
ski szed∏ za nim powoli, odmierzajàc kroki,
nó˝ki m´˝czyzny bowiem by∏y dwa razy
mniejsze ni˝ zgrabne i cudownie umi´Ênione
nogi pana Filipa. Kiedy byli na wysokoÊci uli-
cy Józefa, coÊ tkn´∏o m´˝czyzn´, by zboczyç
nieco i zahaczyç o galeri´ Olimpia. CoÊ mu si´
majaczy∏o, ˝e jest jakaÊ impreza, „brednisa˝
albo coÊ w tym guÊcie”. Przeszed∏ na drugà
stron´, na wszelki wypadek, gdyby jednak coÊ
si´ odbywa∏o. Wola∏ byç niezauwa˝ony, cho-
cia˝ „moje cielsko zajmuje pó∏ ulicy i trudno
go nie zauwa˝yç”. Na ∏aweczce przed knajpà
Esze zauwa˝y∏ coÊ i a˝ go zamurowa∏o go. Pan
StaÊ siedzia∏ obok jakiegoÊ starucha z czu-
bem na g∏owie i najwyraêniej ch∏opi´co, nie-
miecko, nieziemsko wdzi´czy∏ si´ do niego.
Fala ˝alu zala∏a cia∏o m´˝czyzny. 
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Szaleƒstwo
Euro
Agata Araszkiewicz

Wszystko wskazuje na to, ˝e popadliÊmy w to
szaleƒstwo. Duma z przyznania Polsce prawa
do cz´Êciowej organizacji mistrzostw w pi∏ce
no˝nej Euro 2012 przeros∏a wszelkie rozmiary.
Sportowa motywacja sta∏a si´ pretekstem do
zwi´kszenia wysi∏ku modernizacyjnego, reor-
ganizujàcego ˝ycie polskich miast, gdzie
igrzyska majà si´ toczyç, pretekstem zaskaku-
jàcym, z którym nie da si´ porównaç ˝adnego
innego wynikajàcego z prawdziwej spo∏ecznej
refleksji logicznego zaanga˝owania. W ciàgu
20 lat transformacji z ˝adnego innego powodu
nie remontowano tak ch´tnie i tak wiele, nie
reorganizowano z tak jednoznacznym przeko-
naniem bud˝etów na rozrywk´ i kultur´. Nie
jest tajemnicà, ˝e sport, ten niezwykle silnie
wszechw∏adny fenomen kulturowy, potrafi
znakomicie jednoczyç emocje i przekonania,
masowà wyobraêni´ i zbiorowy gest. Porusza-
jàc g∏´bokie mechanizmy identyfikacyjne, jak
ka˝da zast´pcza praktyka symboliczna dosko-
nale potrafi graç na samowyobra˝eniu, jakie
mamy o sobie, na naszych aspiracjach, kom-
pleksach i l´kach.

Polityczny i spo∏eczny entuzjazm zwiàzany
z Euro w polskim przypadku odpowiada jed-
nak na coÊ wi´cej ni˝ tylko wspólnotowe wy-
obra˝enia o mocy. Istotny jest tu intrygujàcy



splot, jaki wytwarza si´ na polu napi´ç: sport
a kultura. W∏adze Warszawy obci´∏y dotacje
na publiczne teatry, aby utworzyç w centrum
miasta stref´ kibica, obna˝ajàc w ten sposób,
z jednej strony, pogard´ dla kultury wysubli-
mowanej na rzecz schlebiania populistycznym
instynktom t∏umu. Z drugiej strony, mo˝na
w tym dostrzec prób´ nadania jakiejÊ formy
i kontroli rzeszom kibiców, którzy zalejà miasto
i którym zapewnia si´ w ten sposób w miar´ mo-
nitorowanà struktur´ pobytu. Jednak wyp∏ywa-
jàcy z tej decyzji antagonizm przeciwstawiajà-
cy sport kulturze daje do myÊlenia. Czy rze-
czywiÊcie, jeÊli polskie teatry publiczne wy-
magajà reformy swego dofinansowania, jest to
najlepszy sposób nadania temu wyrazu ze
wzgl´dów zarówno politycznych, jak i kultu-
ralnych? Czy nie ma w tym jakiegoÊ zaÊlepie-
nia, które pi´trzy problemy zamiast je rozwià-
zywaç? Przywo∏ajmy i ten fakt, ˝e wraz
z ukoƒczeniem dumnej budowli Stadionu Na-
rodowego – przypominajàcego raczej przaÊny
pomnik patriotycznego kiczu, marnotrawstwa
i irracjonalnoÊci w dysponowaniu skàpymi
Êrodkami publicznymi, pomnik, którego folk-
lorystyczna estetyka i mentalna aura bardziej
kojarzà si´ z narcystycznymi inwestycjami
groteskowych dyktatur (ni˝ z przemyÊlanymi
wielkimi projektami publicznymi w stylu na
przyk∏ad Centrum Pompidou, z którymi prze-
cie˝ wolelibyÊmy go porównywaç) – nadzieje
na to, ˝e miasto wybuduje Muzeum Sztuki No-
woczesnej, znalaz∏y si´ w stadium agonii.

Bez wàtpienia zaÊlepienie Euro dok∏ada tylko
kolejnego rysu do peryferyjnego charakteru
kultury polskiej. Zach∏yÊni´ci w∏asnymi kom-
pleksami jesteÊmy w stanie postawiç wszyst-
ko, by broniç narodowej dumy w oczach Êwia-
ta. Ciekawy jest tak˝e swoisty kulturowy ko-
niunkturalizm zwiàzany z Euro, w ramach któ-
rego powstajà manifestacje artystyczne odno-
szàce si´ do tej tematyki. Weêmy dla przyk∏a-

du jedno z najs∏ynniejszych przedstawieƒ te-
atralnych ostatnich lat: T´czowà trybun´ 2012
Paw∏a Demirskiego i Moniki Strz´pki (Teatr
Polski we Wroc∏awiu, premiera 5 marca 2011).
Autorzy zderzajà w nim porzàdek kultury
sportowej, odzwierciedlajàcej dominujàcà
opresyjnà struktur´ spo∏ecznà, z emancypacyjnà
dynamikà zwiàzanà z coraz wi´kszà widzialno-
Êcià grupy mniejszoÊci seksualnych. Temat
sam w sobie intrygujàcy, zwa˝ywszy na ciàg∏e
t∏umienie tematu homoseksualizmu wÊród pi∏-
karzy, ale byç mo˝e podporzàdkowanie go
wàtkowi Euro sp∏yci∏o mo˝liwà g∏´bi´ reflek-
sji. Studiujàc wnikliwej tekst samej sztuki, od-
nosi si´ wra˝enie, ˝e nie tyle Euro 2012 jest
pretekstem do podniesienia wa˝nych spo∏ecz-
nych kwestii, ile owe problemy sà rodzajem
zgrabnie podj´tego decorum, aby wydobyç to,
na czym skupiona jest uwaga wszystkich, wy-
dobyç po to, by z tej uwagi skorzystaç. I mo˝e
nie by∏oby w tym nic nagannego, gdyby nie
fakt, ˝e taki zabieg prawdopodobnie zaszko-
dzi∏ wymowie sztuki.

Wszystko tu jest syntetycznà metaforà proble-
mów spo∏ecznych. Rwane dialogi, poziom
abstrakcji mieszajàcy si´ z realnoÊcià, poto-
czysty sposób przedstawiania spraw, które pi´-
trzà si´ jak sceniczne barykady. Sam temat
sztuki wydaje si´ genialny: grupka homosek-
sualnych kibiców domaga si´ swojej trybuny
na mistrzostwach pi∏karskich. Przy okazji po-
jawiajà si´ okreÊlenia w stylu: „peda∏y to nie sà
m´˝czyêni, którzy si´ walà z innymi m´˝czy-
znami [...] to ludzie, którzy nikogo nie znajà
i nikt nie zna ich / z zerowà si∏à przebicia i kur-
wa z zerowym wyciàgiem z konta, kiedy si´
koƒczy miesiàc”. I tu, jak zauwa˝a recen-
zent „Tygodnika Powszechnego” Marcin
ZakoÊcielny (http://www.e-teatr.pl/pl/artyku-
ly/ 112591.html): „zaczynajà si´ schody. (...) Fi-
gura peda∏a staje si´ w ten sposób ogniwem po-
dzia∏u pozornie spo∏ecznego – w rzeczywistoÊci
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ideologicznego. Spektakl petryfikuje bowiem
konserwatywny, ∏atwy podzia∏ na skrzywdzo-
nych (peda∏ów) i w∏adców. Co ciekawe – w∏a-
dza nie pochodzi ze spo∏ecznego nadania,
o tym praktycznie si´ nie wspomina. W∏adza
(jak w punku – i w rozumieniu potocznym) jest
tu transcendentna; zyskuje ró˝ne twarze
i wcielenia, ale one tylko pos∏usznie realizujà
odwieczny model ignorancji, korupcji i g∏upoty.
Przeciwna strona – analogicznie – tylko powta-
rza uniwersalne gesty bezsilnego buntu”.

W ten sposób niewidzialne stajà si´ mechanizmy
demokracji, a przecie˝ pomys∏ walki o w∏asnà
trybun´ przypomina polityczne emancypacyj-
ne akcje antydyskryminacyjne. Grupa homo-
seksualnych kibiców, reprezentowana mi´dzy
innymi przez symboliczne postacie Dragqueen
i Ikony, jest systematycznie zbywana przez
w∏adze, uzyskujàc od Pani Prezydent odpo-
wiedzi w stylu: „Ju˝ jedno getto mieliÊmy”.
W tym zabiegu ujawniania politycznej bezrad-
noÊci i nieskutecznoÊci mechanizmów demokra-
tycznych dopatrzyç si´ mo˝na jednak nieÊwia-
domego powtórzenia dra˝niàcej pasywnoÊci
homoseksualistów jako grupy spo∏ecznej epa-
tujàcej swojà innoÊcià, egzotycznoÊcià, zmanie-
rowaniem i w sumie izolacyjnym zamkni´ciem.
OczywiÊcie uczynienie z tej grupy g∏ównego
podmiotu zbiorowego sztuki zapewnia jej
pewnà widzialnoÊç – skarga na marginalizacj´
mniejszoÊci seksualnych, utopiona mo˝e za
bardzo w ironii i kokietujàcym samooskar˝aniu
si´ bohaterów o swà politycznà nieudolnoÊç,
przybiera tu form´ ataku na polskà obyczajo-
woÊç, ciàgle mentalnie zamkni´tà na innoÊç. 

Z drugiej strony, niejako à rebours, byç mo˝e
uda si´ w tym odczytaç metafor´ bezradnoÊci
m∏odej polskiej demokracji. W pewnym mo-
mencie Pani S´dzia wylicza sprawy na wokan-
dzie (zachowuj´ oryginalnà pisowni´ ma∏ymi
literami): „stowarzyszenie ochrony prawego

brzegu wis∏y przed zwierz´tami, stowarzy-
szenie zakazu gry w pi∏k´ na osiedlu [...], sto-
warzyszenie pi∏sudczyków na rzecz pomnika
pi∏sudskiego, stowarzyszenie imienia piotra
skargi przeciw ruchowi kultura dla tolerancji,
stowarzyszenie imienia leszka balcerowicza na
rzecz zamkni´cia paƒstwa i zostawienia tylko
policji, stowarzyszenie ksi´˝y transseksuali-
stów na rzecz mo˝liwoÊci wstàpienia do semi-
narium, stowarzyszenie licealistów przeciwko
krzy˝om w szko∏ach, stowarzyszenie na rzecz
posiadania broni przeciwko ludziom gorzej sytu-
owanym [...], stowarzyszenie normalnych ludzi
na rzecz zaniku klasy Êredniej, stowarzyszenie
t´czowa trybuna na rzecz tolerancji mniejszo-
Êci seksualnych w czasie euro 2012”... Ta mie-
szanina absurdu i realnych spo∏ecznych napi´ç
oddaje chaos obywatelskiej wyobraêni. W dys-
kursie medialnym brak jest w∏aÊciwie odpo-
wiedniego nadania Êrodka ci´˝koÊci i hierarchii
spo∏ecznym problemom – nie wiadomo, jak
mia∏aby wyglàdaç polska wersja modernizacyj-
na i jakie sà jej g∏ówne rysy (co zresztà
uwidoczni∏a tak˝e organizacja Euro 2012). 

Umieszczenie kwestii gejowskiej na koƒcu
wyliczanki stanowi kwaÊny komentarz do po-
tencja∏u prawdziwego publicznego zaintereso-
wania, jakie ona wzbudza. Jednak mo˝na od-
nieÊç wra˝enie, ˝e autorzy sztuki sami ulegajà
odrobin´ medialnemu chaosowi, który obna˝a-
jà. Ironiczna wyliczanka sàdowych kwestii
uniewa˝nia ideologiczne napi´cia, jakie si´ za
nimi kryjà i zarzàdzajà scenà publicznà. Cz´ste
aluzje do prawdziwych wydarzeƒ spo∏ecznych
i politycznych oraz do znanych postaci (takich
jak Hanna Gronkiewicz-Waltz czy Krzysztof
Warlikowski) wzmacniajà jeszcze ów ideolo-
giczny chaos, konserwujàc podzia∏ na establi-
shment i lud, ukazujàc realnoÊç nie jako dajàcy
si´ ustrukturyzowaç spo∏eczny porzàdek, ale
nieopanowanà si∏´ zdarzeƒ. Podobnie forsowa-
nie figury transseksualnego ksi´dza miesza
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porzàdki w∏adzy i opresji, doprowadzajàc do
absurdu dà˝enia emancypacyjne. W tym Êwie-
tle koƒcowy pomys∏ Pani Prezydent zrekon-
struowania na otwarcie Euro strajku solidarno-
Êciowego jako oÊmieszajàcy pastisz polskiej
martyrologii nie wybrzmiewa dostatecznie
mocno. „Premierowa publicznoÊç klaska∏a po
ka˝dym, co bardziej buƒczucznym aktorskim
numerze” – pisze recenzent „Tygodnika Po-
wszechnego”. „Klàtwa, rzucana w finale na
rzàd, któremu ˝yczy si´ Êmierci, zosta∏a przy-
j´ta owacjà. [...]. Scena, w której dowiadujemy
si´, ˝e desperacki akt samospalenia «peda∏ów»
zosta∏ wkalkulowany w program obchodów
Euro 2012, wybrzmiewa gorzko, ale nie ma
szans przebiç si´ przez panujàcy w sali entu-
zjazm”. No w∏aÊnie. Czy zamierzenie sztuki
spe∏nia si´ w takim odbiorze? T´czowa trybuna
wydaje si´ bardziej spektaklem o spo∏ecznym
rozgoryczeniu (narzekania na rzeczywistoÊç sà
tu najwa˝niejszym motywem przewodnim)
i ogólnej deziluzji polskiej klasy Êredniej, zagu-
bionej mi´dzy ambicjà nadganiania Êwiatowych
standardów a s∏aboÊcià polskiej demokracji,
ni˝ sztukà monitorujàcà kwestie gejowskie.
I nawet jeÊli wÊród ogromnej grupy hetero-
i homoseksualnych m´˝czyzn, których znam,
wi´kszoÊç prawdziwych futbolowych kibiców
znajduje si´ jednak wÊród heteroseksualistów,
to byç mo˝e coÊ zosta∏o tu utracone. Nie wy-
brzmia∏ do koƒca jakiÊ pretekst do opowiedze-
nia o futbolowym szaleƒstwie – o tej sportowej
grze, hiperbolizujàcej patriarchalnà homospo-
∏ecznoÊç m´skich zachowaƒ, uprzywilejowu-
jàcych siebie nawzajem, w∏asnà si∏´ i solidar-
noÊç w rytualnych konfliktach, wypierajàc
przy tym wszelkà innoÊç (paradoksalnà logikà
jest tu w∏aÊnie homospo∏ecznoÊç wypierajàca
i karzàca prawdziwà homoseksualnoÊç).

Na takie bardziej penetrujàce spo∏ecznà natur´
futbolu refleksje zdoby∏ si´ za to malarz Adam
Adach [artysta wizytujàcy; przyp.red., s. 4–11].

Jego macierzysta warszawska galeria BWA,
która znajduje si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie
bia∏o-czerwonego koszyka Stadionu Narodo-
wego na warszawskiej Saskiej K´pie, przy-
gotowa∏a w∏aÊnie wystaw´ Reprezentacja
(21.04. – 16.06.2012), dla której Euro 2012
stanowi wyraênà inspiracj´. Ale nie jest to wy-
stawa po prostu o pi∏ce no˝nej – malarz z w∏a-
Êciwym sobie namys∏em i rozszerzonà uwagà
gromadzi ró˝ne wàtki, powi´kszajàc pole wi-
dzenia. Sport jako emblemat nowoczesnoÊci
jest elementem wielkiej spo∏ecznej gry, silnie
oddzia∏ujàcej na zbiorowà to˝samoÊç. Ale te˝
futbol wyst´puje tu jako ostatni bastion patriar-
chatu, ˝onglujàcy narodowoÊciowymi nastroja-
mi i homofobicznymi przekonaniami. Najcie-
kawszy wydaje si´ tu obraz Incarnata [s. 6],
przedstawiajàcy widzianà z ty∏u grupk´ nagich
m´˝czyzn (namalowany na podstawie zdj´cia
gejów) grajàcych w pi∏k´ odci´tà ludzkà g∏o-
wà. Jest to aluzja do religijnego rytua∏u, obo-
wiàzujàcego jeszcze na poczàtku XX wieku
w portugalskich koloniach na wyspie Timor.
Profanacja ludzkich szczàtków wroga mia∏a
umo˝liwiç przyswojenie sobie jego si∏y i sym-
bolizowaç ca∏kowite pokonanie. Rozgrywajàc
wàtek pi∏ki no˝nej w takiej scenerii, artysta
zdaje si´ pytaç o mo˝liwoÊci odwrócenia dyna-
miki dominacji i wykluczenia. Fantazmatycz-
na scena religijnego rytua∏u, w którym w roli
zwyci´zców obsadzeni sà geje, odwraca hetero-
seksualny sportowy porzàdek, kierunek i zna-
czenie p∏ynàcej z niego jednoczàcej, wzmac-
niajàcej si∏y. A w∏aÊciwie narzuca ironiczne
pytanie, czy mo˝na rozrzedziç jakoÊ zwartà
homospo∏ecznoÊç futbolu, uczyniç jà otwartà
na bardziej pluralistyczne, alternatywne treÊci.
Wymow´ t´ potwierdza sam tytu∏ obrazu –
Incarnata – odnoszàcy si´ do d∏ugiej malar-
skiej tradycji pewnej debaty o tym, jak nale˝y
malowaç cielesnoÊç (zw∏aszcza Êwi´tego
i grzesznika). Adach typowe kolory farb, co do
których przyj´to, ˝e zwyczajowo zdolne sà
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oddaç kolor skóry, obecnoÊç mi´Êni i koÊci,
„zabrudza” bràzowymi tonacjami. Cia∏a gra-
czy zyskujà w ten sposób „ci´˝szy” cielesny
wymiar, odsy∏ajàcy do abjektalnego wyobra-
˝enia ekstrementów i do spo∏ecznych teorii
ujmujàcych homoseksualizm jako regresj´
i zatrzymanie na fazie analnej. Subwersywnie
podwa˝ona zostaje w ten sposób idea porzàd-
kujàca spo∏eczny rozwój podmiotowoÊci,
hierarchizujàca jego fazy i wartoÊciujàca jego
potwierdzajàcy dominujàcy porzàdek norma-
tywny przebieg.

Zdemaskowana i obna˝ona zostaje w ten spo-
sób homospo∏eczna natura futbolu, której po-
Êwi´cone sà tak˝e sàsiadujàce z tym obrazem
inne prace ˚yleta 1 i ˚yleta 2 [s. 8]. Przedsta-
wiajà one w wyidealizowanej, pociàgajàcej
stylistyce t∏um pó∏nagich kibiców w m´skich
gestach solidarnoÊci (obejmowanie si´ ra-
mion), gdzie cielesna natura tego prze˝ycia
wyraziÊcie si´ ujawnia. „˚yleta” to zwyczajo-
wa nazwa trybuny, którà zajmujà najbardziej
radykalni kibice Legii Warszawa. Portretowa-
ny t∏um emanuje nie tylko si∏à beneficjentów
spo∏ecznego status quo, ale tak˝e niepokoi
pewnym typem nie skanalizowanej przemocy,
wynikajàcej z poczucia jednoÊci. Przypomina-
jà si´ wszelkie analizy zbiorowej masy jako re-
akcyjnej si∏y politycznej, zdolnej reagowaç
wed∏ug logiki t∏umu na najbardziej prymitywne
bodêce. Adach ujawnia ponadto cielesnà ∏àcz-
noÊç, która podskórnie spaja t´ zbiorowoÊç,
stwarzajàc w ten sposób wyraênà aluzj´ na
przyk∏ad do faszyzmu. Ze sportowych emocji
wydobyte jest to, co w niebezpieczny sposób
∏àczy si´ ze zbiorowymi ksenofobicznymi
fantazjami.

Ciekawie wkomponowujà si´ w te spostrze˝e-
nia dwa inne obrazy o charakterze ikonicznym.
Jednym z nich jest widmowy portret zapomnia-
nego pi∏karza Józefa Klotza, który w 1922 roku

w meczu ze Szwecjà strzeli∏ pierwszego gola
dla polskiej reprezentacji. Klotz by∏ ˚ydem,
przez ca∏à pi∏karskà karier´ gra∏ w ˝ydowskich
klubach, mi´dzy innymi Makkabi Warszawa
(boisko tego klubu dziwnym zbiegiem oko-
licznoÊci znajdowa∏o si´ w tym samym miej-
scu, w którym dziÊ stoi Stadion Narodowy,
siedziba Euro 2012). W czasie wojny zginà∏
w warszawskim getcie. OdwrotnoÊcià jego
historii jest biografia Ernesta Wilimowskiego,
prawdopodobnie jednego z najs∏ynniejszych
pi∏karzy dwudziestolecia (w 1938 roku podczas
turnieju Mistrzów Âwiata we Francji rozegra∏
legendarny mecz z Brazylià, w trakcie
którego strzeli∏ 4 gole). Pochodzi∏ ze Âlàska
i w czasie wojny podpisa∏ volkslist´, wystàpi∏
tak˝e parokrotnie w reprezentacji III Rzeszy.
W Polsce uznano go za zdrajc´. Adach portre-
tuje go w uj´ciu dynamicznym, jakby w geÊcie
ucieczki przed goniàcymi cieniami. Zderzajàc
te dwie biografie z historià sportu i okrutnym
biegiem dziejów II wojny Êwiatowej, artysta
ujawnia specyficzne potencje tkwiàce w feno-
menie sportowym: otwarcia, gdy mniejszoÊci
etniczne, seksualne transgresyjnie biorà w nim
udzia∏, i zamkni´cia, gdy represyjny porzàdek
hegemonizuje norm´, wypierajàc ze sportu ho-
moseksualizm lub czyniàc z niego obiekt poli-
tycznej manipulacji.

Wystawa Reprezentacja jest lekko przemiesz-
czonym, dowcipnym i inteligentnym komenta-
rzem do pi∏karskich mistrzostw. W nieco sub-
wersywny sposób igra ze zbiorowym polskim
szaleƒstwem Euro, przedstawiajàc temat z przy-
mru˝em oka. Ma tak˝e pewien oddêwi´k
w mediach, ale o ile pokaz galerii BWA War-
szawa jest przyk∏adem pozytywnego flirtu
z kulturowym koniunkturalizmem zwiàzanym
z Euro, o tyle nachalne wciskanie tej wystawy
w kontekst „sztuki krytycznej” (na przyk∏ad
w artykule Jacka Tomczuka Ja tylko sta∏em na
bramce, „Przekrój”, 14 kwietnia 2012) wydaje
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si´ troch´ przesadnym pójÊciem w stron´ owe-
go koniunkturalizmu, wymazujàcym wszelki
dystans i byç mo˝e w∏aÊciwsze proporcje.

Na fali inspiracji Euro na zakoƒczenie chcia∏am
przywo∏aç prace belgijskiego artysty Jacques’a
Fatona, który od wielu lat zajmuje si´ tematykà
pi∏ki no˝nej w Belgii i Senegalu. Jego film Laar
(2011) nakr´cony wspólnie z Alpha Sadou Gano
portretuje w nostalgiczny sposób wszech-
obecne w pejza˝u senegalskich osiedli tereny
przysposobione do gry w pi∏k´. Spontanicznie,
napr´dce, niedok∏adnie – takie przypadkowe
fantazmatyczne boiska odpowiadajà potrze-
bom rozgrywania przygodnych rytua∏ów spor-
towych, które sà jednà z form codziennoÊci.
Futbol zamienia si´ tu w gr´ zespo∏owà, która
jest rodzajem spo∏ecznego hobby, namiastkà
fantazji o „lepszym Êwiecie”, ambicjà podmi-
nowania postkolonialnej kondycji. Niezwyk∏y
liryzm tych kadrów ujawnia bezmiar t´sknoty
i pragnienia, które mogà wyra˝aç si´ równie˝
w marzeniu o sporcie.

A swojà drogà postkolonialny rys widaç za-
pewne w polskim szaleƒstwie: ciàgle czcimy
kolejne „otwarcia na Euro” (czasem ten absurd
si´ga ju˝ tak daleko, ˝e „otwiera si´ na Euro”
toalety czy k∏adki dla pieszych). I czy pocie-
szeniem mo˝e byç to, ˝e nie tylko my daliÊmy
si´ nabraç? Wszak˝e zamiast tego marnego po-
cieszenia proponuj´, by zapoczàtkowaç szep-
tanà akcj´ „zamkni´cia na Euro”. Obok licz-
nych otwarç na Euro potrzebny jest mo˝e jakiÊ
g∏os, gest szyderstwa i dystansu wobec tej niby-
fiesty. Warto by∏oby spróbowaç zamknàç coÊ
lub dokonaç zamkni´cia na Euro, a taki akt
negacji niech zacznie si´ od tego, ˝e z okazji
Euro zamykam niniejszy felieton.
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Summary
„Czas Kultury” 1/2012
FUCKING EURO!

Filip Schmidt, Marta Skowroƒska
THE GUESTS ARE COMING!
NARRATIVE ON EURO 2012 IN POZNA¡ 
Based on in-depth interviews conducted during the
research project “Stadium – City – Culture”, we show
some of the reactions of Poznaƒ residents to the
European Football Championship. The ambivalence
characterizing these seems to derive from the
relational and contextual boundaries between “me”,
“us” and “them”. At the same time, there are several
recurring discursive threads about Euro 2012 and
the stadium that seem to be something of a general
indicator of differences in people’s vision of the city,
and of ideological differences that are correlated with
this. At the city level, we can see a reproduction in
Poznaƒ of oppositions and debates that exist
nationwide, such as a clash between a very powerful
discourse of westernization (“Let’s finally Europeanise
this backwater of ours”) and a discourse that refers
to local values seen as differing from Western models.

Artur Celiƒski
BREAD, CIRCUSES, AND GDP
The belief that Euro 2012 will be more than just a
sporting event was present in the public
consciousness from the very beginning. Being
granted the right to host the tournament suddenly
became a source for and indicator of modernization,
as well as measuring stick of the direction of
Poland’s  civilizational progress. By comparing the
economic effects of other mass sporting events, the
author analyzes the report commissioned by the
Minister of Sport and Tourism on the impact of the
UEFA Euro 2012 European Football Championship
on the Polish economy. 

Honorata Jakubowska
WOMEN AND “FEMINITY” 
IN DISCOURSE ON EURO 2012
This paper focuses on representations of women and
“femininity” in discourse related to Euro 2012. It
discusses a variety of initiatives targeted at women
during the European Football Championship, leading


