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WSTęP

Kicz jawi nam się jako zła i niewłaściwa sztuka, szkodliwa i banalna, nieauten-
tyczna i byle jaka, wulgarna i sztuczna, wtórna i przesadna, sztampowa, tenden-
cyjna, wybujała. dlaczego kicz zadomowił się u nas na dobre? Polska sytuacja: 
rozbudzonymi aspiracjami konsumpcyjnymi przy niewspółmiernie skromnych 
możliwościach ich zaspokojenia, świeży awans kulturowy wielkich grup społecz-
nych, tradycjonalizm przy jednoczesnym braku tradycji kulturowych, zwłaszcza 
w dziedzinie życia codziennego, kompleks i snobizm – tworzy tu pejzaż osobny 
i bardzo swoisty1. W naszej kulturze bez zobowiązań kicz usprawiedliwia niedoj-
rzałość i naskórkowość2.

Współczesny sport – w przeciwieństwie do nowoczesnej sztuki – spełnia 
sensus communis. Jest sztuką dla każdego. Wydaje się ucieleśnieniem sztuki 
popularnej dnia dzisiejszego. Tam, gdzie sztuka, która jako zbyt trudna stała się 
domeną specjalistów, odwróciła się od powszechnego smaku, sport wypełnia lukę, 
dostarczając niezwykłych, a przy tym zrozumiałych zdarzeń3. Podobieństwo sztu-
ki i sportu ma charakter specyficzny, bo ta pierwsza forma ludzkiej aktywności, 

* Dr krzysztof PrenDecki – adiunkt, Politechnika Rzeszowska im. ignacego łukasiewicza, 
Wydział Zarządzania, Zakład Nauk Humanistycznych.

1 M. P o r z ę c k a, O złej sztuce, Warszawa 1998, s. 207.
2 W. B u r s z t a, e.A. S e k u ł a, Smacznego, w: Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, 

e.A. Sekuła, Warszawa 2008, s. 8.
3 W. We l s c h, Sport – przez pryzmat estetyki, a nawet widziany jako sztuka?, w: Media – eros 
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jako powiązana z wyższymi warstwami społecznymi, odnosząca się do tego, co 
duchowe (kreatywności, wyobraźni, idei, konceptów), a nie cielesne, jako zrozu-
miały tylko dla nielicznych system reprezentacji, posiada o wiele wyższy status 
społeczny i kulturowy niż ta druga4. Albert Jawłowski wyróżnia dwie kwestie: 

„samo widowisko oraz jego zrytualizowane odtworzenia. Widowisko i rytuał są 
istotnym elementem reprodukcji kultury. W tym procesie treść kultury zawierałaby 
się w aspekcie widowiskowym, zaś mechanizm reprodukcji wiązałby się procesem 
rytualnych odtworzeń”5.

Uczestnictwo w tym rytuale może wywołać poczucie odprężenia, błogości lub 
ulgi6. Trzeba zgodzić się z Wojciechem J. Bursztą i Mariuszem Czubajem, którzy 
omówili karnawał podczas eURO 2012: 

Zawiedliby się jednak ci, którzy w futbolowej odświętności doszukiwaliby się jednego 
z wariantów rytuału rebelii […]. Zasadniczo bowiem podstawowymi wymiarami euro nie 
były stany dionizyjskiego chaosu, kwestionowania, podważania, improwizacji i sponta-
niczności (nie znaczy to wszakże, by takich elementów zabrakło), ale praktyki apollińskie. 
idea Porządku dotyczyła przestrzeni nie tylko prywatnych (zdobienia balkonów w istocie 
przypominały „ołtarzyki” z czasów pielgrzymek papieskich), lecz także publicznych, gdy 
do ostatnich chwil odnawiano barierki na Moście Poniatowskiego, a to, czego odnowić 
się nie dało, przesłonięto banerami reklamowymi z nazwami sponsorów imprezy7.

Natomiast Józef lipiec, zastanawiając się nad kwestią piękna sportu, zwraca 
uwagę na estetykę jego oprawy: 

[…] głównie scenerii, widowiska, rekwizytów i kostiumu jego wykonawców. […] Mamy 
tu bowiem do czynienia z możliwością analizy tła przyrodniczego i poszukiwania har-
monijnej więzi sportu z naturą. Podobne cele przyświecają rozważaniom prowadzonym 
na styku estetyki z urbanizacją i architekturą sportową. Scenerię widowiska wypełniają 
zawodnicy, którzy są żywymi modelami mód i tendencji estetycznych w zakresie strojów, 
przybrań, gadżetów8. 

dodajmy, że kolorytu szarej polskiej piłce nadają również tzw. ultrasi. Na sta-
dionach można znaleźć wiele analogii ze złą sztuką, dziecięce kartoniki i baloniki 
czy przedszkolne zabawy typu „labado małego walczyka”, jednakowe pelerynki 

4 M. K r a j e w s k i, Sztuka jako sport, w: Społeczne zmagania ze sportem, pod red. ł. Rogow-
skiego, R. Skrobackiego, Poznań 2011, s. 35.

5 A. J a w ł o w s k i, Oczy świata są zwrócone w kierunku stadionu – rzecz o współczesnym 
widowisku kulturowym, w: tamże, s. 22.

6 Tenże, Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Warszawa 2007, s. 20.
7 W.J. B u r s z t a, M. C z u b a j, Euro 2012 – karnawał zwykłych kibiców i piłkarska kultura 

uśmiechu, w: Stadion – miasto – kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej, Warszawa 2012, 
s. 15–16.

8 J. l i p i e c, Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999, s. 29.
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i ujednolicony ubiór fanów, niezbyt mądre przyśpiewki i gadżety pirotechniczne, aby 
było kolorowo i nie było nic widać, ani boiska, ani piłkarzy. Trudno współczesną 
sztukę „ludyczną” oceniać; tylko ci, co biorą udział w proponowanych przez nią 
grach, mogą powiedzieć, czy się bawili dobrze, czy źle, kiedy lepiej, a kiedy gorzej9. 

A jak i przy czym bawią się fani sportowi? Na przykład w czasie meczy siat-
kówki podczas ligi światowej? dlaczego wybierają kicz? Portal Sportfan donosi 
o tej imprezie masowej tak: 

To właśnie symbol sportowego kiczu! Muzyka, cheerleaderki, doping sterowany przez 
duet Magiera-Kułaga (na marginesie: panowie, wielki szacunek za profesjonalizm w tym, 
co robicie!), pełne trybuny, prezenty od sponsorów, konkursy... No właśnie. Wszystko jest 
sztucznie napompowane, a kibice cieszą się nawet wtedy, gdy ich ulubieńcy – uwaga, to 
nie pomyłka! – przegrywają10.

Piotr Kowalczuk w podobnym tonie pisze o „viagrze dla kibiców” siatkówki: 

Organizatorzy mistrzostw europy wraz z biletem sprzedają viagrę dla kibica: wrzask 
zapiewajły, hałas dyskoteki, zbiorowe pląsy i śpiewy, a na dodatek miotające się po 
boisku roznegliżowane panienki. Rzecz nie w tym, by traktować widowisko sportowe 
jak nabożeństwo w purytańskim kościele, ale w tym, by zachować choć trochę umiaru 
i oddać sportowi, co sportowe. Wielu organizatorów przestało się w tych proporcjach 
miarkować. Co więcej, schlebiając gustom gawiedzi, nierzadko zamieniają imprezy 
w festiwal szmiry i kiczu11. 

Mimo wszystko, jak pisał Andrzej Banach, kicz „ratuje nas od smutków po-
wszednich”12.

W dalszej części rozważań będzie jednak mowa o piłce nożnej, gdzie wachlarz 
możliwości w omawianej dziedzinie bezguścia jest znacznie większy. Począwszy 
od nazw drużyn. Bez wyjeżdżania z kraju możemy podziwiać grę takich zespołów, 
jak: inter Gnojnica, Milan Milanówek, lokomotiv Różanka, Manchester Niebylec, 
FC Real Maćkówka, Borussia Boruja Kościelna, Olympiakos Tarnogród, Olimpic 
Powroźnik, lZS Ajax Rojów czy Sporting Przemęt. Kibicując z kolei innym klu-
bom, możemy poczuć się światowo: Video Ciepielów, Manhattan Nowy Kawęczyn, 
Tutti-Frutti Rozpędziny, Santana Wielki Klincz, Cosmos Józefów i już nie swojski 
rolnik, a Farmer Szonów.

9 A. O s ę k a, Mitologie artysty, Warszawa 1975, s. 121.
10 Sport na drugim planie. Fani kochają kicz. A Ty? (KOMENTARZ) [online], [dostęp: 8 grudnia 

2013]. dostępny w internecie: <http://www.sportfan.pl/artykul/sport-na-drugim-planie-fani-kochaja-
kicz-a-ty-komentarz-1889#>. 

11 P. K o w a l c z u k, Viagra dla kibiców, „Rzeczpospolita”, 22 września 2013, s. 20.
12 A. B a n a c h, O kiczu, Kraków 1968, s. 340.

http://www.sportfan.pl/artykul/sport-na-drugim-planie-fani-kochaja-kicz-a-ty-komentarz-1889
http://www.sportfan.pl/artykul/sport-na-drugim-planie-fani-kochaja-kicz-a-ty-komentarz-1889
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i. MieJSCe – STAdiON i JeGO OTOCZeNie

Od najstarszego i najbardziej prestiżowego biegu greckiego wzięła swą nazwę typowa 
i mechanicznie kojarzona ze sportem antycznym budowla – stadion13. Protoplastą 
współczesnych stadionów jest antyczny amfiteatr – budowla z centralną areną 
otoczona widownią14. W 776 roku p.n.e. otwarto pierwszy stadion w Olimpii, który 
spełniał swoją rolę przeszło tysiąc lat. Gdy w dzisiejszych czasach zachwycamy 
się rozwiązaniami technicznymi i wielkością obiektów, zdajmy sobie sprawę, że 
ówczesne obiekty miały w sobie wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, a po-
jemność np. Koloseum była szacowana na 57 tysięcy widzów, czyli tylko 1 tysiąc 
mniej niż Stadionu Narodowego w Warszawie. dziś obiekty sportowe przejmują 
rolę wizytówki miasta, jaką przed wiekami pełniły katedry czy opery. Kibice 
zasiadający w górnych rzędach, np. na stadionie Santiago Bernabeu, do biletów 
otrzymują załącznik w postaci lornetki. Skojarzenia z lożami w teatrze nasuwają 
się same. Najnowocześniejszy stadion europy, Alianz Arena w Monachium, był 
wzorowany m.in. na wiedeńskiej operze. W Bilbao rozpoczęto rozbiórkę najstar-
szego, stuletniego stadionu piłkarskiego na Półwyspie iberyjskim, znanego jako 
la Catedral. Sformułowania „świątynie futbolu” czy „teatry marzeń” weszły na 
stałe do sportowego języka. Andrzej Osęka zauważył niezdrową modę ostatnich lat: 

Budowa nowych stadionów stała się sportem wyczynowym. Zaledwie dwadzieścia dwa 
lata miały obiekty sportowe, które zburzono, by powstał ateński kompleks olimpijski: 
stadion, welodrom i ogromny kryty pasaż. […] Niewiele brakowało, by ofiarą gorączki 
wymieniania obiektów sportowych na nowe padł legendarny szklany namiot w Mona-
chium, wzniesiony na igrzyska olimpijskie w 1972 r. […] Budowa nowych stadionów na 
miejscu obiektów funkcjonalnych, często świetnych architektonicznie, wydaje się modą, 
którą trudno powstrzymać. Czy zawsze ma to sens? To tak, jakby katedry wznosić od 
nowa co dwadzieścia lat15. 

RheinenergieStadion w bogatej Kolonii w Niemczech wybudowano w 2005 
jako trzeci z kolei w tym samym miejscu16. Przyszłość ma nie należeć jednak 
do szkła i stali, lecz suszonej cegły, słomy, plastiku z odzysku, bloków cementu 
i drewnianych odpadów17. Jednak nasi planiści prognoz zmian w architekturze 
nie brali pod uwagę i zamiast okołostadionowych budek otrzymaliśmy stadion 

13 d. S ł a p e k, Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010, s. 637.
14 Z. P e l c z a r s k i, Antyczna geneza widowni współczesnego stadionu, „Architecturae et 

Artibus” 2009, nr 2, s. 51.
15 A. O s ę k a, Katedry kibiców, „Wprost” 2004, nr 35, s. 37. 
16 B. R z e g o c i ń s k a -Ty ż u k, Przestrzeń sportu w mieście wobec trwania i przemijania 

architektury stadionów, „Czasopismo Techniczne” 2011, z. 4-A2, s. 369.
17 Zob. M. d a v i s, Planeta slumsów, przeł. K. Bielińska, Warszawa 2009.
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narodowy, który doczekał się wielu głosów krytycznych. Antropolog, ludwik 
Stomma, podzielił się uwagą: 

W telewizyjnej audycji „Sportowy tydzień” wystąpił ostatnio architekt prezentujący 
wybrany projekt nieszczęsnego Stadionu Narodowego. To, co mówił, wprawiło mnie 
w najgłębsze osłupienie. Że oto skoro stadion jest „narodowy”, to winien być narodowy 
w formie i treści. Kiedy zespół projektantów zastanawiał się nad jego kształtem, wspo-
minał (nic nie zmyślam!) Chopina, polskie wierzby, sztukę ludową, pleciony mazowiecki 
koszyk wiklinowy...18 

dalej Stomma wspomina, w ramach porównania, pobyt na nowoczesnym 
obiekcie Schalke 04: 

[…] jakby się jednak rozglądać, nie było nigdzie ani śladu upamiętniania ludwiga van 
Beethovena, germańskich dębów albo skórzanych spodenek, jakże ludowych i charak-
terystycznych dla kultury południowoniemieckiej. istne prymitywy z tych niemieckich 
architektów. Patriotyzmu w nich za grosz19.

W środkach masowego przekazu czy też na forach internetowych na temat 
Stadionu Narodowego architekci wypowiadali się krytycznie. Przeskalowany kosz 
miał się okazać gigantyczną tandetą i kiczem. Plecionka biało-czerwona miała im 
przypominać rozprute gacie, dziurawe rajtuzy, a kolorystyka – graniczny szlaban. 
Zabłocki zauważył: 

Polskie stadiony na euro 2012, nawiązujące do regionalnego lub kulturowego kontekstu, 
są bardzo „wymyślone”. Czasami nawet zbyt proste w tej dosłowności, zbyt oczywiste. 
Tak trochę oceniam stadion w Warszawie […]. Metafora patriotyczna – natarczywe 
odwołanie się do białoczerwonych kolorów – jest strategią dość prymitywną. Poza tym 
użycie do tego celu plecionki z siatki nie jest atrakcyjne z bliskiej perspektywy. Jest ona 
zbyt prosta, nadmiernie „kibicowska” powiedziałbym. Od razu widać, że ta zewnętrzna 
siatka, białoczerwony koszyk, jest „doklejona” do obiektu20.

Również inne obiekty sportowe w Polsce są mocno krytykowane przez śro-
dowisko. W ramach konkursu Archi-Szopa antynagrodę w 2011 roku i tytuł naj-
gorszego obiektu Krakowa otrzymał stadion Wisły Kraków. Jerzy Fedirko mówił 
w uzasadnieniu: „Architektura kibolska – zamiast kibicowskiej”21. Wcześniej po-
dobną nagrodą otrzymał stadion Cracovii, którego wysokie, 38 metrowe, jupitery 

18 l. S t o m m a, Stadion pleciony, „Polityka” 2007, nr 2633, s. 105.
19 Tamże.
20 A. Z a b ł o c k i, Zawijanie w sreberka, „Krytyka Architektury” 2012, nr 1 (6), s. 16.
21 d. H a j o k, Stadion porażek. Finał plebiscytu Archi-Szopa, „Gazeta Wyborcza. Kraków”, 

17 listopada 2011, s. 1. 
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szpeciły krakowską panoramę. Na pierwszy plan szpetoty wysuwa się jednak obiekt 
Radomiaka Radom z jego zadaszeniem trybuny ViP. Spotkało się ono z krytyką 
internautów z całego kraju, a z uwagi na swój wygląd trafiło głównie na strony 
związane z żartami i humorem. Kosztowna wiata dla ViP-ów (koszt: 150 tysięcy 
zł) okazała się pośmiewiskiem i doczekała się określeń przywołujących skojarzenia 
z reżyserem absurdów Stanisławem Bareją.

Okolice stadionów, a także pozostałe miejsca w mieście, szpecą kibicowskie 
i pseudokibicowskie graffiti. Nierozstrzygnięte pozostaje pytanie, czy mamy do 
czynienia z kiczem, prawdziwą sztuką czy aktami wandalizmu. W opublikowanym 
raporcie „Polityki” wśród 15 najbrzydszych rzeczy w Polsce znajdziemy bazgroły 
niesłusznie nazywane graffiti22. Mowa bowiem nie o malunkach z ambicjami, ale 
o wykonanych naprędce i w każdym możliwym miejscu napisach i bohomazach. 
Gdyby serio potraktować uliczne wpisy, to okazałoby się, że wszyscy bez wyjątku 
polscy piłkarze i policjanci są homoseksualistami narodowości żydowskiej. Te 
genealogiczno-seksualne odkrycia są najbardziej widoczne w miastach, w których 
działają skonfliktowane kluby piłkarskie, jak Warszawa (legia, Polonia), łódź 
(łKS, Widzew), Kraków (Wisła, Cracovia). Również w łodzi jest prowadzona 
wojna na zabawne napisy na murach. Zamiast wulgarnych napisów pojawiły się 
bazgroły typu:

• łKS jeździ na wakacje do Zgierza,
• RTS jeździ TiCO,
• RTS nie stać na lego,
• Widzew kuca przy siku,
• łKS robi herbatę w wodzie po pierogach, 
• RTS je banany w skórce,
• łKS śpi w skarpetkach,
• Widzew śmiał się na Kac Vegas,
• łKS korzysta z naszej klasy,
• RTS się odchudza. 
Ta nielegalna i będąca aktem wandalizmu działalność zdaniem graficiarzy – 

jak zauważa wielu badaczy – ma swój sens, gdyż rozjaśnia i ubarwia otaczający 
ich szary świat23. Graffiti jest specyficznym sposobem komunikowania między 
członkami podkultur oraz możliwością pokazania istnienia grupy, znacznikiem 
miejsca jej pobytu. Z badań CBOS wynika, że dezaprobatę dla malowania na 
ścianach budynków tzw. graffiti wyraziło 86% Polaków24.

Różne miasta radzą sobie z tym lepiej lub gorzej. W Nowym Jorku w ramach 
polityki „zero tolerancji” Rudolph Giuliani walczył z malowaniem graffiti na mu-

22 P. S a r z y ń s k i, 15 najbrzydszych rzeczy w nowej Polsce, „Polityka” 2010, nr 2767, s. 30–35.
23 Z. B a r t k o w i a k, Graffiti – sztuka czy wandalizm, Zielona Góra 2008, s. 21.
24 Komunikat z badań CBOS, Moralność i stosunek do zachowań nagannych społecznie, 

BS/71/2009.
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rach. W Singapurze oprócz kar finansowych złapanemu artyście grozi od trzech 
do ośmiu batów. Niektórzy w graffiti dostrzegają również pozytywy, a mianowicie 
wskazują na funkcje komunikacyjno-informacyjną. Roman Zieliński w swym 
Pamiętniku kibica uświadamia: 

[…] jeśli będziesz gdzieś w Polsce, zobacz powypisywane na murach hasła. Będziesz 
miał sporą wiedzę na temat geografii zgód i wojen tamtejszych miłośników futbolu. Gdy 
któryś zespół wyszczególniony jest często z różnymi negatywnymi dopiskami, znaczy 
to, że miejscowi od nich właśnie najwięcej zebrali po pyskach25.

Tym ważnym malunkowym aspektom kibicowskim poświęca się sporo uwagi. 
istnieją nawet nieformalne „rozporządzenia”. Na przykład kibice Wisły Kraków 
udzielali wskazówek, które dotyczyły zakazów malowania po zabytkach, murach 
kościołów i cmentarzy, czy nowych elewacjach z uwagi na poszanowanie ludzkie-
go wysiłku i pieniędzy. Niestety powyższe zalecenia nie zawsze są przestrzegane, 
a o walorach estetycznych nie wspomniano ani słowa.

ii. BOHATeROWie SPeKTAKli – KiBiCe i PSeUdOKiBiCe

A. RePeRTUAR, MUZyKA, TeKSTy i iCH WyKONANie

Wybór pieśni i przyśpiewek kibicowskich zależy w głównej mierze od charakteru 
spotkania. Międzynarodowe mecze poprzedzają hymny państw, na których poziom 
w warstwie słownej i na linię melodyczną kibice nie mają większego wpływu. 
Weźmy przykładowe hymny państw, które występowały na Mistrzostwach świata 
w Niemczech w 2006 roku. dominują w nich wersy przyjemne, beztroskie, opie-
wające chwałę kraju. Oto niektóre z nich: „Weselmy się mieszkańcy Australii, że 
jesteście młodzi i wolni” (Australia), „Gdzie zachwyca nas raj, gdzie wiosna zdobi 
łany. Ten kraj tak piękny dla wszystkich” (Czechy), „Jednoczmy się, miłujmy się” 
(Włochy), „Szwecjo spokojna, przyjazna piękna! Pozdrawiam cię, najpiękniejszy 
kraju na świecie” (Szwecja).

W Polsce, w wyniku nieudolnej edukacji muzycznej, zarówno domowej, jak 
i szkolnej, mamy często do czynienia z „rykiem” kibiców. dorota Szwarcman 
zwróciła uwagę na głos trybun: „melodii żadnej nie sposób zrozumieć. […] Trzeba 
wziąć się do roboty i zabrać za naukę dobrego dopingowego śpiewu. […] Niech nas 

25 R. Z i e l i ń s k i, Pamiętnik kibica, Wrocław 2006, s. 56.
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nie tylko zobaczą, ale i usłyszą, i niech nie będzie obciachu!”26. Z kolei kompozytor, 
Krzesimir dębski, tak mówił: 

Nie umiemy się zestroić, śpiewać czysto i równo. Jedna strona stadionu przeszkadza 
drugiej, bo są w różnych fazach. Nawet podczas hymnu słychać, że każdy śpiewa we 
własnym tempie i na własnej wysokości, wszyscy się rozjeżdżają i powstaje kakofonia 
[…]. Ryk, którego nie słyszy się jako pojedynczy dźwięk, tylko jako całą wiązkę byle 
jakich dźwięków. Taki hałas jest nie tylko nieskładny, ale niemal bezdźwięczny27. 

Ryszard Cieśla zwrócił uwagę na niewłaściwą tonację hymnu: 

F-dur jest dobre dla tenora, a większość mężczyzn dysponuje barytonem. „Mazurek 
dąbrowskiego” został w 1927 roku zharmonizowany z myślą o chórze mieszanym. […] 
ludzie wyciągają zwykle najwyżej d […]. Powyżej tej granicy, jeśli nie mają szkolonego 
głosu, zwykle duszą się lub piszczą28.

Problem z hymnem nie ominął wykonawców. Hymn Polski w wykonaniu edyty 
Górniak przeszedł do historii, a sama zainteresowana tłumaczyła opinii publicznej: 

„Chciałam zaśpiewać hymn trochę wolniej niż to robią kibice na stadionach, by 
wydobyć siłę słowa. Zrobiłam to z największą pokorą, powagą, dumą, zaangażo-
waniem emocjonalnym i miłością do kraju”29. Wykonanie to wywołało poruszenie 
wśród Polaków, wypełnione śmiechem i ironią; zamiast hymnu doszukiwano się 
pieśni biesiadnej, kolędy czy melodii haitańskich murzynów30. Pojawiły się też po-
ważne oskarżenia. do lubelskiego Sądu Okręgowego trafił nawet pozew przeciwko 
piosenkarce. Zdegustowany kibic w ramach zadośćuczynienia za poniesione straty 
moralne domagał się 10 tysięcy zł. do krakowskiej prokuratury natomiast złożono 
doniesienie o popełnieniu przestępstwa, jakim było znieważenie hymnu narodowego. 
Powołano się na art. 137, który głosi: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza 
lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku”. Najwyższa izba Kontroli rozpoczęła kontrolę właściwego używania symboli 
państwowych, kontentując, że wszelkie zmiany w wykonaniu hymnu powinny być 
uznane przez ministra kultury. Samo wykonanie przyczyniło się także do oskarżeń 
piosenkarki o wpływ na wynik meczu i przegraną reprezentacji Polski.

26 d. S z w a r c m a n, Czas na naukę dopingu [online], [dostęp: 18 listopada 2007]. dostępny 
w internecie: <http://szwarcman.blog.polityka.pl/2007/11/18/czas-na-nauke-dopingu/>.

27 Wolniej, panowie kibice!, wywiad d. Szwarcman z K. dębskim, „Polityka” 2005, nr 2519, s. 64.
28 Śpiewać hymn nie każdy może, wywiad W. Staszewskiego z R. Cieślą, „Gazeta Wyborcza”, 

14 listopada 2010, s. 5.
29 e. G ó r n i a k, wypowiedź na temat wykonania hymnu dla PAP, 7 czerwca 2002.
30 Por. R. n i e m i e c, Na barykadach wojen futbolowych, Kraków 2010, s. 56. 

http://szwarcman.blog.polityka.pl/2007/11/18/czas-na-nauke-dopingu/
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Największym przebojem polskich stadionów podczas meczów Reprezentacji 
Polski jest nasz nieoficjalny hymn narodowy, czyli Polacy, nic się nie stało. andrzej 
łapicki o „najgłupszej piosence tysiąclecia”: 

Stało się – przegrywamy, ponosimy klęskę, ale zadziorny chór zagłusza wszystko swo-
im optymizmem – „Nic się nie stało…”. Nie ma honorowych porażek, nie ma „o włos 
przegranych” – rację mają tylko zwycięzcy. […] Mamy dość klęsk – chcemy wygrywać. 
Kto zawiódł – dostaje gwizdy […]31. 

Osobne rozważania można poświęcić przebojom Mistrzostw świata czy Mi-
strzostw europy. W 2012 roku w Polsce królowało Koko-koko, Euro spoko w wyko-
naniu zespołu Jarzębina, które zostało określone przez Polaków mianem: „wstydu”, 

„wiochy”, „kiczu” czy „obciachu” („Wygrać im się uda, / Ucieszy się Smuda, / Wy-
grać im się uda, / Ucieszy się Smuda, Hej!). Kiczowatym hymnem PZPN nazwano 
utwór Do boju Polsko, a samego wykonawcę Marka Tokarzewskiego określono 
mianem chałturnika i discopolowca. Można by tylko na marginesie spytać autora 
tekstu, czemu w tym wybitnie patetycznym utworze pojawia się taka oto mielizna: 

„Zawsze do przodu, orły / Nie trafiać kulą w płot / Wysoki niech wasz będzie lot”32. 
Także gwizdy i buczenie dzielą widzów. dla jednych jest to przykład prostactwa 

i chamstwa, dla innych trwały element wpisany w dramaturgię sportowej walki. 
Kazimierz deyna, legenda polskiego futbolu, wiele razy był obrzucany obraźliwymi 
epitetami, a z trybun rozlegały się deprymujące gwizdy. Podczas meczu z Portugalią 
w 1977 roku na Stadionie śląskim kapitan reprezentacji z rzutu rożnego strzelił 
gola na wagę awansu do Mistrzostw świata. W nagrodę dostaje porcję gwizdów. 
Maldini całe życie związany z Milanem (wychowanek i kapitan), zdobywa z nim 
m.in. mistrzostwo Włoch (siedem razy) czy Puchar europy (pięć razy), a w meczu 
kończącym karierę zamiast wiwatów, otrzymuje od kibiców bardzo głośne gwizdy. 
Po meczu Polska – Kolumbia piłkarze bardziej niż do siebie mieli pretensje o gwizdy. 
Artur Boruc przebąknął nawet, że kibice odstawili lekką wieś33. Jan Miodek bronił 
„wiwatujących inaczej”: „Nie mam żadnych pretensji do kibiców. Nie powinno się 
być kibicem bezwarunkowo”34.

31 A. ł a p i c k i, Nic się nie stało!, Warszawa 2010, s. 61.
32 K. K o r n a c k i, „Zagraj to jeszcze raz”, czyli piosenki dla/o polskiej reprezentacji piłkarskiej 

(jako ilustracja przemian społeczno-politycznych i kulturowych), w: Futbol w świecie sztuki, pod 
red. J. Ciechowicza, W. Moski, Gdańsk 2012, s. 187.

33 Michał listkiewicz: „Celebryci piłkarscy lubują się ostatnio w dowalaniu innym epitetami 
związanymi z wioską”. „Chłop wyjdzie ze wsi, wiocha z chłopa nigdy” – Jan Tomaszewski o Grze-
gorzu lacie. „Żarty Szczęsnego trącą wiochą” – Radosław Majdan o polskim bramkarzu Arsenalu. 

„Cześć, cześć, cześć – miasto wita wieś” – warszawscy kibice o drużynie z Bełchatowa czy lubina.
34 Kibice na Śląskim nie zrobili wiochy, wywiad P. Zawadzkiego z J. Miodkiem, „Gazeta 

Wyborcza”, 1 czerwca 2006, s. 34.
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Najbardziej deprymujące mogą okazać się jednak hałaśliwe gadżety kibicowskie. 
Jak wiadomo, doping powinien być pozytywny, zasilany głównie gardłem i pracą 
przepony, w postaci śpiewu i okrzyków, uzupełniany dłońmi poprzez równomierne 
klaskanie, bicie braw itp. Tak być powinno w idealnym kibicowskim świecie, o któ-
rym marzą zawodnicy. Niestety w zależności od dyscypliny nie brakuje kiczowa-
tych wynalazków w postaci trąbek plastikowych i gazowych, pałek dźwiękowych, 
ręcznych syren strażackich, łap kibica, gwizdków, dzwonków, klekotek, kołatek.

Kibice ze Stowarzyszenia Sympatyków Sportu Żużlowego „Krzyżacy” zorga-
nizowali konkurs na hasło mające zniechęcić trębaczy do swych popisów. Akcja 
spotkała się ze sporym odzewem: 450 propozycji i 1800 głosujących. Wygrała 

„MotoArena bez trąbienia”. inne propozycje: „Miłość w sercu, ogień w duszy, a Ty 
komuś trąbisz w uszy”, „Nie narazisz się nikomu, jak zostawisz trąbkę w domu”, 

„Po co trąbić na trybunie, skoro krzyczeć każdy umie!”, „Nie TRąB drugiemu, co 
Tobie niemiłe”.

Z Mistrzostw świata w RPA zapamiętano głównie brzmienie wuwuzeli. Powstał 
cały przemysł i zyski chińskich producentów liczone są w milionach juanów35. 
Zatyczki do uszu sprzedawały się lepiej niż sznurek do snopowiązałek podczas 
sianokosów. Telewizje kupowały specjalne hełmofony dla spikerów. dźwiękowcy 
rozpoczęli prace nad dewuwuzelatorami, aby dało się włączyć głos w TV.

Głos kibiców z największego kibicowskiego forum kibice.net36: 
• torcidok: „ten koleś co wymyślił to ustrojstwo powinien iść siedzieć do 

tajlandzkiego więzienia”,
• Semper Fidelis: „niech spadają do lasu, chociaż nie, szkoda by mi było 

tych zwierząt, które by musiały tego wysłuchiwać”,
• pwmo – pwmo: „Tego się nie da oglądać, trąby, trąbki, trąbeczki, co to 

k...a polowanie na lwy?”,
• zielona.mamba20: „jeszcze powinni do kompletu tych trąbek po 3 piórka 

w d…ę sobie wsadzić!”,
• matKSC: „Słyszałem że wystarczy jeden incydent z wuwuzelą, żeby ją 

zakazali. Ma ktoś znajomych którzy za…li by komuś albo rzucili tym 
gównem na boisko?,

• ogórek: „Jak u nas na euro będą rozdawać te trąbki to chociaż będzie 
czym się po łbach na…lać”.

Na temat przyśpiewek kibicowskich wypowiadali się różni eksperci. Socjo-
log, Paweł łuczeczko z instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
pyta: „Czyżby zdolności mnemotechniczne współczesnego kibica piłkarskiego 
były mniejsze niż babuleniek pamiętających dziesiątki wielowersowych pieśni? 

35 Rekordową cenę zapłacił Rosjanin, który zakupił specjalnie zrobioną wuwuzelę ze złota 
i diamentów za 17 tysięcy euro.

36 Kibice.net [online], [dostęp: 14 lutego 2012]. dostępny w internecie: <https://www.kibice.
net/forum/viewtopic.php?f=1&t=14426>. 

https://www.kibice.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=14426
https://www.kibice.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=14426
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Gdy przykłada nawet najdłuższe hymny do pieśni folkloru tradycyjnego czy pie-
śni literackiej, to zawsze mu wychodzi, że hymny są krótsze”37. Z kolei pisarka, 
Agnieszka Graff, uważa: „[…] rytm i rym wskazują na podobieństwo hymnów do 
disco polo. […] niektóre bazują na utworach z tego gatunku, ponieważ wyraźnie 
widać tę samą ludyczność i sentymentalizm”38. Zdaniem krytyka literackiego, Ka-
rola Maliszewskiego: „[…] są to zapisy i zaśpiewy magiczne, niedbające zbytnio 
o literacki kunszt”39. Według językoznawcy, Jerzego Bralczyka: „[…] to zwykła 
grafomania z mnóstwem chwytów patetycznych”40. Spowodowane jest, jak mówi 
Bralczyk, nieumiejętnością korzystania z własnego języka: „To wymieszany zbiór 
frazesów z różnych pokoleń oraz środowisk”41.

Przyśpiewki możemy pogrupować na: dopingujące, sławiące drużynę i kibiców, 
oraz pieśni agresywne42. Te odwołujące się do najniższych instynktów, wulgarne, 
głównie dotyczą seksuologii stosowanej:

a) O pie…niu
• Odra Opole ja Odrę w d…ę pie…lę
• Nawet pan Zdzisław pie…li Odrę Wodzisław!
• Nawet biedronki pie…lą Amicę Wronki
• Sędzia weź sznur i powieś się, od … od…dol się
b) o j...u 
• J…ć żaboli ich cała Polska pierdoli! (Chodzi o Zabrze.)
• J…ć PZPN!
• J…ć sędziego i całą rodzinę jego!
• Zawsze i wszędzie policja j…a będzie!
c) o miłości francuskiej
• Paprykarze, ch…j wam w twarze! (do Pogoni Szczecin)
• Poliż mi loda, igloopol, poliż mi loda! (do klubu z dębicy, którego właści-

cielem był producent mrożonek)
• Sędzia łobuzie, wsadzimy ci ch…a w buzię!
• Białe kaski robią laski! (do oddziałów prewencji)
d) o miłości greckiej z elementami sado-maso
• Stalówce Mielec wsadzimy w d...ę widelec!
e) o miłości greckiej w wersji klasycznej
• Ch...j w dupę łodzi, tej k…e nic nie zaszkodzi!
• Radomia Radom – ch…j w d...ę tym starym dziadom!
• Karpaty Krosno ch…j w d…ę tym starym osłom!
• Ch…j w d…ę temu kto sprzyja dzielnicowemu!

37 i. K l e m e n t o w i c z, Pieśni testosteronu pełne, „Gazeta Wyborcza”, 26 lutego 2010, s. 10–11.
38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Por. P. P i o t r o w s k i, Szalikowcy, Toruń 2000, s. 45–48.
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• Nasze ambicje to j…ć w d…ę policję!
f) o miłości hiszpańskiej
• Avia świdnicka to świeża sperma na cyc…ch
g) o narządzie kopulacyjnym
• Korona Kielce to same ch…e wisielce!
• 100 lat gracie, ch...a macie!
• Wisła skisła z ch...a mi wytrysła!
• Wstawaj, wstawaj, ch…u nie udawaj! (do piłkarza leżącego na murawie)
• Wstałeś, wstałeś, ch…u udawałeś! (do piłkarza podnoszącego się z murawy)
• Ch…u brzydki, idź na frytki! (ogólne, zastosowanie: do wszystkich wrogów)
h) o onanizmie
• Kto na tamie konia wali, to jest właśnie kibic Stali!
g) o środkach antykoncepcyjnych
• W Jarosławiu na peronie dynda Czuwaj na kondomie!
i) o jednym z najstarszych zawodów świata
• Czarne Koszule to same k…y i żule!
• Arka Gdynia – k…a, świnia!
• leszek z poznania to k…a do wyjebania!
• lechia Gdańsk – k…a, szajs!
• Jagiellonia jest zboczona, stara k…a pi…na!
• Polonia bytomska to największa k…a ze śląska!
• Siarka tarnobrzeska to szmata k…ska!
• Weź pod rękę legię swą, idź nad Wisłę utop ją i zaśpiewaj jej: „jednej k…y 

mniej!”
• Czekam na wiatr co rozgoni k…y z przemyskiej Polonii, stanę wtedy na raz 

z k…i twarzą w twarz!
• Miedź legnica ladacznica!
• Polscy sędziowie to k…y, sprzedawczykowie!
• ile ci dali? Ty k…o ile ci dali...?
j) o dziecku kobiety uprawiającej najstarszy zawód świata
• Motor z lublina to kawał sk...na
k) o dziecku kobiety, które miałoby przyjść na świat nielubianym mieście
• lepiej z p…y nie wychodzić, niż w … (tu wstawiamy dowolne miasto) się 

urodzić!
l) o anatomii
• Czarna d…a, żółte c…e to jest Gieksa Katowice!
m) o problemach z układem moczowym
• Boli mnie cewa na widok k…y z Widzewa!
n) o fekaliach
• Jak długo na Wawelu gołębie będą s…ć, tak długo Wisłę Kraków w mordę 

będziemy lać
• Górnik Zabrze g…o w wiadrze
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• Czarne g…o śmierdzi równo (o panu z gwizdkiem)
o) o chorobach wenerycznych
• Pogoń śledzie syfem jedzie.

B. OPRAWy UlTRAS i HAPPeNiNGi

Jednym z głównych elementów kibicowania są oprawy przygotowywane przez 
tzw. grupy „ultras”. Niejednokrotnie w swej treści i wymowie ironizują, szydzą 
z kibiców innych drużyn, z samych siebie, działaczy, przepisów, policji itd. Jak 
zauważa Pałaszewski: „Na płótnach można zobaczyć postacie historyczne, bohate-
rów z bajek, wizerunki przedstawiające różnego rodzaju wątki z życia codziennego 
[…)]”43. Poziom opraw „stadionowych artystów” pozostawia wiele do życzenia, 
na co zwracają uwagę sami zainteresowani. Podczas meczu lech Poznań – śląsk 
Wrocław, Wielkopolanie pokazali portrety bohaterów serialu „Kiepscy”, wraz 
z transparentem wymierzonym w przeciwnika: „Kiepskie życie, kiepskie sprawy, 
kiepski doping i oprawy”.

W ultrasowaniu nie brakuje motywów przewodnich z bajek – kreskówek. 
W czasie derbów stolicy kibice Polonii wykorzystali motyw komiksu z Asterixem 
i Obelixem, wieszając transparent z myślą przewodnią: „Ale głupi ci legioniści” 
w otoczeniu kilkunastu transparentów i flag walecznych Gallów.

Na meczu Korona Kielce – KSZO Ostrowiec koroniarze przygotowali „sek-
torówkę”, na której żółto-czerwony (barwy Korony) miś Puchatek dokonywał 
analnych czynności płciowych z kotem Garfieldem w barwach KSZO (pomarańcz 
i czerń). W tle napis: „Wy bez nas żyć nie możecie”. Podczas innych derbów wo-
jewództwa świętokrzyskiego pojawiła się „sektorówka” z Kubusiem Puchatkiem 
i z transparentem: „Słyszałem, że KSZO nie lubi Korony. Sprawdzę to!!!”. Później 
na trybunach pojawił się drugi Kubuś Puchatek, który u stóp miał Garfielda do-
konującego czynności płciowych oralnych, oraz hasło: „To nieprawda, że KSZO 
nie lubi Korony”.

W sposób autoironiczny do oprawy podeszli fani Tłoków Gorzyce. Gorzyce 
to podkarpacka wieś, a klub Tłoki brał udział w rozgrywkach ii ligi, podejmując 
m.in. GKS Bełchatów, Piasta Gliwice, Zagłębie lubin, legię Warszawa (Puchar 
Polski), Jagiellonię Białystok, Pogoń Szczecin czy łKS łódź. Kibicom drużyn 
przyjezdnych nie zawsze podobało się, że muszą udać się na wyjazd na wieś. Na-
wiązali do tego swą oprawą kibice Tłoków, którzy na swych flagach przedstawili 
lud pracujący wsi, trzodę chlewną i narzędzia gospodarstwa rolnego.

43 P. P a ł a s z e w s k i, Polscy ultrasi. Artyści czy stadionowi bandyci?, w: Przestępczość sta-
dionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, pod red. W. Pływaczewskiego, B. Wiśniewskiego, 
Szczytno 2012, s. 61.
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Na stadionach i wokół nich nie brakuje również różnego rodzaju happeningów. 
Kibice organizują te wydarzenia artystyczne z odpowiednią dramaturgią i niestety 
wątpliwymi walorami estetycznymi. Najczęściej mają one formę protestu i mani-
festacji nastawionej „anty”. Kilka najbardziej oryginalnych:

• Polonia Warszawa
Fani „Czarnych Koszul” protestowali przeciwko podwyżce cen biletów i w cen-

tralnym miejscu, tzw. trybuny „kamiennej” pojawiło się kilkadziesiąt tekturowych 
głów, a na płocie zawisł transparent: „Oni będą stać na każdym meczu”. „Stać 
ich – są z tektury”. PZPN zażądał ukarania za niesportowe zachowanie, a kibice 
Polonii złożyli skargę do rzecznika praw obywatelskich z prośbą o zbadanie, czy 
PZPN miał prawo zakazać im protestu z udziałem „tekturowych ludzików”.

• Widzew łódź i Zawisza Bydgoszcz 
Tych kibiców połączyła miłość do Stanisława Barei i filmu Miś („bareizm”, jak 

wiemy, był synonimem kiczu). Podczas meczu Widzewa ze Zniczem Pruszków część 
gospodarzy w tzw. „młynie” zasiadła przyodziana w garnitury, a na płocie powie-
szono transparent o treści: „Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach 

– kibic w krawacie jest mniej awanturujący się”. „Garniturowcy” zaśpiewali również 
słynne „łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje 
nam”. Kibice popularnej „Zetki” skierowali swój atak głównie na prezesa WKS 
Zawisza Michała Glińskiego. Pojawił się transparent w nawiązaniu do kultowego 
filmu Stanisława Barei Miś – „Oczy bolą patrzeć, co robi prezes klubu, ciężko pra-
cuje, wszystkiego pilnuje, a źli ludzie wtykają mu szpilki. To nie ludzie to wilki!”.

• legia Warszawa
Od kilku lat kibice legii toczą wojnę z właścicielami klubu – Grupą iTi. Wymy-

ślają różne sposoby na ośmieszenie działaczy, m.in. wykorzystano hasło z kampanii 
wyborczej „Mordo ty moja” z wizerunkiem Mariusza Waltera na czerwonym tle, 
przypominając jego przeszłość (członkostwo w latach 1967–1982 w PZPR). Poja-
wiły się wlepki, koszulki, billboardy i flaga sektorowa. Przed jednym z meczów 
zebrało się przeszło 100 osób, fanów legii, z transparentami, m.in.: „Nasze flagi 
są jak długi iTi – nigdy nie znikną!!!”. do łodzi na mecz z łKS fani z Warsza-
wy zamiast flag klubowych zabrali propagandowe transparenty z hasłami rodem 
z PRl: „Towarzyszu Walter, prowadź!”; „Niech żyje sojusz milicyjno-klubowy”; 

„domagamy się rokowań zbrojeniowych”; „Wzmożona kontrola dźwignią zaufania 
społecznego”.

• Wisła Kraków
Kibice „białej gwiazdy” tuż po rozpoczęciu spotkania wyciągnęli gazety i sia-

dając na krzesełkach, zamiast dopingować piłkarzy, zaczęli je przeglądać i czytać. 
Kibice Wisły w meczu w ramach europejskich pucharów wzorowali się na kibicach 
Tottenhamu, których widzieli podczas wizyty w stolicy Wielkiej Brytanii.

• lech Poznań
Kibole poznańskiego lecha na meczu wjazdowym z lechią Gdańsk parodio-

wali fanów Adama Małysza i „małyszomanię”. Byli wyposażeni w wąsy i brody 
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– nawiązanie do tzw. kibiców „Januszy”, trąbki i kiczowate nakrycia głowy w bia-
ło-czerwonych barwach.

• GKS Katowice
Prezes GKS Katowice, ireneusz Król, zapowiedział fuzję GKS z Polonią, 

twierdząc również, że zamiast rozrób będzie muzyka disco polo, grillowanie, 
pikniki i zabawa. Wobec powyższego grupa kilkuset kibiców popularnej Gieksy 
postanowiła złożyć prywatną wizytę i przyszła w pochodzie przed dom Prezesa, 
zapaliła pod nim grilla przy dźwiękach największych hitów disco polo.

W 2011 miało miejsce wiele akcji artystycznych, które były wymierzone 
w donalda Tuska, rząd i partię Platforma Obywatelska. Na stadionach albo nie 
prowadzono tradycyjnego dopingu, albo robiono jego parodię. Skandowano hasła 
i pozdrawiano: Adama Małysza, Roberta Kubicę, Justynę Kowalczyk, irenę Santor, 
Rysia z Klanu, Krystynę z gazowni, Koziołka Matołka, Kaczora donalda, Myszkę 
Miki, Włóczykija czy Papę Smerfa. W repertuarze pojawiały się też pieśni bie-
siadne, discopolowe i przedszkolne: Hej, sokoły, Majteczki w kropeczki, Mydełko 
Fa, Ogórek, ogórek, ogórek. Kibice legii urządzili happening, którego głównymi 
bohaterami stały się: koza, transparent „Matołów u władzy dostatek” i były kandydat 
na prezydenta Krzysztof Kononowicz. Podczas meczu odbywało się plażowanie 
z: ręcznikami wywieszonymi zamiast flag, materacami, rękawkami pływackimi, 
kołami ratunkowymi i maskami. Oryginalny piknik na meczu urządzili fani Odry 
Opole. Na płocie zawisła flaga „Ul. Alternatywy 4”, a na sektorze praca w pod-
grupach z odpowiednimi akcesoriami – kącik badmintona, wędkarski, szachowy 
i gier planszowych.

Pojawiają się też poematy o kibolach. W TVN24 podczas programu „Szkło 
kontaktowe” odczytany został wiersz Wina kibola: 

 […] Gdy pedofil się kręci w pobliżu przedszkola 
– wina kibola, 
Gdy w sklepie z półek zeszła „Coca-Cola” 

– wina kibola, 
[…] Gdy Red Tube tobie zacina pornola 

– wina kibola, 
[…] Kiedy orkiestra dęta przeciągnie B-molla 

– wina kibola […]. 

Z kolei ludwik dorn na blogu napisał list otwarty i zaproponował pikietę: 

Zwracam się do Was o udział w Komitecie Honorowym PiKieTy W OBRONie „MATO-
łA”, którą zamierzam zorganizować 3 czerwca br. pod Kancelarią Prezesa Ministrów. […] 
program obejmować będzie: […] dzierżenie transparentu z napisem „TUSK, Ty MATOle, 
OBAlą TWóJ RZąd KiBOle”; […] 3. Odśpiewanie hasła z pkt 2 w trzech konwen-
cjach: • Rockowej (mile widziany Z. Hołdys) • Popowej (mile widziana piosenkarka doda) 

• Operowej (mam nadzieję, że mi kogoś zaproponujecie) […] 6. Recytacja fragmentów 
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Psychiatrii Klinicznej prof. Tadeusza Bilikiewicza poświęconych pojęciom matołectwa 
(kretynizmu), debilizmu, imbecylizmu oraz idiotyzmu (mile widziany d. Olbrychski)44.

Tomasz Sahaj zwracał uwagę na wiele możliwości ujęcia zjawiska kibicowania, 
m.in. z perspektywy krytycznoliterackiej napisów obecnych na stadionach i haseł 
z przyśpiewek45. dostrzegał budowanie form dramaturgicznych, muzycznych czy 
happenerskich. doszukiwał się parateatralnych występów kibiców46. Powyższy 
tekst stał się tylko przyczynkiem do dalszych rozważań o łączeniu specyficznego 
świata „sztuki” z równie barwnym światem kibiców. Antysztukę czy pseudosztukę 
znajdziemy nie tylko w galerii, ale i na stadionie. O współczesnej sztuce można 
przeczytać: „bez celu, bez pojęcia i bez duszy”47. Pomimo wszystko nie przypisujmy 
tych określeń widowisku tworzonemu na trybunach.
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świata. Również na szczeblu krajowym jesteśmy zmuszeni obcować z kiczem, obserwując kolorowych 
tzw. kibiców sukcesu (żużel, siatkówka, skoki narciarskie). Mamy tu do czynienia z wymalowanymi 
twarzami, biało-czerwonymi strojami klauna i dźwiękami wydobytymi z plastikowych trąbek. Z kolei 
areny piłki nożnej opanowały grupy fanatyków, tzw. ultrasów, przygotowujących oprawy na trybu-
nach. dość często ukazują one tylko brak talentu artystów i przyzwolenie na stadionowe bezguście 
pozostałych uczestników spotkania.

Słowa kluczowe: sztuka, widowisko, kicz, sport, piłka nożna, kibice

KiTSCH dURiNG THe SPORTS SHOW

S u m m a r y

Sports events as social phenomena and cultural it is one of phenomena of the present. These shows 
became a part pop culture, and thanks to television they are determined with name of the biggest 
theatre of world. On the national level we are also forced to commune with the kitsch observing 
non-white so-called fans of the success (speedway, volleyball, ski jumps). We are dealing here with 
painted faces, in white – with red dresses of the clown and sounds get out of plastic trumpets. Next 
groups of fanatics took control of arenas of the football, of so-called ultras, preparing covers on 
podiums. Quite often they, are portraying only a lack of talent of artists and the consent on stadium 
bad taste of the remaining meeting attendees.

Keywords: ultras stadion, art, show, kitsch, sport, football, fans, ultra, stadium


