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Widniejąca w tytule niniejszego artykułu chamofobia 
objawia się – według Henryka Domańskiego – „w bra-
ku szacunku, a może nawet pogardzie w stosunku do 
ludzi, których uważa się za gorszych. Gorszych ze wzglę-
du na status społeczno-ekonomiczny […] związany na 
przykład z niższymi kompetencjami kulturowymi albo 
z niskim poziomem wykształcenia”1. Terminu tego 
używa się zazwyczaj w próbach charakterystyki nazna-
czonych przemocą symboliczną współczesnych zjawisk 
życia społecznego, choćby w dyskusjach o tak zwanych 
słoikach2. 

1 Gdy czujesz się lepszy. Z Henrykiem Domańskim rozmawia 
Mateusz Luft, „Kontakt” 21/2012, s. 24. 

2 Trudno jednoznacznie ustalić, kto ukuł to pojęcie. 
Prawdopodobnie pierwszy raz padło ono w wywiadzie z Anną 
Tatarkiewicz (Chamofobia w kraju chamów, „Przegląd” 34/2011), 
a potem zostało wykorzystane m.in. przez Teresę Smolińską 
(por. Chamofobia ma się dobrze. Z Teresą Smolińską rozmawia 
Dorota Wodecka, „Gazeta Wyborcza” 157/2012) i redakcję 

„Kontaktu”. Warto jednak podkreślić, że podobny termin – „chło-
pofobia” funkcjonował już w latach 90.; użyła go Grażyna 
Pomian, recenzując książkę Gra w inteligencję (Białystok 1994) 
autorstwa wspomnianej Tatarkiewicz. Por. G. Pomian, 
Chłopofobie i chłopomanie, „Kultura” 1-2/1997. 

Innym stosunkowo świeżym przykładem, w analizie 
którego można by posłużyć się tą kategorią, jest słynny 
już artykuł Najazd Hunów Anny Szulc3 opublikowany 
w „Newsweeku”. Tekst poświęcony Polakom wypoczy-
wającym nad morzem, pisany z elitarystycznej, wyż-
szościowej perspektywy, wyraźnie łączy rzekomy brak 
kultury wczasowiczów z ich niskim statusem społecz-
no-ekonomicznym. 

Dyskryminujący język autorki został co prawda szybko 
wyłapany i napiętnowany przez prawicowych publicy-
stów i internautów, ale „interwencje” te miały charakter 
nie tyle społeczny, ile polityczno-ideologiczny; podob-
nie zresztą jak i sam artykuł. Zła sława tekstu Szulc nie 
jest bowiem (a przynajmniej nie wyłącznie) pokłosiem 
selekcji dokonanej przez autorkę, ale przede wszystkim 
wynika z faktu, że dziennikarka „Newsweeka” utożsa-
miła tytułowych „Hunów” z beneficjentami programu 
500+ (a między wierszami również z elektoratem Pra-
wa i Sprawiedliwości). Obrona „zwykłych obywateli” 
podjęta przez prawicowe media (na czele z Wiado-

3 Zob. A. Szulc, Najazd Hunów, „Newsweek” 32/2016. 
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mościami TVP1) była z kolei – pięknie przystrojoną 
w hasła o wrażliwości społecznej – próbą umocnienia 
PiS-owskiego elektoratu.

Omawiany przypadek, dobrze pokazujący splot nie-
chęci elit do szeroko pojętego „plebsu” z polityczno-

-ideologiczną grą wykorzystującą ową niechęć, wydaje 
się symptomatyczny dla całej polskiej kultury. Podział 
na „panów” i „chamów”, podział na dwa (co częścio-
wo zasygnalizowała także Szulc) kręgi kulturowe, czy 
nawet na dwie rasy (bo różnicę tę często uzasadniano 

„naturą”), uchwytny jest w rodzimej kulturze od XV 
wieku i stanowi jej względnie stały motyw. Motyw – co 
warto podkreślić – bardzo słabo i bardzo fragmenta-
rycznie zbadany. 

Chamofobia w proponowanym tu ujęciu jawiła się więc 
nie tylko jako bieżący problem życia społecznego, ale 
przede wszystkim jako istotny składnik – kluczowej dla 
polskiej kultury – tradycji szlachecko-inteligenckiej, która 
była i jest sposobem legitymizowania supremacji warstw 
uprzywilejowanych oraz (jedno wynika tu z drugiego) 
narzędziem zaszczepiania społeczeństwu, w większości 
plebejskiemu, niechęci i pogardy do jego tożsamości. 

W niniejszym artykule postaram się zarysować tę pro-
blematykę, posługując się narzędziami badań kulturo-
wych (m.in. koncepcjami Michela Foucaulta i Antonia 
Gramsciego). Jako materiału ilustracyjnego użyję z kolei 
rodzimych utworów literackich pochodzących z różnych 
epok, by z jednej strony pokazać ciągłość omawianego 
zjawiska, z drugiej – podkreślić pewne różnice w jego 
poszczególnych realizacjach. 

Artykuł jest zatem próbą (przede wszystkim teoretycz-
nego) zarysowania możliwości badania polskiej kultury 
elitarnej pod kątem chamofobii. Próba ta ma charakter 
krytyki ideologii, a jako że tego typu krytyka nie może 
być nigdy ideologicznie neutralna – o czym przypo-
mniał ostatnio Michał Wróblewski4 – pragnę podkre-
ślić, że moja analiza jest uwarunkowana wspomnianymi 
już (a wyrastającymi częściowo z marksizmu i post-
marksizmu) narzędziami badań kulturowych.

4 Por. M. Wróblewski, Hegemonia i władza. Filozofia polityczna 
Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje, Toruń 2016, 
s. 156.

Upodmiotowienie jako samoujarzmienie
Aby dobrze uchwycić istotę chamofobii i pokazać skalę 
jej działania, trzeba wpierw zastanowić się nad statusem 

– nazwanej tak wyżej z braku lepszych określeń – tradycji 
szlachecko-inteligenckiej. Problem nie polega wyłącznie 
na tym, że istnieje jakieś dziedzictwo dominujące, z czym 
mamy do czynienia oczywiście w każdej kulturze (choć 
zazwyczaj „naczelne narracje” mają o wiele bardziej 

„demokratyczny” charakter), ale w tym, że jak zauważył 
kiedyś Przemysław Czapliński, zdecydowana większość 
naszego społeczeństwa „odwołuje się do tradycji nie 
własnej […] tożsamość […] społeczeństwa plebejskie-
go została skolonizowana przez mitologię szlachecką”5. 
W owej mitologii warstwy ludowe nie mają pozytywnej 
reprezentacji, ponieważ kultura, historia, nauka i tak da-
lej, tworzone były i są z perspektywy (kolonizujących je) 
elit. Co więcej, w procesie upodmiotowienia (uspołecz-
nienie, edukacja, uczestnictwo w kulturze itd.) plebejusz, 
przyjmując rzeczone dziedzictwo (a alternatywy brak), 
przejmuje nie tylko określony sposób myślenia i postrze-
gania rzeczywistości, ale również zawartą w nim pogardę 
do własnego pochodzenia, swoiste „poczucie gorszości”. 

Jakkolwiek jednak tradycja szlachecko-inteligencka 
związana była ściśle (częściowo nawet w PRL) z elitami 
i wykorzystywana przez nie do podobnych celów, błę-
dem byłoby mówienie o bezpośrednim związku między 
rozmaitymi grupami uprzywilejowanymi na przestrze-
ni wieków. Chociaż więc zarówno elity sanacyjne, jak 
i na przykład elity III Rzeczypospolitej wykorzystywały 
omawiane (i współtworzone przez siebie) dziedzictwo, to 
interesy tych grup były (choćby ze względu na odmienne 
warunki historyczno-społeczne) zupełnie inne. Dlatego 
też trzeba postawić pytanie: czy istnieje takie pojęcie, 
które pozwoli ująć całość tradycji szlachecko-inteli-
genckiej, od jej początku do dzisiejszy, z jednoczesnym 
uwzględnieniem kulturowej i ekonomicznej supremacji 
zmieniających się na przestrzeni wieków grup hegemo-
nicznych? Sądzę, że tak. Jest nim koncepcja władzy-wie-
dzy Michela Foucaulta. 

Termin ten, pojawiający się w wielu pracach autora 
Nadzorować i karać, wyraża przekonanie, że „władza 
produkuje wiedzę […]; że władza i wiedza wprost się ze 

5 P. Czapliński, Horror Polonicus, [w:] Kim są Polacy, Warszawa 
2013, s. 97. 
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sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego 
z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada 
i nie tworzy relacji władzy”6. Mówiąc nieco inaczej, wła-
dza-wiedza, mająca przede wszystkim charakter dys-
kursywny, wytwarza „reżimy prawdy”7 (pojęcia, klasy-
fikacje, sposoby myślenia i postrzegania), ustanawiające 
status rzeczywistości oraz powołujące jednostki do tego, 
by stały się podmiotami. „Stać się podmiotem” można 
tylko w ramach określonego dyskursu, który nigdy nie 
jest neutralny światopoglądowo8. Przy czym trzeba tu 
zaznaczyć, że w Foucaultowskiej wykładni dyskursu się 
nie „przyjmuje” ani nie „odrzuca”, przez dyskurs jest się 
kształtowanym. Władza-wiedza jest bowiem zdepono-
wana w języku, którego używamy i za pomocą którego 
myślimy, w systemie pojęć i wartości. 

Nieprzypadkowo więc (by skupić się na rodzimym dzie-
dzictwie) wszystko to, co związane z plebejskością, wsią, 
stanowi w polszczyźnie synonim prymitywności, zaco-
fania, a to, co wiąże się ze szlachectwem – synonimem 
szlachetności i kultury. Splot władzy-wiedzy powoduje, 
że idee, pojęcia, terminy wytworzone w dyskursie szla-
checko-inteligenckim i jemu służące traktuje się jako 

„prawdy obiektywne”. Chamofobiczny zaś charakter 
tego „reżimu prawdy” sprawia, że „subalterni” myślą 
kategoriami, które ich samych deprecjonują, czego 
efektem – jednym z wielu – są występujące zarówno 
w przeszłości, jak i obecnie kompleksy pochodzenia. 
Działa tu wspomniany już mechanizm upodmioto-
wienia, który Foucault nazywa również „zasadą samo-
ujarzmienia”9.

Odpowiadając na wyjściowe pytanie o status tradycji 
szlachecko-inteligenckiej, trzeba zatem powiedzieć, że 
jest ona władzą-wiedzą polskiej kultury. A jako że wła-
dza-wiedza ma charakter dyskursywny – nie należy bez-
pośrednio do nikogo. To raczej określone grupy, wcho-
dząc w pola dominacji, mogą (i jednocześnie muszą) 

6 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł.  
i posł. T. Komendant, Warszawa 1993, s. 34.

7 Por. idem, Truth and Power, [w:] M. Foucault, Power/Knowledge. 
Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, przekł.  
C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, K. Soper, New York 1980,  
s. 133.

8 Por. Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przekł.  
A. Sadza, Kraków 2005, s. 261; A. Burzyńska, M.P. Markowski, 
Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 536.

9 M. Foucault, Nadzorować i karać…, s. 244. 

bazować na naczelnym dyskursie, ale nie mogą go ni-
gdy (przynajmniej nie w całości) zawłaszczyć, bo są one, 
podobnie jak grupy podporządkowane, przezeń kształ-
towane. Foucaultowski termin daje sposobność (jak już 
sugerowałem) ujęcia całości szlachecko-inteligenckiego 
dziedzictwa, co byłoby niemożliwe przy wykorzystaniu 
takich na przykład kategorii, jak ideologia czy hegemo-
nia, bo wiążą się one ściśle z interesami określonych pod-
miotów. Przywołane pojęcie pozwala także objąć okres, 
kiedy istniał naczelny dyskurs, ale nie istniało państwo 
(a co za tym idzie, jego ideologiczne aparaty), czyli czasy 
zaborów.  

Ideologia i hegemonia
Nie znaczy to bynajmniej, że w przypadku badania cha-
mofobicznego wymiaru tradycji szlachecko-inteligenc-
kiej należy całkowicie zrezygnować z pojęcia ideologii 
czy hegemonii, bo mogą być one przydatne do analizy 
poszczególnych wycinków czasowych. Wprawdzie ni-
niejszy pomysł nie spodobałby się raczej Foucaultowi, 
odrzucał on bowiem pojęcie ideologii (a przynajmniej 
jedną z jego wykładni), ponieważ uważał, że zasadni-
czym problemem jest „prawda” (rozpatrywana właśnie 
w kontekście władzy-wiedzy), a nie „błędny” świato-
pogląd. Innymi słowy za Foucaultowską niechęcią do 
przywołanego terminu kryło się przeświadczenie, że 
w momencie rozpoznania dyskursywnego charakte-
ru rzeczywistości (odrzucenia łatwych podziałów na 
prawdę i fałsz) pojęcie ideologii straciło swoje zasto-
sowanie10. Sąd ten zdradza jednak dosyć jednostronne 
spojrzenie na ideologię (rozumianą tylko i wyłącznie 
jako „fałszywa świadomość”), omawiana kwestia ta jest 
zaś nieco bardziej złożona. 

Dokonując dużego uogólnienia (pojawiającego się wszak-
że u takich znawców tematu, jak Raymond Geuss11 czy 
Andrew Heywood12), można wyróżnić trzy podejścia do 
ideologii. Pierwszym jest ujęcie pejoratywne, opisujące 
ideologię jako system przekonań, maskujących rzeczy-
wistość społeczną (jest to ujęcie, które jako pierwsi za-
proponowali Marks i Engels w Ideologii niemieckiej i do 
którego odnosił się Foucault). Drugim – podejście de-

10 Por. idem, Truth and Power…, s. 118. 
11 Por. R. Geuss, The Idea of Critical Theory. Habermas and the 

Frankfurt School, Cambridge 1981, s. 4–25. 
12 Por. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przekł. 

M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2007, s. 19–25. 



117

CHAMOFOBIA JAKO SKŁADNIK POLSKIEJ KULTURY

skryptywne, analizujące światopogląd danej grupy (bez 
rozpatrywania go w kategorii prawdy i fałszu). Trzecim 

– pozytywne, traktujące ideologię jako zestaw idei, war-
tości, przekonań, prowadzących do działań obliczonych 
na konkretny efekt.

W niniejszym tekście ideologię będę rozumiał jako swo-
iste połączenie drugiej i trzeciej wykładni albo – mó-
wiąc jeszcze inaczej – będą rozumiał ją w duchu Antonia 
Gramsciego13. A zatem ideologia to pojmowany deskryp-
tywnie (bez wyjściowego pozytywnego lub negatywnego 
nastawienia) światopogląd określonej grupy społecznej 
(niekoniecznie grupy uprzywilejowanej), która – przez 
upowszechnianie i promowanie konkretnych obyczajów, 
stylów zachowania, sposobów myślenia – dąży do reali-
zacji własnych celów. 

Popularyzowaniu ideologii służy według Gramsciego 
„wszystko, co bezpośrednio lub pośrednio wywiera lub 
może wywierać wpływ na opinię publiczną: biblioteki, 
szkoły, kółka i kluby wszelkiego rodzaju, aż po rozpla-
nowanie ulic i ich nazwy”14. Jeśli uda się rozprzestrzenić 
własną ideologię, a co za tym idzie, przejąć władzę po-
lityczną, wtedy mamy do czynienia z hegemonią kultu-
rową. Hegemonia jest więc sytuacją, w której większość 
społeczeństwa (lub przynajmniej jego znacząca część) 
przyjmuje światopogląd określonych grup społecznych 
(stających się tym samym grupami dominującymi) jako 
oficjalną interpretację rzeczywistości. Hegemonia nie 
ma jednak charakteru stałego (układy sił mogą się bo-
wiem zmieniać) i dlatego należy nieustannie podtrzy-
mywać i pogłębiać relacje władzy15. A jako że kluczowe 
w walce ideologicznej jest „wygrywanie przyzwolenia”, 
to „bloki hegemoniczne” często wchłaniają w siebie, 
przynajmniej pozornie, elementy różnych wizji świata, 
w praktyce przystają zaś na kompromis jedynie w kwe-
stiach drugorzędnych16. 

Ideologiczny bój o hegemonię można zilustrować na 
wspomnianym już przykładzie artykułu z „Newsweeka”. 

13 Por. M. Wróblewski, Hegemonia i władza..., s. 140 i n. 
14 A. Gramsci, Pisma wybrane, przekł. B. Sieroszewska, red.  

B. Wścieklica, M. Orlański, Warszawa 1961, t. 2, s. 428.
15 Por. M. Wróblewski, Hegemonia i władza..., s. 388–389. 
16 Por. A. Gramsci, Pisma wybrane, przekł. B. Sieroszewska, red. 

M. Orlański, Z. Ryłko, B. Wścieklica, Warszawa 1961, t. 1,  
s. 531-532.

Środowisko skupione wokół tygodnika jest jednym z re-
prezentantów ideologii neoliberalnej, która ugruntowała 
się w Polsce po 1989 roku. Ideologia ta łączy elitarystycz-
ny, szlachecko-inteligencki wzorzec tożsamości z ideami 
kapitalizmu i liberalizmu ekonomicznego oraz świato-
poglądowego. To między innymi w wyniku rzeczonego 
połączenia robotnicy, rolnicy i mieszkańcy wsi – obda-
rzeni rzekomo „naturą podporządkowanych”, „cywiliza-
cyjnie niekompetentni” – pełnili przez lata funkcję kozła 
ofiarnego polskiej transformacji gospodarczej, a szero-
ko rozumiana prowincja funkcjonowała w charakterze 
miejsca swoistej „orientalizacji”, lokowania „Innego”, 
gorszego17. 

Ów liberalny sposób myślenia znakomicie widać w Na-
jeździe Hunów, w którym dychotomia „pana” i „chama” 
odpowiada podziałom społeczno-ekonomicznym. Przy 
czym aktualnie orientalizowanym „Innym” jest już 
nie tyle mieszkaniec wsi, ile – zepchnięty w „cham-
skość” – wyborca Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc 
jeszcze inaczej, przywołany tekst stanowi element 
walki światopoglądowej między uprzywilejowanym, 
ale nie dominującym obecnie środowiskiem liberal-
nym (wspierającym określone podmioty polityczne), 
a hegemonicznym środowiskiem konserwatywnym, 
którego politycznym reprezentantem jest PiS. Oczy-
wiście, obydwie grupy kształtowane są przez szlachec-
ko-inteligencki dyskurs władzy-wiedzy, a ich ideologie 
bazują na jedynie słusznej tradycji (by wspomnieć tyl-
ko PiS-owską, postsarmacką wizję kultury i historii), 
ale jest ona w obu przypadkach wykorzystywana do 
zupełnie innych celów.

Stawiając kropkę nad „i”, chcę podkreślić, że chociaż hi-
storia Polski zdominowana była przez różne ideologie 
szlacheckie (stanową, szlachecko-ziemiańską, ziemiań-
sko-inteligencką itd.), to jednak używanie pojęcia ide-
ologii (czy hegemonii) do charakterystyki całości byłoby 
błędne; uprawnione jest ono natomiast przy analizach 
konkretnych okresów historycznych. 

17 Por. M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzo-
tycznego Innego do napiętnowanego swojego, przekł.  
M. Golinczak, „Recycling Idei” 10/2008, s. 100–101.
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Chamofobia w literaturze polskiej 
Dotychczasowe rozważania postaram się teraz zilustro-
wać kilkoma przykładami z rodzimej literatury, tworząc 
krótki, i siłą rzeczy bardzo arbitralny, przegląd utworów 
chamofobicznych. W polskojęzycznym piśmiennictwie  
chamofobia pojawia się praktycznie od jego początków. 
Za przemocowy utwór założycielski można uznać zapi-
saną około 1483 roku anonimową Satyrę na leniwych 
chłopów. Wiersz opowiada o włościanach, którzy sabotu-
ją pracę wykonywaną w ramach pańszczyzny (wykonują 
ją niedbale, celowo psują narzędzia, przestają pracować 
bez nadzoru itd.). Chłop, „prawy wołek”, czyli „praw-
dziwy wół” – przeciwstawiony „każdemu człowiekowi” 
(w domyśle: szlachcicowi) – jawi się jednocześnie jako 
istota przebiegła, niegodziwa, podstępnie postępująca 
ze „swoim panem”. Jaka jest zatem ideologiczna wymowa 
satyry? Utwór uzasadnia na polu symbolicznym określo-
ne praktyki ekonomiczne (wzrost wymiaru pańszczyzny 
w związku z postępującym w tym czasie rozwojem fol-
warków18), przemyca – choć trzeba podkreślić, że jesz-
cze dosyć delikatnie – tezę o odmiennej (zwierzęcej) 
naturze chłopów (legitymującą oczywiście szlachecką 
biowładzę19), wskazuje przyczyny ewentualnych strat 
materialnych szlachty (przebiegłość poddanych) i sta-
nowi też swego rodzaju postulat zwiększenia kontroli 
nad wykonywaniem prac pańszczyźnianych, która to 
kontrola zapewni większą wydajność20. 

Przekonanie o odrębnej naturze plebejuszy zasygnali-
zowane w Satyrze... będzie przyjmować coraz bardziej 

„wyrafinowane” formy wprost proporcjonalnie do po-
głębiania się wraz z kolejnymi przywilejami przepaści 

18 Por. M. Włodarski, Wstęp, [w:] Polska poezja świecka XV wieku, 
oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997, s. XXIII.

19 Na temat zastosowania pojęcia biowładzy do charakterystyki 
relacji szlachta–chłopi zob. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. 
Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011,  
s. 129 i n.

20 Warto tu jeszcze odnotować – w kontekście władzy-wiedzy – że 
na renomowanej stronie internatowej staropolska.pl Satyra… 
została skomentowana w następujący sposób: „wiersz […] 
zawiera nie pozbawiony elementów humorystycznych opis 
bystro podpatrzonej przez autora przebiegłości wieśniaka, 
wszelkimi sposobami uchylającego się od pańszczyźnianych 
obowiązków” (http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swi-
ecka/satyra_na_leniwych.html, 28.12.2016). Jak więc widać per-
spektywa współczesnego – zapewne – uczonego (autor komen-
tarza nie został podany) niezbyt wiele różni się od sposobu 
postrzegania piętnastowiecznego szlachcica i – co więcej – 
przekazywana jest jako „wiedza obiektywna”.

między szlachtą a stanami „niższymi”. Umacnianie się 
od drugiej połowy XVI wieku istotnego dla dyskursu 
władzy-wiedzy ekskluzywizmu szlacheckiego sprawiło, 
że chłopi i mieszczanie zaczęli być postrzegani „jako 
zagrożenie dla czystości krwi dobrze urodzonych”21. 
Tym bardziej że ze względu na pogarszającą się sytuację 
obydwu tych grup coraz częściej zdarzały się przypadki 
przenikania plebejuszy do stanu szlacheckiego, a to już 
budziło nie tylko pogardę, ale także nienawiść. Przykła-
dem omawianej skrajności może być fragment utworu 
Znam cię po sierci autorstwa XVII-wiecznego poety 
Wacława Potockiego: „Po sierci poznać konie, do czego 
z natury: / Czy pod wierzch sposobniejszy będzie, czy 
do fury […] Nikogo herbem zamsik i chłop nie oszuka, / 
Choćby chciał, bo go wyda, jak się rodził, suka”22. 

Wiersze Potockiego, podobnie jak dzieło Waleriana Ne-
kandy Trepki czy „uczone” traktaty księdza Wojciecha 
Dembołęckiego, nie tylko w quasi-rasistowski (a często 
też bardzo wulgarny) sposób wyrażały chamofobiczne 
przekonanie o „esencjonalnej” (motywowanej m.in. „na-
turą” i „boskim” porządkiem) odmienności szlachty od 
reszty społeczeństwa, ale potwierdzały również zasad-
ność panującej ideologii stanowej i dawały asumpt do 
dalszego „przykręcania śruby” znienawidzonym chło-
pom i mieszczanom.

Jakkolwiek więc apogeum antyplebejskich filipik zdaje 
się przypadać na wiek XVII, to sygnalizowany biologi-
styczny sposób myślenia uchwytny jest także w wielu 
późniejszych, a kluczowych dla polskiej literatury (i co 
za tym idzie, dla wyobraźni zbiorowej) dziełach. I do-
brze, jeśli tak jak w Panu Tadeuszu następujący pogląd 
Gerwazego: „chłopi pochodzą od Chama, / Żydowie 
od Jafeta, my szlachta od Sema, / A więc panujem jako 
starsi nad obiema” (Ks. XII, w. 541–543), przedstawiono 
jako punkt widzenia pokolenia odchodzącego w prze-
szłość (choć idylliczność relacji między szlachtą a chło-
pami pokazana w Mickiewiczowskim dziele maskowała 
jedynie – w imię „ideologii narodowej” – rzeczywisty 
wyzysk). Gorzej natomiast, gdy zdania w stylu: „Co my 
winni, że nas Pan Bóg szlachtą, a ich chamami stworzył 

21 S. Baczewski, Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. 
Rekonesans, „Napis” 15/2009, s. 11. 

22 W. Potocki, Dzieła, oprac. L. Kukulski, t. 3: Moralia i inne utwory 
z lat 1688–1698, Warszawa 1987, s. 141, cyt za: S. Baczewski, 
Obraz plebejusza..., s. 14–15.
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i powinnymi im być kazał?”23, stanowią element apologii 
sarmatyzmu, funkcjonującego w dyskursie władzy-wie-
dzy jako esencja polskości. 

Chamofobia wyrażana w animalizujących, quasi-biolo-
gicznych narracjach nie jest jednak wyłącznie domeną 
literatury dawnej czy przedmodernistycznej. Prze-
konanie o zwierzęcości24 orientalizowanego „chama”, 
która (jak u Potockiego) objawia się już na poziomie 
wyglądu zewnętrznego, występuje również w utworach 
XX-wiecznych i współczesnych. Egzemplaryczna może 
być tu25 powstała w dwudziestoleciu międzywojennym 
trzytomowa powieść Mateusz Bigda Juliusza Kadena-

-Bandrowskiego. Mamy w niej do czynienia ze zanimali-
zowaniem cech fizycznych tytułowego bohatera, chłop-
skiego działacza, wzorowanego na postaci Wincentego 
Witosa. Bigda ma – przykładowo – oczy rozszerzone „do 
ostatniej granicy, – jak to mają zwierzęta”, mówi „ochry-
płym głosem, pełnym zda się oddechu zwierząt”, czy 
nawet wzdycha jak „zwierz”26. Dzieło Kadena, będące 
literackim wyrazem ziemiańsko-inteligenckiej ideolo-

23 H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Wrocław 2000, s. 504.
24 Ta ciągłość w wyrażaniu chamofobicznych treści za pomocą 

uzwierzęcających chwytów zdradza jednocześnie antropocen-
tryzm polskiej kultury. Dlatego też w badaniu szlachecko-inteli-
genckiego dyskursu pomocne mogą się okazać niektóre rozpo-
znania dokonane w ramach animal studies.

25 Innym symptomatycznym przykładem, będącym z kolei poetyc-
kim wyrazem ideologii antykomunistycznej, jest Potęga smaku 
Z. Herberta. Na ten temat zob. P.W. Ryś, „Potęga smaku” 
Zbigniewa Herberta w kontekście dychotomii „pana” i „chama”, 

„Konteksty Kultury” 1/2015.
26 J. Kaden-Bandrowski, Mateusz Bigda, t. 1: Grunt, Warszawa 

1933, s. 15, 35, 199

gii sanacji, stanowiło nie tylko pamflet na politycznych 
przeciwników i usprawiedliwiało przewrót majowy, ale 
uzasadniało też inne antydemokratyczne działania tego 
obozu. Czasopiśmienniczy pierwodruk powieści zbiegł 
się bowiem w czasie z ogłoszeniem wyroku w (sfingowa-
nym przez sanacyjny rząd) procesie brzeskim27. Procesie 
przeciwko przywódcom Centrolewu, na czele z Wito-
sem, którego skazano na półtora roku więzienia. 

Legitymizowanie społecznej różnicy 
Tym, co łączy wszystkie przywołane wyżej przykłady, 
które można by oczywiście mnożyć (rozszerzając pole 
badań także o publikacje naukowe, film, teatr itp.), jest 
związek szeroko pojętej kultury elit z szeroko pojętą 
władzą. Związek widoczny, po pierwsze, na poziomie 
naczelnego dla polskiego dziedzictwa dyskursu szlachec-
ko-inteligenckiego, zawierającego pogardę dla większo-
ści społeczeństwa operującego w ramach tego dyskursu. 
Po drugies, na płaszczyźnie narzucanych społeczeństwu 
przez określone grupy wpływu ideologii, które bazując 
na kulturowym dziedzictwie, wzmacniają zazwyczaj, jak 
dowodzą wspomniane przypadki, opresyjność naczel-
nego dyskursu (choć teoretycznie mogłyby go też nieco 
łagodzić). Chamofobia głęboko zapisana w rodzimej tra-
dycji była i jest wykorzystywana jako narzędzie do osią-
gnięcia określonych celów ideologiczno-politycznych; 
była i jest sposobem produkowania i legitymizowania 
społecznej różnicy.  I

27  Por. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, 
Warszawa 2008, s. 299. 
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Usta usta, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2016 
fot. Bartosz Górka
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