczności na sprawę uchylenia polityki „Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT) w armii Stanów 

Zjednoczonych, która zabraniała gejom, lesbijkom i osobom biseksualnym zaciągania się do 

wojska. Piosenkarka wielokrotnie wypowiadała się w tej sprawie
143

. Kilka miesięcy przed 

MTV Video Music Awards ustawa trafiła do Izby Senatu Stanów Zjednoczonych, która miała 

przeprowadzić głosowanie nad jej uchyleniem. Zakładając sukienkę z mięsa, artystka chciała 

wygłosić nieme oświadczenie, wykorzystując przy okazji nagrody, które tego wieczoru 

zdobyła.  

Moda, jako ważny element zarówno współczesnej kultury konsumpcyjnej, jak i epoki 

ponowoczesności, przejawia się często histerią i przesadą. Bycie modnym oznacza 

„włączenie się w estetyczną grę skupioną na hedonizmie, przyjemności i widowisku”
144

. Styl 

ubierania stał się dominującym i najprostszym sposobem ekspresji i wyrażania własnej 

tożsamości. Ten aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ młodzież nie inwestuje w modę 

zupełnie bezkrytycznie i pasywnie. Przeciwnie, odzież zyskuje nowe znaczenia, dzięki 

łączeniu poszczególnych elementów. Pojawia się fragmentaryzacja masowych tożsamości
145

 

spowodowana przesytem symbolizacji mody, co jednocześnie prowadzi do zacierania się 

granic międzygrupowych. Ponadto, wzrasta możliwość interpretacji ubioru. Młodzi ludzie 

chętnie wykorzystują pojawiające się trendy i starają się za nimi nadążyć. Pomysły czerpią 

głównie z programów telewizyjnych, prasy i muzyki. W tym częściowo zaślepionym pędzie 
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za idolami pop kultury, fani nie zawsze są świadomi ideologii, do której odnoszą się 

poszczególne elementy ubioru. Lady Gaga miesza bowiem kulturowe znaki, za każdym razem 

coraz bardziej je nawarstwiając, przez co tracą one swoje znaczenie, a najważniejszym 

aspektem staje się widowisko.  

Sukienka z surowego mięsa miała pokazać to, co każdy człowiek ma pod spodem, 

niezależnie od koloru skóry, religii czy poglądów. Lady Gaga chciała uzmysłowić światu, że 

wszyscy jesteśmy stworzeni z ciała i kości. W jednym z wywiadów nakręconych tuż po 

imprezie wyjaśniła, że przyczyną założenia kontrowersyjnego stroju była rządowa presja 

wywierana na jej przyjaciołach gejach
146

. Nietypowa kreacja nie była jedynym głosem Lady 

Gagi w sprawie dyskryminacji gejów w armii Stanów Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem 

ceremonii piosenkarka wkroczyła na biały dywan w renesansowej czerwono-złotej sukni 

projektu Alexandra McQueena
147

 i diademem ze złotych piór w towarzystwie czterech 

weteranów wojennych, którzy byli członkami grupy Servicemembers Legal Defense 

Network
148

, optującej za zniesieniem DADT. Lady Gaga opłaciła również miejsca dla 

żołnierzy w rzędzie tuż za nią w Los Angeles Nokia Center, gdzie odbywała się ceremonia 

MTV Video Music Awards. Jej apel został zauważony — na posty piosenkarki na Twitterze 

osobiście odpowiedział ówczesny Przewodniczący Senatu Harry Reid, natomiast 22 grudnia 

2010 roku prezydent Obama podpisał uchylenie ustawy DADT. Oczywiście, mięsna sukienka 

nie była bezpośrednią przyczyną decyzji senackiej, jednak piosenkarka poruszyła świat, aby 

dyskutował o tym problemie. Co więcej, strój stał się również symbolem praw gejów. Lady 

Gaga apelowała tym samym o zmianę dyskryminującego prawa w sprawie ważnej dla niej 
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samej i jej homoseksualnej społeczności fanów. Takie inicjatywy świadczą o ogromnym 

wpływie artystki na współczesną kulturę, nie tylko muzyczną.  

Fundacja Born This Way 

Kultura muzyki pop ma silne cechy stereotypowości i schematyzmu, ale odwołuje się 

jednocześnie do archetypu wolności, swobody twórczej, nieskrępowanej żadnymi barierami. 

Wydaje się, że Lady Gaga swoją ofertę artystyczną, zaangażowaną ideologicznie, kreuje na 

dwa sposoby – po pierwsze śpiewa utwory o nacechowanych ideologicznie tekstach, a po 

drugie – jest aktywną działaczką społeczną, usiłującą przekształcić istniejący porządek 

społeczny. Przez odwołanie do obu tych form działalności, piosenkarka dąży do redefinicji 

społecznego status quo za pomocą sztuki, którą postrzega jako swego rodzaju absolut, punkt 

odniesienia.  

Zaangażowanie piosenkarki w krytykę współczesnego społeczeństwa i silny przekaz 

ideologiczny wynikają z przekonania o konieczności bliskości sztuki wobec aktualnych 

wydarzeń kulturowych i społecznych. Co więcej, stanowi manifestację oczekiwań ludzi 

żyjących w określonych warunkach społecznych. Dlatego Lady Gaga traktuje sztukę jako 

część codzienności, wynikającą z realnych potrzeb, a więc jako produkt codziennego użytku. 

Dzięki promowaniu produktów-utworów piosenkarka może przekazywać swoją wizję świata. 

Zaangażowanie osobiste ogrywa niezmiernie ważną rolę w odbiorze komunikatu – 

publiczność odczuwa realne zainteresowanie ważnymi dla niej sprawami, co również wpływa 

na kreowanie i utrwalanie postaw.  

Po samobójstwie jednego z fanów Lady Gagi, czternastoletniego geja Jamey’ego 

Rodemeyera
149

, piosenkarka obiecała innym fanom, że spotka się z prezydentem Barackiem 

Obamą w sprawie prześladowań w szkole. Okazało się jednak, że należy zmienić nie tylko 

prawo w związku z tym, lecz także kulturę. W listopadzie 2011 roku Lady Gaga założyła 
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 Jamey Rodemeyer, pochodzący z Nowego Jorku był znany ze swojej aktywności na YouTubie, gdzie 
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fundację charytatywną Born This Way Foundation
150

, która ma udzielać pomocy 

psychologicznej młodym ludziom w budowaniu pewności siebie, zapobieganiu prześladowań, 

a także wspierać ich podczas szukania pracy. Fundacja zawiązała umowy partnerskie 

z Uniwersytetem Harvardu, the California Endowment
151

 i Fundacją MacArthur
152

. 

Dyrektorem projektu została matka Lady Gagi, Cynthia Germanotta. Projekt Born This Way 

miał szerzyć życzliwość oraz odwagę do przeciwstawienia się trudnościom życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem prześladowań i wykluczenia społecznego. Oficjalne otwarcie 

Fundacji nastąpiło w lutym 2012 roku na Uniwersytecie Harvardu. Na ceremonii pojawili się 

tacy celebryci, jak Oprah Winfrey czy Kathleen Sebelius, sekretarz do spraw zdrowia 

i zasobów ludzkich gabinetu Baracka Obamy. 

A Body Revolution 2013 

 Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację była akcja „A Body Revolution 

2013”, która zachęcała młodych do akceptacji własnego ciała w dobie globalnego dyskursu 

chorobliwej chudości, pokracznie rozumianego piękna i wiecznej młodości. Ten pewnego 

rodzaju internetowy performance zapoczątkowała sama Lady Gaga, zakładając profil 

o nazwie „A Body Revolution 2013” na littlemonsters.com, a następnie za jego 

pośrednictwem publikując swoje zdjęcia w bieliźnie i bez makijażu, opatrzone komentarzem: 

„Bulimia i anoreksja od kiedy miałam 15 lat. Ale dziś dołączam do BODY REVOLUTION. 
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MacArthur Fellowship wynosi 625 tys. dolarów wypłacanych przez 5 lat. Do tej pory wyróżnienie przyznano 

756 osobom, w tym prof. Leszkowi Kołakowskiemu i Jerzemu Grotowskiemu. 
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Żeby inspirować odwagę i wzbudzić trochę p$eprz*nego współczucia”
153

. W komentarzu pod 

zdjęciami natomiast dodała: „Moja mama i ja stworzyłyśmy Fundację BORN THIS WAY 

z jednego powodu: »żeby wspierać odwagę«. Ten profil jest przedłużeniem tego marzenia. 

Bądźcie odważni i świętujcie z nami wasze »wytknięte wady«, jak chciałoby społeczeństwo. 

Może nasze wady staną się sławne i dzięki temu przedefiniujemy to, co zwykło określać się 

jako haniebne”
154

. Prostym gestem Lady Gaga dodała fanom odwagi do tego, żeby również 

dzielili się swoimi problemami dotyczącymi akceptacji własnego ciała. W efekcie na portalu 

pojawiły się tysiące zdjęć niedoskonałych ciał, pełnych blizn, nierzadko też 

„wybrakowanych” (zdjęcie przedstawiające dziewczynę na wózku inwalidzkim z jedną nogą), 

pod którymi jednak znalazły się komentarze pełne współczucia, wsparcia i chęci pomocy. 

Niektóre zdjęcia fanów Lady Gaga opublikowała na littlemonsters.com za pośrednictwem 

profilu Fundacji Born This Way lub A Body Revolution 2013.  

W ciągu zaledwie kilku godzin „A Body Revolution 2013“ urosło do rangi 

międzynarodowego performansu. Za pomocą paru zdjęć piosenkarka postanowiła wyjaśnić 

fanom, że każdy z nich powinien czuć się komfortowo i pewnie we własnym ciele, 

niezależnie od tego, czy jest zgodne ze standardami kreowanymi przez media. Co więcej, 

fenomen tego wydarzenia polega na tym, że w całości odbyło się przez internet. Lady Gaga 

stworzyła zatem dynamiczną platfomę nowych mediów opartą na zasadzie działania znanych 

dotąd serwisów, takich jak Twitter, Facebook czy YouTube, i utorowała drogę do nowej 

formy komunikacji między celebrytą a jego publicznością. Za pomocą internetu zmieniła 

sposób interakcji fanów z  idolem, a także między nimi samymi. „A Body Revolution 2013“ 

pokazało, jak bardzo możliwości sieci ewoluowały i ułatwiły nawiązywanie 

międzynarodowych dyskusji. Kampania została oparta na tekstach kultury stworzonych przez 

Lady Gagę i jej fanów i stała się dyskursem teraupeutycznym dla jednostek wykluczonych 

społecznie.  

                                                 
153

„Bulimia and anorexia since I was 15. But today I join the BODY REVOLUTION. To inspire bravery and 

BREED some m$therf*cking COMPASSION”. Tłum. własne. Lady Gaga, post na littlemonsters.com, 25 

września 2012, [on-line] [dostęp: 25.09.2012]. Dostępny w internecie: 

https://littlemonsters.com/post/5061bde86d1be6f92e0014f2/comment/_5160ce634f5cf18a16000065. 

154
 „My mother and I created the BORN THIS WAY FOUNDATION for one reason: »to inspire bravery«. This 

profile is an extension of that dream. Be brave and celebrate with us your »perceived flaws«, as society tells us. 

May we make our flaws famous, and thus redefine the heinous”. Ibidem. 
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Brave Stamp 

Inną popularną akcją był #BRAVEStamp – ogólnokrajowe wezwanie do działań na 

rzecz promowania równouprawnienia wśród młodzieży Stanów Zjednoczonych, zdrowia 

psychicznego i życzliwości. Akcja rozpoczęła się 23 sierpnia 2013 roku i polegała na 

udostępnianiu przez fanów tzw. #BRAVEStamp, czyli zdjęć tatuaży lub stempli na ciele. 

Odbywała się za pośrednictwem platformy crowdrise.com, dzięki której Fundacja pozyskuje 

środki na cele charytatywne. Ideą tej kampanii było zbudowanie poczucia przynależności oraz 

zachęcenie fanów do zaakceptowania własnego ciała i własnej osobowości. Jednym z jej 

elementów była trasa Born Brave Bus, czyli autokaru, w którym osoby borykające się 

z problemami nietolerancji mogły uzyskać pomoc specjalistów. Uczestnicy musieli uzupełnić 

zdanie „Jestem odważny dla…”, które powinno zostać napisane w dowolnym miejscu na 

ciele. Następnie zdjęcie z sentencją było wstawiane na stronę crowdrise.com jako profilowe 

danej osoby. Fani udostępniali je znajomym z prośbą o wpłacanie pieniędzy na rzecz Fundacji 

Born This Way. Każda kwota przekazana na ten cel jest przypisana do konkretnego profilu 

fana. Zebrane fundusze są przeznaczane na paliwo, żeby Born Brave Bus mógł kontynuować 

trasę. Za każde 30 dolarów fani brali udział w konkursie, w którym do wygrania była 

wycieczka na ceremonię MTV Video Music Awards. Szansę na wygraną rosną czterokrotnie, 

jeśli zbierze się 120 dolarów. Ponadto wśród nagród znajdują się perfumy Fame, gadżety ze 

sklepu Barney New York, iPody z listą odtwarzania przygotowaną przez Lady Gagę.  

 Piosenkarka w prosty, ale skuteczny sposób zbierała fundusze na Fundację, a także 

integrowała fanów, budowała swoją tożsamość i wiarygodność oraz zdobywała zaufanie 

publiczności. Little Monsters bardzo chętnie biorą udział w tego typu kampaniach po 

pierwsze zachęceni nagrodami, a po drugie – dzięki poczuciu misji. W ten sposób mogą 

pomóc zarówno sobie, jak i innym. Takie działania mają na celu budowanie 

samoświadomości oraz szerzenie tolerancji wśród młodych ludzi, nie tylko w stosunku do 

homoseksualistów, lecz także do osób o innym kolorze skóry, innych poglądach, 

zainteresowaniach, czy po prostu nietypowym wyglądzie. Lady Gaga przemieniła swoich 

fanów w ewangelistów, którzy wychwalają produkt,. Armia Małych Potworów została 

zainspirowana do tego, żeby zmieniać świat. Fanom niewątpliwie pomaga również fakt, że 

piosenkarka szczerze wierzy w to, co robi i się z tym identyfikuje.  
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Rozdział XV. Little Monsters nowym ruchem społecznym 

Teksty piosenek Lady Gagi, szczególnie te pochodzące z drugiej i trzeciej płyty 

(kolejno The Fame Monster i Born This Way) przedstawiają perspektywę jednostki borykającej 

się z przeciwnościami, które pojawiają się w jej życiu społecznym. Co najmniej połowa singli, 

które znalazły się na amerykańskich i europejskich listach przebojów (Paparazzi, Poker Face, 

Beautiful, Dirty, Rich, Bad Romance, Alejandro, Born This Way, Judas), jest wyrazem 

społecznego zaangażowania piosenkarki, krytykującej współczesne społeczeństwo 

postindustrialne. Bardzo często Lady Gaga porusza kwestię funkcjonowania człowieka i jego 

problemów. Widać znaczny nacisk na zagadnienie potrzeby społecznego uznania. Jednostka 

uwikłana jest w ograniczające ją konteksty społeczne, wymuszające konformizm (utwór Hair), 

a także narzucające jedyny słuszny model zachowań społecznych, który jednocześnie je 

uniformizuje, nie licząc się z potrzebami człowieka. Społeczeństwo zatem stanowi siłę 

ograniczającą i represjonującą człowieka, wymuszającą uległość. Podmiotem słów piosenek 

jest zazwyczaj Lady Gaga, która chce przez to przekazać, że jest taka sama jak jej fani, 

przeżywa podobne emocje i doświadczenia. Dzięki temu jej wielbicielom łatwiej jest się z nią 

utożsamić. Piosenkarka przedstawia jasny program zmian, które wyzwolą jednostkę, 

powstrzymają atrofię więzi międzyludzkich i sprawią, że społeczeństwo nabierze wymiaru 

wartości pozytywnej. Większość tekstów nacechowanych ideologicznie oparta jest na silnej 

emocjonalności przekazu tekstowego i na metaforach odwołujących się do doświadczeń 

znanych każdemu z życia codziennego, czyli przeżyć uniwersalnych, które podziela zarówno 

odbiorca, jak i muzyk. Lady Gaga konsekwentnie wytyka nierówności społeczne i ograniczony 

dostęp obywateli do różnego rodzaju świadczeń. Teksty utworów nie podważają jednak 

ideałów młodzieżowych – buntu międzypokoleniowego i wolności. Mimo silnej ideologizacji 

niektórych przekazów, piosenkarka wpisuje się w nurt społeczeństwa konsumpcyjnego, 

nastawionego na kupowanie i pożądanie dóbr materialnych, a nawet do tego poniekąd 

nawołuje (chociażby światowa promocja perfum Fame).  

  Działania społeczne Lady Gagi tworzą pewną strukturę powiązań z fanami, wśród 

których tworzy się zalążek nowego ruchu społecznego z już dość dobrze wykształconym 

przywództwem typu charyzmatycznego. To właśnie sam program artystyczny piosenkarki, 

wokół którego ogniskuje się przekaz treściowy, będzie nośnikiem ideologicznym. Zasadnicze 

znaczenie będą miały fankluby, zrzeszające jej wielbicieli, konstytuujące centra dyskusyjne, 

które są zazwyczaj bardzo pomocne w formowaniu i podtrzymywaniu platformy ideologicznej, 
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w propagowaniu muzyki, co świadczy o tym, że grupy fanowskie stanowią użyteczny ośrodek 

marketingowy i promocyjny (korespondencja, materiały promocyjne, katalogi, ulotki, 

zaproszenia, zdjęcia, najnowsze informacje dotyczące idola). Ruch, który tworzy się pod 

przewodnictwem Lady Gagi, nie jest nastawiony na zdobycie władzy, ani na rekrutację elit 

politycznych. W takim przypadku można mówić o organizacji członkowskiej, określanej jako 

party on the ground
155

. Piosenkarce i jej społeczności Little Monsters najbliżej jest do ruchu 

społecznego nowego paradygmatu. Polega on na wysiłku grupy osób, ukierunkowanym na 

zmianę lub na podtrzymanie obecnie istniejącego status quo.  

 Ruch społeczny powstaje w sytuacji, kiedy pewna zbiorowość uświadamia sobie, że 

znajduje się w nieuprzywilejowanej pozycji w obrębie systemu społecznego. W konsekwencji 

usiłuje ona wyrazić swoje żądania i dąży do redefinicji porządku społecznego. Podstawą 

takiego ruchu zazwyczaj jest konflikt związany ze społeczną kontrolą głównych wzorców 

kulturowych. Ruchy nowego typu to  

organizacje bez sformalizowanej struktury, bez wyraźnego systemu wartości, 

oparte na przywództwie charyzmatycznym, zrzeszające członków, rekrutujących 

się na ogół z nowej klasy średniej oraz pozostających poza stosunkiem pracy. Ich 

sposób działania jest określony jako wewnętrzny (tworzenie się nieformalnych, 

spontanicznych grup) oraz zewnętrzny (zachowania kolektywne[…])
156

. 

 Claus Offe określił nowe ruchy społeczne jako strefę pośrednią między kategorią sfery 

„publicznej” i „politycznej”
157

. Oznacza to, że ich działanie opiera się na legitymizowanych 

i powszechnie uznawanych formach działania, np. prawnie usankcjonowana wolność 

poglądów religijnych i kulturowych. Dążą one do osiągnięcia celów, które miałyby istotny 

wpływ nie tylko na sam ruch, lecz także na społeczeństwo jako całość. Można do nich zaliczyć 

ruchy ekologiczne, walczące o ochronę praw człowieka, pacyfistyczne i produkujące oraz 

dystrybuujące dobra i usługi. Wszystkie wymienione społeczności wykazują zainteresowanie 

jednakowymi wartościami, które same w sobie nie są nowe, jednak w „ramach nowych ruchów 

społecznych uzyskały odmienny wyraz i akcenty”
158

, z czego do najważniejszych należą 
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 Por. M. Jeziński, op.cit., s. 145.  

156
 Ibidem, s 145.  

157
 C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo: 

Antologia tekstów z socjologii polityki, pod red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 226—233. 

158
 Ibidem, s. 228. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1995
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autonomia i tożsamość, będące wyrazem przeciwstawienia się manipulacji, kontroli 

i biurokratyzacji. Kolejnym elementem konstytuującym nowe ruchy społeczne jest sposób 

działania, który można podzielić na wewnętrzny (działanie jednostek w celu stworzenia 

wspólnoty) i zewnętrzny (konfrontacja ruchu ze światem zewnętrznym i przeciwnikami 

politycznymi). Innymi słowy nowe ruchy społeczne tworzą się ad hoc w sposób 

niesformalizowany i zależny od sytuacji historyczno-politycznej, nie wyłaniają też liderów, 

a raczej dążą do zacierania linii demarkacyjnej między rolą „członka” a „przywódcy”. 

Ważnym zagadnieniem w sposobie działania jest podejmowanie taktyki demonstracji 

polegającej na mobilizacji opinii publicznej za pomocą legalnych, ale niekonwencjonalnych 

środków. Mimo podejmowania takich działań, nowe ruchy społeczne nie mogą prowadzić 

negocjacji, ponieważ nie mają nic do zaoferowania w zamian ani nie dają gwarancji 

wywiązania się z umowy. Uniwersalność i priorytetowość przedmiotu ich zainteresowania 

uniemożliwia pominięcie żadnej z jego części bez zanegowania jego istoty, co również wpływa 

na brak podjęcia negocjacji.   

Społeczność Little Monsters jest organizacją typową dla nowych ruchów społecznych, 

szczególnie tych broniących praw człowieka, czyli walczących o tożsamość, godność i równe 

traktowanie ludzi niezależnie od płci, wieku, koloru skóry, języka czy pochodzenia.  Nie widać 

w niej wyraźnej struktury powiązań, oparta jest na grupach nieformalnych, charakteryzujących 

się niskim stopniem instytucjonalizacji, a zrzeszeni fani zazwyczaj są osobami młodymi – od 

nastolatków do studentów – i niepracującymi (przy czym nie musi to być regułą, wśród 

wielbicieli Lady Gagi znajdziemy bowiem gros osób w wieku między 35 a 45 rokiem życia). 

Sfera działań może przybierać obszar zewnętrzny, czyli spontaniczne kręgi wielbicieli takie, 

jak fankluby, mające bardziej sformalizowaną strukturę, choć zwykle powstające spontanicznie 

z potrzeby eksterioryzacji emocji o charakterze artystycznym. Do form wewnętrznych należą 

natomiast rytuały koncertów, które na ogół są manifestacją przekonań światopoglądowych 

Lady Gagi, mające na celu zintegrowanie publiczności z wykonawcą.  

 Pamiętać jednak należy, że samo powstanie ruchu społecznego i zaangażowanie 

ideologiczne artystki na jego rzecz należą do wtórnej działalności artystycznej. Ważna dla 

Lady Gagi jest również kwestia przetrwania jako kreacji artystycznej, jako piosenkarki 

i artystki, co warunkuje stworzenie dogodnych warunków do działania i rozwoju artystycznego 

(próby, koncerty, nagrania, występy w telewizji i radiu). Wokalista stwarza sobie zatem 
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zaplecze do reprodukcji, tym bardziej, że stanowi ona źródło utrzymania nie tylko dla siebie, 

lecz dla kilku tysięcy osób, które z nią współpracują.  

 Celem Little Monsters jest dążenie do ustanowienia nowego porządku społecznego 

i zmiany reguł określających stosunki społeczne z naciskiem na tolerancję w stosunku do osób 

o odmiennej orientacji seksualnej. Wynikają one więc z pojawienia się nowych wartości 

i stylów życia, które do tej pory nie znalazły się w istniejącym układzie instytucjonalnym. Cele 

nowych ruchów społecznych z jednej strony stanowią wyraz potrzeb i interesów globalnych 

(akceptacja inności), z drugiej zaś – jednostkowych (akceptacja własnej tożsamości). 

O przynależności do tej grupy decydują m.in. działania zespołowe podjęte na bazie przekonań 

ideologicznych, występujące cyklicznie i tworzące swoiste sekwencje. Kolejną znaczącą cechą 

ruchów społecznych potwierdzającą założenie, że Little Monsters można zaliczyć do tej 

kategorii, jest żywiołowość procesów, polegająca na niepodleganiu kontroli i planowaniu, 

a także autonomiczność w stosunku do instytucji i samookreślenie zarówno pod względem 

programowym, jak i organizacyjnym.  

 Pojawienie się nowego ruchu społecznego jest wynikiem rozwoju nowoczesnych 

technologii, wzrostu znaczenia informacji, powstania nowych form komunikacji oraz 

upowszechnienia wykształcenia i promowania samodzielnej refleksji, postaw krytycyzmu, 

poczucia odpowiedzialności i przywiązania do wartości. Ujmując rzecz precyzyjniej – Little 

Monsters  nie odrzucają istniejących struktur, a proponują jedynie ich modyfikację, wynikającą 

z uwrażliwienia na obecne i przyszłe niebezpieczeństwa.  

Ruchy społeczne nowej generacji odrzucały także pogardę dla drugiego 

człowieka, dla jego inności, nienawiść zrodzoną z poczucia urojonej lub 

rzeczywistej siły czy przewagi, głosiły aprobatę mniejszości i jej praw. Wyrażały 

pochwałę wspólnoty ludzi, tworzonej nie na podstawie prymitywnych 

pierwotnych więzi i wrogo nastawionej do innych, lecz wspólnoty tworzonej na 

podstawie wyższych wartości, w której każdy ma prawo zachować swą 

tożsamość i być z niej dumnym. (…) Nowe ruchy społeczne natomiast 

zdecydowanie odrzucają przemoc, jak również wizję «wiecznej szczęśliwości», 

wyciągając wnioski z historii, która dowodzi, że tak utopijne dążenia kończą się 

nie tylko klęską, lecz także nietolerancją
159

. 
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 G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993, s. 16.  
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 Jednostki należące do wspólnoty Little Monsters bronią własnego stylu życia, walcząc 

o prawo do bycia innym i niepodlegania arbitralnie ustalonym kryteriom normalności. 

Organizacje tworzące się w obrębie nowych ruchów społecznych bardziej przypominają grupy 

przyjaciół niż sformalizowane struktury, mimo pewnego poziomu zorganizowania. Nie 

obowiązuje formalne członkostwo, a decyzje są podejmowane wspólnie na podstawie 

konsensusu (np. w sprawie terminu i miejsca zlotu fanów). Wspólnota podkreśla również 

istotność indywidualnego podejmowania decyzji, które byłyby zgodne z sumieniem danej 

osoby.  

 Little Monsters to jedna z organizacji o charakterze na poły promocyjnym. Organizuje 

przestrzeń, w której uaktywnia się młodych ludzi, wskazuje się im możliwości zmian 

społecznych, np. przez czynny udział w procedurach demokratycznych, jakimi są wybory 

powszechne. Wiele zespołów rockowych podczas koncertów często i głośno nawoływało do 

uczestnictwa w wyborach prezydenckich. Podobne praktyki zastosowała Lady Gaga, jednak 

nie wskazywała ona swojego ulubieńca politycznego. Co więcej, głosiła wolność, a także 

słuszność każdego podjętego wyboru. Omawiana grupa utworzyła się wokół wokalistki 

z muzyką jako symbolicznym ośrodkiem skupienia. Mamy więc do czynienia ze strukturą 

o charakterze protoruchu społecznego
160

.  
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Rozdział XVI. Porno-chic i kultura popularna – seksualizacja 
wizerunku 

Od początku swojego istnienia gatunek muzyki popularnej łączy się z zachowaniami 

o charakterze erotycznym, które stanowią konsekwencję struktury samej muzyki. Pełniąc 

funkcje komunikacyjne i rytualne, muzyka popularna silnie oddziaływała na zmysły 

publiczności zarówno za pomocą treści przekazu dźwiękowego, jak również formy, czyli 

pobudzającego rytmu, melodii i różnorodności harmoniczno-sonorystycznej. Jak wiadomo, 

muzyka pop daje przekaz nastawiony na reakcję odbiorcy bez względu na cel (dostarczenie 

wrażeń estetycznych, chęć poznania wypowiedzi artystycznej, cel użytkowy – tło 

codziennych czynności domowych, bądź kolektywnych), dlatego często może być 

nacechowana erotycznie i seksualnie pobudzać słuchaczy. Treści erotyczne są przekazywane 

na poziomie dosłownym lub skojarzeniowym, tak w utworach, jak i w sztafażu scenicznym 

(koncerty, okładki płyt, teledyski).  

[B]ipolarne continuum ‘normalność – dewiacja’ jest definiowane 

i podtrzymywane społecznie, a kategoria społecznej akceptacji wzmacnia 

reprodukcję płciowej tożsamości oraz stereotypów z niej wynikających. 

Seksualność tworzy swoisty punkt odniesienia dla muzyki popularnej, a ta 

ostatnia jest manifestowana erotycznie w kilku sferach: ikonograficznej, 

treściowej oraz związanej z publicznymi prezentacjami utworów muzycznych, 

takimi jak koncerty czy programy telewizyjne
161

.  

Seksualność jest istotnym wehikułem marketingowym i elementem skutecznie 

promującym produkt, zarówno z punktu widzenia wydawcy, jak i konsumenta. Aby 

skutecznie dotrzeć do odbiorcy, artyści wykorzystują erotyczne odniesienia bądź explicite 

wpisane w wizerunek danego wykonawcy, bądź jako element mody obecnie panującej na 

rynku muzycznym. Seksualność może pojawić się również na okładkach płyt jako odniesienie 

do kultury i sztuki wysokiej, aby wzbudzić w odbiorcy chęć poszukiwania konotacji innych 

niż kultura popularna. Ma to na celu ukazanie, że muzyka popularna może być zakotwiczona 

w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Wreszcie występuje czasami jako motyw 

ludyczny, zabawowy — mamy wtedy do czynienia z podkreśleniem utylitarnej funkcji 

muzyki pop. Wszelkie elementy związane z seksualnością i erotyzmem są wykorzystywane 

w twórczości muzyków po to, aby zaskoczyć i zainteresować odbiorcę danym produktem. 

W przypadku Lady Gagi można również mówić o pewnych prowokacjach nacechowanych 
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erotycznie, które mają na celu intelektualne pobudzenie odbiorcy i zmuszenie go do zajęcia 

stanowiska w ważnej kwestii społecznej, szczególnie w kontekście praw społeczności LGBT.  

Twórczość Lady Gagi silnie odnosi się do seksualności i kategorii przekraczania ról 

męskich i żeńskich. Wynika to ze świadomych zachowań artystki, która stara się nie tylko 

wpłynąć na zmianę relacji społecznych, lecz także podważyć zaaprobowany społecznie status 

quo związany z funkcją płci. Co więcej, sfera muzyki popularnej nierozerwalnie przecież jest 

związana z seksualnością, która jako jeden z istotnych elementów marketingowych wzmacnia 

przekaz artystyczny i sprzyja sprzedaży płyt, biletów na koncerty czy też różnorakich 

gadżetów promocyjnych. Kwestię seksualizacji treści artystycznych bardzo trafnie określił 

M. Jeziński: 

Odgrywanie ról uwikłanych w konteksty płci i – jako konsekwencja – granie 

owymi rolami z publicznością ma tu często wymiar prowokacji artystycznej, jako 

intencjonalnego zachowania włączonego w kreację wizerunkową artysty. Jest 

tym samym strategią, która ma przynieść określone korzyści wykonawcy – 

komercyjne, artystyczne, prestiżowe. Zjawisko przekraczania ról, o którym 

mowa w pracach artystycznych, jest widoczne na dwóch współwystępujących ze 

sobą poziomach: po pierwsze, jako kreacja wizerunku artystycznego, 

obejmującego koncerty i występy sceniczne, promocyjne zdjęcia i teledyski oraz 

okładki albumów (co jest zauważalne choćby u takich artystów, jak David 

Bowie, Marilyn Manson czy Placebo). Po drugie, artysta używa wizerunku 

Innego w tekstach utworów przepełnionych aluzjami natury seksualnej (jak 

choćby w przypadku Syda Barretta z Pink Floyd), włączając w to kreacje tych 

piosenkarzy, którzy eksponują swoją seksualność w sferze publicznej jako 

swoisty punkt odniesienia w dyskusji nad sztuką, jaką uprawiają […]. Wynika 

z tego, że nacechowanie przekazu scenicznego elementami natury seksualnej 

nabiera wymiaru swoistej ideologii, używanej przez wykonawców – najczęściej 

do instrumentalnych celów, związanych z promocją produktu artystycznego
162

. 

 Aspekt tożsamości jednostki wynika z warunków społecznych, które ją definiują 

i w jakich ona definiuje samą siebie. Obie sfery nie zawsze się pokrywają ze względu na 

różnorodność oczekiwań społecznych w stosunku do autodefiniowania. Wszelkie interakcje 

międzyludzkie istotnie wpływają na nabywanie określonych cech, które następnie stają się 

elementem osobistej świadomości, percepcji ciała, mentalności, bądź też charakterystyki 
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psychologicznej. Człowiek, jako określony konstrukt społeczny, zawsze podlega procesom 

percepcji innych ludzi, jest przez nich definiowany w odniesieniu do relacji wspólnych dla 

wszystkich członków danej zbiorowości lub grupy społecznej. Pamiętać bowiem należy, że 

ludzkie zachowania opierają się na zasadach społecznie utrwalonych w wymiarze 

instytucjonalnym, które są tworzone przez język, kontrolę społeczną, religię, ekonomię, 

politykę. A zatem wszelka aktywność ludzka zgodna z ogólnie przyjętym i zaakceptowanym 

status quo będzie nagradzana i postrzegana jako zachowanie funkcjonalne, natomiast 

działania, które podważają definicję sytuacji wygodnych dla społeczeństwa, będą 

klasyfikowane jako dewiacyjne zachowania dysfunkcjonalne i najczęściej zostaną poddane 

negatywnym sankcjom.  

Jednostkę określają pewne wzorce narzucone przez społeczeństwo, które mają 

wpływać na postawy, pragnienia i oczekiwania, czyli na pewien zestaw indywidualnych 

charakterystyk i projekcji osobowości. Ten kanon postępowań pełni bardzo specyficzną 

funkcję w społeczeństwie w odniesieniu do sfery życia seksualnego (a tak bardzo często się 

dzieje w przekazach artystycznych). Sztywne normy dotyczą zasad zawierania małżeństwa, 

pożycia seksualnego w małżeństwie i poza nim, czystość seksualną oraz tabu kazirodztwa. 

Jest to powiązane z funkcjami seksualnej sfery życia w zakresie ogółu społeczeństwa, tzn. 

dotyczącej przede wszystkim prokreacji i zasada dziedziczenia. Obie funkcje dają poczucie 

ciągłości danej grupy, pewności i przewidywalności, będącymi ważnymi elementami życia 

społecznego.  

Jednostki zazwyczaj definiuje się w kategoriach płci kulturowej i biologicznej, czyli 

inaczej mówiąc – gender i sex. Płeć jest nieodłączną cechą każdego człowieka podobnie, jak 

przynależność narodowościowa i zależy od obowiązującego status quo w danym 

społeczeństwie. Społeczne regulacje określają, reprodukują i podtrzymują tożsamość płciową, 

co w istotny sposób wpływa na jednostki i podporządkowuje je takim definicjom, w różnym 

stopniu wypełnianym w codziennych praktykach społecznych. Przekraczanie regulacji 

dotyczących zachowań i tabu seksualnych, szczególnie w sferze publicznej, może zostać 

społecznie napiętnowane i określone jako zachowanie przestępcze i dewiacyjne. 

Obok zachowań „normalnych” i „dewiacyjnych” istotną figurą definiowaną 

w kontekście społecznym jest pojęcie „Innego”. Zazwyczaj lokuje się go na marginesie 

społeczeństwa, żeby podkreślić jego wyjątkowy status. Wynika to najczęściej 

z antagonistycznego charakteru społecznego dyskursu kulturowego i politycznego. 
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W związku z tym pojawia się przeciwstawienie „my – oni”, czyli sfera pozytywnych 

i negatywnych konotacji. Co więcej, bardzo często stanowi punkt odniesienia do tego, co 

określa podstawę porządku społecznego, czyli jest „normalne”, „przeciętne”, „zwyczajne”. 

We współczesnych społeczeństwach rolę „Innego” odgrywają zwykle artyści, którzy znajdują 

się na pograniczu zwyczajności i wywyższenia. Artysta nawet powinien odróżniać się od 

pozostałych, typowych członków społeczeństwa ze względu na funkcjonowanie w sferze  

emocji i estetyki zwykle niedostępnej dla zwykłego obywatela. Zarówno artystyczny 

charakter pracy zawodowej, jak i relacje z mediami masowymi czynią artystów innymi niż 

reszta społeczeństwa. Wykonawcy muzyki pop znajdują się więc na uprzywilejowanej 

pozycji, mogą bowiem komentować problemy społeczne, wyrażać lęki, nadzieje i nastroje 

oraz dostarczać ludziom rozrywki.  

Role związane z płcią biologiczną i kulturową często odgrywane przez artystów 

w ramach przekazu wizerunkowego stanowią istotny element ich funkcjonowania na scenie. 

Tak też się dzieje w przypadku Lady Gagi. Wykorzystanie tożsamości płciowej konstytuuje 

taktykę artystycznej intrygi i „przekraczanie granic akceptacji wyznaczanych przez każde 

społeczeństwo w grupowym generowaniu praktyk znaczących”
163

. Trzeba jednak pamiętać, 

że artyści nierzadko traktują seksualność instrumentalnie, jako narzędzie prowokacji lub 

element postawy atrakcyjny dla publiczności i mediów masowych. Piosenkarka w kreacji 

swojego image’u scenicznego wykorzystuje seksualność w kilku wymiarach. Przede 

wszystkim będzie to postać seksualnie nacechowana jako biseksualista, ale także promowanie 

strategii artystycznej budowanej na zaprzeczeniu ludzkiej seksualności, czyli androgyn, oraz 

kreacje nie-ludzi – mutant, kosmita, potwór, cyborg. Co ciekawe, wszystkie odwołania 

o podłożu seksualnym pokrywają się, przynajmniej w dużej większości, z kreowaniem 

wizerunku przez Davida Bowie’ego.  

Kreacje Lady Gagi widoczne są dzięki wyszukanym kostiumom scenicznym, 

teledyskom (szczególnie Born This Way), zdjęciom promocyjnym, plakatom oraz słownym 

deklaracjom pojawiającym się w wywiadach i tekstach piosenek. Właściwie każda 

działalność amerykańskiej wokalistki opiera się na zasadzie wyolbrzymiania odniesień 

seksualnych, które stanowią pewnego rodzaju manifest erotyzmu, polegający na promowaniu 

liberalizmu obyczajowego, wyzwolenia seksualnego. Ciekawszym aspektem grania 

seksualnością jest jednak jej zaprzeczenie i negowanie granic między normą a patologią, które 
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jednocześnie wymagają komentarza, podważają bowiem naturalność procesów życiowych 

związanych z erotycznością w życiu człowieka. Lady Gaga – dziwadło rodem z kosmosu – 

wywołuje konotacje seksualne i pobudza do eksperymentowania na tym polu.  

Kreację wizerunkową piosenkarki należałoby zaliczyć raczej do tych kiczowatych. 

Polega to na przekraczaniu granic i analizie społecznego przyzwolenia na pewne zachowania, 

które igrają z mieszczańskim gustem. Podobnie jak w przypadku Davida Bowie’ego, 

amerykańska wokalistka traktuje makijaż, kostium i peruki jako element przemiany 

osobowości i środek wyrazu. Nie oddziela jednak wizerunku scenicznego od prywatnego – 

usiłuje obie te postacie scalić w jedną spójną całość, mimo ciągłej nota bene zmiany image’u. 

Odrzuca kontekst maski inności, nakładanej przez innych artystów podczas występów 

publicznych. Ta, by tak rzecz, wrodzona inność ma zwrócić szczególną uwagę odbiorców 

i często jest istotniejsza pod względem marketingowym niż sama muzyka. Takie formy 

kreacji Susan Sontag określiła terminem kampu.  

Kamp darzy szczególnym upodobaniem osoby wychudzone oraz osoby 

odbiegające od normy. Hermafrodyta jest na pewno jednym ze wzorców 

wrażliwości kampu. Przykłady: omdlewające, wysmukłe, bluszczowate postaci 

z malarstwa i poezji prerafaelitów […], upiorna pustka hermafrodyty kryjąca się 

za doskonałą pięknością Grety Garbo. Tu gust kampu czerpie na ogół 

z nieuświadomionej prawdy o smaku: najbardziej wyrafinowana forma 

atrakcyjności seksualnej (jak również najbardziej wyrafinowana forma 

przyjemności seksualnej) polega na postępowaniu wbrew własnej płci. […] 

Sprzymierzone z gustem kampu do obojnactwa jest coś, co się wydaje zupełnym 

przeciwieństwem, lecz nim nie jest: lubowanie się w przesadnym podkreślaniu 

cech płci i osobistych manieryzmów. […] Kamp jest triumfem stylu 

obojnackiego (zamienność «mężczyzny» i «kobiety», «osoby» i «rzeczy»). Ale 

w ostatecznym rozrachunku każdy styl, czyli sztuczność jest dwoista. Życie nie 

ma stylu. Natura także go nie ma
164

.  

W początkowym etapie kariery Lady Gagi seksualność przejawiała się głównie 

epatowaniem nagością, pozostającą jednak w ramach przyzwolenia społecznego, podczas 

występów scenicznych, czy też (nawet bardziej) w teledyskach (Alejandro – połączenie 

erotyzmu z religią, przemoc i dewiacyjne zachowania w stosunku do zakonnicy; Bad 

Romance – handel kobietami, Paparazzi – związki damsko-męskie). Piosenkarka wzmacniała 
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swoją seksualność, publicznie przyznając się do biseksualizmu. Jednocześnie stworzyła 

kosmicznego, ale też ludzkiego odmieńca, który jako nastolatek był wyśmiewany 

i szykanowany przez szkolnych kolegów. Co więcej, Gaga powołała do życia swoje męskie 

alter-ego Joe Calderone, który był kreowany na jej partnera życiowego. Podczas rozdania 

nagród MTV Video Music Awards w 2011 roku zamiast Lady Gagi pojawił się właśnie 

Calderone, stylizowany po trosze na włoskiego nieokrzesanego mafiosa w stylu Ala Pacino, 

a po trosze na seksownego mężczyznę przypominającego Elvisa Presleya
165

. Wystąpił też 

w wideoklipie do piosenki Yoü and I. Lady Gaga przyjęła podwójną pozę seksualną, pewną 

formę androginii oraz przyznała się publicznie do swoich seksualnych preferencji w ramach 

erotycznej gry, której celem było podkreślenie niezwykłości jedności. Przekraczanie granic 

przyzwolenia społecznego stanowi ucieczkę od stereotypów świata muzyki popularnej, 

a jednocześnie jest ich częściowym potwierdzeniem.  

Ciało, jako składnik oferty rynkowej i artystycznej, jest poddawane wielu 

modyfikacjom, przekształceniom i deformacjom, w czego wyniku odbiorca otrzymuje już nie 

tyle kobietę, ile człowieka-mutanta. Podobnie rzecz się ma z garderobą. Artystka, mimo 

swojej wielkiej przyjaźni z wieloma projektantami mody (Alexander McQueen, Donatella 

Versace), jest znana z kreacji udziwnionych, groteskowych i stylizowanych na modłę 

wizerunków kosmicznych, industrialnych. Taka forma estetyzacji przybiera negatywny 

charakter. Jest ona widoczna w elementach trzeciej płyty Born This Way, zarówno na 

okładkach, jak i w teledyskach. Ciało i twarz są zdeformowane, dlatego postać bardziej 

wydaje się być przybyszem z kosmosu niż istotą ludzką. Za ubranie służy substancja, 

przypominająca smołę i owadzią maź, towarzyszącą wykluwaniu się nowych istnień. Ma to 

na celu wywołanie skojarzenia z narodzinami. Pojawia się również postać kobiety-motoru, 

składającej się z głowy i rąk jako kierownicy, tułów natomiast stanowi czarny motor o bardzo 

agresywnych kształtach. Wszystkie te kreacje można porównać do kobiety-potwora lub też do 

przybysza z kosmosu. Wizerunek charakteryzuje się silną ekspresją, jest mroczny, 

przerażający, utrzymany głównie w kolorystyce czarno-białej. Lady Gaga kreuje się tutaj na 

istotę pozaludzką, ale swoim światopoglądem wyższą nad człowiekiem, pewnego rodzaju 

stworzycielem nowego porządku społecznego, wodzirejem poglądów.  
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Stylistyka towarzysząca płycie Born This Way w interesujący sposób obrazuje 

problematykę tożsamości androida czy też humanoida jako Innego. Lady Gaga za każdym 

razem coraz bardziej udziwniając swój wizerunek, dąży do ekspresji jednostki i wyjścia poza 

relatywnie ograniczone i stereotypowe postrzeganie gwiazd muzyki pop, kojarzonych 

głównie ze zgrabnymi nastolatkami o blond włosach. Piosenkarka chciała złamać 

standardowe wyobrażenie o ikonach popkultury. Jej celem było przekroczenie pewnych 

nieprzekraczalnych do tej pory granic w mainstreamie. Oczywiście, początkowo blond włosy 

miały się właśnie do tego ideału odnosić. Nie mogło przecież zabraknąć elementu 

komercjalizacji wizerunku, który stworzono w celu zdobycia większej popularności, 

zszokowania i zaskoczenia publiczności, a także wykreowania pewnego rodzaju trendu. 

Monstrualna charakteryzacja Lady Gagi pełniła jeszcze jedną dość ważną funkcję misji 

społecznej nawołującej do zaakceptowania siebie takim, jakim się jest, niezależnie od płci, 

rasy czy, a może przede wszystkim, orientacji seksualnej. Społeczności LGBT szybko 

przechwyciły przekaz, a Lady Gaga stała się ich mentalnym guru. Wszystkie te elementy 

realizowane są w każdym aspekcie kreacji artystycznej. Co więcej, występują one 

symbiotycznie, dlatego też nie powinno się ich traktować osobno ze względów zarówno 

funkcjonalnych, jak i strukturalnych, a jedynie w całościowo pojmowanej kreacji 

artystycznej. Wizerunek Lady Gagi jest warstwą najsilniej zideologizowaną 

i zmitologizowaną ze względu na swoją definiowalność oraz podatność na różnorodne 

oddziaływania. Wynika to z ludzkiej percepcji, która w pierwszej kolejności opiera się na 

wrażeniach wzrokowych, docierających do nas najszybciej i będących z reguły najlepiej 

zapamiętywanymi.  

Kreacja wizerunkowa Lady Gagi, konsekwentnie zmieniająca się z każdą płytą, jest 

wynikiem dokładnie przemyślanej taktyki, która ma na celu jakościowe oddziaływanie na 

odbiorców. Publiczność w procesie dekodowania sztuki powinna odczytać najważniejsze 

elementy komunikatu, przyjąć w związku z tym odpowiednią postawę i wyrazić ją 

w społecznym działaniu. Muzyka pop często odbierana jest jako sztuka multimedialna, tzn. 

łącząca dźwięk, obraz, tekst oraz gadżety promocyjne. Interpretacja danej piosenki musi 

zostać więc uzupełniona o kontekst kulturowo-społeczny. A zatem związek muzyki 

z elementami ideologicznymi wpływa na kolektywne działania jednostek i grup społecznych. 

Takie utwory, jak Born This Way zostały wykorzystane do promocji płyt, by aktywizować 

słuchaczy do działania na tle społecznym, a jednocześnie pełnić funkcję rozrywkową.  
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Dyskurs homoerotyczny 

Jak wiadomo, Lady Gaga jest wielką fanką Madonny i jej twórczości, która nota bene 

forsowała jawnie seksualne treści, szczególnie pod koniec lat 80. XX wieku. Lady Gaga co 

prawda nie epatuje seksualnością w takim stopniu jak Madonna, jednak niektóre elementy jej 

działalności artystycznej zdecydowanie można zaliczyć do nurtu porno-chic
166

. Współczesna 

kultura odznacza się społeczeństwem nabywców, a seks staje się kolejnym produktem. Temat 

ten pojawia się nie bez powodu – Lady Gaga współpracowała bowiem z Jeffem Koonsem 

podczas produkcji jej najnowszego albumu ARTPOP. Jeff Koons jest jednym z pierwszych 

artystów związanych z nurtem porno-chic w erotyce gwiazd popkultury. W latach 90. XX 

wieku stworzył serię fotografii i rzeźb Made in Heaven, które przedstawiały samego artystę 

i jego ówczesną żonę Ilonę Staller, znaną jako włoska gwiazda filmów porno Cicciolina, 

podczas uprawiania seksu. Wydaje się więc, że Lady Gaga doskonale wie, z kim powinna 

współpracować, żeby osiągnąć zamierzony cel.  

[Większość prac Koonsa] stanowiły zapowiedź porno-chic lat dziewięćdziesiątych, 

przekształcając świński, niewyrafinowany seks pornografii w o wiele bardziej 

wyszukany rodzaj tekstu kulturowego, znacznie przyjemniejszy w oglądaniu.
167

. 

Inspiracją do działania dla piosenkarki była także twórczość Andy’ego Warhola, który 

przecież otwarcie przyznawał się do swojego homoseksualizmu, w równym stopniu 

fetyszyzował wizerunki męskie i wizerunki kobiece. Zarówno Madonna, jak i Jeff Koons 

kładli ogromny nacisk na to, żeby ich twórczość nie była odbierana jako pornografia. 

Madonna dla Lady Gagi jest o tyle ważna, o ile prowokacyjnie i w sposób kiczowaty 

celebruje seksualność gejowską (klip do piosenki Vouge, 1990). Jej przedstawienia były 

niewątpliwie transgresyjne i jednoznacznie przepojone seksem. Zresztą pełniła ona kluczową 

rolę we wprowadzaniu homoseksualizmu i wielu odniesień do kampu do kultury masowego 

odbiorcy
168

. Piosenkarka bez skrupułów podejmowała wątki wykorzystywane w pornografii, 

                                                 
166

 „Porno-chic nie jest więc pornografią, lecz wizerunkiem pornografii w niepornograficznej sztuce i kulturze; 

jest pastiszem i parodią, hołdem złożonym pornografii i jej badaniem. Stanowi postmodernistyczne 

przekształcenie porno w artefakt kultury większości, mający różne zastosowania, łącznie z reklamą, sztuką, 

komedią i edukacją”. B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. 

E. Klekot, Warszawa 2004, s. 127—128. 

167
 Ibidem, s. 136.  

168
 Przykładami wykorzystania wątku homoerotycznego był wspomniany utwór Vogue i jego teledysk, a także 

film dokumentalny In Bed With Madonna, książka Sex, związek piosenkarki z lesbijką Sandrą Bernhard. 
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takie jak masturbacja, seks grupowy, sadomasochizm, lesbianizm oraz udawany gwałt. Akt 

obnażenia, który zastosowała Madonna, stał się inspiracją dla pisarzy i artystów ze 

wszystkich dziedzin sztuki do włączenia pornografii i odrzucenia związanych z nią 

negatywnych skojarzeń. Lady Gaga, choć wychowana w bardzo katolickiej i praktykującej 

rodzinie, również sięgnęła po ten element, który pojawił się na jej drugiej płycie The Fame 

Monster. Najbardziej znanym przykładem jest teledysk do utworu Alejandro
169

, gdzie 

dochodzi do zbiorowego gwałtu na zakonnicy. Sama Lady Gaga twierdzi, że utwór dotyczy 

czystości relacji z przyjaciółmi gejami i niemożności nawiązania relacji z mężczyzną
170

. Film 

jest wyrazem podziwu dla miłości gejowskiej – odwagi homoseksualistów do tego, by być 

razem. Bohaterka teledysku chciałaby wejść między gejów i zaznać ich miłości, jednak oni ją 

odrzucają.  

Teledysk do piosenki Alejandro został utrzymany w czarno-białej, mrocznej 

kolorystyce i rozpoczyna się dość długim intro. Pierwsze sceny przedstawiają śpiących 

żołnierzy ubranych w wojskowy mundur, pończochy kabaretki i buty na wysokich obcasach. 

Następna scena ukazuje ich w wyszukanej choreografii marszowej, trzymających gwiazdę 

Dawida. Pojawia się Lady Gaga prowadząca procesję i niosąca Najświętsze Serce na 

poduszce. Chwilę później piosenkarka ubrana w lateksową cielistą bieliznę symuluje akt 

seksualny z trzema mężczyznami na dwóch łóżkach. W tym klipie Lady Gaga pojawia się 

sekwencyjnie w białej szacie z kapturem, przypominając kreację Joanny d’Arc
171

, 

w ciemnobordowym habicie zakonnicy, biało-czarnym uniformie wojskowym oraz w staniku 

wyposażonym w lufy karabinu AR-15. Pod koniec teledysku piosenkarka ponownie w stroju 

                                                                                                                                                         
Wszystkie te przekazy czy też relacje zawierały w sobie wiele przedstawień gwiazdy w towarzystwie gejów 

i lesbijek, nierzadko praktykujących sadomasochizm.  

169
 Klip został zaprezentowany 8 czerwca 2010 roku w na kanale Lady Gagi w serwisie YouTube Vevo. 

170
 Wypowiedź Lady Gagi w wywiadzie dla The Times: “[It’s about the] purity of my friendships with my gay 

friends, and how I’ve been unable to find that with a straight man in my life. It’s a celebration and an admiration 

of gay love—it confesses my envy of the courage and bravery they require to be together. In the video I’m 

pining for the love of my gay friends—but they just don’t want me to be with them.” C. Moran, Come party with 

Lady Gaga,  „The Times”, 23.05.2010. 

171
 Joanna d’Arc (ok. 1412—1431), zwana również Dziewicą Orleańską, była francuską bohaterką narodową 

i świętą Kościoła katolickiego. W czasie wojny stuletniej dowodziła armię francuską, przyczyniając się do kilku 

ważnych zwycięstw, a także do koronacji Karola VII. Następnie została pojmana przez Burgundczyków, 

osądzona przez sąd kościelny i spalona na stosie. Joanna twierdziła, że działała z woli Boga, który polecił jej 

wyrwanie ojczyzny spod panowania angielskiego. W związku z tym Karol VII wysłał ją do oblężonego Orleanu, 

który Joanna wyswobodziła w ciągu dziewięciu dni. Dzięki temu zyskała powszechny szacunek 

i przezwyciężyła lekceważącą postawę weteranów. Została beatyfikowana w 1909 roku i kanonizowana w 1920. 
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Joanny d’Arc zmaga się z tancerzami, przed którymi następnie rozbiera się do naga. Reżyser 

teledysku, Steven Klein, wyjaśnił w jednym z wywiadów, że klip opowiadał o kobiecym 

pragnieniu wskrzeszenia martwej miłości oraz o tych, którzy nie mogą stawić czoła swojej 

obecnej brutalnej sytuacji – cierpieniu życia bez prawdziwej miłości
172

.  

Wielu krytyków muzycznych
173

 porównywało ten klip do Vouge Madonny, Not 

Myself Tonight Christiny Aguilery
174

 i Rhythm Nation Janet Jackson
175

. Jednak wizja Lady 

Gagi była bardziej męska, bardziej wojownicza i brutalniejsza. Wykorzystując dyskurs 

homoerotyczny Lady Gaga skierowała swój przekaz do społeczności gejowskich, na których 

odzew nie trzeba było długo czekać. Połączenie zaś dyskursu gejowskiego z militarnym 

w sposób jednoznaczny i wyraźny odwołuje się do polityki DADT, o której zniesienie Lady 

Gaga przecież tak zażarcie walczyła.  

Teledysk Alejandro wywołał ogromną burzę medialną, szczególnie ze względu na 

użycie elementów ściśle kojarzonych z życiem religijnym (scena, kiedy Lady Gaga ubrana 

w lateksowy habit zakonnicy połyka różaniec). Zarzucano piosenkarce wykorzystanie 

obrazów katolickich w połączeniu z symboliką jednoznacznie seksualną. Po raz kolejny 

zabrał głos reżyser teledysku, tłumacząc, że symbolika religijna nie była w żaden sposób 

nacechowana negatywnie, lecz reprezentowała walkę złych i dobrych sił o duszę bohaterki 

teledysku. Tak więc, obraz miał przedstawiać nawrócenie, skłaniać do refleksji nad własną 

seksualnością i tożsamością. Alejandro po raz kolejny przekroczył liczne tabu, dlatego można 

powiedzieć, że był w pewnym sensie transgresyjnym, a zarazem komercyjnym produktem 

kultury popularnej. Podobnie jak Madonna, Lady Gaga zainwestowała kapitał kulturowy, 

który przyciągnął uwagę zarówno tych, na których nie wywarł większego znaczenia, jak 

                                                 
172

 J. Vena, Lady Gaga’s ‘Alejandro’ Director Explains Video’s Painful Meaning, MTV (MTV Networks), 

10 czerwca 2010, [on-line] [dostęp: 22.03.2013]. Dostępny w internecie: 

http://www.mtv.com/news/articles/1641136/lady-gagas-alejandro-director-explains-videos-painful-

meaning.jhtml. 

173
 M.in. Kara Warner z MTV.  

174
 Christina María Aguilera jest amerykańską piosenkarką i autorką tekstów. Karierę muzyczną rozpoczęła 

w 1997 roku, kiedy nagrała swój pierwszy singiel All I Wanna Do. Natomiast w 1999 roku wydała debiutancki 

album Christina Aguilera, który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. 

175
 Janet Damita Jo Jackson – amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka nagrań, 

aktorka, tancerka. Pochodzi z rodziny Jacksonów, działającej w branży muzycznej. Jest najmłodszą siostrą 

Michaela Jacksona. Karierę muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat jako aktorka serialu telewizyjnego The Jacksons 

z 1976 r. Pierwszy album Janet Jackson wydała w 1982 roku w wieku 16 lat.  

http://www.mtv.com/news/articles/1641136/lady-gagas-alejandro-director-explains-videos-painful-meaning.jhtml
http://www.mtv.com/news/articles/1641136/lady-gagas-alejandro-director-explains-videos-painful-meaning.jhtml
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i tych, w których wzbudził odrazę, wywołując dyskusję o seksualności wśród szerokiej 

publiczności.   

The first ever black eau de parfum176 

Porno-chic u Lady Gagi widoczne jest również w kampanii reklamowej perfum Lady 

Gaga Fame. Twórcy reklamy poszli w kierunku transgresyjności w kontekście promocji 

rynkowej. Oczywiście, używanie seksu w reklamie jest istniejącą od dawna strategią 

promocyjną, posługującą się stereotypem płci oraz konstruowaniem tożsamości seksualnej. 

U Lady Gagi nie ma jednak odniesień do seksizmu, nie wykorzystuje ona ani nie 

uprzedmiotawia ciała kobiecego. Pojawia się natomiast pornografizacja kultury szerokiego 

odbiorcy, w tym przypadku nie zawsze pełnoletniego.  

Reklama, będąca faktem kulturowym, stanowi system znaków i znaczeń. Znak 

wskazuje na to, co oznacza, ale też wyraża poziom społeczny nadawcy. W semiologicznych 

rozważaniach Rolanda Barthesa
177

 reklama posiada znaczenie dosłowne, zwane semiologią 

denotacji (dostrzeganie podobieństw między światem przedstawionym reklamy a światem 

rzeczywistym) oraz znaczenie kojarzone – semiologia konotacji (poetyckość, elementy 

estetyczne, ideologiczne, filozoficzne oraz znaczenie symboliczne). Każda reklama 

charakteryzuje się więc podwójną strukturą denotacji-konotacji (poziomów prymarny-

sekundarny). Podstawową funkcją znaku jest denotacja, ale nie istnieje możliwość, żeby widz 

odbierał reklamę jedynie na poziomie prymarnym. Odbiorca, wyposażony w konkretną 

wiedzę, percypuje obrazy na poziomie antropologicznym, czyli w pierwotnym obrazie 

reklamowym może dostrzec więcej niż on reprezentuje. W tego rodzaju interpretacji 

konotacje reprezentują treści ideologiczne, jednak aby je rozszyfrować odbiorca musi znać 

„antropologiczny kod danej kultury”
178

, czyli zespół przekonań, norm i wartości. Reklama to 

„zestaw informacji dotyczących stylizacji, kodyfikacji, produktów i ról społecznych, który 

zostaje poddany procesom interpretacji i obiektywizacji. Zobiektywizowane znaczenia 

(schematy kulturowe) stają się nowo ukonstytuowanymi elementami wiedzy potocznej, 

charakterystycznej dla danej zbiorowości”
179

. 
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 Hasło reklamowe kampanii perfum Lady Gaga Fame. 

177
 Patrz: R. Barthes, Retoryka obrazu, tłum. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki” z. 3/1985, s. 290—302. 

178
 A. Dudziak, Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne [w:] Kulturowe kody mediów. Stan obecny 

i perspektywy rozwoju, pod red. M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 116.  

179
 M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004, s. 53. 
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 W kolejnym etapie dekodowania reklamy odbiorca odczytuje znaczenie globalne oraz 

wartość społeczno-kulturową. W efekcie zyskuje zdolność interpretowania znaków jako 

symboli, co pozwala mu rozumieć abstrakcyjne znaczenia, poddać je refleksji i skojarzeniom. 

Jednym z kluczowych elementów konotacyjnych jest kolorystyka wykorzystana w reklamie, 

mająca ambiwalentne znaczenie w zależności od kontekstu. W przypadku reklamy perfum 

Lady Gagi Fame dominującym kolorem jest czerń, która może wskazywać na nieugięte 

postępowanie, upór, rozwagę, mądrość, sławę i potężną siłę (dodatnie efekty oddziaływania) 

lub rozpacz, zło, strach, katastrofę, nielegalny rynek, niebezpieczeństwo (negatywny efekt 

oddziaływania)
180

.  

 Jak dowodzi Barthes, proces nadawania znaczenia reklamom przez widzów-

konsumentów jest wynikiem myślenia mitycznego, odsyłającego zarówno do motywów 

mitycznych, jak i symboli archetypowych
181

. Przekaz reklamowy jest jednak częścią 

komunikacji kulturowej, która bezpośrednio wpływa na odbiorcę i jego postawy społeczne, 

gotowość do akceptowania określonych sposobów życia, a także odczuwanie nowych 

potrzeb. Współczesne przekazy marketingowe, będące elementem kultury symbolicznej, 

charakteryzują się „uniwersalnymi komunikatami antropologicznymi”
182

, dzięki czemu 

istnieje ciągłość systemu kulturowego we wszelkiego rodzaju formach komunikacji 

medialnej. Reakcja odbiorcy na dany wytwór kultury przejawią się zazwyczaj zdziwieniem, 

czyli połączeniem szoku i akceptacji lub też zaskoczenia i zgody, początkowym brakiem 

zrozumienia i nieufnością, a w końcu powtórną oceną, w której wyniku zostaje on oceniony 

wyżej przy kolejnym kontakcie.  

 Wielu celebrytów ma perfumy sygnowane własnym nazwiskiem. Lady Gaga jednak 

nie chciała, by jej zapach był kolejnym produktem marketingowym. Jej celem było 
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 A. Dudziak, op. cit., s. 118, tabela 1.  

181
 Archetypy odnoszą się do uniwersalnych doświadczeń człowieka, takich jak dzieciństwo, macierzyństwo, 

związek z ziemią, śmierć, podróż, obecne są również we wszystkich religiach i mitologiach. Świadczy to 

o głębokiej łączliwości wszelkich nieświadomości, niezależnie od tego, w jakiej kulturze człowiek się rodzi 

i w jakiej kształtuje. Słowem, archetypy to ukryte wyobrażenia zakorzenione w kolektywnej nieświadomości 

i rządzące ludzką psyche. To formy dynamiczne i bardzo spontaniczne, obrazy i emocje – mogą pojawiać się 

znienacka. Do interpretacji symboli uniwersalnych stosuje się metodę porównawczą, czyli zestawienie snów 

z podobnymi motywami z baśni, mitologii i dzieł literackich, a także przesądów i zabobonów. M. Adamiec, 

Psychologia Jungowska a metafory człowieka: inspiracje [w:] Inspiracje Jungowskie. Metafory, sny, archetypy, 

pod red. M. Adamca, F. Białeckiego, K. Czecha, Warszawa 2006, s. 41—42.  

182
 A. Dudziak, Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne [w:] op. cit., s. 121. 
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stworzenie zapachu kuszącego, ale o przerażającym wyglądzie. Zapach miał nosić nazwę 

Monster, jednak ostatecznie wybrano nazwę Fame. Z początkiem 2012 roku Lady Gaga 

rozpoczęła współpracę z firmą Coty, znaną na całym świecie z produkcji kosmetyków 

zapachowych
183

, która wypuściła linię perfum sygnowaną nazwiskiem jednej z największych 

skandalistek XXI wieku. Na promocję tego zapachu składają się reklama prasowa, spot 

telewizyjny i liczne performanse, które można było zobaczyć w centrach handlowych 

i perfumeriach Sephora. 

Fame są pierwszymi czarnymi perfumami, które stają się niewidoczne po zetknięciu 

z powietrzem. Kosmetyk został stworzony za pomocą technologii black-to-clear (wytracanie 

koloru w zetknięciu z powietrzem) opatentowanej przez Lady Gagę. Perfumy znajdują się 

w gładkim flakonie, kształtem przypominającym jajko, zakończone złotą nakrętką w kształcie 

szponów potwora. Butelkę zaprojektowała piosenkarka we współpracy z Nickiem Knightem, 

brytyjskim fotografem mody i dyrektorem strony internetowej SHOWstudio.com. Jednak 

złoty korek, szczególnie jego podłużne i ostro zakończone elementy, przywodzi skojarzenia 

z zapachem Thierry’ego Muglera Alien, co z kolei powoduje, że flakon traci swój 

niepowtarzalny charakter i staje się towarem częściowo odtwórczym. Perfumy powstały 

w dwóch wersjach
184

: tańszej, która zawierać będzie mniejszy flakonik i plastikową zakrętkę, 

oraz droższą, zwaną Le Masterpiece, w większej butelce i z solidną metalową nakrętką.   

Pracownicy atelier Lady Gagi musieli stworzyć taką reklamę, która skutecznie 

wpłynęłaby na fanów artystki, ale też przede wszystkim przyciągnęłaby uwagę innych 

widzów. Ponadto nowe perfumy miały wywołać u odbiorców potrzebę, którą zaspokoją, 

a także przyjemne wspomnienia (tzw. hedoniczna teoria pamięci), stanowiące wartość 

estetyczną. Podobną funkcję pełni kategoria nowości – przyciąga uwagę wielu klientów, stąd 

szeroko zakrojone kampanie reklamowe polegające na prezentacji perfum Fame podczas 

minispektaklu tanecznego. Świadczy to o pomysłowości i oryginalności przekazu, a także 

samego produktu, co jednocześnie pozytywnie wpływa na zapamiętywanie.   

                                                 
183

 Coty jest pionierem w produkcji zapachów sygnowanych nazwiskami gwiazd muzyki popularnej, w tym 

Jennifer Lopez, Beyoncé Knowles, Sarah Jessici Parker, Davida i Victorii Beckhamów, Halle Berry, a także 

projektantów mody znanych marek m.in. Marca Jacobsa, Calvina Kleina i Vera Wanga. 

184
 Fame pojawiło się w trzech rozmiarach: 100 ml – The Ultimate Masterpiece – w cenie 79 $ (299 zł), 50 ml – 

55 $ (165 zł), 30 ml – 42 $ (120 zł). Tańsza, kulkowa wersja o pojemności 10 ml będzie sprzedawana w cenie 

19 $, co czyni ją dostępną dla wszystkich fanów piosenkarki. Kolekcja obejmie również trzy inne produkty: 

czarne mydło, żel pod prysznic i balsam do ciała. 
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Pierwszym i wydawałoby się najważniejszym elementem reklamy była wypowiedź 

samej Lady Gagi na temat perfum w jednym z wywiadów – Fame miało mieć zapach krwi 

i spermy
185

. W ten sposób piosenkarka świadomie chciała wzbudzić kontrowersje, a także 

zaciekawić odbiorców, którzy pójdą do perfumerii, tylko po to, żeby sprawdzić, czy perfumy 

faktycznie pachną ludzkimi wydzielinami. Mottem kampanii jest Lady Gaga Fame. Pierwsza 

w historii czarna woda perfumowana
186

. W jednym z wywiadów dla australijskiego radia 

w programie The Kyle and Jackie O piosenkarka zweryfikowała swoje wcześniejsze 

wypowiedzi dotyczące zapachu perfum: „Perfumy pachną jak droga prostytutka. Chciałam 

wydobyć wrażenie krwi i spermy ze struktur molekularnych płynów ustrojowych. To znajduje 

się w tych perfumach, ale tak nie pachnie. Dostajesz zapach, który przypomina ten po 

uprawianiu seksu i który jest rodzajem zapachu pierwotnego. Natomiast krew pochodzi 

z próbki mojej własnej krwi, więc możesz mieć poczucie, jakbyś miał mnie na skórze”
187

.  

Reklama prasowa oparta jest na seksualności i cielesności. Naga piosenkarka leży 

w finezyjnej pozie, trzymając na dłoni flakon perfum. Po jej ciele wspinają się nadzy, 

miniaturowi mężczyźni. Cała kompozycja przedstawiona została w sposób elegancki 

i niewulgarny. Dominującym kolorem jest czarny, który staje się niejako łącznikiem 

z ostatnią płytą piosenkarki Born This Way. Miejsca intymne Lady Gagi sprytnie zasłonięto 

przez miniaturowych modeli, przepasanych czarną folią, która jednocześnie miała imitować 

skąpą bieliznę typu stringi. Reklama ewidentnie przepełniona jest erotyzmem. Trzeba też 

podkreślić, że mężczyźni znajdujący się na ciele piosenkarki przypominają małe potwory. Nie 

pozostaje to bez znaczenia dla fanów Lady Gagi.  

Dużo bardziej zaskakująca jest seria trzech spotów telewizyjnych. Całą kampanię 

reklamową reżyserował amerykański fotograf Steven Klein, który współpracował również 

z Madonną. Klipy charakteryzują się krótkimi, migającymi ujęciami. Motywem przewodnim 
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jest Gaga dumnie krocząca wzdłuż wybiegu między dwoma rzędami mężczyzn-strażników. 

Po jednej stronie są oni częściowo nadzy, ubrani jedynie w lateksowe majtki, po drugiej — 

gigantyczne postacie męskie, z przodu przykryte pół-sukienką, a nadzy z tyłu. Ich twarze 

zostały ukryte pod plastikowymi maskami. Następnie pojawia się nagie ciało piosenkarki, 

które jest już znane z prasowej wersji reklamy. Jej twarz również jest zamaskowana. 

Gigantyczne ciało Gagi otacza gęsta para, a po nim pełzają mali mężczyźni. Następnie 

piosenkarka zamienia się w złoty posąg, symbolizujący nakrętkę perfum. Obie olbrzymie 

figury Lady Gagi zostały porównane do Guliwera z Podróży Guliwera (1726) Johnathana 

Swifta. Inne powiązania ze sztuką popularną są widoczne w zakończeniu reklam – 

piosenkarka prezentuje zapach w sposób doskonale znany z serii filmów o Jamesie Bondzie: 

„Gaga. Lady Gaga. Fame”.  

Cała seria spotów jest ponura i mroczna, pełna czarnej mazi, która otacza zarówno 

piosenkarkę, jak i jej współpracowników. Kampania ta z założenia miała być zaskakująca 

i przyciągająca uwagę, choć Gaga nie dbała o to, czy będzie można ją drukować 

w magazynach, ani nawet wyświetlić na kanałach satelitarnych
188

. Ciekawy jest również 

podkład muzyczny spotów – wykorzystano do nich remiks do piosenki Scheiße (z niem. 

gówno), co może wywoływać dwuznaczne skojarzenia. Z jednej strony dobór tego utworu 

może wskazywać na dużą ironię i dystans do wszelkiego rodzaju wytworów komercyjnych. 

Z drugiej strony Scheiße opowiada o silnej kobiecie, wręcz feministce, która nie boi się być 

sobą i pokazywać swojej niezależności. Takie kobiety zatem stanowią podstawowy target 

perfum Fame, poza coraz liczniejszymi oczywiście Little Monsters.  

Gaga stworzyła też dwa krótkie filmy The Source i Formulation, w reżyserii Todda 

Tourso, Reggie Know, Roba Englisha i Kennetha Robina. Czarno-białe klipy przestawiają 

zespół przystojnych i półnagich naukowców, którzy w Haus Laboratories w Paryżu pracują 

nad formułą pierwszych w historii czarnych perfum. Film bardziej przypomina zwiastun 

horroru z lat 20. XX wieku niż reklamę promującą zapach gwiazdy pop. Tłem są wnętrza 

starej fabryki, dymiące probówki i flakoniki z czarnym płynem, który niebawem pojawi się na 
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półkach najbardziej ekskluzywnych perfumerii na świecie. Tym razem Gaga nie występuje 

w filmach.  

Przedstawienie perfum Fame w sposób mroczny i silnie nacechowany erotycznie jest 

próbą włączenia estetyki pornografii w niepornograficzne formy sztuki popularnej i promocji. 

Dochodzi tu do zderzenia wartości ideologicznych z ponowoczesną intelektualnością. 

Pornografia stała się więc popularnym zjawiskiem kulturowym, po które sięgnęła również 

Lady Gaga. Wyszła z pornosfery i przywędrowała do tego, co Jurgen Habermas nazywa sferą 

publiczną. Zarówno reklama perfum, jak i teledysk Alejandro nie miały na celu seksualnie 

pobudzić fanów, a raczej, przynajmniej w pewnym stopniu, zachęcić ich do poruszania 

tematu seksualności we współczesnej kulturze.  

Dla tych z nas, którzy mają odwagę pragnąć inaczej, którzy poszukują 

niekonwencjonalnych sposobów patrzenia (…) problem przedstawienia jest nie tylko 

kwestią krytyki status quo. Jest także przekształceniem wizerunku, tworzeniem 

alternatywnych rozwiązań, zadawaniem pytań samemu sobie o to, jaki rodzaj 

wizerunku jest wywrotowy, stwarza krytyczną alternatywę, przekształca nasz 

światopogląd i pozwala nam wyjść poza dualistyczne myślenie o dobru i złu
189

. 
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Zakończenie 

 Muzyka popularna stanowi źródło masowej rozrywki zarówno dla odbiorców, jak 

i wykonawców bez względu na zaangażowanie artysty w sprawy społeczno-kulturowe. 

Granie w zespole to element niezwykle istotny, zaspokaja bowiem wiele potrzeb, z których 

najważniejszą jest samorealizacja artystyczna, a także nawiązywanie nowych kontaktów, 

ambicje komercyjne, aspiracje do sławy i uznania oraz dążenie do miłego spędzenia czasu. 

Takie same mechanizmy i motywy powodują publicznością, która chce czerpać satysfakcję 

z rozrywki. To właśnie słuchacze wpływają na program artystyczny wykonawców i zawartość 

oferty rynkowej, które powinny być dostosowane do ich gustów i oczekiwań. Skutkiem tego 

powstały kody muzyki popularnej, a więc i muzyki Lady Gagi, które określiły pożądane 

zachowanie sceniczne, wizerunek grzecznej buntowniczki, ekstrawagancję łączącą 

oryginalność i tandetę w ubiorze, lekką liryczność tekstów, ekscentryczną poetykę 

teledysków, dramaturgię koncertów, a także schematyzm i przewidywalność strukturalno-

konstrukcyjną utworów. Lady Gaga połączyła popową prostotę i płytkość przekazu 

z rockowymi zachowaniami epatującymi seksualnością, poszukiwaniami wolności, jak 

również z buntem wobec zastanych konwencji społecznych i odrzuceniem reguł rządzących 

społeczeństwem opartych na przymusie, hipokryzji, kłamstwie i ogólnie przyjętych wzorcach 

zachowań. Jej twórczość nie wprowadza co prawda nowatorskich brzmień, porusza zaś 

tematy dotyczące poszukiwania własnej tożsamości, zarówno jednostkowej, jak i grupowej, 

odwagi do bycia sobą oraz stanowi pewien drogowskaz dla młodych szukających 

samookreślenia. Jest to niezwykle silny i skuteczny element świadomego kreowania 

wizerunku gwiazdy, bazującego również na jej własnych przeżyciach, dzięki czemu 

słuchaczom łatwiej jest się utożsamić z piosenkarką. Publiczność może w ten sposób 

zobaczyć w Lady Gadze boga, a jednocześnie człowieka, który borykał się z problemami 

tożsamościowymi (i nie tylko), jak każdy nastolatek.    

Muzyka popularna zawsze niesie w sobie kult idola. Artysta, przekazując określone 

treści, musi być wyrazisty, żeby mógł stać się osobowościowym wzorcem dla publiczności, 

która by się z nim utożsamiła. Pojawia się więc kategoria identyfikacji pojmowanej 

wspólnotowo. Idol muzyki pop powinien mieć cechy nadczłowieka, co widoczne jest 

w historii muzyki popularnej, będącej swoistą galerią postaci, często niezwykle 

charyzmatycznych, które pozostawiły po sobie ślad w kulturze masowej. Takie wizerunkowe 

ikony, jak John Lennon, Elvis Presley, Mick Jagger, Janis Joplin, David Bowie, Kurt Cobain, 
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Madonna czy Michael Jackson stały się symbolami popkultury i zaczęły funkcjonować 

w oderwaniu od korzeni muzycznych. Weszły na stałe do kanonu rozpoznawalnych 

„elementów” kultury. Kult Lady Gagi jest doskonałą egzemplifikacją tego zjawiska, 

przybierającego rozmaite formy: tłumy fanów koczujące w namiotach pod stadionami na trzy 

dni przed koncertem oraz portal społecznościowy, który jest jednym wielkim peanem na 

cześć amerykańskiej piosenkarki. Lady Gaga, dzięki swoim nieraz dziwacznym 

i zaskakującym kreacjom, a także wyraźnie ukształtowanym poglądom, stara się wykształcić 

cechy typowe dla nowych ruchów społecznych charakteryzujących się ściśle określonymi 

wartościami i normami zachowań. Zbudowaniu wizerunku idola-nadczłowieka towarzyszą 

osiągnięcia artystyczne i dobrze zorganizowane działania marketingowo-promocyjne. Idol 

bowiem odgrywa rolę integracyjną, symbolizuje określone cechy typowe dla danej grupy 

społecznej. Piosenkarka nie boi się też tworzyć radykalnych wizji obecnego i przyszłego 

społeczeństwa.  

 Fenomen popularności Lady Gagi wynika w dużej mierze z prestiżu, który artystka 

osiągnęła dzięki osobowości, spójnej kreacji wizerunku i twórczości podszytej ideologią. Co 

więcej, fani są bardzo podatni na pochlebstwa, których piosenkarka bynajmniej nie skąpi ani 

podczas koncertów, ani podczas wywiadów, ani nawet w mediach społecznościowych. 

Odwołanie do chciwości i próżności fanów przynosi wymierne skutki w postaci coraz 

liczniejszych tłumów na koncertach i w portalu littlemonsters.com, milionach odtworzeń na 

YouTubie i sprzedanych płyt oraz singli.  

Rozwój nowych mediów daje artystom muzyki pop nieograniczone możliwości – 

stanowi przestrzeń działań promocyjnych płyty czy też piosenki, aktywności społecznych 

oraz realizacji konkretnej strategii wizerunkowej, mającej generować konkretne korzyści 

zarówno finansowe, jak i w postaci zainteresowania publiczności i mediów. Rodzaj muzyki 

uprawianej przez amerykańską wokalistkę oraz związana z nim ideologia wynikają 

z warunków społecznych, w których Lady Gaga się znajdowała, czyli doświadczeń z czasów 

szkolnych, a także z potencjału grupy LGBT. Nie jest to zatem odbiorca przypadkowy, lecz 

odpowiednio profilowany, do którego przekaz dźwiękowy bezpośrednio został skierowany. 

Działalność artystyczna łączy się więc z aktywnością społeczną – jest przykładem programu 

artystycznego wcielonego na poziomie realnego działania społecznego. Potrzeba odbioru 

konkretnych treści wpływa na popularność wokalistki, jej rozpoznawalność oraz aspiracje do 

stania się reprezentantem danego pokolenia.  
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Konsekwentne działania w internecie mogą pomóc w zbudowaniu szerokiej bazy 

wielbicieli, stanowiącej zaczątek nowej formy globalnego fanostwa. Użycie ciała w celu 

zwrócenia uwagi na tematy związane z transgenderycznym pojmowaniem płci, akceptacją 

dyskursu homoerotycznego i transgresyjnymi perfomansami metodycznie rozpowszechniano 

za pomocą nowych mediów, umacniając fanów w przekonaniu o aktywistycznym charakterze 

działalności Lady Gagi. Wykorzystanie unikalnych funkcji internetowych platform 

społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter, YouTube i Little Monsters umożliwiły 

szerokiej publiczności pochłanianie, rozważanie i dyskutowanie przekazu amerykańskiej 

wokalistki, aby następnie poddać go reinterpretacji, rekontekstualizacji i reprodukcji, zarazem 

utrwalając go w świadomości fanów. Produkcja nowych form wyrazu ukazała, w jaki sposób 

jej twórczość zainspirowała młodzież do poszerzenia wiedzy na temat własnej seksualności, 

płci i własnego ciała, wychodząc poza dychotomiczne konstrukcje społeczne. Ekspresja 

artystyczna przyczyniła się do nieustannego podnoszenia świadomości osób dotkniętych 

niesprawiedliwością społeczną do odparcia nacisków społecznych za pomocą komunikacji na 

forum publicznym. Uruchomienie nowego portalu społeczniościowego dało głos jednostkom 

borykającym się z problemami tożsamościowymi w dobie coraz mniej restrykcyjnych, ale 

wciąż obowiązujących ograniczeń społecznych. Lady Gaga stała się prekursorem 

innowacyjnego wykorzystania możliwości internetu i stworzenia społeczności fanowskiej 

opartej na osiąganiu wspólnych celów, a także przekraczaniu fizycznych i społecznych 

ograniczeń w świecie rzeczywistym. Dzięki temu piosenkarka wyszła poza prostą i tradycyjną 

komunikacją ze swoją publicznością, która czerpiąc inspirację z jej twórczości, rozbudowała 

i przedłużyła żywotność niektórych idei i z chęcią angażowała się w aktywności 

charytatywne. Lady Gaga dekonstruując kolejne wizerunki i tożsamości, stworzyła fanom 

drogę do konstruowania nowych tożsamości, odpowiadających danej chwili. Wykorzystanie 

nowych mediów nie tylko stworzyło przestrzeń do pełnej, dwuwymiarowej interakcji 

i dyskusji, lecz także do przekazania pewnego istotnego społecznie komunikatu.  

 Zbiorowość fanów gwiazd międzynarodowego formatu składa się z jednostek 

różniących się pochodzeniem społecznym i geograficznym, rasą, profesją, wiekiem 

i poziomem intelektualnym, ale połączonych wspólnymi przekonaniami. Poczucie bycia 

częścią większej całości wpływa na świadomość kolektywną, odbiegającą od tej 

indywidualnej, bo kierowanej głównie przez sentymenty i decyzje podejmowane pochopnie, 

a nie zaś dzięki racjonalnym argumentom. Ważnym elementem przynależności do grupy 

Little Monster jest też to, że fani przestali być anonimowi. Dzięki portalowi 
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społecznościowemu powstała zorganizowana społeczność, do której każdy ma wstęp. 

Jedynym warunkiem jest sympatia do twórczości Lady Gagi i jej osoby. 
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