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1. Wstep̨ − niezbed̨ne definicje
Niniejszy artykuł jest wstep̨em do badań nad onimia ̨ „trzeciego obiegu”
(1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990 r.), a konkretnie tytułów
efemerycznych pism: zinów (z ang.maga/zine), fanzinów (z ang. fan[atic
maga]zine) i artzinów (z ang. art[istic maga]zine).

Za Wojciechem Kajtochem (2001: 4) należy stwierdzić, że zin jest: dziełem
„jednego człowieka1 lub grupki przyjaciół2”, niepozostajac̨ych w stosunku
pracy; integralny w treści, grafice, metodzie łamania i jez̨yku; kontestujac̨y
zastana ̨ rzeczywistość z punktu widzenia mniejszości; niekomercyjny – dys-
trybucja skierowana jest do konkretnych osób (ziny można dostać na kon-
certach lub wysyłkowo, rzadko w sklepach3), wydawany na papierze, a nie-
istniejac̨yw internecie jako aktualizowana stronawww. Redaktorzy,wopinii
środowiska, niemusza ̨tracić na wydawaniu zinów, ale nie powinni sie ̨też na
nich wzbogacać.

Podział zinów na trzy grupy zastosował – przy okazji tworzenia katologu
zinów – Włodzimierz Choraz̨ki (1996: 23–24):

• zin – pisma zawierajac̨e opiniotwórcze teksty publicystyczno-
informacyjne, omawiajac̨e wybrane, interesujac̨e was̨ka ̨ grupe ̨
problemy społeczne i polityczne, m.in. anarchizm, neonazizm, anty-
nazizm, ekologia, wegetarianizm, obrona praw człowieka i zwierzat̨,
feminizm. Jez̨yk pism, mimo swej potoczności, jest przejrzysty, a
autorzy unikaja ̨wulgaryzmów;

• fanzin – pisma tego typu skupiaja ̨ sie ̨ przede wszystkim na tekstach
informacyjno-publicystycznych (wywiady, recenzje płyt i zinów, rela-
cje z koncertów) poświec̨onych muzyce, np. hardcore/punk, reggae,

1 Janusz „Jany” Waluszko (2003: 21) nazywa tego typu pisma „wydawnictwami pojedyn-
czymi”. Ich istota polega na tym, że autor wydawnictwa (pisma, zina) sam pisze teksty (czasem
rysuje obrazki i komiksy), zajmuje sie ̨ składem, drukiem i kolportażem.

2 Jak wspomina Tysart Mezinos (2003: 18 – 19), jeden numer pisma mogło wykonywać na-
wet 30 osób z Polski i zagranicy. Pseudonim„TysartMezinos” należy odczytać: „Metys artzinos”.
Metys to jeden z twórców artzina „Szelest” i wydawca anarchistycznej oficyny Bractwo Trojka
zwiaz̨anej z poznańskim skłotem Rozbrat

3 Można je znaleźć w tzw. infoshopach (ang. infoshop – pol. dosł. sklep z informacjami).
Chris Atton stwierdza, że sa ̨ to niezależne od jakichkolwiek organizacji, samofinansujac̨e sie ̨
miejsca, zwiaz̨ane z nowymi ruchami społecznymi. Nie zastep̨uja ̨klasycznych bibliotek, ale ma-
ja ̨ na celu zaspokajanie potrzeb informacyjnych swoich użytkowników (Atton 1999: 24).
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ska, metal i ich odmianach stylistycznych. Dominuje slang młodzieżo-
wy, pojawiaja ̨ sie ̨wulgaryzmy, profesjolekty. Do fanzinów można zali-
czyć pisma pseudokibiców piłkarskich (tzw. kiboli);

• artzin – pisma poświec̨one poezji, literaturze i sztukom plastycznym
(malarstwo, rysunek, komiks, fotografia), a także kulturze alternatyw-
nej (w tym twórczości niektórychmuzyków rockowych). Ich jez̨yk jest
pełen neologizmów, wulgaryzmów, tekstów pisanych programowo np.
jako wulgarne, nonsensowne i „nieinteresujac̨e”, tzw. banalizm (Fle-
ischer 2002: 19).

Mied̨zy wymienionymi trzema typami zinów oscyluja ̨ pisma fanów litera-
tury science-fiction i fantasy, które z uwagi na swoja ̨ specyfike ̨ zasługuja ̨ na
oddzielne opracowanie i nie bed̨a ̨ przedmiotem moich rozważań.

Terminy: „zin”, „fanzin” i „artzin”, ustalone przez ich twórców i czytelni-
ków, nie zaś badaczy, sa ̨używane wymiennie, tzn. o zinie, fanzinie i artzinie
można powiedzieć „zin”, traktujac̨ to określenie jako nazwe ̨ogólna.̨ Również
w tym artykule bed̨e ̨ stosował te określenia zamiennie, używajac̨ spolszczo-
nej pisowni, tj. „zin”, a nie „zine”, gdyż tak przyjet̨o w omawianych pismach
i literaturze. Warto jednak pamiet̨ać, że o piśmie neonazistowskim nikt nie
powie „artzin”, chyba że w celu wywołania efektu komicznego. Na stronie
obok szata graficzna polskiego artizna z lat 90.
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2. Ziny w Polsce
Dwa główne okresy funkcjonowania zinów w Polsce to:

a) lata 1978–1989, tzw. trzeci obieg, określenie powstało, aby pisma nie-
zależne, subkulturowe i artystyczne (oraz kasety muzyczne, graffiti i mail
art4) można było odróżnić od podlegajac̨ego cenzurze „pierwszego obiegu”
(np. „Polityka”, „Trybuna Ludu” itd.) oraz prasowych i ksiaż̨kowych publika-
cji działajac̨ego od 1976 r. tzw. drugiego obiegu (np. „Robotnik”, „Tygodnik
Mazowsze”) (Pec̨zak 1992: 96), czyli samizdatów, bibuły i wydawnictw bez-
debitowych kojarzonych m.in. z Komitetem Obrony Robotników i „Solidar-
nościa”̨ (Pisarek 2006: 37–38);

b) od 11 kwietnia 1990 r. tzw. obieg alternatywny – po zniesieniu cenzury
znika „drugi obieg”, a wiec̨ określenie „trzeci obieg” traci znaczenie i racje ̨
bytu. Dlatego zaczet̨o nazywać go „alternatywnym” lub po prostu „nieofi-
cjalnym”. Lata 1990–1995 były najlepszym czasem rozwoju zinów. Powsta-
ło wówczas ponad tysiac̨ tytułów, a niektóre z lat 80. nadal rejestruja ̨ swoja ̨
działalność (Pec̨zak 1992: 97).

W latach 90. powstało wiele oficjalnych czasopism muzycznych, literac-
kich, ekologicznych itp. Z drugiej strony pod koniec dekady potrzeby infor-
macyjne subkultur muzycznych sa ̨ zaspokajane przez specjalistyczna ̨ prase ̨
komercyjna,̨ a małe środowiska polityczne otrzymuja ̨ fundusze na wydawa-
nie własnych biuletynów. Ponadto wiele zinowych tytułów z końcem XX w.
przenosi sie ̨ do internetu lub profesjonalizuje sie.̨ Do dzisiaj w sklepach sie-
ci Empik można kupić punkowy zin „Pasażer” i jeszcze do niedawna artzin
„Lampa”, choć redaktor tego ostatniegomówi, że jest to raczej prasa alterna-
tywna, a nie zin5. Wciaż̨ jednak na koncertach, targach, przeróżnych subkul-

4 Wojciech Kajtoch mail art definiuje jako: „niesformalizowany, alternatywny ruch arty-
styczny polegajac̨y na przesyłaniu dzieł różnorodnie pojmowanej sztuki droga ̨ koresponden-
cyjna.̨ Zarówno ich poetyka, jak i technika wykonania moga ̨ być rozmaite (w gre ̨ wchodza ̨ np.
absurdalne lub ostentacyjnie proste teksty literackie, liryki, awangardowe rysunki, fotografie,
kolaże, ale także ziny), niemniej dzieło powinno mieścić sie ̨ w kopercie, niejednokrotnie też
wykonanej i adresowanej w sposób estetycznie istotny” − Pisarek 2006: 115.

5 Rozmowa autora z 20 marca 2013 r. w Warszawie.
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turowych i artystycznych imprezachmożna kupić ziny, a zwłaszcza artziny6,
ale niestety nie można już mówić o jakimkolwiek obiegu7.

3. Zarys historii zinów na świecie
Zanim pojawiły sie ̨ pisma, zwane zinami, musiała zaistnieć potrzeba zdoby-
cia informacji różnych od treści uzyskiwanych w powszechnie dostep̨nych
gazetach i ksiaż̨kach, zaspokajanych kosztem zamiany pism drukowanych
na pisane. Janusz Waluszko (2003: 21), piszac̨ o wydawnictwach pojedyn-
czych8, istniejac̨ych w niewielu egzemplarzach i przeznaczonych dla kilku
znanych autorowi osób, wskazuje na ich wartość podobna ̨ do sylw z XVII
w., np. odpisów Adonisa włoskiego poety Giambattisty Marina, ksiaż̨ki w
Europie zakazanej. Późniejszym ich polskim odpowiednikiem mogłyby
byćgazety rekopiśmienne, które w XVIII-wiecznej Polsce czasów saskich
rozpowszechniane były za pomoca ̨ poczty w domach szlachty, pragnac̨ej
uzyskać informacje o wydarzeniach niecodziennych, świet̨ach i karnawale
(Popiołek 2013: 9). Choć gazety te miały innych odbiorców niż ziny, spełnia-
ły te ̨ sama ̨ funkcje ̨ – informowały o wydarzeniach ważnych dla was̨kiego
kreg̨u, przede wszystkim o tym, co miało znamiona karnawału: nieważne
czy elitarnego balu, czy punkrockowego koncertu9.

Prazinów dopatrywać sie ̨ można także w pismach amerykańskiego Ama-
teurs Press Associations, powstałego ok. 1910 r. Członkowie stowarzyszenia
wymieniali sie ̨ mied̨zy soba ̨ pismami literackimi. Po 1930 r. pojawiły sie ̨ w
USA ziny fanów fantastyki, np. powstały w 1930 r. „The Comet”, w 1933 r.
„Science Fiction Digest”, a w 1934 r. „Fantasy Magazine”. W latach 50. ko-

6 Współczesne artziny sa ̨ tworzone nie jako czasopisma, ale dzieła sztuki same w sobie –
czes̨to przez studentów, a także wykładowców. W 1995 r. malarz i rzeźbiarz Andrzej Bednar-
czyk, wykładowca z ASP w Krakowie, stworzył dzieło zatytułowane Świat̨ynia Kamienia, które
wydano w „Krakowskim Oddziale Zwiaz̨ku Literatów Polskich. To poezja zamkniet̨a w skalnych
okładkach, z prawdziwym tatrzańskim kamieniem, bed̨ac̨ym integralna ̨ cześ̨cia ̨ tekstu” − Po-
słuszna 2004.

7 Warszawskie niezależne centrum społeczno-kulturalne A.D.A. PUŁAWSKA (Aktywny
Dom Alternatywny ul. Puławska 37) zorganizowało 22 – 23 maja 2015 r. „targi zinów”.

8 Zob. przyp. 1.
9 Pojec̨ie „karnawału”, a ściślej Bachtinowskiej „karnawalizacji”, jest dla charakterystyki

zinówniezwykle istotne. „Ważnymelementemkarnawalizacji jest parodystyczne kwestionowa-
nie kultury oficjalnej, zastep̨owanie kultury »wysokiej« – »niska«̨, co wyraża sie ̨w rożnorakiej
symbolice (m.in. w dominujac̨ej roli symboliki ciała, zwłaszcza zaś jego »niskich« cześ̨ci” − Sła-
wiński 1988: 215.
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lejne publikacje przyniosła przedhipisowska subkultura bitników, a w 1955
r. pojawił sie ̨ „The Village Voice” − pierwsze znane na szersza ̨ skale ̨ pismo
alternatywne (zob. Kajtoch: Zin). W 1976 r. w Nowym Jorku ukazał sie ̨pierw-
szy punkowy fanzin „Punk”. Wraz z rozwojem subkultury punk w Anglii w
1976 r. powstał „Sniffin’ Glue”, a w szkockim Glasgow „Ripped and Torn”
(Pec̨zak 1992: 23). Mied̨zy rokiem 1957 a 1970 na Zachodzie przypuszczalnie
mogło pojawić sie ̨ nawet 50 tys. zinów. Z końcem lat 80. w ZSRR miłośnicy
science-fiction zaczel̨i tworzyć swoje ziny. Nastep̨ne lata przyniosły rozkwit
tych pism w NRD, Czechosłowacji, na Weg̨rzech i w Polsce. Za pionierskiego
zina w Polsce należy uznać lubelskiego artzina „Notatnik Robotnika Sztu-
ki”10 z lat 1972−1973 (zob. Kajtoch: Zin), który nie wpisuje sie ̨ jednak w „trze-
ci obieg” (1978−1989).

4. Stan wiedzy o zinach
Pierwsze naukowe opracowanie dotyczac̨e polskich zinów ukazało sie ̨ w
Niemczech. Ksiaż̨ka Overground: die Literatur der polnischen alternativen
Subkulturen der 80er und 90er Jahre autorstwa Michaela Fleischera (1994)
do dziś nie została przetłumaczona na jez̨yk polski. Opublikowano jedynie
fragment pracy w tłumaczeniu Mateusza Jakuba Jaworowskiego. Fleischer
(2002: 18) pisze o artzinach. Zwraca uwage ̨ na to, że w czasie pisania owej
ksiaż̨ki, nie był w stanie stwierdzić, czy i jak rozwinie sie ̨ ta – bliżej nieokre-
ślona – „subkultura alternatywna”11. Zaznacza jedynie, że wielu autorów
tekstów zinowych zaczeł̨o wówczas publikować w oficjalnych pismach
subkulturowych (a nie tylko podziemnych) i przygotowywać debiutanckie
tomiki.

10„»Notatnik Robotnika Sztuki« miał charakter nieregularnika i był wydawany pomied̨zy
IV Biennale Form Przestrzennych »Zjazd Marzycieli« a V Biennale Form Przestrzennych »Ki-
nolaboratorium«, w latach 1972−73. Ostatni − piat̨y numer pisma był jednocześnie katalogiem
V Biennale Form Przestrzennych. »Notatnik Robotnika Sztuki« redagowany przez założyciela
Galerii EL – Gerarda Kwiatkowskiego był przedsiew̨ziec̨iemwyjat̨kowym. Powstawał jako auten-
tyczna oddolna inicjatywa, dzieło grupy pasjonatów bez żadnego wsparcia ówczesnych czynni-
ków oficjalnych. Drukowany był na powielaczu, na kiepskiej jakości papierze, zachowujac̨ nie-
formalny, zupełnie nowatorski charakter zinu. W założeniu miał być miejscem żywej wymiany
idei artystycznych, prezentacji postaw twórczych. »Notatnik Robotnika Sztuki« odegrał role ̨
konsolidujac̨a ̨ nurt sztuki konceptualnej w Polsce” − Lechowicz, Denisiuk 2008.

11 Fleischerowi chodziło raczej o pewien rodzaj „kultury”, tj. o „kulture ̨alternatywna”̨ wo-
bec tej zastanej.
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stylizowanych na jez̨yki obce, korzystajac̨ych z zabaw fonetycznych,
powiedzeń i sloganów.

3. Tytuły zinów ekologów, obrońców praw zwierzat̨ i wegetarian tworza ̨
wspólny dyskurs. Niezwykle rzadko korzysta sie ̨w nich ze słownictwa
z pól tematycznych „przyroda”, „rośliny” i „zwierzet̨a”, skupiajac̨ sie ̨
na ważnym dla ekologów kolorze, czyli zielonym – symbolu ekologii.
Nacisk kładzie sie ̨ na funkcje ̨ informacyjna ̨ – komunikuje sie ̨ o zagro-
żeniu ekologicznym Ziemi, cierpieniu zwierzat̨, etyce i diecie wegeta-
riańskiej. Brakuje w tej grupie tytułów antyestetycznych, także tytuły
komiczne pojawiaja ̨ sie ̨ rzadko.
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Na poczat̨ku lat 90. pod redakcja ̨Pawła Dunin-Was̨owicza ukazały sie ̨ trzy
antologie: Xerofeeria (1993), Xerofrenia (1994), Xerofuria (1995). We wzno-
wieniu Xerofeerii (Dunin-Was̨owicz 2002) znajduja ̨ sie ̨ fragmenty pracy ma-
gisterskiej Krzysztofa Vargi o artzinach i wspomnianej już ksiaż̨ki Michaela
Fleischera, a także obszerny wybór tekstów i grafik z artzinów.W 1996 r. pod
redakcja ̨ Włodzimierza Choraz̨kiego w Ośrodku Badań Prasoznawczych w
Krakowie powstał nieopublikowany do dziś „Katalog polskiej prasy alterna-
tywnej (trzecioobiegowej) 1990−1995”, który notuje 1073 tytuły zinów (cza-
sopism, biuletynów, informatorów, druków ulotnych, pism bliskich zinom).
Katalog notuje również wiele tytułów z lat 80., a nawet pierwsze ziny z koń-
ca lat 70. (tj. ziny hipisowskie12); we wstep̨ie omówiono wiek̨szość rodzajów
zinów.

Temat zinów doczekał sie ̨ opracowania archiwistycznego Historia
polskich fanzinów Anety Firlej-Buzon (1998), opierajac̨ego sie ̨ na pracy
magisterskiej Edycja fanzinów w Polsce (1995), niejedynej zreszta ̨ pracy
dyplomowej traktujac̨ej o zinach13.

Wielu badaczomziny posłużyły jako dodatkowe źródło informacji. I tak an-
tropolog Barbara Fatyga napisała ksiażke ̨ Dzicy z naszej ulicy. Antropologia
kultury młodzieżowej (1999), w której wykorzystała oprócz wywiadów i an-
kiet prawie tysiac̨ zinów z lat 1985−1998 z ponad stu polskich miast. W pracy

12 Były to jednak ziny kolejnego pokolenia polskich hipisów. W latach 1967−1975 hipisi w
PRL-u nie mieli możliwości publikowania swojej prasy, pojawiło sie ̨zaledwie kilka manifestów i
przepisanych fragmentówksiaż̨ek – zgodnie stwierdzaja ̨BogusławTracz (2014) i Kamil Sipowicz
(2015). Zapytałem o to podczas spotkania 2 grudnia 2015 r. w Muzeum PRL-u w Nowej Hucie.

13 Na seminarium u Tomasza Gobana-Klasa powstała praca Deb̨icki „Pasażer” jako przed-
stawiciel polskich fanzinów punkowych (Reczek 2001), u Wiesława P. Szymańskiego napisano
prace ̨Niezależny Obieg Literacki w Polsce (Kaim 2001), a u Elżbiety LaskowskiejŚwiat wartości w
jez̨yku metalowców (Bańkowski 2003). Wiele prac dyplomowych o zinach powstało również na
seminariach u Wojciecha Kajtocha: Krakowski zin metalowy „Equilibrium of Noise” jako przed-
stawiciel prasy alternatywnej (Łebkowski 2003), „Mać Pariadka” − anarchistyczny reprezentant
prasy alternatywnej (Pielużek 2003), „Partyzant” jako przykład fanzina hardcore’owego (Gór-
ka 2003), Świat kibiców sportowych na łamach zinów wydawanych przez szalikowców (Danek
2003), „Lampa i Iskra Boża” − próba monografii (Rzeźwicki 2004), „Inny Świat” jako przedsta-
wiciel anarchistycznej prasy alternatywnej (Mroczkowska 2004), Pisma Łukasza Jaszaka (Wo-
łonciej 2004; praca dotyczyła zinów metalowych „Sadistic”, „Wolfpack” i „Bad Taste”), Pismo
folkowe „Gadki z Chatki” próba monografii (Łata 2004) oraz „Fuckin’ Bitch” jako reprezentant
polskich zinówmetalowych (Stankiewicz 2005). Wymienione prace, rzecz jasna, sa ̨tymi, do któ-
rych udałomi sie ̨dotrzeć. Miejmy nadzieje,̨ że gdy komunikacja naukowaw Polsce zmieni swoje
priorytety, dowiemy sie ̨o wielu innych opracowaniach. W 2011 r. u Arkadiusza Guta napisałem
prace ̨ licencjacka ̨ pt. Wybrane funkcje wulgaryzmów w subkulturowych fanzinach (z proble-
mów jez̨ykowej kontestacji).

9



Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sas̨iednich w latach 1977−1989 (2013)
historyk Remigiusz Kasprzycki, opisujac̨ subkulture ̨ punków, obok materia-
łów archiwalnych i wywiadów, korzystał z prasy oficjalnej oraz „drugiego”
i „trzeciego obiegu” (wyraźnie je oddzielajac̨). Pytany o powód korzystania
z tekstów tego ostatniego, stwierdził: „Wśród niektórych historyków panu-
je przekonanie, że esbeckie materiały zgromadzone w archiwach IPN sa ̨ od-
powiedzia ̨ na wszystkie pytania. […] Kwerendy fanzinów z lat 80. znacznie
poszerzyłyby nasza ̨wiedze”̨ (Flont 2014: 71).

Cała ̨ serie ̨ artykułów z jez̨ykoznawstwa prasoznawczego, dotyczac̨a ̨ m.in.
zinów, stworzył Wojciech Kajtoch14, autor najważniejszej ksiaż̨ki o jez̨yku zi-
nów– Świat prasy alternatywnejw zwierciadle jej słownictwa (1999). Kajtoch
omówił w niej, czym sa ̨ ziny i jakim jez̨ykiem posługuja ̨ sie ̨ ich autorzy. W
myśl hipotezy Sapira-Whorfa, że używany jez̨yk wpływa na sposób myślenia
– opisał, jak myśla ̨ o świecie. Zanalizował ziny muzyczne (metalowcy, punki
i skinheadzi apolityczni) oraz ziny odwołujac̨e sie ̨ bezpośrednio do ideologii
subkulturowych (m.in. obrońcy praw zwierzat̨, skinheadzi, anarchopunki).
Kontynuował badania nad prasa ̨ alternatywna ̨ (metalowcy) i młodzieżowa,̨
czego efektem była praca Jez̨ykowe obrazy świata i człowieka w prasie mło-
dzieżowej i alternatywnej (2008).

Ziny wykorzystywane sa ̨ również przy pisaniu ksiaż̨kowych biografii ze-
społów muzycznych. Warto wspomnieć o ksiaż̨ce Dezerter. Poroniona gene-
racja? (2010) autorstwa Krzysztofa Grabowskiego, perkusisty i autora tek-
stów punkowego zespołu „Dezerter” (istniejac̨ego od 1981 r.)15. Druga ̨ksiaż̨-
ka,̨ przeznaczona ̨ dla fanów muzyki metalowej, jest Jaskinia hałasu (2012)
autorstwa Wojciecha Lisa i Tomasza Godlewskiego. Pierwszy z autorów wy-
dawał zina „Najświet̨szy Napletek Chrystusa” oraz pisywał do „Infernal De-

14 Zob. tegoż: Młodzież edukuje sie ̨ sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach sub-
kultury „metalowców” (1997); Rola jez̨yka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur mło-
dzieżowych (2000); Co to jest zin? (2001); Ciałomedialne (2004); Subkulturymłodzieżyw kontek-
ście edukacji − przykładmetalowców (2006); Fizjologiaw tekstach prasymłodzieżowej (ciałome-
dialne II) (2007); Edukacja w uścisku globalizacji (obraz szkoły w tekstach wielkonakładowych
magazynów młodzieżowych) (2007); Emocje i zmysły tekstowych bohaterów prasy młodzieżo-
wej (2008).

15 Jest to opis życia autora i członków zespołu na tle przemian politycznych końca PRL-u.
Wyglad̨ ksiaż̨ki graficznie upodobnia sie ̨ do zina. Składa sie ̨ ona z licznych zdjeć̨, kopii grafik i
tekstów zinowych. Dołac̨zony jest do niej aneks zawierajac̨y wszystkie teksty zespołu oraz kopie
czterech numerów zina „Azotox”, którego Grabowski był twórca.̨
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wie) i „Zielony Ludek” (obrońca przyrody, ale też kosmita), a także zwiaz̨a-
ny z polem tematycznym „rośliny” tytuł „Zepsóte Jabłuszko” (celowy bład̨
ortograficzny).

7. Zakończenie
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników wstep̨nej analizy mało zna-
nejmedionimii, jaka ̨sa ̨tytuły polskich zinów z lat 80. (tworzac̨ych tzw. trzeci
obieg) oraz ukazujac̨e sie ̨od 1990 r. („obieg alternatywny”). Ponieważ jest to
– o ile mi wiadomo – pierwsza onomastyczna próba badawcza, na poczat̨ku
przedstawiłemwstep̨ teoretyczno-historyczny, założenia i problemy badaw-
cze, a także tabele ̨ z przykładowymi tytułami podzielonymi wedle stwier-
dzonych dominant semantycznych („ideologia”, „tradycja”, „antyestetyka”,
„komizm”), które uruchamiaja ̨ w umyśle odbiorcy przeróżne konotacje. W
artykule zaprezentowałemmedionimy, które wedle dominujac̨ych tematów
podzieliłem na trzy grupy: 1) anarchizm, 2) punk i 3) ekologia, prawa zwie-
rzat̨, wegetarianizm. Wnioski sa ̨ nastep̨ujac̨e:

1. Tytuły zinów anarchistycznych nawiaz̨uja ̨ do działania w podziemiu,
daż̨enia do niezależności człowieka od państwa i współdziałania „ludzi
pracy”. Leksyka wykorzystywana do tworzenia medionimów czerpie z
pól tematycznych „walka” i „bunt”, można też znaleźć tytuły antymili-
tarystyczne i pacyfistyczne.Wiele tytułów pełni funkcje ̨informacyjno-
referencyjna,̨ rzadko pojawiaja ̨sie ̨ tytuły zwiaz̨ane z antyestetyka ̨ i ko-
mizmem. Twórcy tytułów odwołuja ̨ sie ̨ do ważnego dla anarchistów
koloru – czerni.

2. W tytułach zinów punkowych znajduja ̨ odzwierciedlenie główne po-
glad̨y tej subkultury: brak wiary w przyszłość, poczucie bycia odrzuco-
nym, a z drugiej strony szukanie alternatywy dla zastanego systemu
i pragnienie bycia niezależnym. Medionimia punków czerpie, podob-
nie jak anarchistów, z pól tematycznych „bunt” i „walka”, a ponadto
z pola „media”, tworzac̨ nazewnictwo odwołujac̨e sie ̨ niekiedy bezpo-
średnio do nazewnictwa subkultury punk.Wiele tytułówma charakter
antyestetyczny – punki czerpia ̨ z leksyki zwiaz̨anej ze „sfera ̨ intym-
na ̨człowieka”, wulgaryzujac̨ ja,̨ oraz z autoagresywnego nazewnictwa
sfery psychicznej. Wśród tytułów zinów punkowych znajduje sie ̨wiele
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dzy licza,̨ że ich praca, zwracanie uwagi na Ziemie ̨(np. „Ziemia Jest!”, „Terra
Est”) wzbogaci wiedze ̨o świecie i otaczajac̨ej ludzi przyrodzie („Paradygmat
Wyobraźni”), ponieważ czuja ̨ sie ̨ za nia ̨ odpowiedzialni („Sami przed Soba”̨).

Aktywistom ruchów prozwierzec̨ych przyświeca jeden cel – uwolnienie
zwierzat̨ od cierpienia, stad̨: „Prawa Zwierzat̨”, „Wyzwolenie Zwierzat̨”, „Że-
by zwierzet̨a były wolne”, „Cyrk Jest Śmieszny” (podtytuł: „Nie dla zwie-
rzat̨!”) i „Ruch Oporu” (nawiaz̨ujac̨y do tradycyjnego określenia formacji
walczac̨ej przeciwko okupantowi). Cierpienie to podkreśla sie ̨ wprost: „Wi-
wisekcja” (podtytuł: „czyli Nowe Barbarzyństwo”) i „Skowyt”. Obrońcy praw
zwierzat̨ kłada ̨ nacisk na etyke ̨ („Współodczuwanie”, „Raport Pracowni na
rzecz Wszystkich Istot”), zależności („Zwierzet̨a i My”, „Sublokator ZOO”), a
także na fakt, że ludzkość wiele zwierzet̨om odebrała („Dzikie Życie”). Istot-
ne konotacje niesie ze soba ̨medionim „Mamkły Mampazury”. Tytuł można
odczytywać jako: „mam kły” i „mam pazury”, nie jestem wiec̨ przedmiotem,
ale żywa ̨ istota.̨ Pazury i kły świadcza ̨ o tym, że „moge ̨ sie ̨ bronić”31.

Zwolennicy wegetarianizmu zwracaja ̨uwage ̨na piat̨e przykazanie. Wedle
wiek̨szości społeczeństwa odnosi sie ̨ ono tylko do ludzi, a nie do wszystkich
istot, stad̨ tytuł zina: „Nie Zabijaj”. Sprzeciwiajac̨ sie ̨ zabijaniu, wegetarianie
walcza ̨ o swoje ideały („Weget Front Oy!”), promuja ̨wegetariańska ̨ i wegań-
ska ̨kuchnie ̨(„SmakWegańskiegoRaju”32), zacieśniaja ̨wiez̨i wewnat̨rz grupy
(„Wegetariański Świat”, „Wegetarianin”), czes̨to staja ̨ sie ̨ przy tym radyka-
łami („Radical Weget”).

Twórcy zinów ekologicznych, obrony praw zwierzat̨ i wegetarianizmu nie
używaja ̨w tytułachwyrazów, któremożna by przyporzad̨kować do dominan-
ty semantycznej „antyestetyka”. Do dominanty „komizm” możemy zaliczyć
onim „Rosynant” (hiszp. rocinante – ‘szkapa’). Rosynant to „wychudła, ko-
ścista, łek̨owata szkapa”. Jest to również imie ̨konia Don Kichota (Sobol 1995:
977), nad którego imieniem ów błed̨ny rycerz myślał bardzo długo i w końcu
właśnie to uznał za najdoskonalsze.

Do komicznych tytułówmożna zaliczyć również onimy zwiaz̨ane ze wspo-
mnianym wcześniej kolorem zielonym: „Zielonogłowie” (zamiast wodogło-

31 Pismo ukazywało sie ̨w latach 1991−1995. W 1996 r. zespół „Dezerter” wydał płyte ̨Mam
kły mam pazury z utworem o tym samym tytule. Utwór wskazuje, że zwierzet̨a zabijaja ̨ instynk-
townie („Instynktu zew / Na łowy czas / Zupełnie bez kontroli / Bez udziału mojej woli”), a
człowiekmawolna ̨wole ̨niezależnie odwyznania („Ludzie sa ̨stworzeni na wzór i podobieństwo
/Właściwie nie wiadomo przez kogo / Aby przestali być zwierzet̨ami / Podarowano im rozum”).
Krzysztof Grabowski (autor tekstu i perkusista zespołu) oraz pozostali muzycy to wegetarianie,
którzy w wielu tekstach odwołuja ̨ sie ̨ do wegetarianizmu i obrony praw zwierzat̨.

32 Weganie nie jedza ̨ ani mies̨a, ani nabiału.
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ath”, w którym publikował również drugi z autorów, dziś zwiaz̨any z porta-
lem „Metal Archives”16.

5. Metodologia badawcza
Podczas tworzenia listy tytułów zinów korzystałem z kilku źródeł: katalogu
zinówWłodzimierza Choraz̨kiego (1996), antologii zinówD. Ciosmaka (2001),
zbiorów zinów Wojciecha Kajtocha, Marcina Pielużka oraz własnych (papie-
rowych i zdigitalizowanych17), a także ankiet przeprowadzonych na potrze-
by Encyklopedii zinów18.

Jednym z pierwszych problemów, które pojawiły sie ̨ podczas dzielenia ty-
tułów na kategorie, było to, że wiek̨szość z nich odnosiła sie ̨do kilku subkul-
tur, grup aktywistów, np. „Agonizing Torment” może być zaliczony do pism
słuchaczy muzyki hardcore, punk i reggae, porusza sie ̨ w nim także tematy
zwiaz̨ane z ekologia ̨i ochrona ̨praw zwierzat̨ (Choraz̨ki 1996: 4). Wskazuje to,
że czasami dany tytuł trudno zaliczyć do jednej tylko kategorii. „ Agonizing
Torment” należy przydzielić − wedle dominanty tematycznej − do katego-
rii (grupy odbiorców) punk19, włac̨zajac̨ do niej ziny hardcore’owe (cież̨sza i
szybsza odmiana punk rocka), stale pamiet̨ajac̨, że w zinach przeplatało sie ̨
wiele szeroko rozumianych dyskursów.

Klasyfikujac̨ tytuły pism określonej grupy (punk, anarchizm, metal itp.),
stosowałem podział według dominant semantycznych: „tradycja”, „ideolo-
gia”, „antyestetyka”, „komizm”. Przydzielajac̨ tytuł do danej grupy odbior-
ców (np. punków, metalowców) i wskazujac̨ dominante ̨ semantyczna ̨ (np.
„tradycja”), wspomagałem sie ̨wieloma źródłami: katalogami, słownikami, li-
teratura ̨ przedmiotu i podmiotu, ankietami, wywiadami.

Podejmujac̨ temat z zakresu onomastyki medialnej, a ściślej: analizy tytu-
łówprasowych (specyficznych chrematonimów),miałem świadomość dysku-
syjności samego przedmiotu badań, traktowanego przez lata jako margines

16 W ksiaż̨ce, estetyka ̨ zbliżona do zina, znajdziemy wiele wzmianek o zinach, grafik i tek-
stów z nich zaczerpniet̨ych, a także aneks zawierajacy m.in. przedruk tekstu Dlaczego należy
zabijać metalowców, czyli Metalmania ‘88 ze skinzina „Fajna Gazeta”.

17 Autor artykułu prowadzi wirtualna ̨ biblioteke ̨ zinów (www.zinelibrary.pl), w której
umieszczone sa ̨ zeskanowane ziny, wywiady i teksty naukowe na ich temat.

18 Projekt zainicjonowany został przez Wojciecha Kajtocha po ukończeniu antologii przez
D. Ciosmaka i nadal jest kontynuowany (maszynopis w zbiorach autora).

19 Choć tytuł „Agonizing Torment” (ang. agoniznig torment – ‘bolesnamek̨a’) pasuje raczej
do onimii subkultury metalowców.
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dyscypliny i ciekawostke ̨ (Breza 1998: 358−360). Stanisław Gajda (1987: 81)
zalicza tytuły do ideonimów, czyli „nazw wytworów kultury duchowej czło-
wieka, indywidualnych niezależnie od wysokości nakładu i liczby wydań”.
Obecnie coraz wiec̨ej badaczy uznaje chrematonimie ̨za oddzielna ̨grupe ̨oni-
mów, odróżniajac̨ ja ̨od onomastyki literackiej20. Zatem tytuły czasopism, ga-
zet, stacji telewizyjnych i radiowych, portali internetowych, audycji, a także
nagłówki (tytuły, nad-, pod- i śródtytuły) należa ̨do ideonimów z działu chre-
matonimii, który można nazwać „onomastyka ̨ medialna”̨. Katarzyna Skow-
ronek i Mariusz Rutkowski (2004: 40−41) pisza ̨o heterogeniczności nazwme-
dialnych, która stwarza wiele wspomnianych już problemów. Przyjmuja,̨ że
medionim przejawia wiele cech ideonimu (wytwór kultury duchowej czło-
wieka) oraz chrematonimu (seryjny charakter, rodzaj towaru).

Trudnościa ̨ w podjet̨ych badaniach było też określenie granic materiału
badawczego, gdyż istnieja ̨ pisma oscylujac̨e mied̨zy „drugim” a „trze-
cim obiegiem”. Mam na myśli pisma antysystemowe – niezwiaz̨anych
bezpośrednio z NSZZ „Solidarność” – ruchów społeczno-politycznych,
działajac̨ych głównie w drugie połowie lat 80., m.in. Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego (Berendt i in. 2013), Ruchu Wolność i Pokój (Litwińska
2015), Pomarańczowej Alternatywy (Górska, Koschalka 2011), Federacji
Młodzieży Walczac̨ej (Gawlikowski, Lewandowski 2015). W bibliografiach
dotyczac̨ych Wolności i Pokoju oraz Federacji Młodzieży Walczac̨ej ich
pisma sytuowane sa ̨w „drugim obiegu”21.

W artykule zajał̨em sie ̨ tytułami zinów punkowych i anarchistycznych ze
wzgled̨u na to, że sa ̨ to najliczniejsze pisma tego rodzaju w Polsce, a także
zinami ekologów, obrońców praw zwierzat̨ i wegetarian tworzac̨ych czes̨to
wspólny dyskurs z wyżej wymienionymi22.

20 Cieślikowa, Czopek-Kopciuch, Skowronek (2007); Łobodzińska (2010).
21 Istnieja ̨ jednak pewne przesłanki do włac̨zenia ich publikacji do tych, które interesuja ̨

mnie w niniejszym artykule. Członkowie wspomnianych ruchów (RSA, WiP, PA) publikowali w
zinach lub też ich działania byływ zinach omawiane, a wwarstwie estetycznej ichwydawnictwa
organizacyjne czes̨to odwoływały sie ̨ do subkultury punków i anarchizmu, np. do symbolu „A”
wpisanego w kółko jako znaku anarchizmu, który pojawiał sie na plakatach WiP-u. W ksiaż̨ce
o FMW, autorstwa jej członków, przytaczano teksty punkrockowych zespołów, m.in. „Dezerte-
ra”. Również jez̨yk używany w tych pismach znacznie odbiegał od tego w pismach drugoobie-
gowych.

22 W planowanej kontynuacji artykuły zwróce ̨ uwage ̨ na artziny, ziny komiksowe i ziny
subkultury metalowców (satanistyczne oraz dystansujac̨e sie ̨ od tego światopoglad̨u).
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na starego terminu na nowy) oraz „Stork’n’roll” (ang. stork – ‘bocian’, jako
metafora oczekiwania na dziecko29).

6.3. Ekologia, prawa zwierzat̨, wegetarianizm
Tytuły pism ekologów, obrońców praw zwierzat̨ i wegetarian omawiam w
tym samympodrozdziale, gdyż ich twórcy uczestnicza ̨we wspólnym dyskur-
sie.Wynikaja ̨z tego pewne konsekwencje, mianowicie osoba interesujac̨a sie ̨
prawami zwierzat̨ oraz ekologia,̨ raczej nie jemies̨a i vice versa. Ponadto bar-
dzo czes̨to zdarza sie,̨ żew omawianych pismach porusza sie ̨oba zagadnienia
i tylko tytuł wskazuje na dominante ̨ tematyczna,̨ np.: „Ekozwierz” (czas̨tka
ekowskazuje dominante)̨.

Mało jest medionimów czerpiac̨ych z pól tematycznych „rośliny”, „zwie-
rzet̨a”, „przyroda” itp. Wyjat̨kiem sa ̨ „Roszpónka” (nazwa rośliny roszpon-
ka zapisana celowo z błed̨em ortograficznym, co daje nawiaz̨anie do wyra-
zu punk), „Animal” (‘zwierze’̨) i Grasshoper (‘świerszcz’). Do warunków, w
jakich funkcjonuja ̨ żywe istoty, nawiaz̨uje tytuł zina „Mikroklimat”. Do po-
staci Matki-Ziemi, symbolu płodności, odwołuje sie ̨ tytuł ekologicznego zina
„Gaja” (gr. gaia – ‘ziemia’), można go zatem zaliczyć do dominanty seman-
tycznej „tradycja”.

Znakiem rozpoznawczym ekologów jest kolor zielony, widniejac̨y na wie-
lu emblematach. Najsłynniejszym pismem ekologicznym propagujac̨ymwal-
ke ̨ o przyrode ̨ były „Zielone Brygady” (istniejac̨e w latach 1989−200630). Do-
datkowych konotacji dostarcza leksyka zwiaz̨ana z miejscem zamieszkania
i schronienia człowieka − „Zielony Domek” i „Zielona Arka”, a także nazwa
dawnej krainy: „Zielona Galicja”. Zwracano też uwage ̨na konkretne regiony:
„Ratujmy Pieniny” i „Eko Krosno”. Również „Serwis Ochrony Środowiska”
nawiaz̨uje do ratowania przyrody (SOS to wołanie o pomoc). Tytuły zinów
„Trujac̨a Fala” i „Ostatni Dzwonek” wskazuja ̨ na stopień zagrożenia ekolo-
gicznego Ziemi.

Twórcy zinów ekologicznych traktowali je jakomiejsce wymiany informa-
cji („Eko Forum”, „Eko-Hyde Park”, „Eko-biuletyn”), w których oprócz złych,
można znaleźć również „PozytywneWiadomości” o udanych akcjach. Ekolo-

29 Termin taki pojawia sie ̨ np. w tekście, w którym mowa o spodziewajac̨ych sie ̨ dziecka
członkiniach zespołów rockowych (Caro 1991).

30 Tytuł może również nawiaz̨ywać do Czerwonych Brygad (Brigate Rosse) – włoskiego
ugrupowania terrorystycznego istniejac̨ego w latach 1970−1984 (Bankowicz i in. 1993: 94).
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leży tytuł „Cornicorne” – zapisany po angielsku polski wyrazu kornik poła-̨
czono z francuskim corne (‘róg’), co brzmi jak angielskie corn (‘kukurydza’).

Do rebusów zaliczyć należy tytuły: „100krotka”, „OK’urde”, „Tfu!rczość” –
z onomatopeicznym tfu. Pojawiaja ̨sie ̨również kontaminacje nawiaz̨ujac̨e do
wyrazu hardcore: „Piccolocore’o” (połac̨zenie fragmentu nazwy chóru wło-
skiego Piccolo Coro dell’Antoniano z wyrazem hardcore), „Popcore” (aluzja
do tytułu pisma młodzieżowego „Popcorn”).

Efekt komizmu wprowadzaja ̨ zabawy fonetyczne, np. instrumentacja gło-
skowa: „Dżdżownica z Madżonga”̨ (madżonga to slangowe określenie skret̨a
zmarihuana)̨, „Łeblep” (tytułmoże oznaczać skrócona ̨i przestawiona ̨wersje ̨
określenia lepienie łba, czyli tworzenia rodzaju fryzury, zaczesywania wło-
sów do góry, tzw. irokez), a także onomatopeje ̨ „QQRYQ” (czyli jeden z naj-
ważniejszych muzycznych zinów ukazujac̨y sie ̨w latach 1985−1993, którego
tytuł jest również nawiaz̨aniem do irokeza), gdzie zapisano po angielsku pol-
ska ̨ onomatopeje ̨ kukuryku, niebed̨ac̨a ̨ jednak odpowiednikiem angielskiej
formy, gdyż tamtejsze kogutu pieja ̨ cock-a-doodle-doo.

Komizm wywołuja ̨ również upodobnienia leksykalne: „In God We Crust
(ang. trust – ‘ufać’ zmieniono na crust – odmiane ̨muzyki punk), „Pablik Ane-
mik” (ang. public enemy – ‘wróg publiczny’, gdzie pierwszy człon zapisano
wedle wymowy angielskiej, a drugi zamieniono na anemik, czyli człowieka
słabego fizycznie, co daje publicznego słabeusza), „Muł Pancerny” (modyfi-
kacja wyrażenia wóz pancerny w połac̨zeniu z muł – w jez̨yku potocznym
mułem określa sie ̨ kogoś o niskim poziomie inteligencji, czy też kogoś ma-
jac̨ego problemy z nauka,̨ nierozumiejac̨ego czegoś, a przez to tytuł może
nawiaz̨ywać również do zakutego łba i zakutej pały).

Świat, którego punki nie akceptuja,̨ ukazuja ̨ w krzywym zwierciadle ty-
tułów swoich zinów. Podejście do jakości informacji uwidocznione jest w
onimach: „Prawda”, „Cała Naga Prawda o…”, „Nieprawda”, „Gównoprawda”,
„Analfabet”, „Blebluch” (czyli ‘nierozumiały’), „Bełkot”, „Głos Idioty”. Depre-
cjonowany jest sposób zbierania informacji („Odkurzacz”), miejsce ich gro-
madzenia („Worek”), czy – na pewno autoironiczna – ocena pisma: „Nikt Nic
Nie Wie”, „Debil”, „Dezinformator”, „Fucking Zine” (‘pieprzony zin’) oraz
„Chaos w Mojej Głowie” (ukazujac̨y sie ̨ od 1997 r., z przerwa,̨ do dziś).

Modyfikacje ̨ w celu uzyskania efektu komicznego można zaobserwować
w tytułach nawiaz̨ujac̨ych do terminu rock’n’roll: „Punk and roll” (podmia-
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6.1 Anarchizm
Janusz Waluszko jeszcze w 1978 r. zaczał̨ tworzyć – ukazujac̨e sie ̨ do dziś –
autorskie pismo „NIErzad̨”. Ten dwuznaczny tytuł (coś bed̨ac̨ego poza nor-
ma ̨ społeczna ̨ oraz bycie przeciw jakiejkolwiek formie rzad̨u) był jednym z
pierwszych stricte anarchistycznych tytułów na kształtujac̨ym sie ̨ dopiero
polskim „rynku” prasy niezależnej. Kolejnym pismem, w którego przygoto-
waniu brał udział ten sam autor, była „Gilotyna”, funkcjonujac̨a w 1980 r.
jako licealna gazetka ścienna, później drukowana, a po wprowadzeniu sta-
nu wojennego, z uwagi na rewolucyjne konotacje tytułu, przemianowana na
„Dialog” i później „Podaj Dalej”.

Jednym zważniejszych pism anarchistycznych był „Homek”, wydawanyw
latach 1983–1994 przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, a który współ-
tworzył J. Waluszko. „Tytuł pisma – tłumacza ̨członkowie RSA – pochodzi od
bohatera wiersza Wojciecha Jankowskiego o »homku«, czyli prostym czło-
wieku (w konspiracyjnym slangu na oznaczenie pisma czes̨to używaliśmy
tego drugiego określenia). […] Służba Bezpieczeństwa uznała tytuł pisma
za rzekomy skrót (od tyłu) Konspiracyjno-Elitarnej Młodzieżowej Organiza-
cji Harcerskiej… Tymczasem uważniejszy czytelnik łatwo mógłby skojarzyć
»homka« z – pisanym przez nas wielka ̨ litera ̨ – Człowiekiem […]” (Berendt
i in. 2013: 7). Wyraz homek wywodziłby sie ̨ zatem z francuskiego homme –
‘człowiek’. W XXI w. homek ma jednak zupełnie inne konotacje, gdyż jest
jednym z określeń na osobe ̨ homoseksualna2̨3.

Drugim ważnym pismem było, ukazujac̨e sie ̨ w latach 1986–1989, „A Cap-
pella”, wydawane przez trójmiejski oddział ruchu Wolność i Pokój. „A Cap-
pella” w dosłownym tłumaczeniu z jez̨yka włoskiego (wł. a cappella) ozna-
cza wykonywanie utworu „na sposób kościelny”, tzn. bez akompaniamentu
(Sobol 1995: 5). Tytuł można interpretować jako pismo „od ludzi i dla ludzi”
wolnych, ale może też być negacja ̨ frazeologizmu „tańczyć tak, jak ktoś za-
gra”24.

23 Obok takich określeń jak: homoś, pedzio, gej, ciota, pederasta. Zob. Nazwy meż̨czyzn
homoseksualnych we współczesnym jez̨yku polskim (Dyszak 2012: 57).

24 Nie wszyscy uczestnicyWiP (wśród nich prawicowi katolicy) utożsamiali sie ̨z „A Cappel-
la”̨, gdyż „nie akceptowali stylu »A Cappelli«. W ich przekonaniu wulgaryzmy, które pojawia-
ły sie ̨ w piśmie, mogły odgrywać tylko negatywna ̨ role,̨ zniechec̨ać potencjalnego czytelnika.
Prezentujac̨a model »luzactwa« i lekkomyślności obyczajów, przepojona nihilizmem (neguja-̨
ca wszelkie wartości, a jednocześnie nieprzedstawiajac̨a pozytywnych wartości) »A Cappella«
miała w opinii Rusakiewicza [z gorzowskiego ośrodka WiP – M.F.] ujemny wpływ, zwłaszcza na
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Domena ̨anarchizmu jest sprzeciw zmierzajac̨y do zmiany istniejac̨ego sys-
temu politycznego, a który wyrażać można onimami czerpiac̨ymi z takich
pól tematycznych jak „walka” („Detonator”, „Gilotyna”, „Na pierwszej li-
nii podziemnego frontu”, „Alarm”, „Uderzenie”, „W sidłach nieprzyjacie-
la”) i „bunt” („Rewolta”, „Rebeliant Poranny”, „Biuletyn Bojkotowy”, „Mani-
fest”, „Antypolityka”, „Antystudent”, „Autonomista”). Tytuły wskazuja ̨rów-
nież na sposób działania przeciwko zastanemu porzad̨kowi: „Akcja”, „ Akcja
Pośrednia”, „Akcja Bezpośrednia”, a także odwołuja ̨ sie ̨ do metaforyki „ak-
tywności”: „Impuls”, „Iskra”.

Anarchiści wystep̨uja ̨ także przeciw wojsku i militaryzmowi („Antymilita-
rysta”, „Dezerter”, „Stan Cywilny”, „MON stop” – od Ministerstwa Obrony
Narodowej), promuja ̨ idee pacyfistyczne25 („Społeczny Opór przeciwko Woj-
nie i Przemocy”, „Bez Przemocy”, „Porozumienie ponad Podziałami”, „Ni-
gdy Wiec̨ej” – równocześnie nazwa organizacji antyrasistowskiej) i idee ̨wol-
ności („Wolny Wiatr”).

Daż̨enie do zmiany było wyrażane również poprzez idee ̨braterstwa („Fra-
ternité”), wspólnoty „ludzi pracy” („Inicjatywa Pracownicza”, „Zmowa
Robotnicza”, „Stoczniowiec”), syndykalizmu („Syndykalista”, „Syndykali-
sta Ślas̨ki”), współczucia („Głos Sumienia”), a wszystko po to, aby zmienić
istniejac̨y ustrój i znaleźć jego alternatywe ̨ (stad̨: „Od Podstaw”, „Alter
Ego”, „Rewers”, „Czas Przyszły”). Najlepszym przykładem tego daż̨enia jest
tytuł jednego z najważniejszych zinów anarchistycznych ukazujac̨ych sie ̨
po zmianie ustroju politycznego w Polsce – „Inny Świat” (od 1993 r. do dziś).
Jego twórca, Janusz „Krawat” Krawczy, tak to opisuje: „Tytuł na pewno nie
jest od ksiaż̨ki Grudzińskiego, tylko raczej to było spowodowane tym, że
chciałem pokazać, że jest również ten »inny świat« […] inna muzyka, inne
sposoby wydawania kaset, płyt i tak dalej, a później przeszło to w ukazywa-
nie, że można też żyć inaczej, nie jako porzad̨ny obywatel – konsument” –
Mroczkowska 2004: 15.

Onimia zinów anarchistycznych nie odwołuje sie ̨ zbyt czes̨to – jak
mogłoby sie ̨ wydawać – bezpośrednio do pojec̨ia anarchizmu. Tytuły bez-
pośrednie to: „Gazeta An Arche” (gr. an arche – ‘bez władzy’), „Anarchia”,

młode pokolenie” – Litwińska 2015: 185. Z powyższego opisuwynika, że „A Cappella” odpowiada
przedstawionym we wstep̨ie do niniejszego artykułu „wymaganiom” bycia zinem.

25 Jest to jednak sprawa kłopotliwa. Jan Maria Rokita, były członek krakowskiego oddziału
WiP, takwspomina ich podejście do pacyfizmu: „Myśmy pacyfistami nigdy nie byli. Uważaliśmy,
że rezygnacja z obrony przed napaścia ̨i agresja ̨niemoże prowadzić do niczego dobrego. To było
oczywiste” – Litwińska 2015: 88.
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Do dominanty semantycznej „tradycja” zaliczyć można tytuł najważniej-
szego polskiego fanzina punkowego „Pasażer” (ukazujac̨ego sie ̨ od 1990 r.
do dziś). Jego redaktor Mariusz „Bezkoc” Prokuski, zdradza, że zin swa ̨ na-
zwa ̨nawiaz̨uje do utworu Pasażer zespołu „Pidżama Porno”, czyli polskiej in-
terpretacji stworzonego w czasach najwiek̨szego rozwoju punk rocka utwo-
ru Iggy’ego Popa The Passanger z 1977 r. (Kajtoch: Ankiety do Encyklopedii
Zinów). Do tradycji muzyki punkowej może odnosić sie ̨ również medionim
„Fresh Fruit” nawiaz̨ujac̨y do tytułu płyty Fresh Fruit for Rotting Vegetables
(1980 r.) amerykańskiego zespołu „Dead Kennedys”. Do tradycji punkowej
odwołuje sie ̨ również tytuł zina „Punx not Dead”, zaczerpniet̨y z hasła zna-
nego choćby z napisów na murach.

Redaktorzy zinów punkowych, ze swej natury kontestacyjnych, odwołuja ̨
sie ̨ do burzenia społecznego ładu („Gwałciciel”, „Massakra”), efektów tych
działań („Bajzel”), a także wrażeń psychofizycznych temu towarzyszac̨ych:
„Spazm”, „Amok”, „Paranoja”.

Istotna ̨ cecha ̨ antyestetyki punkowej jest korzystanie z potocznej zwulga-
ryzowanej leksyki zwiaz̨anej z polem tematycznym „sfera intymna człowie-
ka”: „Dupa”, „Kuśka”, „Kupa”, „Vomit”, „Wymiot”, „Pierdak”, gdzie pierd,
towulgarne określenie potocznego bak̨a (Grochowski 2001: 139). Członkowie
subkultury punk to ludzie określajac̨y siebie, jak wspomniałem, jako śmieci,
wyrzutki społeczeństwa. Widać to również w onimii zinowej: „Śmieć”, „Bru-
das”, „Margines Społeczny”, „Melina”, „Ned̨za”, „Kanaloza”. Stad̨ również
tytuły zwiaz̨ane z brakiem czystości („Smar”, „Materialny Syf”), a także roz-
kładem: „Zgnilizna”, „Rotten Life” (ang. rotten life – ‘zgniłe życie’), „Ścier-
wo”, „Denat”.

W tytułach zinów punkowych doskonale widoczna jest dominanta
semantyczna „komizm”. W jez̨yku używanym przez subkultury czes̨tym
zjawiskiem sa ̨ ekstrawagancje ortograficzne, rebusy i zabawy słowne w
tytułach zinów (Kajtoch 1998: 335−346).

Moga ̨ to być stylizacje zapisów na jez̨yk obcy, np. angielski: „The Qrthe”
(„angielski’ zapis wykrzyknika kurde), „The Zynfektor” (od dezynfektor), ca-
ła seria tytułów nawiaz̨ujac̨ych do alkoholu: „The Piwo”, „The Naturat” i
„The Naturat Punx” (od denaturat), hybryda polsko-angielska „Yabollized zi-
ne” (połac̨zenie zapisanego po angielsku wyrazu jabol i sufiksu angielskiego
czasownika formy przeszłej -ed, w tłumaczeniu na jez̨yk polski tworzy neolo-
gizm zjabolizowany); francuski: „Balonique”, rosyjski: „Czichnuł i Abryzgał-
sja” (może znaczyć tyle co kichnał̨ i obryzgał sie)̨ oraz „Wiesołyje Kartinki”,
a także na gware ̨ warszawska:̨ „Troszeczkie”. Do ciekawych przykładów na-
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Pojawiaja ̨ sie ̨ również tytuły, które moga ̨ odnosić sie ̨ i do nihilizmu, i do
„buntu”: „Krzyk”, „Scream” (pol. ‘krzyk’) oraz „Antena Krzyku” – nie sa ̨ jed-
nak tym samym, co wspomniany wcześniej „Krzyk Rozpaczy”27.

O daż̨eniu do niezależności informuja ̨medionimy: „Independent (pol. ‘nie-
zależny’), „Liberation” (pol. ‘oswobodzenie’), „Outside” (pol. ‘na zewnat̨rz’)
oraz onimizowane słowa sztanadrowe: „Wolność” i „Wolność Słowa” (Pisa-
rek 2000: 35).

Nieliczne sa ̨ nawiaz̨ania do ubioru punków, np. „Glan” (glan – cież̨ki skó-
rzany but), muzyki – „Crust” (crust – podgatunek punku), miejsca wyko-
nywania muzyki – „Stage” (pol. ‘scena’), „Free Stage” (pol. ‘wolna scena’)
oraz do miejsc, w których tworzy sie ̨ muzyke,̨ np. „Garaż” − tytuł jednego
z popularniejszych punkowych zinów (ukazujac̨ego sie ̨ od 1990 r. do 2012
r.). Jak wspomina Zdzisław „Dzidek” Jodko, redaktor zina, „Garaż” ukazywał
sie ̨ w Szczecinie w latach 1985–1989 jako informator klubu „Kontrasty”, a
nastep̨nie klubu „Pinokio” , w których organizowano koncerty pod nazwa ̨
„Garaż”28 (Jodko 2012).

Liczna ̨ grupe ̨ tworza ̨ tytuły zwiaz̨ane z polem tematycznym „media”. Sa ̨
to zatem zonimizowane apelatywy nawiaz̨ujac̨e do pospolitego nazewnictwa
prasowego („Prasa”, „Gazeta”), nośników informacji („Słowa”), gatunków
tekstu („Esej”) oraz typów nośnika („Papiery” i „Taśma”). Członkowie nihili-
stycznej i buntowniczej subkultury nie kryja ̨ swego stosunku do mediów, co
wyrażaja ̨ w tytułach: „Makulatura”, „Szmatławy Press”, „Trybuna Bruduw”
(celowy bład̨ ortograficzny, nawiaz̨anie do „Trybuny Ludu”), „Zła Propagan-
da”. Zwraca sie ̨również uwage ̨na funkcje ̨kontrolna ̨systemu i państwowych
mediów, stad̨ tytuł „Inwigilacja”.

Redaktorzy zinów niezwykle rzadko podkreślaja ̨ w medionimii dosłowna ̨
przynależność do subkultury punkowej („Punk Press”, „Strrona Punkowa”,
„Free Punk”), a tym bardziej narodowość („This is Poland”). Zdarzaja ̨sie ̨rów-
nież bardziej pozytywne określenia zinów i ich zawartości: „Kulturka Press”
i „Kanał Revue” – choć to ostatnie jest wieloznaczne, gdyż kanał może ozna-
czać zarówno pasmo telewizyjne, na którym odbywa sie ̨ przeglad̨ wiadomo-
ści, jak również ściek, co ma zdecydowanie antyestetyczny wydźwiek̨.

27 Podpowiedź można znaleźć w tekście utworu Kiedy krzycze ̨ polskiego zespołu „Post Re-
giment” grajac̨ego hardcore punk: „Chce zabićwemniemnie / Chce zdusić każda ̨iskierke ̨buntu
we mnie […] Dobra, nie wiesz, co myśle ̨ / I to nie wszystko, co potrafie ̨ / Nie dziw sie ̨ skad̨ / We
mnie tyle złości / Jestem wtedy, kiedy krzycze”̨

28 Muzycy zwiaz̨ani z punk rockiem i pozostajac̨y w tzw. podziemniu (ang. underground)
faktycznie grali i graja ̨w garażu, stad̨ też późniejsze wyrażenie: „garażowe granie”.
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„Anarcholl”26, ekspresywne: „Anarchistyczny Krzyk Wolności”, „Anarchi-
styczne Wrzaski” i komiczny „Wesoły Anarchista”. Cześ̨ciej tytuły pełnia ̨
funkcje ̨ informacyjno-referencyjna:̨ „Federacja Anarchistyczna”, „Biuletyn
Informacyjny Federacji Anarchistycznej Sekcja Poznań”, „Biuletyn We-
wnet̨rzny Federacji Anarchistycznej”, „Anarcho Punkowy Biuletyn Grupy
Aktywności Lokalnej St. Wola”, „Głos Anarchistyczny. Biuletyn Federacji
Anarchistycznej Lublin”, „Anarchistyczny Czarny Krzyż”.

Dominanta semantyczna „tradycja” w tytułach anarchistycznych pojawia
sie ̨ niezwykle rzadko. Obok zinów „Gazeta An Arche” i „Anarchia” można
wymienić „Spartakusa” (Spartakus – symbol buntu, przywódca powstania w
starożytnym Rzymie, żyjac̨y w I w. p.n.e.). W latach 1990–2005 (z krótkimi
przerwami) ukazywał sie ̨ najważniejszy zin anarchistyczny „Mać Pariadka”.
Przyjmuje sie,̨ że tytuł ten pochodzi od hasła rosyjskich anarchistów: „Anar-
chiamat’ pariadka”, czyli „anarchiamatka ̨porzad̨ku” (tytuł pisma do 1999 r.
był zapisywany cyrylica)̨. Zdanie to pierwotnie brzmiało „wolność jest praw-
dziwa ̨matka ̨porzad̨ku” i zostało sformułowane przez francuskiego filozofa z
XIXw. Pierre’a-Josepha Proudhona. Kiedy uczyniono z tego hasło i zamienio-
no „wolność” na „anarchie”̨ – nie wiadomo. Anna Niedźwiecka, redaktorka
pisma, tak tłumaczy nadanie tytułu: „Fajnie brzmiało, zwłaszcza w okresie,
kiedy komuna sie ̨ rozpierdzieliła i wszyscy nienawidzili Zwiaz̨ku Radzieckie-
go, a tu nagle wychodzi pismo z rosyjskim tytułem” (Pielużek 2003:109).

Wiele medionimów anarchistycznych odwołuje sie ̨ do ważnego dla anar-
chistów koloru – czerni, która według amerykańskiego socjologa anarchi-
sty Howarda Ehrlicha „jest barwa ̨ negacji. Czarna flaga jest zaprzeczeniem
wszystkich flag. Jest ona zaprzeczeniem przynależności państwowej, która
popycha ludzka ̨rase ̨przeciwko samej sobie i przeczy jedności całego rodzaju
ludzkiego. Czerń to nastrój gniewu i wściekłości na wszystkie ohydne zbrod-

26 Medionim „Anarcholl” jest interesujac̨y z kilku powodów. W jez̨yku polskim wyrazy z
sufiksem -ol maja ̨ pejoratywne konotacje, np.: kibol (pseudokibic), fizol (pracownik fizyczny),
angol (człowiek pochodzac̨y z Anglii), jabol (tanie wino), psychol (człowiek chory psychicznie).
Tytuł „Anarcholl” można zatem rozpatrywać jako połac̨zenie wyrazu anarchia z majac̨ym pejo-
ratwyne konotacje sufiksem -ol. Powstały w ten sposób neologizm w kontekście prasy anarchi-
stów nabiera innego znaczenia. Dzieje sie ̨ to poprzez zmiane ̨ semantyczna ̨ polegajac̨a ̨ „mied̨zy
innymi na nadaniu wyrazom znaczenia antonimicznego wzgled̨em używanego ogólnie, co opie-
ra sie ̨ na specyficznym wartościowaniu opisywanych desygnatów” – Jakubowicz 2010: 84. Na
tego typu zjawiska zwracaja ̨ uwage ̨ Krystyna i Wojciech Kajtochowie w artykule O osobliwym
posługiwaniu sie ̨ słowem w czasopismach subkultur (2010: 295–321). Jednakże w tytule „Anar-
choll” sufiks -oll może być stylizacja ̨ na jez̨yk angielski, np. football (pol. ‘piłka nożna’), ale ze
zmieniona ̨ samogłoska.̨
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nie popełnione w imie ̨ przynależności do tego czy innego państwa” (Ehr-
lich 1996: 31). Stad̨ tytuły: „Czarna Gwiazda” i „Czarnoje Zwiedza”, „Czarny
Krzyż” i „Anarchistyczny Czarny Krzyż”, a także inne tytuły nawiaz̨ujac̨e do
tego koloru-symbolu: „Czarny Blok”, „Czarna Linia” i nieco komiczny „Czar-
ny Pomidor”.

Do dominanty semantycznej „antyestetyka” można przyporzad̨kować ty-
tuły, które maja ̨ zwracać uwage ̨ na czynniki społeczne („Dzieci z Brudnej
Ulicy”) i psychiczne („Psychopata”), które wpływaja ̨ na społeczeństwo. Cie-
kawym przykładem anarchistycznej antyestetyki jest „Pet w Maśle”. Nazwe ̨
te ̨ można wyjaśnić tylko poprzez ponowne sieg̨niec̨ie do wspomnień Anny
Niedźwieckiej: „Ten dziwny tytuł wział̨ sie ̨ stad̨, że mieszkaliśmy wtedy w
mieszkaniu takiego żula. […] Rano wchodzimy do pokoju i zobaczyliśmy pe-
ta skiepowanego w maselniczce. Wydało nam sie ̨ to takim przegiec̨iem, że
nadawało sie ̨ tylko na tytuł pisma” (Pielużek 2003: 108). Motywacje nazew-
nicze twórców medionimii zinowej – to otaczajac̨y ich świat, nawet w tym
„gorszym” wydaniu.

Do dominanty semantycznej „komizm” możemy zaliczyć ziny, które
stosuja ̨ w swych tytułach pewnego rodzaju zabawe ̨ graficzno-fonetyczna,̨
tzn. słyszac̨ nazwe ̨ pisma, czytelnik odbiera inne konotacje, niż gdy widzi
jego postać graficzna.̨ Tytuł „W brew” może oznaczać zarówno sprzeciw
(przyimek wbrew), włosy nad oczodołem (rzeczownik brew) bad̨ź też być
kojarzony z fraza ̨ czasownikowa ̨ dostać w brew (na podobieństwo dostać w
ryja, dostać w morde,̨ czyli zostać uderzonym w twarz). Wpisuja ̨ sie ̨ w to
również onimy z celowym błed̨em ortograficznym w zapisie i jednym czło-
nem tytułu zapisanym po angielsku: „Fshut Słońca”, „Dópa-Ushata” – gdzie
„dupa z uszami” oznacza niezdare,̨ niedorajde ̨ i maminsynka (Grochowski
2001: 75). Kolejnym przykładem jest wulgarny, niepoprawnie zapisany
skrótowiec: „K.U.R.W.A Biuletyn”, który swe „znaczenie” odkrywa w pod-
tytule: „Koedukacyjna Unia Rewolucyjno-Wyzwoleńczo-Anarchistyczna”.
Twórcy zinów anarchistycznych w celu wywołania efektu komicznego
korzystaja ̨ również z manipulacji semantycznych, np. tytuł „Filip z konopi”
– wyrażenie to nie oznacza kogoś, kto robi coś bez zastanowienia, ale odnosi
sie ̨ do marihuany, co ma wyjaśnić podtytuł: „pismo z kreg̨ów jeszcze niedo-
zwolonych” . Z kolei medionim Przegiec̨ie Pały, pochodzac̨y od potocznego
zwrotu przegiać̨ pałe ̨ (posunać̨ sie ̨ za daleko w jakiejś sprawie), może tu
oznaczać również sprzeciw wobec władzy, która dzierży owa ̨ „pałe”̨.
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6.2. Punk
Zestawienie tytułów zinów subkultury punk, odnoszac̨ych sie ̨ do dominan-
ty semantycznej „ideologia”, daje możliwość poznania ich najważniejszych
haseł i światopoglad̨u, tj. braku wiary w możliwość rozwoju osobistego i za-
wodowego oraz wynikajac̨ego z tego poczucia bycia nikim, „śmieciem” (ang.
punk – ‘śmieć’). Wyróżnia sie ̨wśród nich również negacja oficjalnych warto-
ści i przejawów działania ekonomii, edukacji, a także mediów poprzez wy-
tworzenie nowych form komunikowania, odmienny ubiór, oddolna,̨ „pod-
ziemna”̨ twórczość oraz prowokacyjna ̨muzyke ̨ (Filipiak 2001: 75−78).

Brak wiary wmożliwość zmiany dotychczasowego życia widać w tytułach
punkowych zinów nawiaz̨ujac̨ych do nihilistycznego hasła „bez przyszłości”
(ang. no future): „Bez Alternatywy”, „No Alternative”, „Nothing” (pol. ‘nic’),
czy w ekspresywnym „Krzyku Rozpaczy”. Nihilizm punków i ich wiara w
nieuchronność ludzkiego losu uwidoczniła sie ̨ w tytułach: „Memento Mori”
i „Post Mortem”. Czujac̨ sie ̨ odrzuconymi i wykluczonymi przez społeczeń-
stwo (tytuł „Anatema” − z gr. ‘klat̨wa’), twórcy zinów skupiaja ̨ sie ̨na własnej
ideologii („Ortodox Punx”), dodajac̨ tytułomwydawnictw dodatkowych zna-
czeń poprzez stosowanie prefiksów popularnych w żargonie młodzieżowym
typu: super-, mega-, ekstra- (Kulesza 2010: 24), stad̨ np. tytuł „Turbopunk”.
Niekiedy dostrzegaja ̨pozytywne aspekty w ciag̨le zmieniajac̨ym sie ̨świecie i
zdarza im sie ̨wyrażać cheć̨ poszukiwania nowych możliwości: „Alternatyw-
na Alternatywa Alternatywy”, „Panta Rhei”.

Do rewolucyjnych tradycji anarchizujac̨ego punku, poprzez leksyke ̨
z pól tematycznych „bunt” i „walka”, bezpośrednio odnosza ̨ sie ̨ tytuły:
„Riot” (ang. ‘bunt’), „Ferment”, „Partyzant”, „Anty”, z atakiem wiaż̨a ̨ sie:̨
„Desant”, „Piaskiem w Oczy”, „Burzyciel”, „ Azotox” (środek owadobójczy),
z obrona:̨ „Bunkier”, „Czynny Opór”, a z reakcja ̨ po zwycies̨twie „Gilotyna”.
Z kolei onim „V Kolumna” nawiaz̨uje do hiszpańskiej wojny domowej
(1936−1939). „Nazwa została pierwszy raz użyta 3 października 1936 […]
Generał frankistowski Mola stwierdził wówczas, że cztery kolumny jego
wojsk uderzaja ̨ na Madryt z zewnat̨rz, a piat̨a kolumna (tj. jego zwolennicy)
działa przeciw republikanomw samymMadrycie” (Encyclopædia Britannica
Online). Tytuł można zatem interpretować jako pismo ludzi, którzy zniszcza ̨
znienawidzony „system” od wewnat̨rz.
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