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Wybrane memy religijne.
Semiologiczne studium przypadków

Abstract. The article attempts to review selected religious memes. Selected memes availa-

ble in online resources, published no earlier than 2017. To analyze these creations, modified semiological tools based on Barthes’ concept were used. Focused on memes created
within Catholic sites, 17 pictures were selected on fanpages on Facebook. Our memes
have diverse artistic inspirations. Some of them are processed pictures from classic works
of art history, others are located in the area of inspiration with films, comics, computer
games, or photos from interior churches. Generally, the conducted research proves that
religious memes not only have the function of religious humor. They are part of the process
of mediatizing religion, they are also an expression of the autonomy of religious thinking
in contemporary popular culture.
Keywords: memes, Catholicism, popular culture, religious humor, mediatization of reli-
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W

niniejszej części cyklu artykułów zostanie dokonana próba przeglądu wybranych memów religijnych. Jak dotąd na gruncie literatury polskiej podjęto
tylko jedną taką próbę, z perspektywy językoznawstwa i teologii. Badania takie
przeprowadziła Katarzyna Trefler, która przeanalizowała materiał obrazkowy
złożony z polskich memów religijnych1. Wykazała ona, że twory takie cechują się
1
K. Trefler, Co mówi, jak mówi i kim jest Bóg – bohater memów oraz reklam religijnych
zamieszczanych na katolickich fanpage’ach?, „Linguarum Silva” 4/2015, ss. 147-164.
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potocznością i perswazyjnością z punktu widzenia badań nad językiem polskim.
Trefler podzieliła się uwagą, iż jej zdaniem dla zwolenników religioznawczego
ujmowania kwestii świętości memy ewangelizacyjne będą stanowić transgresję,
rodzaj ingerencji sacrum w profanum. Dla ewangelizatorów zgłębiających biblijne
sacrum wytwory te będą natomiast sposobem wyrażania wiary, która jest sprawą
codzienną i jako tako wkracza w świat wirtualny2.
Nie podzielam tego stanowiska, ponieważ sądzę, że nie każdy mem religijny
jest z założenia memem ewangelizacyjnym (niektóre mogą np. wyrażać wątpliwości religijne lub pełnić funkcje apologetyczne/polemiczne). Trudno również, jeśli
nawet przyjąć to określenie (mem ewangelizacyjny), uznać, że twory te unikają
wkroczenia w obszar profanum. Jednak autorka nie analizowała kontekstu semiotycznego memów, zawężając swoje badania do samego przekazu tekstowego przez
pryzmat narzędzi językoznawczych. Celem moich badań jest poszerzenie wiedzy
o memach religijnych o ujęcie semiotyczne.
We wcześniejszej części cyklu zaprezentowałem już kilka przykładów memów,
jednak ich sposób prezentacji nie był systematyczny. W tym artykule na wybór
następnych prac wpływ miało (1) miejsce ich udostępniania w zasobach cyfrowych
Internetu oraz (2) data ich powstania (większość z 2017 r.), odzwierciadlająca aktualne myślenie wizualne i religijne przedstawione w tych obrazkach. Wybrałem
17 memów. W ich interpretacji zastosowano zmodyfikowane narzędzia semiologiczne Rolanda Barthes’a, przedstawione w poprzednim artykule (odróżniające
przekaz językowy, denotacyjny i konotacyjny danego dzieła).
Przez przekaz tekstowy rozumiem tu część tekstową (większość memów
posiada taką), denotacyjną – dosłowny poziom odbioru percepcyjnego danego
obrazka, a przez konotację – pełny odbiór danego memu wraz z zaproponowanymi
interpretacjami. Źródłami memów religijnych były strony i fanpage’e katolickie
z polskich zasobów cyfrowych, wszystkie funkcjonujące w przestrzeni portalu
Facebook: Dayenu – 4 memy, Gaudium et Mems – 4 memy, FaceBóg – 3 memy,
Katolickie memy – 2 memy oraz Catholic Memes PL – 2 memy, a także 2 memy
niezlokalizowane w obrębie konkretnego profilu internetowego.
Rozpocznijmy semiologiczną analizę od prac Dayenu.
Mem na ilustracji nr 11 Pokój i dobro jest przerobioną pracą Pokoju van Gogha
w Arles (ta praca miała w istocie trzy podobne wersje). Obraz przedstawia pokój,
w którym przebywał artysta podczas jego pobytu w Prowansji na przełomie 1888
i 1889 r. W miejscu tym twórca prawdopodobnie spał i pracował. Jest to jedna
z bardziej znanych prac van Gogha, cechująca się żywymi kolorami i nietypową
perspektywą3. Przeróbka tego dzieła autorstwa Dayenu polega na dodaniu cytatu
„Pokój i dobro”. Sentencja ta w języku łacińskim brzmi „Pax et Bonum” i jest deK. Trefler, Między sacrum a profanum. Ewangelizacyjne memy internetowe jako przykład
transgresji, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 5/2015, s. 153.
3
I. F. Walter, Van Gogh 1853-1890, tłum. E. Wojciechowska, Taschen/Edpipresse Polska
S.A., Warszawa 2005, ss. 30-61.
2
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Il. 11. Pokój i dobro
Źródło: http://dayenu.pl/wp-content/uploads/2017/11/pokój-i-dobro1.jpg [dostęp: 14.11.2018].

wizą pochodzącą z zakonu franciszkańskiego. Są to słowa przypisywane świętemu
Franciszkowi, które miał je wypowiadać na ulicach Asyżu podczas prób przyciągnięcia mieszkańców do Kościoła katolickiego. Dewiza ta do dziś jest oficjalną
sentencją zakonów franciszkańskich. Nawiązanie zaproponowane w opisywanym
memie wydaje się mieć podwójne znaczenie – po pierwsze, stwarza możliwość
denotycznego zinterpretowania w kategoriach gry słownej. Obraz przedstawia
pokój, zatem i sentencja odnosi się do pokoju. Na drugiej płaszczyźnie, bardziej
konotatywnej, pojawia się powyższe uchwycenie duchowości franciszkańskiej,
która najwyraźniej koresponduje z wyobrażeniami świata Van Gogha, podkreślającymi piękno światła i kolorów w naturze.
Następny mem na ilustracji 12 Dama z łaską w swojej dolnej części przedstawia
Portret damy z gronostajem (czasami nazywany też Damą z łasiczką4), autorstwa
Leonarda da Vinci, namalowany pod koniec XV wieku. Praca ta ma status jednego
z najcenniejszych obrazów w polskich kolekcjach muzealnych (obecnie znajduje się
4
F. Zöllner, Leonardo 1452-1519, tłum. A. Cichowicz, Taschen, Taschen/Edpipresse Polska
S.A., Warszawa 2005, ss. 45-60.

84

juliusz iwanicki

Il. 12. Dama z łaską
Źródło: http://dayenu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Dama-z-łaską1.jpg [dostęp: 14.11.2018].

w Muzeum Narodowym w Krakowie). Zwierzę trzymane przez Cecylię Gallerani,
związaną z księciem Mediolanu, prawdopobnie symbolizuje stan brzemienności.
W górnej części memu widzimy nałożoną fotografię. Jest to fotografia Faustyny
Kowalskiej, świętej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zmarłej
w 1938 r. Mem nie zawiera tekstu, który by pomagał go zinterpretować, z wyjątkiem
tytułu „Dama z łaską”. Parafraza tytułu portretu Da Vinciego nasuwa pierwszy,
konotacyjny poziom odczytania. Tak jak Dama z łasiczką jest najcenniejszym
polskim obrazem ze sztuki Renesansu, tak osoba Faustyny Kowalskiej, w oczach
Kościoła katolickiego w Polsce jest jedną z najbardziej znanych polskich świętych,
aktualnie czczonych na świecie5. Teologia miłosierdzia, spopularyzowana dzięki
mistycznym objawieniom, które według przyjętej przez Kościół tradycji miała Faustyna, stała się jednym z wiodących nurtów pobożności ludowej we współczesnym
Kościele katolickim. Omawiany mem posiada jeszcze jedną możliwą płaszczyznę
interpretacji. Zestawienie kolorów na obrazku, gdzie na dole jest czerń, a na górze szara biel, pozwala przyjąć wertykalną oś profanum – sacrum, gdzie zgodnie
z archetypem nieba to, co święte jest na górze, a to, co świeckie pozostaje na dole
w rzeczywistości ziemskiej.
Mem nr 13 Make love jest nawiązaniem do sztuki pop-artu. Praca odnosi się
do serii komiksowych dzieł Roya Lichtenstina „Kiss” (Pocałunek), artysty, który
swobodnie współtworzył ówczesną sztukę użytkową i obrazkową. Na poziomie
denotacji można zauważyć namiętny pocałunek damsko-męskiej pary w czarno-białej wersji. W przekazie tekstowym widzimy napis „Make love” („Czynić mi5

J. Iwanicki, Wielka Księga Świętych, Wyd. SBM, Warszawa 2017, s. 435.
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Il. 13. Make love
Źródło: http://dayenu.pl/wp-content/uploads/2017/11/make-love1.jpg [dostęp: 14.11.2018].

łość”). Sformułowanie to ma określony kontekst z okresu lat 60. XX wieku, czasów
rewolucji hippisowskiej, a także ówczesnych masowych protestów w Stanach
Zjednoczonych przeciw wojnie w Wietnamie z 1965 r. (pełniejsze hasło brzmiało
„Make love, not war” – „Czyń miłość, a nie wojnę”). W zaproponowanej przeróbce
na mem religijny można zauważyć odniesienie tekstowe do początków Ewangelii
św. Jana (J 1,4): „w nim było życie, a życie było światłością ludzi”6. Ilustracja zatem
prawdopodobnie proponuje chrześcijańskie odczytanie miłości, wykraczające poza
czysto sensytywne rozumienie relacji między dwojgiem ludźmi.
Mem z ilustracji nr 14 Jak dobry jest Pan jest także obrazkiem mieszczącym
się w powojennej stylistyce plakatów i reklam z okresu kultury konsumpcyjnej lat
50. Przedstawiona jest tu młoda i pełna energii gospodyni domowa, trzymająca na
tacy zestaw produktów. Oryginalne hasło reklamowe promowało wartości związane
z nowoczesną żoną, która dba o wspólne gospodarstwo domowe, zatem narracja
6

Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003.
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Il. 14. Jak dobry jest Pan
Źródło: http://dayenu.pl/wp-content/uploads/2017/11/jak-dobry-jest-Pan1.jpg [dostęp:
14.11.2018].

pierwotna była osadzona jeszcze w stereotypach patriarchalnych, dotyczących
funkcji kobiety w domu. Nowa wersja memu, w interpretacji Dayenu, opatrzona
jest zmienionym hasłem „Skosztujecie, jak dobry jest Pan”. Także i na tym memie można dostrzec dosłowny poziom przekazu tekstowego, wchodzący w grę
językową związaną z oryginalnie konsumpcyjnym charakterem obrazka. Jednak
w odczytaniu religijnym zaproponowany tekst odnosi się do Psalmu 34, popularnego wśród polskich zespołów religijnych. Psalm w postaci piosenki popularny
był m.in. na młodzieżowych spotkaniach na Lednicy od 2001 r.7
Następny mem nie posiada osobowych odniesień do postaci ludzkich. Na
prostym memie Uczelnie ogłaszają czas egzaminów (il. 15) widzimy coś, co przypomina komunikat z systemu operacyjnego Windows. Na poziomie denotacyjnym
obrazek jest bardzo prosty i nie zawiera innych treści poza jednolitym kolorem,
pozłacaną ramką i symbolem „V” do kliknięcia potwierdzającym aprobatę komunikatu. W rzeczywistości mem posiada konotację, czytelną jednak tylko dla śro7
Zob. J. Grzegorczyk, Święty i błazen: Góra w odsłonach Grzegorczyka, Zysk i S-ka,
Poznań 2017.
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Il. 15. Uczelnie ogłaszają czas egzaminów
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/27540461_852183268287167_3079786
424546252147_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1e96b3ceedbdb6cd7ab7d2d756ac7c57&oe=5BDAD267
[dostęp: 18.07.2018].

dowiska graczy komputerowych. Obrazek odnosi się do jednej z popularniejszych
gier z 1999 r., Heroes of Might and Magic 3 („Bohaterowie siły i magii”). Gra odbywała się w fikcyjnym świecie, przypominającym wczesny okres średniowiecza,
ale z jednoczesnym istnieniem różnych magicznych stworów, jak smoki i dżiny.
Uczestnicy wcielali się we władców małych królestw, złożonych przeważnie z kilku
zamków, mogących należeć do różnych ras występujących w tym świecie. Celem
była eksploracja mapy i opanowanie możliwego dużego terytorium, wraz z jednoczesną próbą konkurowania z innymi graczami bądź herosami kontrolowanymi
przez komputer. Istotę gry stanowiła regularna rekrutacja nowych żołnierzy do armii
(niekoniecznie humanoidów). Odbywała się ona w systemie tygodniowym, a nabór
nowych postaci do armii opierał się na aktualnym składzie populacji w królestwie
(do tego mechanizmu odwołuje się żart z pobożnymi studentami zastosowany
w opisanym memie).
Powyższy komunikat jest parafrazą tych treści, jednak w rzeczywistości nigdy
w takiej postaci nie wystąpił w omawianej grze. Nawiązuje on już do realnego
świata – rzeczywistości akademickiej – oraz do „rasy” studentów, których popu-
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lacja na uczelni wzrasta szczególnie w okresie sesji zimowej i letniej z powodu
zaliczenia następnych etapów studiów. Ta komiczna trawestacja zainspirowana grą
komputerową odnosi się również do domniemanego efektu, jaki ma wywołać ten
moment – zwiększenia pobożności studentów, z których część, chcąc zdać trudne
egzaminy, wspiera się modlitwami w swoich wysiłkach.
Mem nr 16 Zmierzch astronomiczny w dniu 31.03.2018 na poziomie denotacji
przedstawia mapę Polski podzieloną administracyjnie na obecnych 16 województw.
Poszczególne obszary mają zaznaczoną godzinę w porze wieczornej (najwcześniejsza – 19:55, najpóźniejsza – 20:39). Przekaz tekstowy u góry i u dołu obrazka
z mapą głosi: „A czy twój proboszcz wie, o której zajdzie słońce?” (zmierzch
astronomiczny 31.03.2018). Obrazek wymaga wejścia w poziom konotacyjny.
Ilustracja odnosi się do Wigilii Paschalnej, a więc w kalendarzu liturgicznym katolików momentu kiedy to świętuje się Zmartwychwstanie Pańskie, najważniejszy
moment Triduum Paschalnego8. Zgodnie z tradycją nie powinno się zaczynać tej
Wigilii przez zapadnięciem zmierzchu. Tymczasem proboszczowie wielu parafii
w Polsce, ze względów organizacyjnych, często odprawiają tę liturgię wcześniej,
np. już o godzinie 18:00. Powyższy mem jest próbą przypomnienia tradycji, że
zaczynanie wspomnianego święta przed zapadnięciem zmroku narusza, zdaniem
twórcy memu, katolicki porządek sakralny.
Ilustracja nr 17 Halloween i Aggiornamento przedstawia dwie osoby – jedna
klęczy i dokonuje sakramentu spowiedzi, druga siedzi i jest kapłanem wysłuchującym grzechów wiernego w dość młodym wieku. Konfesjonał ma tradycyjną
budowę, wraz z widocznymi zdobieniami postaci aniołów. Naniesiony na obraz
tekst przekazuje krótki dialog: „W Halloween straszyłem tradycjonalistów. W jaki
sposób? Przebrałem się za ducha soboru i krzyczałem »Aggiornamento!«”. Przekaz konotatywny obrazka zawiera kilka kontekstów. Po pierwsze, komunikat
odnosi się do Halloween, świeckiego święta, zainspirowanego amerykańską
kulturą popularną oraz przedchrześcijańskimi tradycjami. W wersji popkulturowej dzień ten jest związany z maskaradą i przebieraniem się dzieci za różne
stworzenia z mitologii oraz filmów grozy. Powyższy mem nawiązuje również do
„ducha soboru” – chodzi tu z pewnością o Sobór Watykański II z lat 1962-19659.
Wydarzenie to cechowało się dużymi zmianami w Kościele katolickim, zarówno
w obszarze liturgii, w której dokonano przejścia na języki narodowe, jak i w
doktrynie, gdzie wprowadzono szereg modyfikacji po odpowiednich dyskusjach
(np. w zakresie rozwoju ekumenizmu i dialogu z innymi religiami). Pomimo iż
od czasów Soboru Watykańskiego II minęło już ponad pół wieku, ustalenia z jego
obrad nie cieszą się powszechnym poparciem, szczególnie w środowisku trady8
P. Rouillard, Leksykon świąt chrześcijańskich na Zachodzie, tłum. M. Paleń, Księgarnia
św. Wojciecha, Poznań 2005, ss. 75-77.
9
R. Minnerath, Sobory, tłum. A. Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, ss.
124-147.
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Il. 16. Zmierzch astronomiczny w dniu 31.03.2018
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29261130_873480519490775_6553749
708601294848_n.png?_nc_cat=0&oh=e6e5367a5938f663dc357ac66a265ed0&oe=5BD9E384
[dostęp: 18.07.2018].

Il. 17. Halloween i Aggiornamento
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22894160_807568029415358_433037
0282304334919_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e262777bad15f1b42dfc6d865b7115f0&oe=5BC89231
[dostęp: 18.07.2018].
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Il. 18. Star Trek i Bóg
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/21369299_786773921494769 _61462
85693133108839_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0a4c225ceb8c824a7fdf4065cef4f1d5&oe=5BC6D9D8
[dostęp: 18.07.2018].

cjonalistycznych i konserwatywnych katolików, identyfikujących się z naukami
Kościoła przedsoborowego. Hasło „aggiornamento” oznaczało z języka włoskiego
„uwspółcześnienie” bądź „dostosowanie”. W wyżej wspomnianych środowiskach
sformułowanie to ma za sobą pejoratywne odniesienia, jako otwarcie się na świat
świecki, i tym samym, w tej interpretacji, zepsucie Kościoła nowymi trendami. Stąd
retoryka wizualna powyższego memu, w której „aggiornamento” byłoby słowem
do straszenia w okresie Halloween potencjalnych konserwatywnych katolików.
Mem nr 18 Star Trek i Bóg przedstawia fragment sceny z popularnego serialu
science fiction „Star Trek” (dosł. „Gwiezdna wędrówka”). Jest to wieloletnia
produkcja (obecnie współtworzona przez różnych twórców na zasadzie franczyzy), która obejmuje kilka seriali, kilkanaście filmów oraz dziesiątki książek, gier
komputerowych oraz komiksów. To wizja optymistycznego uniwersum, w którym
po zakończeniu III wojny światowej dochodzi do globalnej unifikacji różnych ras
i narodów, usunięcia z Ziemi chorób oraz biedy. Ludzkość około XXIV wieku dokonuje ekspansji planetarnej w kosmosie oraz po nawiązaniu łączności z obcymi,
inteligentnymi rasami dołącza do Zjednoczonej Federacji Planet, międzynarodowej
unii istot pragnących współpracy w galaktyce oraz pokojowej eksploracji kosmosu.
Jednym z ważniejszych elementów serialu jest statek kosmiczny USS Enterprise,
wraz z załogą, bohater większości przygód w uniwersum. Dowódcą eksploratorów
jest kapitan Jean-Luc Picard, grany przez Patricka Stewarta (grał w drugiej części
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cyklu, na przełomie lat 80. i 90.). Kapitan przyjmuje odpowiedzialność za losy
załogi, a nawet ludzkości, gdyż w toku rozwoju serialu nawiązuje m.in. kontakt
z rasą wszechmogących bytów Q, którą powstrzymuje od zniszczenia rzekomo
zacofanej i barbarzyńskiej rasy ludzkiej.
Na przedstawianej fotografii nie widać dokładnie twarzy kapitana, który zasłania się ręką w geście chwilowej rezygnacji i frustracji, prawdopodobnie na skutek
otrzymania złych wiadomości od innych załogantów. Dopisany tekst: „Gdy ktoś
Ci mówi, że Pan Bóg się nie obrazi” jest wariantem tekstu, jaki mógł usłyszeć
odpowiedzialny za losy ludzkości filmowy kapitan statku. Prawdopodobnie zdanie
nawiązuje do nurtu teologii miłosierdzia bądź idei apokatastazy, czyli kierunków
chrześcijańskiej myśli religijnej, przedkładającej atrybut miłosierdzia Boga nad
jego przymiotem sprawiedliwości. W katechizmowej wersji tej myśli nadmierne
pokładanie ufności w Bogu wobec pozostawania w stanie grzechu jest rodzajem
grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Opisywany mem w nietypowy sposób
nawiazując do serialu science fiction, próbuje powyższą myśl przedstawić w popkulturowej oprawie.
Ilustracja nr 19 Czas to pieniądz przedstawia zawieszone na sznurku do prania
dwa przedmioty: zegar mechaniczny w postaci budzika oraz serce. Wyeksponowana na memie część tekstowa przekazuje: „Ludzie mówią: »Czas to pieniądz«.
A ja wam mówię: »Czas to miłość«” z podpisem „kardynał Stefan Wyszyński”.
Postać prymasa Polski w latach 1948-1981 dla wielu środowisk katolików stanowiła
autorytet. Był on jednym z najważniejszych współpracowników Karola Wojtyły,
uczestniczył w konklawe, na którym wybrano papieża Jana Pawła II. Na poziomie
konotatywnym zastanawia, iż Wyszyński zmarł w czasach kryzysu poprzedniego
ustroju, niedoboru artykułów konsumpcyjnych, w okresie stosunkowo ubogiej (na
płaszczyźnie ilościowej) kultury popularnej. Pomimo to jego wypowiedź może
odnosić się do czasów współczesnych, w których problem nadmiernego konsumeryzmu, podnoszony również regularnie w nauczaniu Kościoła katolickiego, jest
stale pojawiającą się kwestią. Symboliczne konotacje związane z zegarem (czasem)
i sercem (miłością) na przedstawianym memie są stosunkowo proste w odczytaniu.
Następny mem religijny nr 20 Inspirująca myśl również zawiera silnie wyeksponowany tekst: „Inspirujaca myśl: większość rzeczy, którymi się martwisz, nigdy
się nie zdarza”. Na poziomie denotatywnej fotografii mem przedstawia młodą
kobietę w czapce, odwróconą plecami do odbiorcy, po jej lewej stronie widoczna
jest roślinność, na górnej stronie ilustracji pada szeroki promień słońca na jedyną
osobę na zdjęciu. Od strony konotatywnej promień słoneczny może być utożsamiony z przejawem obecności Boga, chociaż sam mem nie ma ściśle religijnych
odniesień (wskazuje na to tylko źródło, portal Deon, na którym publikuje witryna
FaceBóg). Zaproponowana myśl może nasuwać skojarzenia związane z nurtem
coachingu, tj. psychologicznych metod decyzyjnych, próbujących zrealizować
konkretne cele pojedynczych osób. Chociaż przypuszczalnie zasugerowane odczy-
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Il. 19. Czas to pieniądz
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36980763_1064777143647265_6688768
177419059200_n.png?_nc_cat=0&oh=ddd011303d79270c96f0ce17a17c5dc5&oe=5BD529A0
[dostęp: 18.07.2018].

Il. 20. Inspirująca myśl
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36531159_1053339691457677_
7931909571772153856_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e9c311c0f6b71e7cd29647eb0309fd7a&oe=5BC90572 [dostęp: 18.07.2018].
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Il. 21. Post od sms-ów i telewizji
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17203014_707951615996488_4665982
89721699930_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3f06b14e885cb207229cf183cbbd09a2&oe=5BCE5978
[dostęp: 18.07.2018].

tanie może zawierać odniesienie teocentryczne (Bóg jako ostateczne pocieszenie),
to nie zawiera takiego przekazu wyrażonego wprost i powyższą myśl można by
również odczytać na świecki sposób.
Mem religijny nr 21 Post od sms-ów i telewizji nie posiada widocznych postaci ani przedmiotów. Wyraźny tekst przekazuje: „Zrób sobie post od sms-ów
i telewizji”. Na dole strony można zauważyć dwa sformułowania: „wielki post”
i „challenge” (ang. wyzwanie) oznaczone hasztagiem (ang. hashtag) służącym
do grupowania wiadomości na danym serwisie społecznościowym. Ilustracja
wpisuje się w inicjatywę środowiska „FaceBóg”, aby w Wielkim Poście 2017 r.
spróbować podjąć postanowienie wielkopostne, w tym przypadku jest to zachęta
do ograniczenia korzystania z mediów w tym okresie. Jak zauważają użytkownicy
portalu we wpisach pod tym obrazkiem, prawdziwym wyzwaniem byłoby dla nich
zaprzestanie korzystania z Internetu w okresie postnym. Mem religijny sprowokował dyskusję w Internecie, jaki zakres samoograniczeń i współczesnych ascez
jest dopuszczalny dla młodego katolika.
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Il. 22. Ksiądz ze spluwą
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36899931_1341840209283905_
4472345167537373184_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f648b1419d44ee40e73c9af6f5519dff&oe=5BD185C6 [dostęp: 18.07.2018].

Kolejny prezentowany mem nr 22 Ksiądz ze spluwą nie powstał w środowisku
chrześcijańskich serwisów internetowych. Jego autorem jest artysta komiksowy
o pseudonimie MrLovenstein, tworzący również obrazki do gier karcianych.
Krótkie historyjki, jakie tworzy, składają się zazwyczaj z czterech obrazków (czasami trzech) w klasycznej konwencji komiksowej – postacie mówią „dymkami”,
występujące humanoidalne stworzenia są różnokolorowe, choć niektóre odcinki
są czarno-białe. Większość przytaczanych opowieści nie dotyczy problemów
religijnych. Jednak jeden z zaproponowanych komiksów został przetłumaczony
i zamieszczony na profilu „Katolickie memy” w lipcu 2018 r. Po translacji dialog
w komiksie wygląda następująco. Na pierwszym obrazku niebieska postać mierzy
do różowej i wypowiada kwestię: „Zmów paciorek przed spotkaniem ze swym
Twórcą”. Na drugiej ilustracji zapada cisza, a zastraszony humanoid zamiera
w przerażeniu. Na trzecim obrazku niebieski osobnik dodaje: „Bardzo dobrze.
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Il. 23. Calvin&Hobbes
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30724177_1274363866031540_1002
166334512796864_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1a1957045725bad0a2afcbd29009e68d&oe=5BC8CC3E [dostęp: 18.07.2018].

A w niedzielę na Mszę św.” Komiks zamyka ilustracja z biegnącym, niebieskim
człowieczkiem z bronią oraz z podpisem: „Czekaj na kolejny odcinek przygód
Księdza ze Spluwą” (w oryginale Gun Priest). Komiks nie posiada jednoznacznej
konotacji, choć skłania odbiorcę do przemyślenia problemu, jakim jest narzucanie przekonań i praktyk religijnych. Jest możliwe, że autor chciał sprowokować
odbiorców do przedyskutowania zagadnienia wychowania religijnego i tego, czy
tradycyjne metody wpajania wartości religijnych, oparte na zewnętrznym przymusie, są prawidłowe. Interesujące, że pomimo pewnej antyklerykalnej wymowy, mem
ten znalazł się na fanpage’u odwiedzanym głównie przez internetowych katolików.
Mem na ilustracji nr 23 Calvin&Hobbes również odwołuje się do konwencji
komiksu. Składa się z dwóch obrazków. Na pierwszym z nich można zauważyć
komiksowe postaci przedstawiające chłopca oraz tygrysa. Uniwersum „Calvin&Hobbes” jest opowieścią o małym sześcioletnim dziecku, które ma rozbudzoną
wyobraźnię, oraz o towarzyszącym mu przyjacielu, z którym przeżywa kolejne
przygody. Czasami udaje się im razem dokonać wynalazku, np. wehikuł czasu.
Komiks ukazuje się od 1985 r. Obrazek obok przedstawia historyczne postacie Jana
Kalwina i Thomasa Hobbesa. Dopisany tekst na memie jest porównaniem dwóch
zdań: „Co inni myślą, słysząc „Calvin&Hobbes” i „Co ja myślę”. Autor memu
prawdopodobnie chciał skonfrontować różnice w posiadanych skojarzeniach przez
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Il. 24. Piątek
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17634337_988210727947463_892269629
2696857582_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56efafb04118452fe9f76f8d5306e658&oe=5BE91D09
[dostęp: 18.07.2018].

osoby partycypujące w popkulturze komiksowej i osoby wykazujące się znajomością historii religii i filozofii. Co ciekawe, oryginalny twórca komiksu celowo dobrał
powyższe imiona, inspirując się historycznymi postaciami Kalwina i Hobbesa.
Na obrazku nr 24 Piątek, o prostej konstrukcji rysunkowej, na środku widać
postać, która leży nieszczęśliwie z wywróconymi kończynami i z wyrazem twarzy
wskazującym na smutek. Dopisany tekst głosi: „To uczucie, kiedy zapomniałeś,
że jest piątek i na śniadanie zjadłeś szynkę”. Zawartość przekazu tekstowego
memu odnosi się do obowiązku postu, jaki obejmuje katolików w piątki, chyba
że zwalnia z nich określona dyspensa biskupa diecezjalnego. Jednak teologia moralna rozróżnia grzechy ciężkie i lekkie, i nieświadome popełnienie grzechu jest
w doktrynie katolickiej kwalifikowane do lekkich grzechów, a zdaniem niektórych
internautów wypowiadających się pod tym religijnym memem czynność taka nie
jest grzechem w ogóle.
Mem nr 25 Kościół Chrystusowy przedstawia komiksową ilustrację dialogu
między anonimowym mężczyzną i kobietą. Konwencja randki przy stole towarzyszy komunikacji na tematy religijne. Mężczyzna pyta na pierwszym obrazku:
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Il. 25. Kościół Chrystusowy
Źródło: https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/10515245_304799479692218_6101977
875366266089_o.png?_nc_cat=0&oh=3fe3249f5b6d4680842046ea23386f07&oe=5BF22EC1
[dostęp: 28.08.2018].

„Kościół otwarty czy zamknięty?”, po czym na drugim obrazku kobieta odpowiada mu – „Chrystusowy”. Trzeci i czwarty obrazek domykają krótką konstrukcję
graficzną wraz z puentą humorystyczną: „Wyjdziesz za mnie?”. Dialog odnosi się
do kwestii sporów w Kościele – czy powinien on obrać orientację postępową, czy
tradycjonalistyczną. Autor memu najwyraźniej widzi wyjście z tego sporu poprzez
wybór „trzeciej drogi”.
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Il. 26. Batman i oktawa
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15781625_655766177928878_144717140
5359077984_n.jpg?_nc_cat=0&oh=05a1edd0f7976fed1ff21411c72030cc&oe=5BE781FB
[dostęp: 18.07.2018].

Na ilustracjach 26 Batman i oktawa oraz 27 Różowy krawat można zauważyć
odniesienia do katolickiego kalendarza liturgicznego. Na memie nr 26 Batman
uderza inną postać (prawdopodobnie Robina), który wypowiada w dymku kwestię:
„Święta, święta i po świętach”. Tymczasem Batman krzyczy: „Oktawa”. Jest to
przypomnienie, że chociaż w życiu codziennym drugie Święto Bożego Narodzenia uchodzi za ostatnie, to faktycznie cykl tych świąt trwa osiem dni. Natomiast
na memie nr 27 widzimy zdjęcie mężczyzny w garniturze z różowym krawatem.
Tekst na ilustracji przekazuje: „3 niedziela adwentu” i „Kochanie, gdzie jest mój
różowy krawat”. To odniesienie do koloru różowego, który stosuje się w szatach
kapłańskich i w wystroju kościoła w okresie III niedzieli Adwentu. Komizm tego
obrazka polega jednak prawdopodobnie na tym, że wierni w tym czasie nie są
zobowiązani do noszenia koloru różowego na swoich ubraniach.
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Il. 27. Różowy krawat
Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15390774_648185305353632_81694676
95314200458_n.jpg?_nc_cat=0&oh=01cf443ce69df444d6fd4b053f02c538&oe=5BD1E0C7
[dostęp: 18.07.2018].

Konkluzje z badań w cyklu jednotematycznym
Memy religijne w kulturze na przykładzie katolicyzmu
Kwestia badań nad zmediatyzowanymi treściami religijnymi w kulturze popularnej w ujęciu kulturoznawczym i religioznawczym jest propozycją wciąż otwartą,
wymagającą wielu teoretycznych rozwinięć oraz konkretnych, empirycznych
studiów przypadków, czasami z konieczności zawężonych do jednego rodzaju
kultu10. Problemem nie jest brak materiału do badań, ale jego nadmiar. Współczesna
kultura popularna w samym tylko Internecie stanowi podstawę obiecujących analiz
i badań. Pożyteczne są szczególnie uwagi badaczy różnych specjalności. Nie ulega
10
Zob. D. Smołucha, Kultura religijna w cyberprzestrzeni. Obecność kultu Matki Bożej
z Guadulupe w internecie, WAM, Kraków 2016. Autorka tej pracy również zwróciła uwagę na
zjawisko memów religijnych, sądząc, iż są one formą „skarnawalizowanej komunikacji internetowej”. Ibidem, ss. 206-207.
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już większej wątpliwości, że w Internecie spotykają się różne kultury, zarówno
te przychodzące z zewnątrz, jak i powstające już w ramach samej sieci11. Jarema
Drozdowicz zauważa, że „kultura popularna stanowi jeden z najbardziej znaczących
współczesnych czynników kształtujących zarówno przedmiot, jak i język debaty na
temat kulturowej kondycji świata”12. Zdaniem tego badacza anachroniczne jest już
zżymanie się tych uczonych, którzy pomstują na upadek kultury wysokiej, o czym
świadczą znaczące postawy intelektualistów, takich jak przytaczany już Umberto
Eco, żywo zainteresowany współczesnymi, zmediatyzowanymi treściami. Drozdowicz proponuje rozważenie terminu „popreligia” jako oddającego sytuację, w której
zajmowane są przez treści religijne nisze kultury popularnej13. Przy czym można tę
refleksję uzupełnić o taką myśl, iż w kierunku popreligii mogą zmierzać zarówno
religie tradycyjne i instytucjonalne, jak i zjawiska z zakresu nowej duchowości.
Wciąż aktualne jest następujące spostrzeżenie innego badacza:
Musimy się zgodzić z tezą, że coraz więcej o rzeczywistości wiemy wyłącznie stąd, że
usłyszeliśmy i zobaczyliśmy to w mediach. Nasza percepcja świata jest zmediatyzowana – a samo medium nie jest bynajmniej indyferentnym kanałem przekazu […] tworzy
mieszankę rzeczywistości realnej i wirtualnej […] Nie ma się co obrażać albo złorzeczyć:
na tym obszarze może być wyłącznie gorzej, jeśli tylko humaniści nie przypuszczą
zdecydowanego ataku na to pole badawcze, czyli na ten fragment naszej realności14.

Analiza memów religijnych skłania do kilku konkluzji. Po pierwsze, tylko część
z tych obrazków pełni funkcję stricte perswazyjną, prowadzącą np. do zastanowienia się nad wartościami chrześcijańskimi. Niektóre z tych obrazków mają charakter
apologetyczny, pragną uzasadnić na gruncie popkultury argumentację danego elementu doktryny chrześcijańskiej. Inne są po prostu elementem humoru religijnego
i życia codziennego internautów chrześcijan, którzy korzystają z Internetu tak jak
inne osoby szukające w dużej mierze sposobu spędzenia wolnego czasu w sieci.
Przywołana wcześniej memofania jest zjawiskiem, w którym memy stają się
nowymi przejawami hierofanii, choć nie w ich klasycznym rozumieniu (odwołując
się do sformułowania Trefler, jest to bardziej sposób transgresji – wkraczania obszaru sacrum na obszar profanum). Dotyczy to jednak tylko memów o charakterze
religijnym. Nie można bowiem tworzyć mylnego wrażenia, iż jest to duży procent
memów znajdujących się w zasobach sieciowych. W istocie tak nie jest, ponieważ
równie wiele jest obrazków o charakterze np. ateistycznym, zachęcających do
11
M. Kosińska, Internet w optyce kulturoznawczej w: W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora,
M. Kosińska (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2010, s. 40.
12
J. Drozdowicz, Popreligia w dobie popkultury, w: E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer
(red.), Ratio, religio, rumanitas. Miscellanae dedykowane profesorowi Drozdowiczowi, Wyd.
Naukowe WNS UAM, Poznań 2015, s. 307.
13
Ibidem, s. 312.
14
W. Godzic, Socjologia wizualna oczami medioznawcy, w: J. Kaczmarek, M. Krajewski
(red.), Co widać?, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 20.
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satyry z wartości religijnych, wskazujących na anachronizm myślenia religijnego
we współczesnym świecie. Duża jest także grupa memów interesujących się duchowością, lecz niekoniecznie konkretnym kościołem lub konfesją.
Stąd memofania w ramach katolicyzmu byłaby czymś w rodzaju oddolnego
procesu kontrsekularyzacji w rzeczywistości zasadniczo świeckiej i zdominowanej
przez myślenie obrazkowe. Zawartość większości blogów i fanpage’ów w ramach
których kolportuje się memy religijne, nie jest kontrolowana przez instytucjonalnych przedstawicieli Kościoła (np. asystentów kościelnych), choć niekiedy
niektórzy duchowni uczestniczą w tych wspólnotach cyfrowych. W związku z tym
tworzenie memów religijnych ma charakter stosunkowo demokratyczny (każdy
wierny czy zainteresowany Kościołem może taki obrazek zaprojektować i rozpowszechniać), niepoddanych rygorom, jakie obowiązują np. w prasie katolickiej
czy telewizji religijnej.
Memofania zatem byłaby wyrazem rozwoju religijności autonomicznej w rzeczywistości zasadniczo zmediatyzowanej. Memy same w sobie są innowacyjne,
gdyż stale szukają nowego ujęcia, innych odsłon (czy to estetycznych, czy treściowych) przedstawienia danego problemu. Rozpowszechniane są zarówno przez
środowiska stosunkowo tradycjonalistyczne, jak i bardziej inkluzywne w środowiskach chrześcijańskich.
Proces memofanizacji stopniowo przepłukuje sposób myślenia, szczególnie
młodych osób zainteresowanych sprawami religii i chrześcijaństwa. Jest to w jakiejś
mierze nadal niedocenione zjawisko. Z punktu widzenia religioznawstwa dochodzi
tutaj do interesujących transformacji religijności, połączonych z myśleniem wizualnym. Relacje między religią a sztuką mogą przybierać różne postacie. Zdaniem
Zofii Zdybickiej sztuka może wyzwalać stany religijne i je ubogacać, a między
przeżyciem religijnym i estetycznym zachodziła w dziejach kultury wielokrotnie
twórcza relacja. Autorka miała jednak na myśli klasyczną historię sztuki oraz twórczość sakralną, sceptycznie odnosząc się do dzieł współczesnych, nie brała również
pod uwagę kultury popularnej15. Jak zauważają inni badacze, współczesne sztuki
wizualne często wchodzą w konflikt z Kościołem katolickim, pragnąc skorzystać
z prawa do twórczej wolności artystycznej. Instytucja kościelna niekiedy zaś nie
próbuje zrozumieć nowych trendów estetycznych, niekiedy z góry wykluczając
jakiś nurt sztuki16. Nakładające się na te tendencje coraz bardziej zaawansowane
procesy wirtualizacji i mediatyzacji religijności powodują, że cały czas trafne
jest spostrzeżenie Tomasza Polaka o tym, iż w świetle tych przemian pogłębia się
napięcie między zachowaniami innowacyjnymi a konserwatywnymi w świecie
chrześcijaństwa17. Widać to szczególnie na przykładzie tworu kulturowego, jakim są
Z. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, ss.
210-213.
16
C. Kościelniak, Nowe krytyki Kościoła, Aureus, Kraków 2010, s. 51.
17
W. Cellary, T. Węcławski, P. Bortkiewicz, Rzeczywistość wirtualna. Pytania teologiczne,
Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2003, s. 49.
15
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prezentowane memy religijne, będące z jednej strony uproszczoną egzemplifikacją
refleksji religijnej, z drugiej jednak przejawem żywego i niekiedy oryginalnego
myślenia wizualnego. Słusznie Jacek Zydorowicz zadaje pytanie, rozważając
znaczenie współczesnej kultury wizualnej, dlaczego nie moglibyśmy czytać obrazów jako właśnie swoistych tekstów kultury, przełamując mit niewystarczającej
erudycji i niesamodzielności obrazów względem tekstu pisanego18. Memy są
zresztą szczególnie multimodalnym tworem kultury popularnej, gdyż większość
z nich posiada zawartość obrazkową, ale również często niezbędny opis tekstowy,
będący swoistą esencją danej myśli obrazkowej. W tym sensie można by część
tego zjawiska ulokować w obszarze komiksologii, w której charakterystyczne jest
istnienie medium hybrydowego19.
Memofonizacja myślenia religijnego może zasadniczo zmienić obraz religii
(nie tylko chrześcijańskiej) w przyszłości, która będzie musiała bardziej uwzględnić inny sposób percypowania świata w cyfrowej rzeczywistości, wchłaniającej
również realny, fizyczny obszar, w którym żyjemy. Z perspektywy normatywnej
nie wszystkie memy religijne są próbą uwznioślenia myślenia religijnego – przeciwnie, niektóre z nich mogą traktować nawet treści eschatologiczne jako asumpt
do rozrywki niż pogłębionej refleksji (podobnie jak to się dzieje w części współczesnych dzieł filmowych20). Postulowane przeze mnie procesy memofonizacji
w religii wpisywałyby się zatem w nowe rozumienie Eliadowskiej ambiwalencji
sacrum, z trudnymi jeszcze do ocenienia konsekwencjami kulturowymi. Stąd
próba uchwycenia dynamiki procesów mediatyzacji i innowacji treści religijnych
w przestrzeni popkultury w tym ujęciu może pokazać, co dzieje się w świecie religii
współczesnej, a przy tym można część tych zjawisk ulokować w obrębie nowych
manifestacji zjawisk już znanych z historii kultury i religii.
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