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24 listopada 2012
9:20–9:50 – dr hab. Anna Gemra, prof. UWr (IFP UWr): Powitanie uczestników 

i wykład inauguracyjny

BLOK 1: Superbohaterowie
 9:50–10:10 – mgr Włodzimierz Chołostiakow (UWM): Władza mitu
10:10–10:30 – mgr Michał Wolski (UWr): „Ultimate Marvel” – komiksowa   

dystopia jako komentarz polityczny
10:30–10:50 – dyskusja
10:50–11:05 – przerwa na kawę

BLOK 2: Literatura
11:05–11:25 – mgr Marta Mazurek (UAM): Wizerunek władzy i rządzących        

w Please don’t call me human Wang Shuo
11:25–11:45 – mgr Dorota Ucherek (UWr): Od Sarumana do Trymona. Moce 

magiczne a żądza władzy w literaturze fantasy
11:45–12:05 – Katarzyna Florencka (UWr): Mechanizmy sprawowania 

władzy w cyklu „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta
12:05–12:25 – dyskusja
12:25–12:40 – przerwa na kawę
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BLOK 3: Filmy
12:40–13:00 – mgr Przemysław Dudziński (UWr): Film i wartości. 

W stronę kulturoznawczego oglądu pokładów aksjotycznych 
i ideologicznych kina popularnego

13:00–13:20 – mgr Krzysztof Sawczuk (UWM): „Makdonaldyzacja” 
kontrowersji w popkulturze. Różnice w odbiorze Dyktatora 
i Niewinności muzułmanów

13:20–13:40 – mgr Iwona Morozow (UWr): Black Mirror – władza po drugiej 
stronie lustra

13:40–14:00 – dyskusja
14:00–15:00 – przerwa obiadowa

BLOK 4: Gry
15:00–15:20 – Karol Mrozicki (UJ): „Wojna, wojna nigdy się nie zmienia” 

– władza i społeczeństwo w uniwersum pierwszych gier 
komputerowych z serii „Fallout”

15:20–15:40 – Robert Dudziński (UWr): „Chłop polski jest to specyficzny 
rodzaj stwora…” – światopogląd minionych epok 
w historycznych grach fabularnych

15:40–16:00 – mgr Gabriel Marczak (UWr): Serious (?) gaming. 
Polityka i ideologia w casualowych grach flashowych 
i społecznościowych

16:00–16:20 – dyskusja
16:20–16:35 – przerwa na kawę

BLOK 5: Twórczość polska
16:35–16:55 – mgr Paweł Aleksandrowicz (UMCS): Popkultura w służbie 

ideologii we współczesnej fantastyce polskiej
16:55–17:15 – Piotr Czerkawski (UWr): „Z kontrrewolucją się nie 

rozmawia…”. Konserwatyzm a popkultura w nowym polskim 
kinie historycznym
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17:15–17:35 – mgr Łukasz Słoński (UO): Karabinem w stronę rządu. 
Polityczno-społeczny obraz Polski w komiksie Ryszarda 
Dąbrowskiego Likwidator

17:35–17:55 – dyskusja

25 listopada 2012

BLOK 6: Batman
 9:00–9:20 – Michał Chudoliński (CC): Kryzys władzy, autorytetu i fabuły, 

czyli konserwatywny sen w „Trylogii Mrocznego Rycerza” 
Christophera Nolana

 9:20–9:40 – Grzegorz Gielniewski (UMCS): Batman i Robin ratują świat, 
czyli propaganda w komiksie amerykańskim

 9:40–10:00 – Anna Wróblewska (UŚ): Kto rządzi w Gotham, czyli o władzy 
w komiksach

10:00–10:20 – dyskusja
10:20–10:35 – przerwa na kawę

BLOK 7: Zjawiska społeczne
10:35–10:55 – mgr Ewa Bodal, mgr Nelly Strehlau (UMK): Polityczny 

karnawał. Między rozrywką a informacją
10:55–11:15 – mgr Magdalena Nejman (UJ): Forpoczta imperium zła – 

zachodnie produkty w arabskiej popkulturze, czyli konsumpcja 
zaangażowana

11:15–11:35 – Aleksander Adamus (UWr): Zalajkuj rewolucję – ruch 
Anonymous w Polsce i w mediach społecznościowych

11:35–11:55 – dyskusja
11:55–12:55 – przerwa na lunch
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BLOK 8: Własność intelektualna
12:55–13:15 – mgr Daria Jankowiak (UMK): Fan fiction – „nowa wolność” czy 

samowola? Między własnością intelektualną, twórcą a fanami
13:15–13:35 – mgr Szymon Makuch (UWr): Prawo autorskie – od narzędzia 

władzy do wroga publicznego
13:35–13:55 – Kamil Letki (UWr): Od science-fiction do rewolucji: rola wizji 

przyszłości na przykładzie filmu V jak Vendetta i ruchu przeciw 
ACTA

13:55–14:15 – dyskusja
14:15–14:30 – przerwa na kawę

BLOK 9: „Słaba” płeć
14:30–14:50 – mgr Aleksandra Buba-Braun (UWr): Kobiety do broni! 

Bohaterki fantastyki w epoce Bridget Jones
14:50–15:10 – Tomasz Wiśniewski (UAM): Ideologiczne przedstawienie 

i wykorzystanie postaci z serialu animowanego My Little Pony: 
Friendship Is Magic

15:10–15:30 – Mateusz Kominiarczuk (UWr): Kobiety u władzy? Pozycja 
kobiet i systemy matriarchalne w D&D

15:30–15:50 – dyskusja
15:50–16:10 – podsumowanie obrad
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Aleksander Adamus (UWr)
Zalajkuj rewolucję – ruch Anonymous w Polsce i w mediach 
społecznościowych

Analiza masowych protestów społecznych przeciw wprowadzeniu ACTA, 
inicjatywy Anonymous w Polsce, jej symboli oraz reakcji zarówno popkultury, 
jak i głównych mediów publicznych. Próba odpowiedzi na pytanie, czy ten 
oddolny ruch społeczny jest oznaką potrzeby redefinicji relacji władzy 
w polskim społeczeństwie. Casus manifestacji w Krakowie z 25 stycznia 2012.

Analiza obecności tematu ACTA w popkulturze, treści i języka wybranych 
publikacji medialnych dotyczących ruchu Anonymous oraz kontrowersji 
towarzyszących wprowadzaniu w Polsce ustawy ACTA, opublikowanych 
w styczniu 2012. Prezentacja własnego materiału ikonograficznego, wniosków 
z obserwacji uczestniczącej w największej w Polsce, 15-tysięcznej manifestacji 
przeciw ACTA w Krakowie 25 stycznia 2012 oraz wywiadów zarówno z jej 
szeregowymi członkami, jak i z przywódcami. Próba wyjaśnienia tych 
wydarzeń w kategoriach teorii społecznej. Jako punkt odniesienia posłuży 
przykład innych krajów, w których protesty przeciw ACTA były silne, oraz 
procesy sądowe ujętych przywódców Anonymous. 

Usiłowania władz, by wprowadzić ustawę ACTA, zostały powszechnie 
zidentyfikowane jako poważne zagrożenie dla wolności słowa w Internecie, 
głównym współczesnym medium popkultury. Spowodowało to 
bezprecedensową mobilizację niezwykle różnorodnych (i często, w normalnych 
warunkach, wrogich sobie środowisk) we wspólnym akcie protestu. Głównym 
kanałem obiegu treści kontrkulturowych, nastawionych polemicznie wobec 
oficjalnego, instytucjonalnego dyskursu były media społecznościowe oraz 
portale internetowe. Reakcja najważniejszych mediów ukazuje niedocenianie 
rozmiarów ruchu, a następnie zaskoczenie wraz z niezdolnością do  
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zrozumienia charakteru, celów oraz asymetrycznej struktury zarówno 
Anonymous, jak i szerzej, protestujących.

Nie sposób mówić o protestujących przeciw ACTA jako o monolicie. Jego 
członkowie obierali dwie strategie: pokojowe, legalnego protestu i atakowania 
internetowych stron rządowych, uznawanego przez prawo za akty internetowej 
przestępczości, co było przyczyną ograniczonej liczby aresztowań i procesów 
sądowych osób zidentyfikowanych jako przywódcy Anonymous.

mgr Paweł Aleksandrowicz (UMCS)
Popkultura w służbie ideologii we współczesnej fantastyce polskiej

Fantastyka to, obok komiksu, ten element kultury popularnej, który 
w ostatnich latach przeżył w Polsce największy rozkwit. Przed 1989 rokiem 
zdominowana przez pisarskie osobowości Stanisława Lema i Janusza Zajdla, 
po transformacji powiększyła swe szeregi o kilkudziesięciu pisarzy młodego 
pokolenia. Obecnie dwa polskie wydawnictwa, „Fabryka Słów” i „Runa”, 
utrzymując się prawie wyłącznie ze sprzedaży fantastyki, posiadają w swojej 
ofercie grubo ponad 100 rodzimych pozycji. Jednocześnie wraz z transformacją 
nastała wolność słowa i pisarze-fantaści nie musieli już maskować swoich 
poglądów na „tu i teraz”, konstruując odległe antyutopijne światy tak, jak robił 
to Zajdel czy twórcy radzieccy w rodzaju braci Strugackich. Otwarcie zaczęto 
więc osadzać akcje powieści i opowiadań we współczesnej, historycznej bądź 
przyszłej Polsce, równie otwarcie krytykując władze, narodowe przywary, 
Kościół, Unię Europejską, politykę, ideologie, a nawet konkretne osoby 
publiczne. W swojej krytyce status quo współczesna polska fantastyka, sama 
przecież będąc popkulturowym produktem, czerpie pełnymi garściami 
z przepastnych zasobów światowej kultury popularnej, wykorzystując do 
swoich celów zombie, demony, elfy, barlogi, dinozaury, Kapelusznika z Alicji 
w Krainie Czarów, a nawet samego Cthulhu. W swoim wystąpieniu chciałbym 
przedstawić, jakie ideologie oraz instytucje polska fantastyka krytykuje oraz 
jakie elementy popkultury do tego wykorzystuje.

mgr Ewa Bodal, mgr Nelly Strehlau (UMK)
Polityczny karnawał. Między rozrywką a informacją

Referat poświęcony będzie dwóm amerykańskim programom 
satyryczno-politycznym nadawanym na stacji Comedy Central: The Daily 
Show with Jon Stewart i The Colbert Report. Choć z założenia i z definicji są 
to programy komediowe, przedstawiające bieżące wiadomości w krzywym 
zwierciadle nadmiaru i przesady, z upływem czasu ich twórcy stali się 
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znaczącymi postaciami zarówno dyskursu rozrywkowego (Jon Stewart 
dwukrotnie prowadził ceremonię rozdania Oscarów), jak i politycznego 
(Stephen Colbert otrzymał prestiżową nagrodę Peabody za materiały dotyczące 
fundowania kampanii politycznych przez Super PAC-i). Choć takie wejście 
komedii do świata polityki nie jest zjawiskiem nowym, w dobie 24-godzinnego 
cyklu informacyjnego nasuwa się pytanie, czy informacja nie stała się już 
wyłącznie przedmiotem rozrywki. W rezultacie zaobserwować można pewnego 
rodzaju karnawalizację władzy, dotykającą nie tylko medialną „czwartą 
władzę”, uzależnioną od oglądalności, ale także – czy może zwłaszcza – samych 
polityków. Programy Stewarta i Colberta podważają obiektywność technik 
dyskursywnych istniejących „poważnych” mediów, zarazem korzystając 
z przenikalności granicy między satyrą a rolą opiniotwórczą, jak i poddając 
ją wielopłaszczyznowej krytyce. Posiłkując się m.in. teoriami Judith Butler 
dotyczącymi performatywności i citationality oraz umieszczając The Daily Show 
i The Colbert Report w odpowiednich kontekstach społeczno-kulturowych, 
pokażemy w referacie, w jaki sposób programy te zajmują się doprowadzaniem 
istniejącego amerykańskiego dyskursu politycznego do hiperrealistycznych, 
lecz logicznych konsekwencji. Spróbujemy również zastanowić się, czy jest 
to działanie o potencjale subwersywnym, czy raczej zjawisko wyłącznie 
solipsystyczne.

mgr Aleksandra Buba-Brown (UWr)
Kobiety do broni! Bohaterki fantastyki w epoce Bridget Jones

W klasycznych dziełach fantastyki, takich jak cykl przygód Conana 
Barbarzyńcy Roberta E. Howarda, kobiety były najczęściej tłem dla męskich 
przygód, i to – dodajmy bez cienia przesady – tłem atrakcyjnym ze względu 
na ich charakter erotyczny. Usta owych kobiet są „miażdżone pocałunkami”, 
a one same, nawet mimo bycia królowymi, czarownicami czy wojowniczkami, 
najczęściej bywają ratowane z opresji przez mężczyzn. We współczesnych 
realiach ekonomicznych i społecznych kobiety stają się coraz bardziej 
odmienne od tego rodzaju bohaterek. O wiele częściej niż kilkadziesiąt 
lat temu przewyższają mężczyzn wykształceniem, karierą czy wreszcie 
zarobkami. Są olbrzymią siłą nabywczą, a także konsumentkami kultury 
popularnej i jako takie mają realny wpływ na dominujące w niej trendy. To, jak 
wielka jest władza kobiet w dziedzinie kultury popularnej, najlepiej pokazuje 
przykład sagi „Zmierzch”, która sprzedała się w 100 milionach egzemplarzy 
na całym świecie. Za sprawą czytelniczek podgatunek fantastyki nazywany 
paranormalnym romansem stał się bardzo modny, a zarazem rentowny, co 
z kolei utorowało drogę dla licznych naśladowczyń Stephenie Meyer. Jednak 
kultura popularna nie tylko rezonuje na potrzeby swoich odbiorczyń, lecz 
także może być ich zwierciadłem. Doskonały przykład tego zjawiska stanowi 
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Katniss Ewerdeen – główna bohaterka powieści i filmu Igrzyska śmierci. Jest 
ona łowczynią, która podejmuje nierówną walkę z dystopijnym systemem, 
i zdecydowanie bliżej niż do Belli Swan jest jej do Ellen Ripley, podobnie 
jak Katniss będącej silną, sprawczą i samodzielną kobietą. A właśnie takich 
bohaterek we współczesnych popkulturowych narracjach jest coraz więcej. Na 
wybranych przykładach literatury z gatunku fantastyki chciałabym pokazać, 
w jaki sposób te postacie korespondują z realną sytuacją kobiet.

Michał Chudoliński (CC)
Kryzys władzy, autorytetu i fabuły, czyli konserwatywny sen w „Trylogii 
Mrocznego Rycerza” Christophera Nolana

Wprowadzenie do mitologii Batmana oraz przedstawienie jej najważniejszych 
założeń. Batman Nolana jako alegoria USA po 11 września 2001 – ukazanie 
makiawelizmu władzy i jej dwuznacznych działań oraz wprowadzenie 
koncepcji kozła ofiarnego do utrzymania stabilizacji społecznej w analizowanej 
trylogii. Mroczny Rycerz powstaje jako konserwatywny sen – nawiązania 
polityczne w postaci Bane’a, Batmana i Catwoman oraz niekonsekwencje 
fabularne. Przyszłość blockbusterów oraz ich możliwość zakotwiczenia się 
w naszej rzeczywistości – odpowiedź na pytanie, czy kino „niby-realistyczne” 
w ekranizacjach komiksowych oraz w filmach przeznaczonych dla masowej 
publiczności jest potrzebne. 

Włodzimierz Chołostiakow (UWM)
Władza mitu

Na pytania o to, czy popkultura może być narzędziem użytecznym dla 
władzy albo przeciwko niej wymierzonym, raczej nietrudno odpowiedzieć. 
Nie jest też trudno znaleźć i wskazać przykłady obu tych zjawisk. Warto jednak 
pójść dalej i zadać kolejne pytanie – o charakter tego narzędzia: co sprawia, że 
jest ono użyteczne i na czym polega jego oddziaływanie? To również pytanie 
o znaczenie kultury popularnej. I może jeszcze inne, najważniejsze: o jakiego 
rodzaju władzę chodzi? Kultura popularna i jej najpopularniejsze przejawy 
– komiks, film oraz literatura popularna – tworzą mity, które oddziałują 
w sposób na pierwszy rzut oka niedostrzegalny i zaskakujący nawet dla swoich 
twórców. Pomocna w zrozumieniu tego fenomenu jest rozgorzała w ubiegłym 
roku dyskusja spowodowana decyzją prawników firmy Marvel, aby uznać, że 
zabawki przedstawiające grupę mutantów z serii „X-men” nie są wizerunkami 
postaci ludzkich, ale zwierzęcych (dzięki temu zabiegowi sprowadzenie zabawki 
do USA obciążone jest mniejszym podatkiem). Sęk w tym, że w fikcyjnym 
świecie „X-men” jeden z głównych problemów mutantów stanowi to, że 



9

chcieliby oni być traktowani jak ludzie. W całej tej sprawie interesujący wydaje 
się fakt, iż oddzielenie polityki ekonomicznej firmy od ideologicznej warstwy 
produktu dla wielu fanów stało się niemożliwe: decyzję prawników w świecie 
rzeczywistym potraktowali oni jako wiążącą w świecie wyobrażonym, a przez 
to – nie do przyjęcia. Przykładów podobnych sprzężeń i oddziaływań jest 
więcej i na ich przykładzie, opierając się na filozoficznych koncepcjach kultury, 
chciałbym rozważyć kwestie znaczenia popkulturowego mitu, jego wpływu na 
społeczeństwo i możliwości jego wykorzystania do kształtowania świadomości 
i relacji społecznych.

Piotr Czerkawski (UWr)
Konserwatyzm a popkultura w nowym polskim kinie historycznym

Wiele spośród współczesnych filmów odnoszących się do przeszłości 
naszego kraju skupia się na kultywowaniu narodowych mitów oraz na 
promowaniu tradycyjnego systemu wartości. Rodzime filmy z lubością cofają 
się do czasów komunistycznych lub do okresu II wojny światowej, by roztaczać 
martyrologiczną wizję polskiej historii. Począwszy od Katynia (2007) Andrzeja 
Wajdy, przez Generała Nila (2009) Ryszarda Bugajskiego, Popiełuszkę. Wolność 
jest w nas Rafała Wieczyńskiego (2009), aż po Czarny czwartek (2011) Antoniego 
Krauzego, możemy zaobserwować szczególną obfitość tego rodzaju produkcji. 
Polskie kino historyczne otrzymuje stosunkowo wysokie oceny krytyków, 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności i stanowi wyraźny 
element pejzażu rodzimej kinematografii po 1989 roku. Filmy wpisujące się 
w ów nurt dysponują wysokim budżetem, sprawnie operują schematami kina 
gatunkowego, a w swojej obsadzie wykorzystują gwiazdy z pierwszych stron 
gazet. W ten sposób konserwatywne treści zyskują w nich połączenie z bardzo 
świadomie wykorzystywanymi mechanizmami popkultury.

mgr Przemysław Dudziński (UWr)
Film i wartości – w stronę kulturoznawczego oglądu pokładów 
aksjotycznych i ideologicznych kina popularnego

Analizy ideologiczne kina jako sztuki masowej, a więc niezwykle bliskiej 
realnemu społecznemu obiegowi idei i wartości, cieszą się sporą popularnością 
w badaniach filmoznawczych, nie są też obce dyskursowi mediów głównego 
nurtu. Analizy owe to w większości przypadków echa tzw. SLAB theory, 
przeszczepiającej, najczęściej nieskładnie, różnego rodzaju koncepcje 
o proweniencji filozoficznej lub socjologiczej do badań nad filmem. Co więcej, 
teorie te często zostają zwulgaryzowane i zaprzężone do doraźnych „sporów” 
i konfliktów ideologicznych. W tej sytuacji warto spróbować odnaleźć 
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rzetelną perspektywę oglądu filmu z perspektywy badań kulturoznawczych, 
które pojmują kulturę w kategoriach aksjologicznych i swojego celu upatrują 
poza doraźną krytyką status quo. Należy jeszcze raz zapytać, w jaki sposób 
film współdziała z krajobrazem aksjotycznym i ideologicznym swej 
macierzystej kultury i w jaki sposób ten krajobraz kształtuje. Pośród inspiracji 
postulowanego punktu widzenia wskazać należy dwie najważniejsze: 
proponowane przez Ricka Altmana spojrzenie na kino gatunków z perspektywy 
semantyczno-syntaktyczno-pragmatycznej i socjohistoryczne badania 
prowadzone przez Rafała Marszałka.

Robert Dudziński (UWr)
„Chłop polski jest to specyficzny rodzaj stwora...” – światopogląd 
minionych epok w historycznych grach fabularnych

Wśród ogromnej liczby gier fabularnych, umożliwiających rozgrywkę 
w najrozmaitszych światach, istnieje znaczna grupa systemów, które jako  
setting wykorzystują określone realia historyczne (np. Zew Cthulhu, Ars 
Magica, Grey Ranks, Cold City, a także polskie Dzikie Pola i Zły Cień: Kruki 
Urojenia). Zabieg wykorzystania rzeczywistości historycznej w grze RPG wiąże 
się z koniecznością względnie precyzyjnego odtworzenia przeszłości, w której 
skład wchodzi m.in. określony światopogląd i ideologia charakterystyczna dla 
danego okresu. Teoretycznie bowiem gracze wcielają się w postacie, którym ów 
światopogląd był bliski. Niemniej w praktyce może to rodzić problemy związane 
z faktem, że przekonania dawniej w pełni akceptowane dziś w powszechnym 
dyskursie uważane są za niedopuszczalne i skrajne. Wśród takich elementów 
światopoglądowych można by wymienić np. sposób patrzenia na kwestie 
rasowe, narodowe, religijne czy łączące się z płcią. Projektanci gier RPG 
wykorzystujących realia historyczne stają zatem przed wyzwaniem rozwiązania 
tej sprzeczności między światopoglądem graczy i społeczeństwa, w jakim żyją, 
a światopoglądem ich postaci i realiów, w jakich toczy się rozgrywka. Referat 
skupiać się będzie na analizie wybranych systemów RPG (Zew Cthulhu, 
Dzikie Pola oraz Cold City) właśnie pod kątem wykorzystywanych rozwiązań 
owej sprzeczności, a ściśle rzecz biorąc, pod kątem sposobu ukazania 
w podręcznikach i scenariuszach ideologii charakterystycznej dla określonej 
rzeczywistości historycznej. Repertuar stosowanych środków jest bowiem 
szeroki – obejmuje m.in. całkowite wyparcie tej sfery świata przedstawionego 
i zastąpienie świadomości historycznej świadomością człowieka XXI wieku, 
zdystansowanie się poprzez kampowe przerysowanie czy projektowanie 
swoistej umowy społecznej. Referat będzie dotyczył tego, w jaki sposób gry 
fabularne radzą sobie (bądź nie) z kontrowersjami ideologicznymi i w jaki 
sposób światopogląd zostaje wykorzystany w ramach ludycznego mechanizmu, 
jakim jest system RPG.
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Katarzyna Florencka (UWr)
Mechanizmy sprawowania władzy w cyklu „Świat Dysku” 
Terry’ego Pratchetta

Popularna seria „Świat Dysku” autorstwa Pratchetta liczy aktualnie kilkadziesiąt 
części i przeszła długą ewolucję od parodii klisz literatury fantasy do pomysłowej 
i dojrzałej satyry nieustannie czerpiącej natchnienie z rozmaitych elementów 
rzeczywistości. Tytułowy Świat Dysku ukazuje w krzywym zwierciadle nasz 
świat, a co za tym idzie – rządzące nim mechanizmy polityczne.

W stworzonym przez Pratchetta ogromnym uniwersum szczególnie 
interesujące wydaje się Ankh-Morpork, największe miasto Dysku. Mieszkańcy 
tej metropolii stanowią jedyną w swoim rodzaju – i często wybuchową 
– mieszaninę wszelkich możliwych kultur i gatunków występujących 
na Dysku. W Ankh-Morpork krzyżują się najróżniejsze rodzaje władzy, 
zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Czarodzieje na Niewidocznym 
Uniwersytecie regularnie naruszają materię wszechświata, przestępczość 
i półświatek zorganizowane są w formalnym systemie gildii (co jednak nie jest 
przeszkodą dla istnienia Straży Miejskiej), stara arystokracja wciąż wymaga 
dotychczasowych przywilejów, a na mniejszości etniczne nadal duży wpływ 
mają władcy z krajów ich pochodzenia. Nad tym wszystkim od lat pieczę 
sprawuje lord Vetinari, Patrycjusz Ankh-Morpork.

Obok oczywistej krytyki przeróżnych zjawisk Pratchett przemyca w swoich 
książkach elementy światopoglądowe: Ankh-Morpork, wbrew oczekiwaniom, 
nie pogrąża się w kompletnym chaosie, lecz dalej się rozwija, rozszerzając 
swoje wpływy na prawie wszystkie państwa Dysku. Cóż jest tak atrakcyjnego 
w systemie przedstawianym przez Pratchetta? Czy ów system jest ukazywany 
jako najlepsza alternatywa? Co się dzieje, kiedy równowaga osiągnięta 
w mieście zostaje zachwiana? Kwestie te poruszę w referacie, opierając się na 
częściach cyklu rozgrywających się w Ankh-Morpork. 

Grzegorz Gielniewski (UMCS)
Batman i Robin ratują świat, czyli propaganda w komiksie 
amerykańskim

Referat ma na celu pokazanie wpływu komiksu, czyli jednej z gałęzi kultury 
popularnej, na zachowania społeczne i polityczne obywateli i wyborców 
w Stanach Zjednoczonych. Autor będzie się odnosił do tego właśnie państwa, 
ponieważ USA stanowią kolebkę nowożytnego komiksu, a jednocześnie są 
obecnie największym rynkiem zarówno jeśli chodzi o powstawanie, jak  
i o sprzedaż zeszytów komiksowych. Wskazane zostanie, w jaki sposób 
historyjki obrazkowe wykorzystywane są jako forma komunikowania treści 
politycznych, do jakich celów propagandowych używany był i jest komiks 
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amerykański oraz jakie metody zastosowano, aby realizować cel propagandowy. 
Autor przywoła przesłania, jakie niósł komiks, i jego powiązania ze światem 
polityki i propagandy, a także sposób oddziaływania tej gałęzi sztuki w okresie 
najważniejszych, przełomowych wydarzeń w najnowszej historii Stanów 
Zjednoczonych i w najistotniejszych obszarach społecznych i politycznych.

mgr Daria Jankowiak (UMK)
Fan fiction – „nowa wolność” czy samowola? Między własnością 
intelektualną, twórcą a fanami

Fan fiction, czyli piśmiennictwo fanów, tworzone na podstawie istniejących 
tekstów kultury (powieści, filmów, seriali etc.), rozprzestrzenia się przede 
wszystkim dzięki różnorakim platformom internetowym i dzięki samym 
miłośnikom (fanom). Będąc entuzjastyczną formą odbioru, nasuwa pytania 
dotyczące aktualności prawa autorskiego i wymogów współczesności 
względem ustanowienia nowych granic własności intelektualnej. Prowokuje 
także do refleksji nad kwestią wolności kulturowej (przede wszystkim zaś 
popkulturowej) wy(twórczości) miłośników.

W wystąpieniu omówię zagadnienie wychodzenia popkultury poza 
tradycyjne rozumienie procesu kreacji i upowszechniania. Spróbuję 
odpowiedzieć na pytania: „Gdzie zaczyna się (i czy w ogóle kończy) opowieść?”, 
„Dlaczego bohater – ulubieniec fanów – zdradza swego (s)twórcę?”. Posiłkować 
się będę przykładami prób podjętych przez osoby piszące fan fiction w celu 
zaistnienia w oficjalnym obiegu literackim i analizami osiągniętych przez nie 
rezultatów. Ponadto wykażę społeczne konsekwencje tych działań, zarówno 
dla środowisk fanowskich, jak i dla autorów oryginalnych tekstów kultury.

Mateusz Kominiarczuk (UWr)
Kobiety u władzy? Pozycja kobiet i systemy matriarchalne w D&D

Dungeons & Dragons to pierwsza i najpopularniejsza narracyjna gra 
fabularna (tabletop RPG) na świecie, prototyp w zasadzie wszystkich 
dostępnych na rynku systemów, a także wielu gier komputerowych 
(chociażby bestsellerowej serii „Diablo” oraz, bardziej bezpośrednio, 
wielokrotnie nagradzanych Baldur’s Gate czy Planescape: Torment). Różne 
jej odsłony pozostają w sprzedaży już od blisko 40 lat, trwają również prace 
nad nowym wydaniem systemu: D&D Next. Niezależnie od szczegółowych 
reguł, uczestnicy gry wcielają się w role bohaterów opowieści rozgrywającej 
się w świecie fantasy, dokonują heroicznych czynów na drodze do chwały 
i bogactwa.
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Środowisko graczy, pierwotnie amerykańskich fanów figurkowych gier 
bitewnych, pozostaje zdominowane przez mężczyzn, co nie jest bez znaczenia 
dla oprawy graficznej wydawanych książek. Na ile obecne i jak przedstawiane 
są w tekstach oficjalnych podręczników kobiety i jaką pozycję zajmują 
one w wyobrażanych przez graczy światach? Czy funkcjonują na prawach 
równych z męskimi i mogą bez przeszkód poszukiwać przygód lub sprawować 
władzę? Jakie rozumienie matriarchatu (i patriarchatu) przekazują grającym – 
głównie licealistom i studentom – oficjalne podręczniki?

Kamil Letki (UWr)
Od science-fiction do rewolucji: rola wizji przyszłości na przykładzie 
filmu V jak Vendetta i ruchu przeciw ACTA

Celem wystąpienia nie jest analiza samych ruchów protestacyjnych 
przeciwko ACTA, ale zjawiska, które w owych wydarzeniach z początku roku 
dało o sobie znać. Chodzi o coraz częściej występujący w społecznym dyskursie 
strach przed mogącą nadejść erą zinformatyzowanego totalitaryzmu, od pół 
wieku przepowiadaną przez literaturę science-fiction. Filmy takie jak Matrix 
czy właśnie V jak Vendetta w bardzo popkulturowy, płytki sposób pokazują 
idee i potencjalne drogi rozwoju cywilizacji (w tym takie pomysły jak słynny 
„mózg w słoiku”), powtarzając niejako ostrzeżenia z Roku 1984 czy z Nowego 
wspaniałego świata. Sama chłonność tych produkcji i zyskanie przez nie statusu 
„kultowych” wśród młodzieży dowodzą, że ujmują one lęk i niepewność 
pokolenia, które już żyje w osnowie technologii umożliwiających ziszczenie 
się wizji Huxleya czy Orwella. Niezależnie od tego, czy te przewidywania są 
bliskie prawdy, czy też nie, strach przed ich urzeczywistnieniem się jest jak 
najbardziej prawdziwy, co pokazała właśnie skala protestów przeciw ACTA.

mgr Szymon Makuch (UWr)
Prawo autorskie – od narzędzia władzy do wroga publicznego

Referat skupia się na funkcjonowaniu prawa autorskiego na przestrzeni lat, 
ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dziesięcioleci. Ma on być próbą 
odpowiedzi na pytanie o przemiany w postrzeganiu regulacji prawnych 
i praktycznych działań podmiotów praw autorskich, szczególnie w kontekście 
literatury i kultury popularnej, a także Internetu. Spory o zakres wolności 
w korzystaniu z kultury prowokują pytania o to, czy instytucje prawnoautorskie 
są dziś uznawane za narzędzia opresyjnej władzy nad społeczeństwem i czy 
można określać copyright jako wroga publicznego.
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mgr Gabriel Marczak (UWr)
Serious (?) gaming. Polityka i ideologia w casualowych grach flashowych 
i społecznościowych

Gry wideo, zyskując coraz większy zasięg za sprawą rozwoju technologii, 
stały się kolejnym medium mającym zdolność komentowania i kształtowania 
rzeczywistości. Nurt „gier poważnych” (tzw. serious games), pierwotnie 
wykorzystywanych przede wszystkim do celów edukacyjnych, zaczął być 
formą komentowania rzeczywistości politycznej. Jedną z odmian tego 
nurtu są gry polityczne. Referat ma na celu przybliżenie, uporządkowanie 
i skategoryzowanie zjawiska gier politycznych, funkcjonujących w formie 
„gierek flaszowych”. Pierwsza część wystąpienia zostanie przeznaczona na 
usystematyzowanie wiedzy o serious games oraz na przedstawienie głównych 
cech formalnych casualowych gier flashowych i społecznościowych. W drugiej 
części omówię wybrane przykłady gier, pogrupowane w kilka kategorii – ze 
względu na tematykę (polityka światowa, globalizacja, polityka polska) oraz 
na wymowę (satyra, edukacja, apologia). W podsumowaniu znajdzie się 
ocena istotności udziału gier wideo w dyskursach ideologicznych i postulat 
zastosowania gier poważnych do budowania świadomości obywatelskiej.

mgr Marta Mazurek (UAM)
Wizerunek władzy i rządzących w Please don’t call me human 
Wang Shuo

Celem mojego referatu będzie próba analizy powieści pt. Please don’t call 
me human autorstwa Wang Shuo, współczesnego chińskiego twórcy. Analiza 
ta ukierunkowana zostanie na pokazanie sylwetek rządzących. W swoich 
powieściach, często uznawanych za kontrowersyjne, Wang krytykuje 
i wykpiwa władzę, obnażając jej wysoki stopień zbiurokratyzowania, formalizm 
i sztuczność, a także bezwzględność i nieprzebieranie w środkach. Please don’t 
call me human, traktująca o wyimaginowanych igrzyskach i o przygotowaniach 
do walki w mitycznej, niemalże magicznej dyscyplinie sportu (ironiczny 
obraz Olimpiady w Pekinie), w prześmiewczy sposób pokazuje, jak władza 
dąży do zwycięstwa za wszelką cenę, zgadzając się nawet na utratę tytułowego 
człowieczeństwa.

mgr Iwona Morozow (UWr)
Black Mirror – władza po drugiej stronie lustra

Wystąpienie będzie dotyczyło antropologicznej analizy trzyodcinkowego  
brytyjskiego miniserialu z 2011 roku pt. Black Mirror, który stanowi typową 
egzempflikację tzw. nurtu social science-fiction. Wychodząc od tradycji nurtu 
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(cechującego się bliskimi, a często niezauważanymi związkami z antropologią), 
postaram się przedstawić ów serial jako przykład eksperymentu myślowego, 
opierającego się na obserwacjach płynących ze współczesnej myśli 
humanistycznej, spekulującego na temat przyszłości kształtu społeczeństw, 
związków międzyludzkich i relacji między władzą a rozwojem nowych 
technologii oraz określającego lęki płynące z tych zmian. Ponadto celem 
wystąpienia będzie zarysowanie specyfiki Black Mirror i zestawienie zawartej 
w nim antyutopijnej wizji społeczeństwa z dotychczasowymi schematami, 
przewijającymi się w najpopularniejszych realizacjach serialowych i filmowych 
(a także literackich).

Karol Mrozicki (UJ)
„Wojna, wojna nigdy się nie zmienia” – władza i społeczeństwo 
w uniwersum pierwszych gier komputerowych z serii „Fallout”

Gry komputerowe, które pod względem łatwości dotarcia do potencjalnego 
konsumenta stają się pomału medium równorzędnym wobec tekstu pisanego, 
telewizji czy radia, przez naukę zauważane są zazwyczaj tylko w jednym 
przypadku: gdy jakaś zagubiona dusza zrzuca na nie winę za zniszczenie życia 
sobie i innym. Tymczasem nie dość, że mogą one nieść określony przekaz, 
ale często jeszcze poruszają – nieraz w zawoalowanej formie – różne kwestie 
życia codziennego, zawierają aluzje do bieżącej problematyki politycznej 
lub społecznej. Dwie inicjalne części serii „Fallout”: Fallout (1997) oraz 
Fallout 2 (1998), jako jedne z pierwszych komputerowych gier fabularnych 
wprowadziły do gatunku wizję świata, która nie jest czarno-biała, gdzie 
postacie niezależnie kierują się własnymi motywami, a gracz staje przed 
rozmaitymi dylematami etycznymi i moralnymi. Wizja świata w obu grach: 
wycinka obszaru dawnych Stanów Zjednoczonych, zniszczonych przez 
wojnę nuklearną, pokazuje, jak zdziesiątkowana ludność tych terenów 
próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wtórne barbarzyństwo miesza 
się z kultem technologii, republiki graniczą z satrapiami, wolne miasta 
usiłują zachować niezależność od rosnących w siłę sąsiadów. A wszystko to 
naszpikowane nawiązaniami politycznymi i społecznymi oraz mrowiem 
odniesień popkulturowych, zarówno do innych gier, jak i do filmów czy 
książek.

W swoim referacie omówię historię świata przedstawionego w serii 
„Fallout”, jego cechy charakterystyczne, główne aluzje polityczne i społeczne 
oraz, co ciekawsze, popkulturowe. Wskażę źródła inspiracji oraz historię 
ustrojów organizmów państwowych i quasi-państwowych prezentowanych 
w grze, a także wymyślone przez twórców na potrzeby żyjących w tych 
organizmach grup ludności  problemy społeczne, z których duża część wydaje 
się zadziwiająco podobna do tych występujących w świecie rzeczywistym.
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mgr Magdalena Nejman (UJ)
Forpoczta imperium zła – zachodnie produkty w arabskiej popkulturze, 
czyli konsumpcja zaangażowana

Coca-Cola i McDonald są międzynarodowymi symbolami amerykańskiej 
kultury, a w szczególności amerykańskiego konsumeryzmu. Wraz z licznymi 
innymi globalnymi markami znalazły się one na indeksie produktów 
negatywnie identyfikowanych w świecie islamu. Współczesna fala bojkotu to 
ruch całkowicie oddolny, będący nie tylko sprzeciwem wobec konsumpcyjnego 
stylu życia, ale przede wszystkim odpowiedzią na rzeczywistą bądź 
domniemaną politykę państw Zachodu w stosunku do Izraela. Idea ta 
została szybko podchwycona i przekazuje się ją za pośrednictwem potężnego 
medium, jakim jest Internet. Doszło również do wydawania oficjalnych fatw 
(opinii prawno-teologicznych ogłaszanych przez muzułmańskiego uczonego), 
w których potępiono m.in. Burger Kinga, Pampers, Heinz, Johnson&Johnson 
czy Nestle. Wśród teorii spiskowych króluje lustrzane odbicie loga Coca-Coli, 
tworzące arabski napis: „Nie ma Mahometa, nie ma Mekki”, czy logo Pepsi 
rozpisane jako: „Pay Every Penny to Save Israel”. Bojkot ma jeszcze dodatkowy 
wymiar – jest wyrazem frustracji i sprzeciwu społeczeństwa wobec władzy, 
„bronią słabych”. Postawa arabskich polityków bierze się nie tylko z bezsilności 
wobec Izraela, ale często także ze świadomości korzyści, jakie wynikają ze 
współpracy z krajami Zachodu. Stąd w świecie islamu panuje dwugłos: z jednej 
strony bojkot jest wręcz patriotycznym i religijnym obowiązkiem, mającym 
źródło w jedności Ummy (wspólnoty wszystkich muzułmanów) i w lojalności 
wobec Palestyńczyków, z drugiej zaś – postrzegany jest jako samobójstwo 
ekonomiczne. Kraje arabskie to potężny rynek, który ma możliwość efektywnie 
bojkotować zachodnie towary, jednak dotychczasowe próby zastąpienia ich 
produktami lokalnymi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Referat opiera 
się na analizie treści anglojęzycznych portali, na literaturze przedmiotu oraz 
na wiedzy własnej autora.

mgr Krzysztof Sawczuk (UWM)
„Makdonaldyzacja” kontrowersji w popkulturze. Różnice w odbiorze 
Dyktatora i Niewinności muzułmanów

Wystąpienie będzie miało na celu ukazanie różnic w recepcji ostrej 
politycznej satyry w zależności od popkulturowego statusu autora. Głównymi 
przykładami będą filmy Dyktator (scen. m.in. Sacha Baron Cohen, znany 
z „salonów” komik, od wielu lat wzbudzający kontrowersje swoimi dziełami) 
oraz Niewinność muzułmanów (niezależny obraz, którego domniemanym 
autorem jest, nieznany szerszej publiczności, Mark Basseley Youssef). 
Pierwszy został okrzyknięty „kontrowersyjnym” na długo przed premierą, 
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lecz największą sankcją, z jaką spotkał się jego twórca, było niewpuszczenie 
go na galę rozdania Oscarów. Drugi spowodował falę protestów (nie tylko 
w świecie arabskim, ale także w Stanach Zjednoczonych), doczekał się pozwów 
sądowych oraz wypowiedzi m.in. prezydenta USA Baracka Obamy i Tony’ego 
Blaira, byłego premiera Wielkiej Brytanii.

Co sprawiło, że opisane reakcje są tak różne? Dlaczego dzisiaj, zaledwie 
pół roku po premierze, nikt już nie mówi o Dyktatorze? Przecież oba filmy 
w niewybredny sposób drwią z islamu, sięgając często po czarny i obsceniczny 
humor. Wydaje się, iż kluczowy czynnik stanowi tutaj wcześniejsza działalność 
Cohena, jego „salonowe” obycie i obecność w popkulturze od kilku lat. Żądło 
jego żartu, co może zabrzmieć paradoksalnie, nie jest brane „na serio”. „Wszedł 
do mainstreamu”, jak powiedzieliby niektórzy. A w głównym nurcie wszelka 
kontrowersja zostaje spłaszczona do roli chwilowej podniety, zabawki. To 
samo spotkało, niegdyś obrazoburcze, seriale South Park i Family Guy, reżysera 
Michaela Moore’a czy, dużo wcześniej, skandalistkę Madonnę. Dzisiaj mogą 
oni wzbudzić w odbiorcy co najwyżej uśmiech (niekiedy politowania), nie zaś 
protesty. Ta „makdonaldyzacja”, trywializacja kontrowersji, skandalu, buntu 
działa również w przypadku próby wyrażania głębszych idei czy nawoływania 
do politycznych i społecznych zmian. Zamiast poderwać tłum, artysta/komik/
twórca zostaje sprowadzony do poziomu „czystej” rozrywki. Władza jest dla 
niego nietykalna. 

mgr Łukasz Słoński (UO)
Karabinem w stronę rządu. Polityczno-społeczny obraz Polski w komiksie 
Ryszarda Dąbrowskiego Likwidator

Komiks to niewątpliwie jeden z przykładów medium uwikłanego 
w politykę. W okresie PRL-u część z wydawanych tytułów pokazywała 
urzędników panującego ustroju podczas „rutynowej” pracy (Kapitan Żbik 
jest chyba najbardziej rozpoznawalnym przykładem). Po 1989 roku komiks 
wykorzystywany był do krzewienia wiedzy o nie tak dawnej przeszłości, 
zwłaszcza w pozycjach zlecanych przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Oczywiście, oprócz powyższych publikacji pojawiały się i pojawiają takie, które 
starają się walczyć z istniejącym systemem, krytykując doktryny polityczne czy 
religijne albo też pewne grupy społeczne. Taką walkę z pewnością podejmuje 
Likwidator, bohater stworzony przez Ryszarda Dąbrowskiego. 

Podczas wystąpienia pragnę skupić się na politykach oraz na osobach 
medialnych, których wizerunki występują w komiksach Dąbrowskiego. Chcę 
ukazać, jak funkcjonują one w ramach obrazkowej opowieści i, co ważniejsze, 
dlaczego trafiają na celownik antybohatera. Postaram się zebrać głównych 
antagonistów Likwidatora, dzięki czemu można będzie sprawdzić, czy są osoby, 
którym nie grozi śmierć z rąk ekologicznego terrorysty. Odniosę się również 
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do realnych wydarzeń polityczno-społecznych, które artysta komentuje 
w dosadny sposób. Na samym końcu chciałbym poddać krytyce tytułową 
postać i zastanowić się nad tym, czy istnieje jakieś uzasadnienie dla przemocy, 
którą zapełnione zostają komiksy o Likwidatorze.

mgr Dorota Ucherek (UWr)
Od Sarumana do Trymona. Moce magiczne a żądza władzy  
w literaturze fantasy

Cechą konstytutywną ogromnej większości uniwersów fantasy jest obecność 
magii, objawiającej się jako realnie skuteczna aktywność, moc pozwalająca 
wywierać wpływ na rzeczywistość. W klasycznych baśniach, stanowiących 
najważniejsze źródło wspomnianej konwencji, postacie posiadające 
umiejętność posługiwania się ową potężną mocą nie sprawują władzy nad 
przedstawianymi światami. Zwykle pełnią raczej funkcję doradców osób 
faktycznie rządzących lub wykonujących zadanie, które ma doprowadzić do 
zdobycia władzy. Wedle terminologii Vladimira Proppa – są pomocnikami lub 
donatorami. Z drugiej strony, w tekstach baśniowych występują też wiedźmy 
i czarownicy jednoznacznie kwalifikowani jako istoty złe, próbujące zaszkodzić 
protagoniście, będące jego antagonistami. Zazwyczaj żyją one jednak z dala od 
społeczeństwa, nie pragną nad nim panować.

W fantasy schemat baśniowy ulega daleko idącej komplikacji. Obok 
posługujących się magią doradców królewskich lub pomocników innych 
bohaterów pojawiają się też magowie i czarodziejki, u których tego typu 
umiejętności wiążą się z ogromnymi ambicjami politycznymi. Nie zawsze 
jednak sięgają oni po władzę bezpośrednio – czasem oficjalnie rządzący stają 
się marionetkami w ich rękach. Ponadto, jako że w fantasy często zatarciu 
ulegają jasne baśniowe granice między dobrem a złem, a obrazy uczestniczących 
w prezentowanych zdarzeniach osób zyskują głębię psychologiczną, ich 
ocena przestaje być jednoznaczna. Celem referatu będzie przeanalizowanie, 
jak wizerunki takich właśnie postaci są kształtowane w różnych gatunkach 
badanej literatury: w fantasy mitopoetycznej, heroicznej, historycznej, a także 
komicznej.

Tomasz Wiśniewski (UAM)
Ideologiczne przedstawienie i wykorzystanie postaci z serialu 
animowanego My Little Pony: Friendship is Magic

Jednym z ostatnich fenomenów współczesnej popkultury jest niebywała 
kariera serialu animowanego My Little Pony: Friendship Is Magic. Ta 
przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym bajka zdobyła masową 
popularność na całym świecie. Kucyki są dziś rozpoznawane przez ludzi z każdej 
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niemal grupy wiekowej. Najlepszy dowód tej popularności stanowią formy 
ich obecności w Internecie. Ponies stały się memem, obrazki przedstawiające 
je w różnych sytuacjach służą internautom do odzwierciedlania własnych 
uczuć. Niektórzy używają ich w sporach ideologicznych. Istnieją też egzegezy 
konceptualizujące model społeczeństwa funkcjonujący w bajkowej Equestrii. 
Jakie wartości – i komu służące – promują bohaterowie animacji? Co oznacza 
widniejąca w jej tytule „przyjaźń”? Interpretacje są różne, doszukujące się 
w MLP np. zawoalowanego przedstawienia społeczeństwa totalitarnego, 
zhierarchizowanego, kierowanego przez despotyczną i wyalienowaną 
księżniczkę Celestię. W myśl takiej wykładni w produkcji wyraźna byłaby 
również afirmacja sakralnej aury władzy i płynąca stąd legitymizacja 
uniżoności i dyscypliny. Według tej narracji serial wpaja owe wartości swoim 
młodym widzom. Część interpretatorów potępia to (hipotetyczne, oczywiście) 
przesłanie, część zaś popiera. Są i zarzuty z drugiej strony: bajka miałaby być 
„lewacka”; nauczająca samowoli, prymatu niedojrzałości, a nawet wszelkiego 
rodzaju zachowań dewianckich. Różnie przedstawia się poszczególne bohaterki 
bajki – także w ludzkiej formie. Pojawiają się stylizacje zahaczające o pornografię 
bądź o elementy sodomii/zoofilii. Każdy odnajduje w MLP to, co chce – kucyki 
są zarówno wkomponowywane w grafiki mające odzwierciedlać totalitarny 
klimat Związku Radzieckiego, III Rzeszy oraz Imperium Galaktycznego 
z „Gwiezdnych Wojen”, jak i używane przez obrońców „wolności Internetu” 
podczas protestów przeciwko wprowadzaniu tzw. ACTA.

mgr Michał Wolski (UWr)
„Ultimate Marvel” – komiksowa dystopia jako komentarz polityczny

Seryjne teksty kultury – do których zaliczamy także i komiksy 
superbohaterskie – pełnią w Stanach Zjednoczonych funkcję swoistego 
„wentyla bezpieczeństwa”, probierza nastrojów społecznych i politycznych. 
Z reguły faworyzując konserwatywno-mieszczańskie status quo, zwykle 
poprzestają na stereotypowym i oderwanym od aktualności obrazie polityki. 
W XXI wieku sytuacja Ameryki na międzynarodowej arenie politycznej uległa 
znaczącym przekształceniom, które podchwycił – i przetworzył – komiks 
superbohaterski. Najlepiej widać to na przykładzie serii „Ultimate Marvel”: 
komiksy te bowiem, natywnie osadzone we współczesnych realiach, od początku 
stanowiły świadomy i wciąż uwypuklany komentarz społeczno-polityczny, 
dotyczący zarówno relacji władzy i społeczeństwa, regulacji dostępu do 
poszczególnych dóbr, legitymizacji działań rządu lub organizacji rządowych, 
jak i katalogu poczynań zmierzających – w konkretnych przypadkach – do 
zdobycia i utrzymania władzy. Z komiksów tej serii wyłania się dystopijny 
obraz współczesnej Ameryki, mogący być przyczynkiem do dyskusji na temat 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej Stanów Zjednoczonych.
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Anna Wróblewska (UŚ)
Kto rządzi w Gotham, czyli o władzy w komiksach

Referat będzie poświęcony obrazom władzy w komiksach. Nie będzie on 
dotyczył jedynie władzy politycznej, ale i mediów, jako „czwartej władzy”, oraz 
zorganizowanej przestępczości, która w świecie komiksowym działa niezwykle 
prężnie. W trakcie wystąpienia skupię się szczególnie na uniwersum Marvela 
(Spider-Man, Iron Man, Kapitan Ameryka, Avengers) i DC Comics (Batman, 
Superman, Liga Sprawiedliwych). Pokażę, jak na przestrzeni lat zmieniał się 
sposób odzwierciedlania w nich polityki. Omówię również liczne organizacje, 
w których działają superbohaterowie. Ponadto ważnym punktem referatu 
będzie analiza powieści graficznych takich jak Sin City i V jak Vendetta, gdzie 
w zupełnie inny sposób zobrazowane jest życie społeczne. Porównam oba 
modele (superbohaterski i dystopijny) prezentowania polityki oraz rozpatrzę 
warunki ich powstawania.


