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Obrazy kibiców Wisly Kraków i Cracovii
w wybranych tekstach prasowych
z lat 201 0-2b11

o subkulturze

kibiców pilkarskich

Róznego rodzaju rozgrywki pomiedzy druzynami pilkarskimi sa ogladane przez publicznosc zgromadzona na stadionach. Wsród niej znajduja
sie dziennikarze, przypadkowi obserwatorzy oraz fani grajacych klubów.
Ostatnia z wymienionych grup nazywa sie kibicami pilkarskimi. Stanowia
oni dosc osobliwa subkulture, która budzi wiele kontrowersji wsród spoleczenstwa. Wielokrotnie mówia o niej media, jej funkcjonowanie badaja
socjolodzy i psycholodzy. Warte uwagi wydaje sie zatem przyblizenie charakterystycznych cech fanów pilki noznej.
Za istotny wyróznik nalezy uznac osobliwy sklad subkultury kibiców
pilkarskich. Odznacza sie on bardzo wysokim wskaznikiem maskulinizmu. Nalezy jednak zauwazyc, ze do tej subkultury dolaczaja coraz czesciej
kobiety. Wsród kibiców pojawiaja sie równiez dzieci, które od najmlodszych
lat przychodza na rozgrywane mecze wraz z rodzicami.
Wsród tak ksztaltujacej sie struktury fanów druzyn pilkarskich wyróznia
sie ultrasów, pikników i chuliganów. Pierwsza grupe stanowia kibice, którzy
organizuja i koordynuja doping na stadionie. Do ich zadan nalezy równiez
przygotowywanie flag sektorowych, pokazów pirotechnicznych, a takze choreografii kartonowej (Dudala 2004: 70). Ponadto ultrasi inicjuja piesni stadionowe i skandowanie róznego typu hasel. Piknikami okresla sie kibiców, któ-
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rzy zainteresowani sa wylacznie obejrzeniem meczu i niezbyt chetnie uczestnicza w dopingowaniu druzyny. Po zakonczonych rozgrywkach wracaja "do
rzeczywistosci" (Solinski 2006: 92) pozastadionowej. Ostatnia kategorie stanowia chuligani, zwani równiez pseudokibicami. Pilka nozna nie wzbudza
w nich szczególnego zainteresowania. Na mecze przychodza jedynie po to,
aby wzniecic bójke z kibicami przeciwnej druzyny, ochrona lub policja (Solinski 2006: 101). Ich zachowanie przynosi najwiecej szkód i bywa zagrozeniem
dla innych ludzi, którzy znajduja sie na trybunach stadionu.
Charakterystyczna
ceche omawianej subkultury stanowi wyjatkowa
aparycja kibiców pilkarskich. Wiekszosc z nich ma ze soba na meczu szalik w barwach druzyny i z jej nazwa (por. chociazby szalik klubu Cracovia,
na którym znajduja sie bialo-czerwone pasy i nazwa "Cracovia"). Ponadto
fani pilki noznej zakladaja czesto na siebie koszulke klubowa. Zawiera ona
motywy zwiazane z konkretna druzyna. Przykladem moze byc czerwona
koszulka Wisly Kraków, na której umieszczono herb klubu. Dodatkowo
kibice zakladaja czapki klubowe. Zagorzali fani pilkarscy maluja równiez
twarze w barwy druzyny. Nalezy w tym miejscu zwrócic uwage na wyglad
pseudokibiców. Ubieraja sie oni zazwyczaj w spodnie dresowe i bluze z kapturem. Niektórzy z nich w momencie bójki zakladaja kominiarki lub chusty,
które uniemozliwiaja rozpoznanie ich tozsamosci.
Najwazniejszym celem istnienia subkultury kibiców pilkarskich jest
udzial w organizowanych meczach pilki noznej. Wówczas fani maja mozliwosc zjednoczenia sie i wspólnego zagrzewania swojej druzyny do gry
(Kowalski 2000: 27). Doping moze przybierac róznorodne formy. Rozpoczyna sie on zazwyczaj od odspiewania na stojaco hymnu klubu. Jest to
podniosly utwór, który wyraza wiez emocjonalna kibiców z druzyna. Warto
zauwazyc, ~e niekiedy w hymnach zespolów z jednego miasta pojawiaja sie
ukryte odwolania do przeciwników. Przykladem moze byc chociazby fragmentHymnu Cracovii:
Pamietam
Pamietam
Pamietam
Nigdy nie

ze jestem z Krakowa
i mam to we krwi
te swiete slowa
zejde na psy1.

W ostatnim wersie pojawia sie zwiazek frazeologiczny "zejsc na psy".
Wyrazenie to pochodzi z jezyka potocznego i prymarnie oznacza 'podupadac, tracic reputacje, klase, renome' (Mi.i1dner-Nieckowski 2004: 527).

1 Tekst Hymnu Cracovii autorstwa Macieja Malenczuka zaczerpniety
strony internetowej:
http://teksty.org/maciej-malenczuk,hymn-cracovii,tekst
senki [dostep: 28.08.2012].

zostal ze
-pio-
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Jednak w socjolekcie fanów Cracovii funkcjonuje ono dla okreslenia przejscia do kibiców Wisly Kraków. Zwiazek frazeologiczny mimo modyfikacji
semantycznej zachowuje tutaj swój pejoratywny wydzwiek.
W trakcie meczu zgromadzeni na trybunach kibice spiewaja piesni
klubowe. Ich repertuar jest dosc szeroki, a o wyborze konkretnego utworu
decyduje sytuacja na boisku. Wyróznia sie piesni dopingujace (por. Do boju
Wiselka), piesni wyslawiajace zalety druzyny (zob. Biala Gwiazda) oraz
piesni deprecjonujace przeciwnika (np. Bylo ich szesciu). Utwory wykonywane sa do melodii znanych, popularnych piosenek badz piesni patriotycznych (Piotrowski 2000: 45-48), dzieki czemu kazdy moze przylaczyc sie do
spiewu. Ze spiewaniem przeplata sie skandowanie krótkich hasel, które maja
zagrzewac do gry pilkarzy lub denerwowac przeciwników. I tak na meczach
Cracovii mozna dosc czesto uslyszec chóralny okrzyk "Bóg wybacza - Cracovia nigdy". Poza tym kibice oklaskuja zdobyte bramki badz wygwizduja
niewykorzystane przez druzyne sytuacje do strzelenia gola. Opisane formy
dopingu inicjuja fani zgromadzeni w sektorze zwanym "mlynem".
Spiewaniu i skandowaniu towarzyszy eksponowanie insygniów kibicowskich. Na trybunach obserwuje sie wirowanie szalików i sektorowych
flag klubowych. Pojawiaja sie równiez niekiedy transparenty z wykrzykiwanymi haslami. Ponadto zdarza sie odpalanie rac dymnych lub petard. Przywolane tutaj dzialania zgromadzonej na trybunach publicznosci zalicza sie
do "oprawy stadionowej" meczu (Sahaj 2007: 55).
W tym miejscu zasadne wydaje sie przyblizenie spostrzezen wynikajacych z prowadzonych analiz kulturowych kibicowania. Wedle nich aktywnosc podejmowana przez fanów pilki noznej postrzeganajest
przez pryzmat
rytualu. Ma to umotywowany charakter. Ich zachowanie bowiem utozsamia sie z rywalizujacymi na boisku pilkarzami. Tym samym wszelkie dzialania na trybunach nie sa przypadkowe, a raczej cechuje je realizacja okreslonych schematów. Wyróznia je chociazby nawiazywanie do karnawalu.
Polega to na tym, ze widzowie przestaja respektowac "powszechnie przyjete zachowania charakterystyczne
dla porzadku, który mozna by umownie nazwac codziennym" (Jawlowski 2007: 214). Ich przeobrazeniu ulega
wyglad, który jednoczesnie upodobnia wszystkich fanów danej druzyny.
Elementy karnawalu przejawiaja sie równiez w ograniczeniu kontroli nad
emocjami. W przypadku kibiców prowadzi to niekiedy do przejawów agresji, które przyczyniaja sie do przekroczenia granic widowiska sportowego
jako zabawy. Wówczas k.ibicowanie staje sie kultywacja przemocy fizycznej
(Burs ki 2011: 265).
Kolejna wlasciwoscia opisywanej subkultury sa relacje pomiedzy kibicami grajacych zespolów, które w duzej mierze wplywaja na atmosfere
panujaca na stadionie i zachowanie publicznosci. Wystepuja trzy typy stosunków pomiedzy fanami (Kowalski 2000: 26). Moga oni razem organizowac wyjazdy na rozgrywki, a takze prowadzic wspólny doping, który pozba-
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wiony jest wzajemnego obrazania sie. Takie relacje okresla sie mianem
"sztamy", czyli zgody pomiedzy kibicami. Wyróznia sie równiez kontakty
zwane "ukladem", które charakteryzuje
neutralna postawa wobec przeciwnika i brak jakichkolwiek wspólnych dzialan. Ostatni rodzaj stosunków
pomiedzy fanami przeciwnych klubów nazywa sie "kosa". Relacje te wystepuja, kiedy kibice nastawieni sa do siebie wrogo i agresywnie, co stwarza
realne zagrozenie wszczecia bójki w trakcie imprezy sportowej.
Znamienna ceche subkultury fanów pilkarskich stanowi obecnosc zachowan odbiegajacych od norm spolecznych. Znajduja sie one w repertuarze
"dopingu" chuliganów stadionowych, którzy skupiaja sie w tzw. bojówkach
(por. Lowcy Psów - bojówka pseudokibiców Cracovii). Te grupy maja na celu
podejmowanie dzialan agresywnych wobec przeciwnika i policji. W zwiazku
z tym po meczach dochodzi do bójek pomiedzy przedstawicielami pseudokibiców. Obserwuje sie równiez demolowanie trybun przeciwnika i terenu
wokól stadionu, na którym odbywaly sie rozgrywki. Chuligani dzialaja równiez poza obiektem sportowym. Organizuja tzw. "ustawki", czyli bijatyki
z uzyciem nozy, maczet i innych niebezpiecznych narzedzi. Pseudokibicom
przypisuje sie niekiedy partycypacje w rozprowadzaniu
srodków psychoaktywnych.
Kibice pilkarscy to specyficzna subkultura funkcjonujaca w naszym spoleczenstwie. Druzyna stanowi dla nich ogromna wartosc. W zwiazku z tym
chetnie towarzysza we wszelkich rozgrywanych przez nia meczach. Maja
wtedy mozliwosc dopingowania swoich zawodników na rózne sposoby,
co niekiedy nabiera znamion rytualnosci. Opisana postawe mozna jednak
traktowac jako wyraz lokalnego patriotyzmu (Dudala 2007: 30). Z drugiej
strony wsród fanów pilkarskich pojawia sie grupa chuliganów, dla której
liczy sie wylacznie przemoc i agresja. Ich zachowanie uniemozliwia funkcjonowanie pozostalej czesci kibiców, którzy dosc czesto z uwagi na wlasne
bezpieczenstwo rezygnuja z udzialu w meczach.

Wizerunek kibiców pilkarskich Wisly Kraków i Cracovii w lokalnej
prasie z lat 2010-2011 ("Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski")
Kraków to miasto, w którym od lat rywalizuja ze soba dwa kluby pilkarskie: Wisla Kraków i Cracovia. Rywalizacja druzyn przeklada sie na stosunki
panujace pomiedzy ich kibicami. Kwestia relacji fanów wspomnianych klubów jest poruszana dosc czesto w mediach, szczególnie w lokalnej prasie.
W zwiazku z tym interesujace wydaje sie przeanalizowanie
obrazu
kibiców pilkarskich Wisly Kraków i Cracovii, jaki wylania sie z krakowskich dzienników. Za material badawczy przyjeto teksty prasowe z "Gazety
Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" z lat 2010-2011. Wzieto równiez pod
uwage fotografie zamieszczane przy konkretnych artykulach.

Obrazy kibiców Wisty Kraków
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Wizerunek fanów Wisly Kraków i Cracovii ukazany w krakowskich
dziennikach nie jest jednorodny. Tworzy on mozaike, na która skladaja sie
rózne obrazy kibiców. Wsród nich wyróznic mozna nastepujace portrety:
kibice w drodze na stadion, stadionowy doping fanów, kibice-dzieci, fani
po meczu, kibice poza stadionem, pseudokibice. Kazdy z nich pokazuje krakowska publicznosc stadionowa z innej strony i wplywa na postrzeganie
calej subkultury.
Ogladanie prasowej mozaiki przedstawiajacej kibiców Wisly Kraków
i Cracovii nalezy rozpoczac od konterfektu, który ukazuje "szalikowców"
przed meczem. Fani Cracovii spedzili kilka godzin w dlugiej kolejce, aby
zakupic bilet. Cala sytuacja spowodowana byla brakiem maszyn do sprzedazy wejsciówek ("Gazeta Krakowska" 02.03.2010). Utrudnienia dla kibiców pojawialy sie równiez w czasie wejscia na stadion:
Przybylismy pod bramke do sektora F, 40 minut przed rozpoczeciem meczu.
Kolejka juz mierzyla kilkadziesiat metrów i zakrecala pod kasami. Podobne ciagnely sie do pozostalych wejsc [... ]. Trybuna najbardziej zagorzalych kibiców
od strony ul. Kaluzy jest juz prawie pelna, a ta od alei Focha swieci pustymi wyrwami. Zapelnia sie dopiero w trakcie pierwszej polowy ("Gazeta Krakowska"
14.04.2011).

Niedogodnosci wynikaly z weryfikacji fanów, która wydluza czas przechodzenia przez bramke.
Z kolejkami do kas biletowych spotkali sie równiez kibice Wisly Kraków.
Oczekujacy wyrazali niezadowolenie z powodu niewielkiej liczby okienek
z biletami ("Gazeta Krakowska" 14.09.2010). Nalezy w tym miejscu zauwazyc, ze fani obu druzyn cechuja sie duza cierpliwoscia i determinacja do
zakupu wejsciówek. Niewatpliwie swiadczy to o tym, ze klub stanowi dla
nich wartosc godna poswiecenia.
Krakowskie dzienniki pokazuja równiez niewlasciwe zachowania
"szalikowców" w drodze na mecz. Fani Wisly Kraków zostali zatrzymani
przez litewska policje za zaklócanie porzadku. Ponadto policjanci przy
krakowskich gosciach znalezli niebezpieczne narzedzia ("Dziennik Polski"
17.07.2010). Od normy odbiegalo takze postepowanie kibiców Cracovii. Oto
przyklad:
...tramwaj linii 15 jadacy w kierunku Cichego Kacika. W srodku dzieci, kobiety
i emeryci wymieszani z bydlem umajonym barwami Cracovii. Bydlo spiewa, pardon, drze morde: "Wisla to stara k ... !", "J... Wisle i policje, Cracovia!" ("Gazeta
Krakowska" 27.09.2010).

Przywolany fragment osmiesza grupe fanów, która przyrównano do
bydla. Trzeba jednak podkreslic, ze pojawiaja sie w nim dwie cechy sub-
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kultury kibiców. Mowa o malowaniu twarzy w kolory klubowe i wspólnym
skandowaniu hasel. W tym przypadku okrzyki maja wulgarny charakter,
a ich celem jest obrazanie przeciwnej druzyny. Niesmak budzi równiez fakt,
ze swoje niewlasciwe zachowanie kibice zaprezentowali w komunikacji
miejskiej. Ukazanie takiego portretu krakowskich milosników pilki noznej
wywoluje w czytelniku wrogie nastawienie do tej subkultury.
Za najbardziej interesujacy uznac nalezy obraz stadionowego dopingu
fanów. Sklada sie on z wielu róznych elementów. Istotne wydaje sie wspomniec, ze tego typu opisy cechuje lakonicznosc, poniewaz stanowia one
czastke artykulów poswieconych rozgrywanym meczom. Jednakze portret
dopingujacych "szalikowców" zalicza sie do najczesciej pojawiajacych sie
obrazów kibiców na lamach krakowskich dzienników.
Fani Wisly Kraków i Cracovii, którzy wspieraja swoje druzyny podczas
rozgrywanych przez nie meczy, wyrózniaja sie osobliwym strojem. Teksty
prasowe nie poswiecaja tej kwestii zbyt duzo uwagi. Wyglad krakowskiej
publicznosci stadionowej oddaja za to zdjecia umieszczane przy artykulach
(il. 1).
Fotografia przedstawia fanów Cracovii, którzy posiadaja insygnia kibicowskie. Mowa o szaliku klubowym i fladze. Na innych zdjeciach mozna
zobaczyc kibiców ubranych w koszulki w barwach druzyny. Posiadanie
wymienionych przedmiotów swiadczy o przynaleznosci do konkretnego
klubu. Ponadto wspomagaja one doping na trybunach.
W materiale badawczym zarejestrowano wiele róznych form wspomagania zawodników w grze. Za jedna z podstawowych uznaje sie spiewanie
hymnu klubu. Jednakze teksty prasowe nie przywoluja tego zdarzenia zbyt
czesto. Odspiewanie hymnu towarzyszylo kibicom Cracovii w otwarciu stadionu ("Gazeta Krakowska" 27.09.2010), zas fanom Wisly Kraków - w wyrazaniu radósci z wygranego spotkania ("Gazeta Krakowska" 16.05.2011).
Takie pomijanie podnioslej piesni druzyny w portrecie dopingujacych trybun wynikac moze z faktu, ze wykonywana ona jest zazwyczaj przed kazdym meczem. W zwiazku z tym ciagle jej przywolywanie nie zainteresowaloby czytelnika. Podobnie traktowane sa pozostale piesni dopingujace.
Uwage autorów tekstów przyciagaja natomiast hasla skandowane przez
zgromadzona publicznosc:
Walczyc Wisla, walczyc! - zaczeli skandowac kibice ("Dziennik Polski"
28.09.2010).
Kibice nie wytrzymali i zaczeli skandowac w kierunku trenera Maaskanta:
"Sciagnij rodaków, postaw na mlodych Polaków", oraz juz bezposrednio do
zainteresowanych: "Lamey, Jaliens dziekujemy, ich ogladac juz nie chcemy"
("Gazeta Krakowska" 17.09.2011).
Kibicedali dowód dezaprobaty dla tego, co sie dzieje w Cracovii, krzyczac: "Pasy
grac, k... mac" ("Gazeta Krakowska" 19.09.2011).

Obrazy kibiców Wisty Kraków
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Jestesmy z wami, Wiselko, jestesmy z wami - rozbrzmialo, kiedy cypryjscy
napastnicy atakowali bramke wislaków ("Gazeta Krakowska" 24.08.2011).
Nigdy nie spadnie, Wiselka nigdy nie spadnie!
kibice ("Dziennik Polski" 25.10.2010) .

- zaczeli spiewac krakowscy

...wrazenie na Smudzie zrobila dopiero spontaniczna
akcja kibiców "Bialej
Gwiazdy", którzy podczas spotkania z APOEL-em skandowali w jego kierunku:
"Smuda! Co? Malecki!" ("DziennikPolski" 23.08.2011).

Jak widac z przywolanych przykladów, reakcja publicznosci dostosowana jest do sytuacji panujacej na boisku. Skandowane hasla maja najczesciej dodac pewnosci siebie grajacym pilkarzom i motywowac ich do
lepszych efektów. Zdarzaja sie tez sytuacje, w których okrzyki stanowia
wyraz niezadowolenia kibiców, wówczas moga one zawierac wulgaryzmy.
Na uwage zasluguje ostatni z przytoczonych cytatów. W tym przypadku
reakcja publicznosci wplynela na decyzje trenera reprezentacji Polski
o powolaniu w jej sklad jednego z pilkarzy Wisly Kraków. Zasadne wydaje
sie wspomniec, ze w trakcie gry uslyszec mozna równiez okrzyki pojedynczych fanów (por. "Rozjada nas jak tirówki na szosie - wykrzyknal jeden
z fanów «Bialej Gwiazdy»" - "Gazeta Krakowska" 24.08.2011). Stanowia one
komentarz do rozgrywanych meczów i swiadcza o nastawieniu emocjonalnym nadawcy.
Przedstawionemu dopingowi towarzysza inne zachowania. Krakowscy
kibice wszystkie zdobyte bramki nagradzaja gromkimi brawami. Poza tym
na trybunach mozna zobaczyc wirujace szaliki. Niewykorzystana sytuacja
na boisku lub nieskuteczna obrona bramki wywoluje wsród zgromadzonych
widzów gwizdy. Oto przy klady:
Byly zawodnik Wisly otrzymal duze brawa od krakowskich
Polski" 18.09.2010).
Poza tym czasami
12.05.2011).

gwizdano,

troche

pobuczano

kibiców ("Dziennik

... ("Gazeta

Krakowska"

Jednak kibice Wisly Kraków i Cracovii nie zawsze biora udzial w dopingowaniu zawodników. Nie jest to wynik przypadku. Kibice Cracovii cisza
w trakcie meczu wyrazali protest przeciw wiceprezesowi klubu. Ich zdaniem
to on odpowiadal za fale porazek zespolu ("Gazeta Krakowska" 25.10.2011).
Podobne zachowania dostrzec mozna wsród fanów Wisly Kraków. Publicznosc stadionowa brakiem dopingu okazywala niezadowolenie wobec decyzji klubu, która nie pozwalala na prezentacje przygotowanej oprawy meczu
("Gazeta Krakowska" 12.05.2011). Dzieki takiej manifestacji kibice mogli
wspólnie zwrócic na siebie uwage zarówno wladz klubów, jak i mediów.
Warto tutaj zauwazyc, ze przedstawione zachowanie pokazalo, jak wysoki
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jest stopien solidarnosci milosników krakowskich druzyn pilkarskich wobec
nadrzednej idei. Niewatpliwie postepowanie fanów mialo takze ujemne
strony. Odczuli je pilkarze, którym zabraklo wsparcia w grze.
Niektóre relacje sportowe nie wyszczególniaja konkretnych elementów
dopingu. Pojawiaja sie w nich ogólne informacje na temat atmosfery i zachowania na trybunach. Za przyklad mozna uznac chociazby nastepujace:
Na trybunach robilo sie coraz bardziej nerwowo ("Dziennik Polski" 30.07.2010).
Wiekszosc widzów obserwowala
C"Dziennik Polski" 18.09.2010).

mecz na stojaco i glosno dopingowala

wislaków

Na trybunach bylo spokojnie, ale bardziej smutno niz w latach ubieglych ("Gazeta
Krakowska" 03.01.2011).

Przywolane cytaty stanowia próbe odczytania reakcji publicznosci
przez dziennikarzy. W zwiazku z tym czytelników pozbawiono pelnej panoramy stadionu.
Przedstawiona tutaj "oprawa stadionowa" uwypukla silne poczucie zjednoczenia kibiców, u których widac ogromne zaangazowanie emocjonalne.
Ponadto prowadzony doping sklada sie z powtarzajacych sie elementów,
przez co przypomina odprawianie jakiegos rytualu. Pojawiaja sie przemiennie piesni i skandowania hasel, którym akompaniuja brawa lub wirowania
szalików. W zwiazku z tym nalezy zgodzic sie z Dominikiem Antonowiczem
i Lukaszem Wrzesinskim, którzy upatruja w zjawisku kibicowaniu znamion
religijnosci (Antonowicz, Wrzesinski 2009: 115-142).
Na obrazie stadionowego dopingu pojawiaja sie rysy. Uznac za nie
nalezy ws~elkiego rodzaju zachowania dewiacyjne fanów. Tym terminem
okresla sie dzialania, które sa sprzeczne z rola kibica i normami prawnymi
(Piotrowski 2000: 11). Opis tego typu zachowan mozna zauwazyc w nastepujacych cytatach:
Mlodsi kibice oprózniali niedopite w nocy szampany lub zrywali banderole
z czegos mocniejszego. Starsi fani "Pasów" przymykali na to oko, krzywiac sie
tylko na wulgarne hasla wykrzykiwane pod adresem druzyny z drugiej strony
Blon. [...] Pózniej spiewaja, ze "Wisla to stara k ...". [...] Po chwili zaczynaja spiewac "PZPN, PZPN je ...c, je ...c PZPN". [...] Pod koniec meczu pod trybuny wchodzi zakuta w kaski ochrona. Kibice rzucaja gromkie "wypie ...c". Na boisko leci
pare puszek po piwie ("Gazeta Krakowska" 03.01.2011) .
...w jednym z sektorów zauwazyli grupke mezczyzn, którzy mieli zalozone
koszule z napisami nawolujacymi do przestepstwa. [...] Na koszulach mezczyzn
byl napis "Smierc Cracovii" ("Dziennik Polski" 16.05.2011).
Cracovia poniesie konsekwencje tego, zejej sympatycytuzpo gwizdku wtargneliwylamujac bramke - z trybun na boisko, na którym wciaz przebywali pilkarze

1. Kibice Cracovii w czasie meczu, zródlo: "Gazeta Krakowska",
09-10.10.2010, s. 20

2. Kibice Wisly Kraków, zródlo: ,,Wisla Kraków w Lidze Europy".

Bezplatny dodatek do "Gazety Krakowskiej", 15.09.2011, s. 22
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"Bialej Gwiazdy". Wisla takze zostala ukarana za wydarzenia tuz po meczu, gdy
ludzie znajdujacy sie w sektorze jej kibiców wyrywali plastikowe siedziska i rzucali nimi w strone sluzb porzadkowych ("Dziennik Polski" 14.05.2010).
Czesc kibiców nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu kultury. W ich
slownictwie pojawiaja sie liczne wulgaryzmy, którymi obrazaja przeciwników czy instytucje zwiazane ze sportem. Nieprzyzwoitemu jezykowi wtóruja prymitywne zachowania. Charakteryzowani fani pilkarscy dopuszczaja
sie demolowania stadionu, który nie jest obiektem jednorazowego uzytku
i powinien sluzyc takze innym ludziom. Takie zachowania swiadcza o wysokim poziomie agresji, co moze zagrazac zwyczajnym widzom. Ich przyczyny
mozna upatrywac w deindywidualizacji, jaka ogarnia ludzi w tlumie. Wówczas pozwalaja sobie oni na rozluznienie obowiazujacych zasad (Aronson,
Wilson, Akert 2006: 252-253). Ciekawe wydaje sie, ze dewiacyjne formy
dopingowania sa dosc szczególowo przedstawiane w lokalnej prasie. Powodem tego moze byc atrakcyjnosc dla czytelników, którzy w prasie poszukuja
przede wszystkim sensacji. Trzebajednak podkreslic, ze w materiale badawczym nie pojawia sie zbyt wiele tego rodzaju opisów.
Kolejnym elementem obrazu dopingujacych fanów jest ich liczebnosc.
W relacjach sportowych nie opuszcza sie tej informacji. Mecze rozgrywane
przez Wisle Kraków i Cracovie przyciagaja zazwyczaj tlumy ludzi. W niektórych artykulach mozna znalezc konkretna liczbe osób obecnych na stadionie (por. "Wczorajsze spotkanie zobaczylo wiec 24 tysiace fanów" - "Gazeta
Krakowska" 30.05.2011). Inne teksty dla okreslania liczebnosci posluguja
sie m.in. takimi wyrazeniami jak "caly stadion", "tlumy" itp. Trzeba jednak
podkreslic, ze zdarzaja sie spotkania, które ciesza sie malym zainteresowaniem (por. "Nieliczni obserwatorzy spotkania z duzym zainteresowaniem
przygladali sie równiez trzem nowym testowanym stoperom" - "Dziennik
Polski" 24.07.2010). Najlepszym wskaznikiem frekwencji na meczach sa
zdjecia zamieszczane przy relacjach sportowych (por. chociazby fotografie przy cytowanych artykulach). To równiez pozwala stwierdzic, ze wsród
publicznosci stadionowej dominuja mezczyzni, choc w ich gronie pojawiaja
sie równiez kobiety (il. 2).
Kolejnym punktem wyróznianym w mozaice fanów Wisly Kraków i Cracovii jest obraz kibiców-dzieci. Najmlodsi zasiadaja w specjalnie dla nich
przygotowanym miejscu - sektorze rodzinnym. W ogladaniu meczu towarzysza im rodzice. Kibiców-dzieci cechuje ogromne zaangazowanie emocjonalne:
Kiedyna srodowym meczu z Lechem pilka wpadla do siatki, kilkulatki zerwaly sie
z miejsc, sciskaly,klaskaly i skandowaly ("Gazeta Krakowska" 13.05.2011).
Najmlodsi fani chetnie uczestnicza w róznych formach dopingu. Spiewaja hymn druzyny i piosenki, które zagrzewaja do gry pilkarzy. Charak-
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terystycznymi elementami ich stroju sa koszulki klubowe i szaliki. Poza
tym dzieci, które przychodza na stadion, dosc czesto ozdabiaja sobie twarz
barwami druzyny. Niewatpliwie pojawianie sie takiego obrazu sluzy budowaniu pozytywnego wizerunku kibiców. Czytelnicy moga zobaczyc, jak
swietna zabawa moze byc ogladanie meczy na trybunach. Przedstawiony
wizerunek propaguje ciekawy sposób na spedzanie wolnego czasu, który
jednoczesnie zaspokaja potrzebe rozrywki i ksztaltuje w dzieciach postawe
lokalnego patriotyzmu.
Z analizowanej panoramy wylania sie równiez obraz fanów po meczu.
Koncentruje sie on przede wszystkim wokól swietowania sukcesów klubu
pilkarskiego. Za przyklad przywolac mozna chociazby zdobycie przez Wisle
Kraków tytulu mistrza Polski w 2011 roku. Wówczas kibice zwycieskiej
druzyny udali sie na Rynek Glówny, gdzie cieszyli sie z tego osiagniecia.
Zgromadzone tlumy przywitaly wjezdzajacych autobusem pilkarzy odpaleniem mnóstwa rac. Pózniej mozna bylo uslyszec spiewy oraz wiele entuzjastycznych okrzyków m.in. na czesc Roberta Maaskanta - trenera Wisly
Kraków ("Dziennik Polski" 29.05.2011). W trakcie swietowania nie doszlo
do zadnych powaznych wykroczen. Wsród uczestników imprezy znalezli sie
tacy, których ukarano mandatami za uzywanie wulgaryzmów, smiecenie
badz spozywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach ("Dziennik Polski"
31.05.2011). Nakreslony tutaj obraz przedstawia kibiców jako zbiorowosc,
która jednoczy sukces druzyny. Niewatpliwie przyczynia sie to do ksztaltowania pozytywnego wizerunku krakowskich milosników pilki noznej.
Jednakze nie zawsze fani zachowuja sie w sposób wlasciwy. Po derbach
w 2011 roku, w których Wisla Kraków przegrala z Cracovia, pokonanych
pilkarzy spotkala nieprzyjemna sytuacja. Zdenerwowani porazka kibice
staneli im na drodze, aby wyrazic swoje niezadowolenie:
Tlum zgromadzony pod klubem mial poinformowac zawodników, ze maja
"zakaz" wychodzenia do nocnych klubów i lokali. Grozono, ze jesli którys z graczy
zostanie "przylapany" na imprezowaniu, moze sie to dla niego skonczyc nieprzyjemnie ("Dziennik Polski" 08.11.2011).

Takie zachowanie fanów swiadczy o znacznym przekroczeniu ich roli.
Zapomnieli oni, ze nie maja prawa kontrolowac zycia prywatnego pilkarzy.
W postepowaniu kibiców upatrywac mozna znamion fanatyzmu. Zwyciestwo druzyny jest dla nich najwazniejsze, a porazka niedopuszczalna.
Interesujacy wydaje sie wizerunek kibiców Wisly Kraków i Cracovii
poza stadionem. Skladaja sie na niego róznorodne elementy. Fani na wiele
sposobów staraja sie demonstrowac swoja przynaleznosc do klubu sportowego i jego wyzszosc nad przeciwnikami. Za interesujace uznac nalezy
relacje prasowe z udzialu fanów w zawodach Fair Kibic Extreme. Sa to dosc
niezwykle zmagania, w których walczyli ze soba fani Wisly Kraków i Cra-
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covii. Brali oni udzial w róznych konkurencjach. Wsród nich znajdowaly
sie m.in. wyscigi po linie nad przepascia, poszukiwanie z GPS-em ukrytych
punktów, przeciaganie przez rwacy potok wojskowego zasobnika itp. Zwyciestwom w poszczególnych konkurencjach towarzyszyly radosne spiewy
piesni klubowych (np. "Hej, Hej Cracovia! Hej, Hej Cracovia!" - "Gazeta Krakowska" 26.11.2010). Na koniec wyloniono najlepszy zespól. W ten sposób
uczestnicy zawodów mogli aktywnie spozytkowac swoja energie, przynoszac chlube klubowi. Warto zwrócic uwage, ze takie imprezy sprzyjaja budowaniu wlasciwych relacji pomiedzy przeciwnikami. Ponadto pokazuja niecodzienny sposób kibicowania swojej druzynie, który móglby zastepowac
liczne bójki pomiedzy fanami Wisly Kraków i Cracovii. Przywolanie takiego
obrazu w tekstach prasowych niewatpliwie zacheca czytelników do wziecia
udzialu w takiej formie rozrywki. Poza tym przyczynia sie do ksztaltowania
pozytywnych wrazen w odbiorze konterfektu krakowskich kibiców.
Na uwage zasluguje takze spoleczna dzialalnosc milosników Wisly Kraków i Cracovii prezentowana na lamach "Dziennika Polskiego" i "Gazety
Krakowskiej". Wyróznia sie kilka akcji. Oto przyklad jednej z nich:
Po reklamach Coca-Cola Cup z Robertem Lewandowskim i akcji Szlachetna
Paczka z Jerzym Dudkiem tym razem na obiekcie "Pasów" powstana zdjecia do
spotu reklamowego jednego z azjatyckich telewizyjnych kanalów sportowych.
Glówne role w spocie grac beda fani Cracovii [... ]. Na ich prosbe na wskazany
przez nich dom dziecka producent przekaze prezenty mikolajkowe ("Dziennik
Polski" 16.11.2011).

Natomiast kibice Wisly Kraków przed rozgrywanym meczem dolaczyli
do akcji oddawania krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja cieszyla sie duzym zainteresowaniem i nie trzeba bylo do
niej nikogo zachecac, o czym swiadczyla dluga kolejka przed autobusem,
w którym dokonywano pobierania ("Dziennik Polski" 25.10.2010). Przedstawianie takich przedsiewziec w lokalnej prasie sluzy pokazaniu subkultury kibiców z innej perspektywy. Eksponuje sie tutaj jej dzialania na rzecz
innych ludzi. W ten sposób przelamywany jest stereotyp fanów pilkarskich
jako grupy, która swoim zachowaniem utrudnia normalne funkcjonowanie
reszcie spoleczenstwa.
Krakowscy "szalikowcy" staraja sie takze bronic swoich interesów u róznego rodzaju wladz. Fani Wisly Kraków wykazali zainteresowanie budowa
nowego stadionu:
Kibice sa wsciekli. Pytaja, jak to mozliwe, ze budowa stadionu Wisly podrozala z roku na rok, a mimo to obiekt jest tandetny. [...] Skoro ogranicza sie zakres
prac, dlaczego koszta stadionu tak wzrosly? - pytajajednak zdenerwowani kibice
("Gazeta Krakowska" 18.08.2010).
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Bez odzewu ze strony fanów nie pozostala równiez kwestia powstania
nowej hali dla "Bialej Gwiazdy". Kibice poczuli sie oszukani, gdy dotarla do
nich wiadomosc o wycofaniu unijnej dotacji na budowe tego obiektu. Postanowili wyslac do Urzedu Miasta Krakowa jak najwiecej e-maili z pytaniami
dotyczacymi inwestycji ("Dziennik Polski" 14.02.2011). Przywolane tutaj
obrazy prezentuja milosników pilki noznej jako ludzi, którzy potrafia krytycznie spojrzec na otaczajaca ich rzeczywistosc. Staraja sie wykorzystac
przyslugujace im prawa obywatelskie. Niewatpliwie prezentowanie takiego
wizerunku kibiców przez dziennikarzy uwypukla pozytywne strony tej subkultury.
Ostatnim elementem ogladanym na mozaice przedstawiajacej fanów
Wisly Kraków i Cracoviijest portret pseudokibiców. Budzi on najwiecej kontrowersji i przyczynia sie do ksztaltowania negatywnego wizerunku kibiców. "Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski" najczesciej zamieszczaja na
swoich lamach teksty o bójkach pomiedzy pseudokibicami Wisly Kraków
i Cracovii oraz wykonywaniu przez nich graffiti.
Malunki na scianach budynków i murach wykonywane przez chuliganów szpeca obraz krakowskich osiedli. Takie graffiti cechuje wysoki poziom
wulgaryzacji i agresji jezykowej wobec przeciwników. Ilustruja to nastepujace cytaty:
Golym okiem widac, ze najczesciej malunki i bazgroly na murach maja tematyke kibicowska. "Bronowice kochaja Wiselke", "Cracovia Pany" - tego typu
napisy widnieja praktycznie na kazdej ulicy. [...] Kibicowscy grafficiarze sa
w Krakowie naj aktywniejsi, bo sa dobrze zorganizowani i maja dosc spore fundusze na sprzet, czyli farby, szablony i spraye. [...] Szokujacy malunek znajduje
sie np. na tylach Hali Wisly przy ul. Reymonta. Przedstawia kibica ubranego
w wislackie barwy ... z maczeta w reku ("Dziennik Polski" 09.10.2010).
"Cracovia dz ...ko", "J ...c Wisle" - wulgarne napisy pojawily sie przy parku
Jerzmanowskich
i wzdluz calej ul. Wielickiej tuz po pilkarskich derbach Krakowa ("Gazeta Krakowska" 09.11.2010).

Ozdabianie publicznej przestrzeni ma prawdopodobnie na celu przede
wszystkim zaznaczanie swojego terenu przez pseudokibiców i obrazanie
konkurencyjnego klubu. Istotne wydaje sie takze demonstrowanie sily, co
mozna równiez odbierac jako próbe straszenia przeciwników (por. graffiti
na Hali Wisly z przywolanego cytatu). Tego rodzaju dzialalnosc krakowskich pseudokibiców wplywa na uwypuklanie negatywnych stron calej subkultury kibiców.
Pejoratywny wydzwiek wywoluja równiez teksty prasowe poswiecone
agresji fanów Wisly Kraków i Cracovii. Opisywane sa w nich wszelkiego
rodzaju napady i bójki na tle przynaleznosci do grupy kibiców pilkarskich.
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Biora w nich udzial czlonkowie bojówek krakowskich klubów tj. "Lowcy
Psów" i "Armia Bialej Gwiazdy", czyli zorganizowane zespoly agresorów.
Z zaskoczenia atakuja przeciwnika, kopiac go i zadajac mu rany ostrymi
narzedziami. Takie zachowanie wielokrotnie prowadzi do zabójstwa ofiary
("Gazeta Krakowska" 25.11.2010). Jak pokazuja sytuacje przedstawiane na
lamach krakowskich dzienników, o wyborze atakowanego decyduje posiadanie przez niego symboli klubowych, znajdowanie sie na terenie "zarzadzanym" przez pseudokibiców czy jakas zaczepka slowna.
Nalezy w tym miejscu wspomniec równiez o wykonywaniu wyroków
na pseudokibicach przeciwnej druzyny, którzy w jakis sposób narazili sie
przeciwnikom. Przykladem moze byc brutalne zabójstwo na Kurdwanowie
w styczniu 2011 roku. Mezczyzne, którego uwazano za pseudokibica Cracovii, napadla grupa zamaskowanych napastników:
Wala na oslep meczetami i nozami. Zadaja 60 ciosów i pólzywego zostawiaja
przy kublach na smieci ("Gazeta Krakowska" 21.01.2011).

Niewatpliwie dzialanie oprawców cechowala bezwzglednosc w rozwiazaniu klubowych porachunków. Zlamali oni wszelkie mozliwe normy
etyczne i spoleczne. Takie zachowanie mozna bez watpienia odbierac jako
wyraz agresji wrogiej, czyli umyslnego zadania komus bólu (Aronson, Wilson, Akert 2006: 325). Lokalna prasa ten incydent przedstawila jako poczatek wojny klubów, z która powiazano wiele innych niepokojacych wydarzen
na terenie Krakowa:
Na krakowskim Kazimierzu pojawily sie juz namalowane sprejem napisy "Pomscimy Czlowieka". [...] Pod Kopcem, kolo cmentarza Podgórskiego, splonelo
audi. Auto bylo uzywane przez kibiców Cracovii. [... ] Okolo godziny 22.30 splonal seat leon, stojacy na osiedlowym parkingu przy ul. Wyslouchów. Mieszkancy
Kurdwanowa mówia, ze auto nalezalo do matki innego pseudokibica - tym razem
Wisly ("Gazeta Krakowska" 22-23.01.2011).

Takie kojarzenie faktów wywoluje przerazenie wsród czytelników,
przez co prowadzi do formowania sie negatywnego wizerunku krakowskich
kibiców. Poza tym zamieszczanie tego rodzaju informacji moze przyczyniac
sie do kreowania nowych konfliktów pomiedzy pseudokibicami Wisly Kraków i Cracovii.
Ten pejoratywny obraz uzupelniaja teksty prasowe o dystrybucji srodków psychoaktywnych przez krakowskich chuliganów. Oto fragment jednego z nich:
Policjanci [...] zatrzymali 10 osób podejrzewanych o handel narkotykami.
Wiekszosc z nich wywodzi sie ze srodowiska pseudokibiców Cracovii, jednak

-

294

DOMINIK BOROWSKI

w prowadzonym narkobiznesie wspólpracowali scisle z chuliganami kibicujacymi
Wisle Kraków. [...] Narkotyki byly rozprowadzane glównie wsród pseudokibiców.
Proceder byl dobrze zorganizowany ("Gazeta Krakowska" 23.09.2011).

Przedstawia sie tutaj kibiców jako zorganizowana grupe przestepcza.
Jej dzialalnosc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem druzynie, chodzi
wylacznie o sprzedaz narkotyków. Warto zauwazyc, ze to jedyny przypadek,
w którym mówi sie o wspólpracy pomiedzy pseudokibicami rywalizujacych
klubów. Jednakze w tym kontekscie nie ma ona pozytywnej wartosci.
Omówione w tym artykule obrazy kibiców Wisly Kraków i Cracovii
zawarte w tekstach prasowych z "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej" tworza specyficzna mozaike. Mozna na niej zobaczyc krakowskich
fanów z róznych perspektyw. Ujecie wizualne koncentruje sie na specyficznym wygladzie zewnetrznym przedstawicieli charakteryzowanej
subkultury. Wiekszosc kibiców ma ze soba klubowy szalik, a takze koszulke
w barwach druzyny. Wyróznic mozna równiez perspektywe psychosocjologiczna. Zwraca ona uwage na funkcjonowanie subkultury fanów pilkarskich
i zachowanie przez nia reprezentowane. Krakowskich kibiców cechuje silne
poczucie przynaleznosci do grupy, o czym swiadczy chetny udzial w dopingu
w czasie ogladanych meczy. Warto podkreslic, ze przybiera on róznorodne
formy, od oklasków po wspólne skandowanie hasel. Niestety wsród fanów
pojawiaja sie równiez zachowania agresywne, które zagrazaja bezpieczenstwu innych ludzi. Dominuja one wsród pseudokibiców, dla których najwazniejsze sa bójki z kibicami przeciwników. W swietle aspektu rozrywkowego
teksty prasowe przedstawiaja milosników pilki noznej jako grupe, dla której
kibicowanie klubowi stanowi swietny sposób na spedzanie wolnego czasu.
Chodzi zarówno o stadionowy doping, jak i o udzial w róznych zmaganiach
pomiedzy kibicami rywalizujacych druzyn poza stadionem. W wymiarze
spolecznym eksponowane jest zaangazowanie subkultury na rzecz innych
ludzi. Nalezy wspomniec w tym miejscu o oddawaniu krwi oraz charytatywnym udziale w nagrywaniu spotu reklamowego.
"Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski" przedstawiaja w miare pelny
i dosc wyrazisty obraz kibiców Wisly Kraków i Cracovii. Uwzglednia on
róznorodne aspekty funkcjonowania
tych dwóch subkultur. Generalnie
przywolywany wizerunek ma pozytywne nacechowanie. Buduja je sceny
wspólnego dopingu, swietowania, dzieci na trybunach, a takze troski
o dobro innych. Trzeba tutaj zauwazyc, ze ich opisowi nie poswieca sie zbyt
wiele uwagi. Z duzo wiekszym zainteresowaniem
traktowane sa dewiacyjne zachowania krakowskich kibiców, które niekiedy staja sie tematem
przewodnim calych artykulów. Jednakze opisy negatywnej aktywnosci
przedstawicieli fanów Wisly Kraków i Cracovii zdarzaja sie sporadycznie.
Otwartym problem pozostaje kwestia zgodnosci przedstawionej mozaiki ze
stadionowa rzeczywistoscia ...
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STRESZCZENIE
Artykul sklada sie z dwóch czesci. Pierwsza z nich poswiecona zostala charakterystyce subkultury kibiców pilkarskich z perspektywy socjopsychologicznej. W dalszej czesci pracy przedstawiono wyniki badan wizerunku kibiców
Wisly Kraków i Cracovii w tekstach prasowych z "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" z lat 2010-2011. Omówiono szesc wyróznionych obrazów:
kibice w drodze na stadion, stadionowy doping fanów, kibice-dzieci, fani po
meczu, kibice poza stadionem, pseudokibice. Artykul zamykaja wnioski dotyczace obrazu krakowskich kibiców w lokalnej prasie.
Slowa kluczowe:
subkultura kibiców, wizerunek medialny w prasie, Wisla Kraków, Cracovia.

SUMMARY
The article consists of two parts. First is devoted to characteristics of the
subculture of football supporters from the sociological and psychological standpoint. In the second part findings of the image of fans of the Wisla Kraków and
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of Cracovia football clubs in press texts from "Gazeta Krakowska" and "Dziennik Polski" from years 2010-2011 are presented. Six rewarded images are discussed: fans going to the stadium, stadium cheers of fans, children-fans, fans
after the game, fans outside of the stadium, football hooligans. The article ends
with conclusions concerning the image of Cracow football fans present in local
press.
Keywords:
subculture of fans, media image in the press, Wisla Kraków, Cracovia.
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