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Abstract

“Who is afraid of elephants?” Jokes, Humour and Comic Amusement accord-
ing to Noël Carroll

The aim of the paper is two-fold: firstly, the reconstruction of the evolution of Carroll’s 
theory of jokes, humour and comic amusement in order to show shifts in his interests 
and the way he gradually overcame initial difficulties; and secondly, critical evaluation 
of strong and weak points of Carroll’s arguments.
In the latest version of his theory, Carroll managed to resolve some of the problems 
encountered earlier with the help of joke type and joke token distinction introduced in 
2014. I discuss the problem of the scope of the notion of incongruity and propose that 
some of the difficulties could be diminished by adopting Oring’s notion of appropriate 
incongruity. The other interesting aspect of Carroll’s theory, apart from the humour 
type and humour token distinction, is the ambiguity of a joke, acknowledged in his 
criticism of de Sousa, and later on adopted as part of his own standpoint. I elaborate 
it by analyzing some debates about the meaning of the jokes, i.e. of elephant jokes or 
dead baby jokes. I problematize the role of fictionality in debating moral evaluation of 
humour, and critically refer to joke type-joke token distinction in terms of neutrality of 
joke types in terms of funniness and morality.

Słowa kluczowe: Noël Carroll, dowcipy, humor a moralność, rozbawienie ko-
miczne, teoria niezgodności

Keywords: Noël Carroll, jokes, humour and morality, comic amusement, incon-
gruity theory

Wstęp

Noël Carroll to jeden z ciekawszych współczesnych estetyków i filozofów 
sztuki, zarówno ze względu na zagadnienia, którymi się zajmuje, jak i metod, 
za pomocą których je bada. Jak zauważyłam wcześniej, w innych pracach 
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podejmujących wątki związane z  jego zainteresowaniami filozoficznymi1, 
styl pisania i filozofowania Carrolla nastawiony jest przede wszystkim na 
jasność wywodu, cechuje go także swoisty, zdroworozsądkowy stosunek 
wobec praktyk kulturowych, które poddaje analizie filozoficznej. Niejedno-
krotnie nie tylko podkreślał konieczność rozszerzenia zakresu tradycyjnie 
rozumianego pola estetyki w perspektywie jej zagadnień i metod, lecz także 
sam przyczyniał się do poszerzania tego pola. Uważnych czytelników jego 
pism nie zaskoczy więc to, że oprócz klasycznych zagadnień estetyki porusza 
on takie tematy, jak: horror, telenowele, suspens czy śmieciowa literatura.

Twardy rdzeń jego metodologii stanowi filozofia analityczna i kognitywizm, 
nie waha się on jednak uwzględnić w swoich rozważaniach wyników badań 
z innych dziedzin. Modus filozofowania Carrolla skierowany jest przeciw wiel-
kiej teorii, pragnącej ugruntować teorię w jakiejś jednej uniwersalnej zasadzie. 
Według Carrolla, filozofowanie powinno przyjąć formę pytań i prób udzielenia 
na nie odpowiedzi, czyli czegoś, co nazywa teoretyzowaniem fragmentarycznym 
czy też badaniami cząstkowymi (piecemeal theorizing). Kolejną wartościową 
cechą sposobu filozofowania reprezentowanego przez Carrolla jest pluralizm 
i antynormatywizm, który jednak nie oznacza niemożliwości oceny moralnej 
praktyk będących przedmiotem analizy.
Biorąc pod uwagę pokrótce opisane wyżej zainteresowania i cechy warsztatu 
Carrolla, ciążenie jego zainteresowań w stronę tematyki związanej z humorem 
nie jest zaskakujące. Podejmuje ten temat w sposób spójny z reprezentowaną 
przez niego postawą filozoficzną: dokonuje klasyfikacji i oceny istniejących 
stanowisk, aby wskazać najmniej problematyczne (niekoniecznie oczekując 
jego uniwersalnego zastosowania) lub zaproponować własne stanowisko 
wolne od problemów, z którymi mierzą się dotychczas sformułowane wersje. 
Pomijając nieliczne wyjątki, nie będę rekonstruować licznych i rozbudowa-
nych polemik Carrolla z innymi stanowiskami – są one bardzo interesujące, 
niemniej jednak stanowić mogą temat na osobny artykuł. Zadaniem tego 
tekstu jest, po pierwsze, rekonstrukcja Carrollowskiej ewolucji teorii dowcipu, 
humoru i komicznego rozbawienia, w celu pokazania przesunięć w ramach 
jego zainteresowania tą tematyką, zmierzających do przekroczenia trudności 
wiążących się z wcześniejszymi wersjami, po drugie zaś, krytyczna ocena 
mocnych i słabych punktów argumentacji Carrolla.

Teoria dowcipu po raz pierwszy, czyli bardzo długa definicja dowcipu

Jego początkowe zainteresowanie humorystyczną sferą ludzkiego życia 
miało dość skromny zasięg – zajął się dowcipami, a właściwie ich etycznym 
wymiarem w kontekście dowcipów obraźliwych w eseju On Jokes (pierwotnie 
opublikowanym w 1991 r., przedrukowanym w 2001). Następnie rozciągnął 
swoje rozważania na szerszy obszar humoru i komedii (najważniejsze prace 

1 Zob . np .: Sztuka i etyka – stanowisko umiarkowanego moralizmu w ujęciu Noëla Carrolla, „Estetyka 
i Krytyka” 2/1 (9/10) 2005/2006, s. 49-62; Kultura wysoka – kultura niska: Richard Schusterman i Noël 
Carroll, „Sztuka i Filozofia” 30/2007, s. 101-112.
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z tego okresu to hasło o humorze w The Oxford Handbook of Aesthetics 
z 2005 oraz dwa eseje na temat humoru i fabuł komicznych włączone do 
zbioru Art in Three Dimensions z 2010). W ostatnim okresie skupia się raczej 
na emocjach powiązanych z humorem, takich jak komiczne rozbawienie 
(np. w Humour: A Very Short Introduction z 2014). Niemniej jednak główny 
korpus przykładów analizowanych przez Carrolla stanowią dowcipy, i na-
wet wówczas, gdy w późniejszych okresach zajmują go inne zagadnienia 
związane z humorem (takie jak np. społeczne funkcje humoru), to główny 
wątek powracający w większości prac dotyczących humoru krąży wokół 
pytań o moralne aspekty opowiadania obraźliwych dowcipów i reagowania 
na nie rozbawieniem.

Czym zatem są dowcipy? Carroll definiuje je jako „struktury werbalnego 
dyskursu – zwykle zagadki lub narracje – kończące się puentą”2. Ich struktura 
narracyjna nie zawiera zakończenia odpowiadającego na wszystkie pytania 
słuchacza, jak dzieje się to w typowej narracji. Zamiast tego kończy się puentą 
prezentującą słuchaczowi pytanie, na które będzie musiał sobie odpowiedzieć 
poprzez reinterpretację wcześniejszych elementów dowcipu z punktu widzenia 
puenty. Właśnie na tym polega „złapanie” dowcipu: na interpretacji puenty 
w kontekście wcześniejszych informacji zrekonstruowanych z punktu widzenia 
puenty lub, by ująć to prościej, na powiązaniu puenty z pozostałymi elementa-
mi dowcipu. Carroll pieczołowicie konstruuje poszczególne składowe definicji 
dowcipu, która ostatecznie przyjmuje następującą formę: „x jest dowcipem 
wtedy i tylko wtedy, gdy (1) x jest integralnie ustrukturyzowanym dyskursem, 
zwykle w formie zagadki lub narracji (często o charakterze fantastycznym), (2) 
kończy się puentą, której raptownie zagadkowa natura (3) wywołuje, zwykle 
dość szybko, określoną interpretację (lub mieszczącą się w ograniczonym zakresie 
interpretacji) u słuchaczy, (4) przy czym interpretacja ta rozwiązuje łamigłówkę 
i pasuje do istotnych elementów zagadki lub narracji, ale (5) wymaga atrybucji 
przynajmniej jednego rażącego błędu, lub więcej, postaciom i/lub domniemane-
mu opowiadaczowi narracji lub zagadki, i/lub postaci, i/lub wymaga założenia 
o istnieniu przynajmniej jednego takiego błędu przez domniemanego lub fak-
tycznego słuchacza, (6) który to błąd powinien być rozpoznany przez słuchacza 
jako taki”3. W tym wczesnym tekście Carroll odnosi się raczej krytycznie do 
pojęcia niezgodności [incongruity] i proponuje zastąpienie jej pojęciem błędu 
[error], później jednak posługuje się w podobnych kontekstach powszechnie 
używanym pojęciem niezgodności4.

Carroll sytuuje dyskurs właściwy dowcipom w ramach szerszego dyskursu 
fantazji nieograniczonego regułami codziennej rzeczywistości. Interpretacja 
dowcipu wymaga przypisania mu lub założenia w nim jakiegoś błędu albo 

2 N. Carroll, On Jokes, [w:] tegoż, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001, s. 322. Cytuję za polskim wydaniem: N. Carroll, O dowcipach, przeł. M. Bokiniec, 
[w:] B. Dziemidok, O komizmie oraz Antologia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 502.

3 Tamże, s. 508.
4 Angielska incongruity theory tłumaczona jest na język polski różnie – jako teoria sprzeczności, teoria 

niezgodności, teoria niespójności. W polskim tłumaczeniu książki Carrolla Humor występuje jako teoria 
niespójności, w książce Dziemidoka używana jest „sprzeczność” lub „niespójność”. Ja zdecydowałam 
się w tym tekście tłumaczyć jako „niezgodność”.
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nieprzestrzegania jakiejś reguły. To samo dotyczy obraźliwych dowcipów, któ-
re są uwikłane w błąd w podwójnym sensie: błędy popełniane przez postacie 
występujące w dowcipie stanowią potencjalne źródło ich śmieszności, a jedno-
cześnie podczas procesu interpretacji dowcipu słuchacz prowokowany jest do 
wytworzenia interpretacji zawierającej błąd w postaci przesadzonego stereo-
typu. Wysłuchanie dowcipu powinno być dla słuchacza źródłem rozbawienia, 
jednak według Carrolla nie stanowi to elementu koniecznego dla zrozumienia 
dowcipu, choć wielu teoretyków włącza śmiech lub jego odmiany (takie jak 
uśmiech) w zakres warunków koniecznych humoru.

W eseju O dowcipach Carroll wprowadza również pojęcie meta-dowcipu: „Są 
one dowcipami o dowcipach; a konkretniej, podważają podstawowe konwencje 
leżące u podstaw dowcipu – że dowcipy domagają się interpretacji radzących 
sobie z puentą – poprzez ujawnianie tych założeń”5. Innymi słowy, są one za-
bawne, ponieważ podstępem wzbudzają w odbiorcy oczekiwania typowe dla 
dowcipów, a następnie je całkowicie obalają. Carroll podaje przykład takiego 
meta-dowcipu: „Dlaczego pochowali Waszyngtona na wzgórzu? Bo umarł”. 
Nie zawierają one błędów, a jedynie grają na oczekiwaniach związanych z kon-
wencjami dowcipów.

Przez niemal wszystkie pisma Carrolla o humorze przewija się wątek moral-
nego wymiaru dowcipów. Również w omawianym eseju centralne pytanie, jakie 
sobie stawia, to: czy dowcipy rasistowskie wzmacniają ideologię rasistowską? 
Pytanie sformułować można bardziej ogólnie, rozszerzając na inne ideologie 
i zapytać, czy dowcipy oparte na negatywnych stereotypach przyczyniają się do 
wzmacniania tych stereotypów? Carroll proponuje przyjąć wstępną hipotezę 
mówiącą, że dowcipy nie mogą działać wzmacniająco na negatywne stereo-
typy. Uzasadnia to tym, że skoro dowcip z definicji zawiera uwikłanie w błąd, 
to rasista nie powinien uznać dowcipu rasistowskiego za śmieszny, ponieważ 
rozumienie go wiąże się z rozpoznaniem stereotypu opartego na błędzie. 
Jednakże Carroll odrzuca tę wstępną hipotezę ze względu na to, że ma ona 
zastosowanie jedynie przy dosłownym odczytaniu dowcipu, a przecież dow-
cip można rozumieć figuratywnie czy też może funkcjonować jako hiperbola. 
Skłania się on zatem raczej do uznania, że moralna ocena dowcipu zależna 
jest od kontekstu: „Podkreślając tu istotność kontekstu i wykorzystania chcę 
odrzucić prosty moralistyczny pogląd zarysowany powyżej, że dowcipy, nawet 
dowcipy etniczne, są złe jedynie z racji bycia jakąś retoryczną maszyną, której 
forma ukierunkowania poznawczego automatycznie wzmacnia nikczemne idee. 
To, czy dowcip jest zły, zależy od intencji opowiadającego i sposobu, w jaki 
wykorzystają go słuchacze”6.

Dowcipy oczywiście nie mogą nikomu wmówić żadnego przekonania, mogą 
jednak zostać wykorzystane w celu zachęcania do ich podzielania lub ośmielania 
do ich wyrażania. Mając to na uwadze, Carroll sugeruje ostrożność i raczej unika-
nie tego rodzaju dowcipów. Potencjalna niemoralność dowcipów nie leży w ich 
strukturze czy ukierunkowaniu poznawczym [cognitive address], lecz w motywacji 

5 Tamże, s. 508-509.
6 Tamże, s. 512.
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do ich opowiadania i powodach, by się z nich śmiać. Jest to stanowisko, które 
Carroll dość konsekwentnie rozwija w następnych pracach, choć na tym etapie 
wciąż jeszcze poszukuje dla niego przekonującego uzasadnienia. Stanie się to 
nieco łatwiejsze, kiedy w późniejszych pracach zastosuje podział na dowcipy-typy 
i dowcipy-egzemplarze, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Carroll poszukuje również możliwych związków między sztuką a humorem, 
przy czym szczególnie zajmuje go pytanie o status dowcipów jako dzieł sztuki, 
choć tę linię rozważań potem porzuca, uznając ją za mało istotną. Zauważa 
między dowcipami a dziełami sztuki pewne analogie: dowcipy, podobnie jak 
dzieła sztuki, wymagają kontemplacji, uruchamiają interpretacje i formują 
„wspólnoty oceny”7, jednak różnice uznaje za ostrzejsze niż podobieństwa, 
szczególnie fakt, że według niego dowcipy są jednoznaczne i proste, a w wielu 
wypadkach „jednorazowe”, by tak rzec. Stąd wniosek, że nawet jeśli niektóre 
obszary humoru lub konkretne wytwory humorystyczne należą do sztuki, to 
dowcipy do sztuki nie należą. Owszem, podobnie jak dzieła sztuki zachęcają do 
interpretacji, jednak jest zasadnicza różnica w jakości tej interpretacji i środkach 
do jej formułowania – w wypadku dowcipów interpretacja jest określona i na-
tychmiastowa. Wydaje się jednak, że argument Carrolla w tym względzie nie do 
końca się broni, ponieważ kontrastując w ten sposób interpretacje dzieła sztuki 
i dowcipów, ma tu on na myśli jakąś idealną, pożądaną interpretację dzieł sztuki, 
która jest niejednoznaczna, frapująca, zostaje z nami na dłużej, a nawet zmienia 
nas samych w jakimś stopniu. Jeśli jednak porzucimy tę normatywną koncepcję 
interpretacji i spojrzymy na nią bardziej opisowo, zauważymy, że istnieje wiele 
dzieł sztuki lub nawet całych gatunków, takich jak literatura śmieciowa, których 
interpretacja bywa mniej złożona, bardziej natychmiastowa i oczywista niż nie-
jednego dowcipu. Jak wyżej wspomniałam, Carroll w zasadzie nie wraca później 
specjalnie do tego zagadnienia z kilku względów, między innymi dlatego, że nie 
uznaje tej kwestii za istotną z punktu widzenia interesujących go zagadnień, 
a także dlatego, że w formułowanych przez niego argumentach dotyczących 
aspektów moralnych dowcipów jest założenie o przynajmniej jakimś stopniu 
niejednoznaczności dowcipów, nawet jeśli zakres tej niejednoznaczności jest 
w większości wypadków ograniczony. Wątek dowcipów i ich statusu jako sztuki 
powrócił niedawno w krótkim tekście napisanym dla polskiego czasopisma 
popularyzującego filozofię. Carroll ponownie zadaje w nim pytanie o to, czy 
żarty/dowcipy są dziełami sztuki i odpowiada na nie za pomocą metafory:

„Treść żartu jest przepisem. I tak jak sam przepis na ulubione danie twojej 
babci nie jest dosłownie pyszny, tak też treść żartu nie jest zabawna. Przepis 
twojej babci staje się smakowity dopiero, gdy go zinterpretujesz – gdy odkryjesz, 
co miała na myśli, pisząc ‘szczypta soli’ i dodasz dla smaku trochę czosnku. 
Podobnie interpretujesz goły skrypt żartu, tak jak pianista interpretuje partyturę 
Chopina”. I na koniec podsumowuje: „Bo treść żartu nie jest dziełem sztuki. 
Ani żarty nie są sztuką. To żartowanie nią jest”8. Innymi słowy, Carroll przesuwa 
dowcipy ze sfery tekstu do sfery sztuk performatywnych.

7 N. Carroll, Humour, [w:] The Oxford Handbook of Aesthetics, red. J. Levinson, Oxford University 
Press, Oxford 2005, s. 357-358 (dalej cytowane z dopiskiem 2005).

8 N. Carroll, Czy żarty są dziełami sztuki?, przeł. E. Drozdowska, „Filozofuj!” 1 (25) 2019, s. 12.
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A jednak teoria niezgodności [incongruity], czyli bardzo długa definicja humoru

Pomimo wcześniejszych wątpliwości dotyczących zakresu i użyteczności kate-
gorii niezgodności Carroll ostatecznie uznaje teorię niezgodności za najbardziej 
użyteczną wśród powszechnie uznawanych teorii humoru. Nie jest ona – jego 
zdaniem – pozbawiona wad, jednak jej wartość heurystyczna przewyższa rywalki, 
a wśród nich teorię wyższości, teorię uwalniania napięcia, teorię dyspozycyjności 
oraz, w najnowszej książce, teorię zabawy.

Zastrzeżenia Carrolla dotyczące tych teorii nie wykraczają zwykle poza uwa-
gi krytyczne kierowane pod adresem konkurencyjnych teorii humoru obecne 
powszechnie w literaturze przedmiotu. Warto jednak poświęcić parę zdań na 
rekonstrukcję polemiki Carrolla z teorią zabawy [play] – popularną w ostatnim 
czasie teorią humoru zaproponowaną przez Johna Morrealla9. Carroll odnosi się 
do niej w jednej ze swoich najnowszych prac – książce poświęconej w całości 
zagadnieniu humoru10. W Comic Relief John Morreall poddaje krytyce trzy domi-
nujące teorie humoru, uznając je za niepełne. Proponuje on rozumienie humoru 
w kategoriach zabawy bądź gry. Jego zdaniem, humor może spełniać jedną ze 
swoich zasadniczych funkcji polegającej na łamaniu konwencji społecznych dzięki 
temu, że w sytuacji humorystycznej dokonuje się swoiste przesunięcie mentalne 
polegające na przejściu w modus niepowagi [non-serious mode]. Umożliwia to 
konfrontację z sytuacją, która w normalnych okolicznościach byłaby dla nas nie 
do przyjęcia. Morreall twierdzi zatem, że najpełniejsze ujęcie humoru to takie, 
w którym humor jest postrzegany jako zabawa w trybie niepowagi, ponieważ 
pozwala to wyłączyć praktyczne i poznawcze zainteresowanie sytuacją, które 
wywołuje zwykle potrzebę reakcji11. Zastrzeżenia Carrolla dotyczą roszczenia 
teorii zabawy do pełności, ponieważ jeśli tryb niepowagi i brak zaangażowania 
miałyby stanowić warunek humoru, to nie jest on ani konieczny, ponieważ ist-
nieją poważne i zaangażowane formy humoru, np. satyra, ani wystarczający, 
ponieważ nie każda zabawa ma charakter humorystyczny. Krótko mówiąc, za-
bawa i humor często współwystępują, nie są jednak tożsame, a relacje między 
nimi, jak podkreśla Carroll, wymagają dalszych badań12. Wydaje się jednak, że 
Carroll nie jest jednak w pełni konsekwentny, ponieważ budując własną kon-
cepcję humoru, wskazuje na konieczność dystansu i braku zaangażowania jako 
warunkujących rozbawienie, trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czym 
proponowany u niego dystans i brak zaangażowania różniłby się od koncepcji 
Morrealla.

Pomimo wcześniejszych wątpliwości Carroll uznaje teorię niezgodności za 
najlepszą kandydatkę na wyczerpującą i wszechstronną teorię humoru, nawet 

9 J. Morreall, Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor, Wiley-Blackwell 2009.
10 N. Carroll, Humour: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2014 (dalej 

cytowane z dopiskiem 2014). Wydanie polskie: Humor. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Halbersztat, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. Carroll nie pisze wprost, że chodzi mu o koncepcję 
Morrealla (choć odnosi się do tego autora w części poświęconej rozbawieniu), jest to jednak najbardziej 
znana wersja teorii humoru jako zabawy. Odwołanie do książki Morrealla pojawia się w bibliografii 
rozdziału na końcu książki.

11 Nie będę tu rozwijać, skądinąd ciekawego czterostopniowego modelu sytuacji humorystycznej, 
ponieważ nie tego dotyczą uwagi krytyczne Carrolla. Więcej na ten temat w: Morreall, Comic Relief .

12 Por. N. Carroll, Humour (2014), s. 43, w wydaniu polskim s. 51-52.
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jeśli niepozbawioną pewnych trudności. Najistotniejszy chyba problem z teorią 
niezgodności wynika z samego pojęcia niezgodności i  jego zakresu. Kwestia 
ta nurtuje Carrolla od samych początków zainteresowania tematyką humoru, 
co najmniej od czasu, kiedy proponował w pierwszym eseju o dowcipach po-
rzucenie tego pojęcia na rzecz błędu. Pisał wówczas, że zrozumienie dowcipu 
wymaga dostrzeżenia w nim błędu, a w różnych wersjach teorii niezgodności 
„dominuje przekonanie, że przekroczenie norm właściwego zachowania – 
z punktu widzenia moralności, roztropności, uprzejmości i  ‘tego co wszyscy 
wiedzą’ – może posłużyć jako locus błędu w typowej interpretacji”13. Teorie te 
jednak nie wyczerpują zakresu możliwych błędów i z tego względu skłaniałby 
się raczej do używania pojęcia błędu, którego źródło może stanowić niezgod-
ność, może jednak również pochodzić z innych źródeł. Pisząc później w różnych 
kontekstach o humorze, porzuca jednak ten kierunek i uznaje niezgodność za 
źródło humoru, pomimo pewnych trudności teoretycznych, jakie to pojęcie za 
sobą pociąga.

Carroll przyjmuje zatem szerokie rozumienie niezgodności, ujmując ją w ka-
tegoriach „problematyzacji sensu”14. Źródłem niezgodności może być nie tylko 
naruszenie jakiejś normy, lecz także nagięcie, zniekształcenie czy odwrócenie 
jej, a także każde inne jej wykorzystanie w błędny sposób. Carroll zauważa, że 
sama percepcja niezgodności nie stanowi jeszcze warunku wystarczającego dla 
rozbawienia, jeśli bowiem niezgodność ma stać się źródłem rozbawienia ko-
micznego, nie może jednocześnie budzić żadnego rodzaju niepokoju. Wymaga 
zatem dystansu komicznego i braku zaangażowania w przedmiot rozbawienia, 
rozumianego jako „nieobecność empatii i moralnej troski o postacie [występu-
jące] w dowcipach i satyrach, co uwalnia nas od zatroskania i lęku związanego 
z tym, co spotyka istoty zasiedlające świat dowcipu i inne fikcyjne światy humoru 
wytworzonego”15. Warto przy tej okazji wskazać na zaskakujące podobieństwo 
koncepcji Carrolla z analizą komizmu Bohdana Dziemidoka. Komizm definiuje 
on jako zjawisko relacyjne, które wymaga specyficznych warunków po stronie 
tak postrzegającego podmiotu, jak i postrzeganego przedmiotu. Przedmiot musi 
zawierać jakieś odstępstwo od jakiejś normy. Normy mogą być różnego rodzaju, 
od norm zachowania czy myślenia, po normy językowe czy obyczajowe. Pod-
miot natomiast musi czuć się bezpiecznie, nie odczuwać lęku czy niepokoju16. 
Dziemidok opowiada się za modelem, który określa mianem teorii odchylenia 
od normy, która jego zdaniem zawiera w sobie teorię niezgodności jako jednego 
z możliwych rodzajów odchylenia od normy. Uznaje tym samym niezgodność 
za węższą kategorię niż odchylenie od normy, podczas gdy w koncepcji Carrolla 
wydają się mieć podobne zakresy.

Szczególną istotność braku zagrożenia czy też poczucia bezpieczeństwa jako 
cechy definiującej humor podkreśla Carroll w eseju Horror and Humor (1999), 
w którym wskazuje na podobieństwo między tymi dwoma gatunkami. Jeśli 
definiujemy gatunki poprzez postacie w nich występujące, to wyznacznikiem 

13 N. Carroll, On Jokes, s . 327 .
14 Tenże, Humour (2005), s. 347.
15 Tenże, Art in Three Dimensions, Oxford University Press Oxford, New York 2010, s. 401.
16 Por. B. Dziemidok, O komizmie, s . 59 .
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horroru jest obecność potworów, na które my (czyli publiczność) reagujemy 
strachem i obrzydzeniem. Wyznacznikiem potworów jest natomiast ich we-
wnętrzna niezgodność, przekraczanie typowych schematów kulturowo ak-
ceptowanych norm, schematów pojęciowych etc. W wypadku humoru teoria 
niezgodności również jest najbardziej uniwersalna i powszechnie uznawana, 
i w niej również sednem jest przekraczanie norm lub pojęć. Tu właśnie leży 
sedno podobieństwa między horrorem a humorem: „właściwy przedmiot obu 
stanów zawiera w sobie przekroczenie kategorii, pojęcia normy lub potocznego 
oczekiwania”17. Figurą, która w szczególny sposób łączy horror i humor, jest 
klaun. W jaki sposób możemy bowiem przekształcić potwora z horroru w obiekt 
komicznego rozbawienia? Usuwając z niego ten element, który stanowi źródło 
strachu, na przykład ukazując nieskuteczność jego działań18. Zabieg ten działa 
również w drugą stronę: jeśli humorystyczna postać zaczyna budzić lęk, humor 
przekształca się w horror.

Ostatecznie Carroll akceptuje, nawet jeśli jedynie prowizorycznie i nie bez 
zastrzeżeń, następującą wersję teorii niezgodności: „istoty takie jak my znajdują 
się w stanie rozbawienia w przypadku, gdy (I) przedmiotem czyjegoś stanu psy-
chicznego jest postrzegana niezgodność, którą (II) ktoś uważa za niezagrażającą 
czy niewywołującą lęków oraz (III) nieirytującą i (IV) wobec której nie podejmuje 
prób rozwiązania problemu, ale (V) która wzbudza przyjemność poprzez od-
powiednią niezgodność i (VI) pozwala doświadczyć lekkości (niefrasobliwości). 
Humor będzie wtedy reakcją zależną od rozbawienia scharakteryzowanego 
wcześniej”19. Nie uważa problemu niejasnego zakresu pojęcia niezgodności za 
zamknięty, twierdzi jednak, że w tej wersji stanowi ona wystarczająco dobre 
narzędzie heurystyczne do dalszych rozważań nad humorem.

Istnieje wiele konkurencyjnych wobec koncepcji Carrolla sformułowań teorii 
niezgodności, a wśród propozycji poradzenia sobie z samym pojęciem niezgod-
ności w kontekście humoru jedną z ciekawszych wydaje mi się propozycja Elliotta 
Oringa, by mówić o „stosownej niezgodności” [appropriate incongruity]. We-
dług niego, zabawny jest jedynie pewien rodzaj niezgodności, którą on nazywa 
stosowaną niezgodnością, polegającą na „percepcji stosownego powiązania 
pomiędzy elementami z dziedzin powszechnie uznawanych za niezgodne”20. 
Ponadto prawomocność tej stosowności ma charakter psychologiczny. Jak ujmuje 
to Oring, polega na „uznaniu związku nawet jeśli jest on wątpliwy z logicznego 
czy empirycznego punktu widzenia”21. Najbardziej powszechną techniką osią-
gania tego rodzaju efektu jest wykorzystanie podstawowego i drugorzędnego 
znaczenia słów. Oring pokazuje to na przykładzie trzech wersji dowcipu zaczy-
nającego się od słów: „Odchodząc od łóżka pacjentki, lekarz zwraca się do jej 
męża, potrząsając głową: Nie podoba mi się jej wygląd”. Odpowiedź męża ma 
dwie wersje: (A) „Mi już od dawna nie podoba się jej wygląd” oraz (B) „Mi też 
nie”. W wersji (A) mamy do czynienia z wystarczającym stopniem stosownej 

17 N. Carroll, Horror and Humor, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1999, Vol. 57, No. 2, 
Aesthetics and Popular Culture, s. 154.

18 Por. tamże, s. 156.
19 N. Carroll, Humour (2014), s. 59.
20 E. Oring, Jokes and Their Relations, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 2010, s. 2.
21 Tamże.
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niezgodności, by mogła być komicznie zabawna, ponieważ gra z podstawowym 
i drugorzędnym znaczeniem wyrażenia „Nie podoba mi się jej wygląd”, podczas 
gdy w wersji (B) ta dwuznaczność nie występuje. Aby jeszcze lepiej pokazać, 
co ma na myśli, Oring podaje jeszcze trzecią wersję odpowiedzi, w której nie 
mamy do czynienia ze stosowaną niezgodnością, tylko z jej udosłownieniem: 
(C) „Ja też od dawna uważam ją za brzydką”. Chodzi o to samo, co w wersji (A), 
jednak ze względu na brak gry znaczeń słowa „wygląd” nie jest już śmieszna: 
jest niezgodna, ale w niestosowny sposób, przez co nie wywołuje rozbawienia22. 
Sądzę, że koncepcja ta, choć wymaga dalszych badań, może stanowić ważne 
uzupełnienie proponowanej przez Carrolla teorii niezgodności.

Dowcipy-typy i dowcipy-egzemplarze, czyli teoria dowcipu po raz drugi

Poczucie humoru to cecha społecznie pożądana, uznawana za pozytywną 
i kojarzona z przyjemnością. Dlatego pytanie o związki humoru i moralności 
nie pojawia się zwykle automatycznie w odniesieniu do humoru jako całości, 
a nawet wobec tych jego przejawów, które wykraczają poza jowialne, dobro-
duszne dowcipkowanie czy anegdotyczne opowiastki. Muszą zajść pewne 
dodatkowe okoliczności, aby działania czy sytuacje humorystyczne uznać za 
moralnie podejrzane.

Pytanie o moralny aspekt humoru można rozbić na dwa oddzielne pytania: 
(1) czy powinniśmy śmiać się z czegoś, co uważamy za zabawne, chociaż nie-
moralne, oraz (2) czy coś niemoralnego w ogóle możemy uznać za zabawne. 
Carroll w swoich tekstach o humorze zmaga się z obiema wersjami zagadnienia, 
za wzór biorąc uprzednio sformułowane stanowiska sklasyfikowane uprzednio 
w odniesieniu do moralnej oceny sztuki. Wydawałoby się, że częste nawiązania 
do dowcipów jako gatunku fikcji, podobnie jak krytyka podejścia de Sousy 
oparta na twierdzeniu, że można cieszyć się dowcipem, nie podzielając leżące-
go u jego podstaw poglądu, będą go kierować w stronę amoralizmu. Carroll 
jednak, zarówno w obszarze sztuki, jak i w obszarze dowcipów, konsekwentnie 
opowiada się za stanowiskiem określanym mianem umiarkowanego moralizmu.

W najnowszej, jak dotąd, wersji swojej teorii Carrollowi udaje się rozwiązać 
– napotkanych we wcześniejszych wersjach – kilka problemów dzięki zastoso-
waniu do koncepcji humoru używanego w estetyce rozróżnienia na dowcip-typ 
i dowcip-egzemplarz23. Pomysł ten pojawił się już wcześniej u Berysa Gauta, 
który omawiając moralne aspekty dowcipów, zauważył: „Powinniśmy zatem 
na najbardziej podstawowym poziomie mówić nie o dowcipach-typach, lecz 
o produkcji w określonych kontekstach dowcipów-egzemplarzy (innymi słowy, 
o dowcipach będących konkretnymi wypowiedziami, a nie o dowcipach jako 

22 Por. tamże, s. 3-5.
23 Terminy te mają swoje źródło w zaproponowanym przez Nelsona Goodmana podziale sztuk na 

autograficzne i allograficzne. Te drugie istnieją w postaci typu i egzemplarza (oryg. type i token), np. 
muzyka, która istnieje w postaci partytury (typ) i wykonań (egzemplarze), czy też książka, która istnieje 
w postaci tekstu (typ) i jego różnych wydań (egzemplarze). Carroll zastosował to do dowcipów. Polski 
tłumacz książki Humour używa słowa „jednostki humoru”, ja jednak trzymam się bardziej rozpowszech-
nionego w polskiej estetyce tłumaczenia token jako „egzemplarz”.
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abstrakcyjnych tekstach). Wydawałoby się zatem, że moralista powinien uznać, 
że jeśli opowiadający konkretny dowcip [joke-token] prezentuje etycznie naganne 
postawy, to ten dowcip-egzemplarz nie jest śmieszny (raczej niezabawny sposób 
postawienia niezabawnej tezy)”24. Gaut jednak jedynie przelotnie wspomina 
tę hipotezę, Carroll zaś rozwija ten pomysł w pełnowymiarowy interesujący 
argument.

Carroll proponuje uznać dowcip jako jednostkę językową, jak również jaki-
kolwiek przejaw humoru wyjęty z kontekstu, za neutralny zarówno w aspek-
cie zabawności, jak i moralności. Jedynie dowcip-egzemplarz może stać się 
przedmiotem tego rodzaju ocen. Wyraźnie stwierdza, że „jedynie egzemplarze 
humoru mogą być uznane za moralne lub niemoralne, w zależności od kontek-
stu i intencji, co więcej, jedynie egzemplarze humoru mogą być zabawne lub 
nie”25. Z tego względu nawet jeśli dowcip lub inny rodzaj humoru charaktery-
zuje się wewnętrzną strukturą sprzyjającą wywołaniu rozbawienia, to realizacja 
tego potencjału zależeć będzie od kontekstu i intencji. Konkluzja ta wydaje się 
współgrać z dominującym kierunkiem rozwoju teorii humoru. Przykładem może 
być debata na temat humoru i poprawności politycznej, w której wzięli udział 
czołowi współcześni badacze humoru z różnych dziedzin, opublikowana w naj-
ważniejszym interdyscyplinarnym czasopiśmie zajmującym się tą tematyką. Na 
przykład Morreall proponuje w niej coś podobnego do Carrollowskich typów 
i egzemplarzy, kiedy stwierdza, że tekst dowcipu nie podlega ocenie moralnej 
jako taki, a jedynie konkretne przypadki jego publicznej prezentacji, czy to 
ustnej czy pisemnej. W podobnym duchu wypowiada się Attardo, konstatując, 
że „nie istnieją rasistowskie dowcipy, a jedynie ich rasistowscy opowiadacze/
słuchacze”26. O ile mogę zgodzić się co do moralnej neutralności dowcipów-ty-
pów (czy innych przejawów humoru w ich nieskonkretyzowanej wersji), o tyle 
nie jestem przekonana co do tego, czy ta sama zasada działa, jeśli chodzi o ich 
zabawność, do czego jeszcze później wrócę.

Warto zestawić tu poglądy Carrolla z, wydawałby się, podobną argumentacją 
Conolly’ego i Haydara. Opowiadają się oni za amoralizmem – czyli poglądem 
mówiącym, że żart nie podlega w ogóle ocenie moralnej, ponieważ stanowi 
sferę, w której moralność zostaje niejako zawieszona, podobnie jak w okresie 
karnawału. Co ciekawe, formułują argumentację w duchu Carrollowskiej teorii 
mówiącej, że stereotyp (najczęściej negatywny) musi istnieć, musimy go znać 
i musimy go zastosować w odbiorze dowcipu. Jednakże, jak podkreślają, ste-
reotyp ten „nie musi koniecznie być prawdziwy, co więcej, ani opowiadający 
ani słuchający nie muszą koniecznie wierzyć, że jest on prawdą”27. Opowiadanie 
dowcipów na dany temat nie mówi nam nic o faktycznych przekonaniach czy 
postawach opowiadającego.

Problem z ich argumentacją polega jednak na proponowanym przez nich 
podziale na dowcipy i nie-dowcipy. Kryterium tego podziału lokują bowiem 

24 B. Gaut, Just Joking: The Ethics and Aesthetics of Humor, „Philosophy and Literature” 1998, 
Vol. 22, No. 1, s. 53.

25 N. Carroll, Humour (2014), s. 90, 115.
26 S. Attardo [w:] P. Lewis (red.), Debate. Humor and Political Correctness, „Humor – International 

Journal of Humor Research” iss. 4, 1997, Vol. 10, s. 467-468.
27 O. Connoly, B. Haydar, The Good, the Bad and The Funny, „The Monist” 2005, Vol. 88, No. 1, s. 122.
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w intencji opowiadającego dowcip: tego, czy faktycznie reprezentuje postawę 
wyrażoną w dowcipie, czy nie. Innymi słowy, ten sam zestaw słów może być 
dowcipem, jeżeli opowiadający traktuje to jako zabawę, nie będzie zaś dowcipem, 
jeżeli opowiadający wyraża za jego pomocą swoje poglądy. Wydaje się jednak, że 
tego rodzaju argumentacja popada w „błędne koło”. Dowcipy nie są traktowane 
jako jednostki językowe w jakimkolwiek materialnym czy strukturalnym sensie, 
a definiowane jedynie poprzez intencję mówiącego, która, z kolei, zgodnie z ich 
własną argumentacją jest niemożliwa do odkrycia, ponieważ opowiadanie dow-
cipu opartego na negatywnych stereotypach nie stanowi wskaźnika przekonań 
opowiadającego. Ostatecznie dochodzą do wniosku, że wszelkie dowcipy, przez 
które rozumieją wypowiedzi w trybie niepowagi, właśnie ze względu na swoją 
niepowagę stanowią obszar poza moralnością, czyli opowiadają się za amora-
lizmem w sporze o moralną ocenę dowcipów. Wydaje się jednak, że ze względu 
na „błędne koło” w odróżnianiu dowcipów od nie-dowcipów (wypowiedzi humo-
rystycznych od nie-humorystycznych) konkluzja ta jest nie do utrzymania. Z tego 
samego względu nie przekonuje odrzucenie przez nich podziału na dowcip-typ 
i dowcip-egzemplarz, jeśli bowiem nie ma jasnego kryterium dowcipu, to również 
nie ma podstaw do zasadnej krytyki podejścia Carrolla.

Kolejnym interesującym aspektem teorii dowcipu proponowanej przez 
Carrolla, obok podziału na dowcipy-typy i dowcipy-egzemplarze, jest postulat 
niejednoznaczności dowcipów, który po raz pierwszy pojawia się w polemice 
z de Sousą, a następnie zostaje rozwinięty i włączany w jego ogólną teorię 
dowcipu. Przypomnijmy, że w koncepcji Carrolla ocenie nie podlega dowcip-typ, 
czyli swoisty skrypt, przepis czy też potencjał czekający na swoją realizację, 
inscenizację czy konkretyzację, sam w sobie nie podlega ocenie moralnej, jego 
wartość moralna zależy bowiem od kontekstu i  intencji uczestników. Carroll 
utrzymuje, że sama struktura wewnętrzna dowcipu nie jest prosta, pozwala 
na rozmaitość reakcji, nie tyle w sensie moralnym, co raczej z punktu widzenia 
najbardziej podstawowej intuicyjnej interpretacji odbiorcy zależnej od jego 
indywidualnej wiedzy i systemu wartości.

W książce The Rationality of Emotion Ronald de Sousa podaje przykład żartu, 
który jego zdaniem może wydać się zabawny jedynie osobie, która akceptuje 
przekonanie, że każda kobieta skrycie marzy o gwałcie. Dowcip brzmiał: „M. 
visits the hockey team. When she emerges she complains that she has been 
gang-raped. Wishful thinking” („Pani M. odwiedza drużynę hokeistów. Kiedy 
od nich wychodzi, skarży się, że padła ofiarą gwałtu zbiorowego. Pobożne 
życzenia”). Opisuje następnie dyskusję z domniemanym autorem tej anegdoty, 
który utrzymywał, że przedmiotem żartu nie jest gwałt, tylko znana w środo-
wisku swoboda seksualna pani M. Jednak nawet w tym wypadku, utrzymuje 
de Sousa, za zabawny może uznać ten żart jedynie ktoś, kto uważa gwałt po 
prostu za jedną z form stosunku seksualnego. Nawet jeśli przyjmujemy jako 
słuchacze taką postawę jedynie na potrzeby danego żartu, to i tak jesteśmy 
w tym momencie seksistami i tylko jako tacy możemy uznać go za zabawny. Nie 
ma tu miejsca na coś takiego, jak „śmiech hipotetyczny”28. Carroll podejmuje 

28 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, MIT Press, Cambridge, Mass. 1987, s. 290.
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polemikę z tym podejściem, zarzucając de Sousie niedopuszczenie możliwości 
innej interpretacji cytowanego żartu niż seksistowska, tymczasem jego własna 
interpretacja była zupełnie inna. Sądził, że dotyczy on niezwiązanej z płcią 
hipokryzji29. Zdaniem Carrolla, niejednoznaczność interpretacji tego dowcipu 
stanowi ilustrację tezy, że dowcipy nie są może w pełni otwartymi tekstami, 
lecz niemal zawsze dopuszczają one więcej niż jedną interpretację.

Doświadczyłam podobnej ambiwalencji w konfrontacji z dowcipem, który 
pojawił się jako przykład dowcipu jednoznacznie rasistowskiego we wspomnianej 
wcześniej debacie na temat humoru i poprawności politycznej opublikowanej 
w Humor – International Journal of Humor Research. Dowcip brzmiał nastę-
pująco: „Q: How do you call a Negro with a Ph.D.? A: Nigger” („P: Jak nazywa 
się czarny z doktoratem? O: Czarnuch”). Przytoczył go Elliott Oring w celu 
zademonstrowania niejednoznaczności humoru i znaczenia kontekstu w oma-
wianiu i ocenianiu tekstów humorystycznych. Zaproponował co najmniej dwie 
możliwe interpretacje tego dowcipu: rasistowską i antyrasistowską, w której 
dowcip ten stanowi satyryczny, krytyczny komentarz na temat rasistowskiego 
społeczeństwa30. Kiedy wcześniej spotkałam się z tym przykładem w innym 
tekście, w sposób automatyczny, intuicyjny zinterpretowałam go jako antyra-
sistowski komentarz ośmieszający ludzi, którzy nie są w stanie przezwyciężyć 
swoich uprzedzeń i zobaczyć coś innego niż kolor skóry, chociaż po namyśle 
potrafiłam również dostrzec możliwą interpretację rasistowską. Ku mojemu 
zaskoczeniu okazało się, że kilkoro znanych badaczy humoru zareagowało dość 
ostro na ten dowcip jako jednoznacznie rasistowski. Na przykład Charles Gruner 
stwierdził: „Ten dowcip jest ‘zabawny’, ponieważ agresywnie atakuje czarnych”31, 
a Lawrence Mintz poparł tę interpretację, choć odwoływał się jedynie do swo-
ich osobistych intuicji. Elaine B. Safer uznała, że rasistowski przekaz dowcipu 
jest oczywisty, więc może on śmieszyć jedynie rasistów32. Wydaje się zatem, że 
teza Carrolla o właściwej nawet dowcipom-typom ambiwalencji jest słuszna, 
a intuicyjne interpretacje w znaczniej mierze zależą od naszych doświadczeń, 
wiedzy i systemów wartości.

Skąd słonie w tytule, czyli teoria dowcipu po raz trzeci

Cytowana wyżej debata odbyła się na łamach poważnego czasopisma akade-
mickiego, jednak jej przebieg i ton był stosunkowo nieformalny. Oto przykład 
zderzających się ze sobą akademickich interpretacji tych samych dowcipów.

Dundes i Abrahams badają humor jako formę „niegroźnej agresji”33 pozwa-
lającej społeczeństwu na zmniejszenie lęku za pomocą ośmieszenia sytuacji 
budzących lęk. Co ciekawe, twierdzą, że humor wypełnia tę funkcję jeszcze 

29 Por. N. Carroll, Art in Three Dimensions, s. 410-411.
30 Por. E. Oring, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 462 .
31 Ch. Gruner, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 465 .
32 Por. E. B. Safer, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 508 .
33 A. Dundes, Cracking jokes: Studies of sick humor cycles & stereotypes, Ten Speed Press, Berkeley 

1987, s . 43 .
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skuteczniej, gdy faktyczny obiekt agresji jest ukryty34. Ilustrację ich tezy stanowi 
analiza popularnego w latach sześćdziesiątych XX w. cyklu dowcipów o sło-
niach. Rozróżniają dwa rodzaje dowcipów o słoniach: te, w których słoń jest 
protagonistą, ogromnym, agresywnym, o wyolbrzymionej potencji seksualnej, 
oraz te, w których słoń jest antagonistą, ofiarą zniewieściałości (kastracji, femi-
nizacji). Zgodnie z ich interpretacją popularność dowcipów o słoniach zbiegła 
się w czasie z emancypacją czarnych, obraz słonia w tym cyklu dowcipów sta-
nowił „odbicie amerykańskiego czarnego w oczach białych, a ich domaganie się 
przez czarnych uznania w sferze politycznej i społecznej ponownie aktywowało 
w nich pierwotne lęki”35. Badacze dostrzegli daleko idące podobieństwa pomię-
dzy obrazem słonia w dowcipach a popularnym „białym” obrazem czarnego 
mężczyzny, takie jak skojarzenia z dżunglą, wiszeniem na drzewach, dzikością, 
a także domniemanymi ponadwymiarowymi genitaliami i potencją seksualną. 
Co ciekawe, tematem wielu dowcipów o słoniach jest wprost kolor. Wydaje 
się zresztą, że Dundes miał szczególną inklinację do kierowania swoich analiz 
w stronę odsłaniania ukrytego w dowcipach rasizmu, ponieważ dostrzegł go 
również w popularnej serii dowcipów o żabie z szerokim pyskiem. Jego zdaniem 
te dowcipy „są tak naprawdę o stosunku białych do specyficznych wzorców 
wymowy u czarnych”36, czego dowodzić ma powiązanie problemów, jakie 
czarni mają z wymową, z ich mięsistymi i szerokimi ustami. Nawiasem mówiąc, 
oba teksty były pierwotnie opublikowane w latach sześćdziesiątych i powinny 
być czytane w kontekście tego, co wówczas uznawane było za akceptowalne, 
jednak kiedy czytam je dzisiaj, odnoszę wrażenie, że to same interpretacje mają 
w sobie rasistowski podtekst.

Kilka lat po publikacji artykułu Dundesa i Abrahamsa na temat dowcipów 
o słoniach Elliott Oring wykorzystał go jako przykład tego, jak nie należy inter-
pretować dowcipów, kierując się z góry przyjętym zestawem przekonań na ich 
temat. Pokazał, że wnioski Dundesa i Abrahamsa wynikają nie tyle z samych 
dowcipów, ile raczej z podejścia do nich z przekonaniem, że stanowią formę 
agresji bądź też wyrażają negatywne nastawienie do jakiejś grupy i tym samym 
zadaniem interpretatora staje się jedynie znalezienie „rzeczywistego” obiektu 
tej agresji. Tymczasem dowcipy o słoniach równie dobrze, a zdaniem Oringa 
właściwie nawet lepiej, można zinterpretować jako zabawę z tradycyjnymi za-
sadami i konwencjami dowcipkowania, parodię dowcipów o strukturze pytania 
i odpowiedzi (meta-dowcipów, jak nazwałby je Carroll). Ich szczególną popular-
ność w właśnie w latach sześćdziesiątych trafniej można wyjaśnić w kontekście 
panującego wówczas ducha kontrkultury37.

Odniosę się pokrótce do jeszcze jednego przykładu: cyklu dowcipów o mar-
twym dziecku. Według Dundesa pojawianie się i popularność cyklu dowcipów 
o martwym dziecku stanowiło reakcję na rewolucję seksualną, dostępność 
środków antykoncepcyjnych i aborcji. W odróżnieniu od słoni i żab o szerokim 
pysku, które stanowiły jedynie narzędzia ukrywania rzeczywistych obiektów 

34 Por. tamże, s. 44.
35 Tamże, s. 51.
36 Tamże, s. 58.
37 Por. E. Oring, Jokes and Their Relations .
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agresji, martwe dzieci są w tych dowcipach dosłownie martwymi dziećmi, któ-
re są dehumanizowane i usuwane za pomocą ostrych narzędzi, plastikowych 
toreb i młynków do rozdrabiania odpadów, a dowcipy te stanowią sposób na 
radzenie sobie z poczuciem winy wywołanym przez oddzielenie seksu od pro-
kreacji38. Odniesienie do dowcipów o martwych dzieciach pojawia się również 
w książce Carrolla poświęconej w całości humorowi, wedle jego interpretacji 
chodzi w nich jednak o coś zupełnie innego, a nawet przeciwnego. Czarny 
humor w postaci dowcipów o martwym dziecku nie miał stanowić narzędzia 
radzenia sobie z wyrzutami sumienia, jego zadaniem było raczej ośmieszenie 
moralistów, świętoszkowatych, purytańskich i ponurych39.

Nie jestem pewna, czy ktokolwiek byłby w stanie jednoznacznie udowodnić, 
o czym „tak naprawdę” są dowcipy, o których była mowa w tym paragrafie. 
Jeśli wątpliwości te są uzasadnione, to teza Carrolla o charakteryzującej dow-
cipy niejednoznaczności również wydaje się słuszna, a tym samym również 
jego przekonanie o niemożliwości jednoznacznej oceny moralnej dowcipów 
na podstawie samej ich treści (dowcipu-typu).

Ale to tylko fikcja!, czyli kilka wątpliwości

Kiedy Carroll rozważa potencjalną niemoralność dowcipów lub krzywdę, którą 
mogą wyrządzić, często odwołuje się do argumentu, że są one jedynie fikcyjny-
mi opowieściami: „mamy do czynienia z gatunkiem fikcji, w którym blondynka 
jest postacią wyobrażoną i stanowi konwencję narracyjną”40. Nie jestem jednak 
przekonana co do stopnia, w jakim fikcjonalność tego gatunku można potrak-
tować jako wystarczający lub przekonujący argument przeciw niemoralności lub 
potencjalnej szkodliwości humoru. Nawet jeśli faktycznie uznamy, że stereoty-
py, na których oparte są dowcipy, to jedynie konwencje społeczne, nie wynika 
z tego, że są one nieszkodliwe. Wymyślone postacie mogą potencjalnie wpływać 
na zachowania. Carroll nie wierzy, że reakcje na istoty fikcyjne odzwierciedlają 
nasze faktyczne przekonania, jest to jednak opinia, która – moim zdaniem – jest 
otwarta na dalsze badania i dyskusję. Ludzkie emocje i działania są powiązane 
z systemami wartości. Niezależnie od tego, czy oceniamy zachowania i postawy 
faktycznych czy fikcyjnych postaci, odwołujemy się do wartości. Można, oczywi-
ście, podać przykłady fikcyjnych postaci, których losy śledzimy z przyjemnością 
i zaangażowaniem, a jednocześnie ich zachowania i postawy są całkowicie 
sprzeczne z naszym systemem wartości. Wydaje mi się jednak, że w większości 
takich wypadków nie ma sprzeczności z systemem wartości na poziomie głębokim. 
Często przywoływanym przykładem jest Dexter, bohater serialu o seryjnym mor-
dercy: sprzyjamy mu w serialu, choć nie chcielibyśmy, żeby w prawdziwym życiu 
chodził na wolności. Jednak Dexter jednocześnie ma własny „kodeks”, zgodnie 
z którym zabija jedynie osoby winne przestępstw, wymykające się formalnemu 
systemowi sprawiedliwości. W istocie, choć Dexter nie kieruje się wolą naprawy 

38 Por. A. Dundes, Cracking jokes…, s. 4-11.
39 Por. N. Carroll, Humour (2014), s. 114, w wyd. polskim s. 118.
40 N. Carroll, Art in Three Dimensions, s . 412 .
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świata, a realizuje swoje mordercze instynkty, zaryzykowałabym stwierdzenie, 
że jego działania nie są na poziomie głębokim sprzeczne z systemem wartości 
reprezentowanym przez większość widzów. Ostatecznie nawet jeśli Carroll słusznie 
klasyfikuje dowcipy jako gatunek fikcji, a my faktycznie odmiennie reagujemy na 
postacie fikcyjne i rzeczywiste osoby, nie stanowi to wystarczającego wsparcia 
dla konkluzji, że fikcja jest nieszkodliwa. Gwoli ścisłości, Carroll nigdzie nie stawia 
takiej silnej tezy, jednak w kilku polemikach posługuje się argumentem „z fikcji”.

Inną kwestią, wartą zastanowienia, jest argument polegający na testowaniu 
zabawności dowcipu, niezależnie od jego obiektu, za pomocą podstawiania inne-
go obiektu. Krytykując immoralizm, Carroll omawia dowcip, w którym na odległej 
planecie kanibale jedzą ludzkie mózgi, a my, żeby go zrozumieć, musimy uznać 
jedzenie ludzkich mózgów za dopuszczalne41. Nie sądzę jednak, by dowcip o ka-
nibalach stanowił dobry przykład do analizy z perspektywy immoralizmu. Kaniba-
lizm nie stanowi rzeczywistego problemu społecznego, a pozycja społeczna osób, 
których mózgi są w dowcipie sprzedawane na potrzeby przyjemności kulinarnych, 
jest raczej wysoka. Dowcip o nierealnym problemie i ośmieszająca stereotypizacja 
uprzywilejowanych zawodów nie przyczynia się do żadnej krzywdy. Gdybyśmy 
jednak zastąpili te uprzywilejowane zawody na przykład dyskryminowanymi 
rasami, być może dowcip stałby się rasistowski, ale czy wciąż byłby śmieszny? 
Z tego samego powodu niektóre dowcipy bazujące na stereotypach etnicznych, 
rasowych czy płciowych przestaną śmieszyć, jeśli zastąpimy obiekt ośmieszenia 
innym, np. Marsjanami, co sugerowałoby, że negatywny, szkodliwy stereotyp jest 
ich immanentnym elementem, a tym samym podlegałby ocenie już na poziomie 
dowcipu-typu. Ted Cohen wskazywał na dwa rodzaje dowcipów etnicznych. Po 
pierwsze takie, w których etniczność (rasa, zawód, religia czy inny aspekt) nie ma 
ścisłego związku z rozumieniem dowcipu i może zostać zastąpiona jakąkolwiek 
inną, np. wspomnianymi Marsjanami. W tej kategorii mieści się większość tzw. 
moron jokes, czyli dowcipów o idiotach, których rolę mogą grać w danym skrypcie 
równie dobrze blondynki, jak i policjanci. Są jednak również dowcipy, w których 
dana cecha, np. etniczność czy płeć, jest kluczowa dla zrozumienia dowcipu, 
a żeby miał on dla odbiorców sens, muszą oni znać stereotyp, na którym dowcip 
bazuje42. Sądzę, że to ważne rozróżnienie, o którym powinniśmy pamiętać, kiedy 
rozważamy moralne aspekty obraźliwych dowcipów, nie tylko etnicznych, lecz także 
skierowanych na jakąkolwiek grupę, szczególnie zaś kiedy chodzi o grupę dyskry-
minowaną. Omawiając kwestie dotyczące relacji między dowcipami i moralnością, 
Cohen przytacza dowcip, który szczególnie go zaniepokoił: „Jak przechodzień 
powstrzymał grupę czarnych mężczyzn od popełnienia gwałtu zbiorowego? Rzu-
cił im piłkę do koszykówki”. Przykład ten stanowi, jak sądzę, wymowną ilustrację 
słuszności moich wątpliwości dotyczących tego, czy fikcjonalność i dystansowanie 
się od treści dowcipu przez zastępowanie czarnych mężczyzn Marsjanami stanowi 
użyteczny instrument sprawiający, że przestają one być obraźliwe (i tym samym 
można powiedzieć przedstawicielowi obrażonej grupy: „To tylko dowcip, miej 
trochę dystansu”). Dowcip ten opowiedziany o Marsjanach będzie po prostu bez 

41 Por. N. Carroll, Humor, s . 113 .
42 Por. T. Cohen, Jokes: Philosophical Thoughts On Joking Matters, University of Chicago Press, 

Chicago 1999, s. 72.
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sensu, czyli nie będzie nawet potencjalnie zabawny (jeśli w ogóle ktoś uznaje go 
w przytoczonej postaci za zabawny, a Cohen, choć oburzony, wydaje się jednak 
uznawać go za zabawny), ponieważ bez uprzedniego uruchomienia stereotypu 
czarnego mężczyzny jako osoby, której nieopanowane żądze seksualne przewyż-
sza jedynie miłość do koszykówki, staje się niezrozumiały. No, chyba że podążymy 
śladem Dundesa i gdzieś w głębi duszy będziemy wiedzieć, że ten dowcip w istocie 
nie jest o Marsjanach, tylko o czarnych mężczyznach, ponieważ zaprezentowany 
w nim obraz Marsjan wskazuje na niezwykłe podobieństwa do stereotypowych 
wyobrażeń na temat czarnych mężczyzn.

Zakończenie

Carroll proponuje zatem amoralizm jako najbardziej uzasadnioną postawę wobec 
dowcipów-typów, co jestem skłonna zaakceptować, choć nie bezwyjątkowo. Carroll 
nie przekonuje mnie jednak w kwestii neutralności dowcipów-typów w aspekcie 
ich zabawności. Nawet dowcip-typ musi mieć wewnętrzny potencjał bycia za-
bawnym, chociaż realizowany on jest w konkretnych egzemplarzach, z konkretną 
intencją i w określonych okolicznościach. Aspekt moralny może wypadać poza ten 
zakres, nie jest bowiem wbudowany w wewnętrzną strukturę dowcipu tak, jak 
potencjał zabawności. Sądzę, że przytoczone w tekście przykłady niejednoznacz-
nych interpretacji tych samych dowcipów wspierają tezę o neutralności moralnej 
dowcipów-typów. Dowcipy o słoniach, jeśli faktycznie są w istocie o czarnych męż-
czyznach, jak chciałby Dundes, mogą zostać odebrane jako moralnie oburzające. 
Jeśli jednak odczytamy je za Oringiem jako zabawę z konwencją, meta-dowcipy 
w rozumieniu Carrolla, okazują się moralnie neutralne. W obu wypadkach mogą 
być zabawne. W obu wypadkach ocena moralna zależy jednak od ich odczytania 
czy realizacji, jednak potencjał zabawności jest już wbudowany w ich strukturę, 
a zatem dowcipy-typy, o ile są neutralne moralnie, to nie pod względem potencjału 
zabawności. Jeśli bowiem potencjał ten jest zawarty w wewnętrznej strukturze 
dowcipu, to może zostać zrealizowany bądź nie, jeśli jednak go nie ma, każda 
realizacja dowcipu – czyli jego egzemplarz – będzie nieudana.

Rozwijając tezę o wewnętrznej niejednoznaczności humoru-typu i możliwości 
realizacji go w rozmaitym celu i z różnymi intencjami, Carroll na koniec swoich 
rozważań o moralnych aspektach dowcipów proponuje rozwiązanie praktyczne: 
„powstrzymajmy się od żartowania kosztem takich [dyskryminowanych] grup, 
ponieważ nie możemy być pewni, czy przypadkiem nie przyczyniamy się do nie-
nawiści wobec nich lub co najmniej obojętności na ich los – zarówno w naszych 
własnych sercach, jak i w sercach odbiorców naszych żartów”43. Z tym bym się 
zgodziła. Skoro nie ma jednoznacznych dowodów na to, że dowcipkowanie 
z grup dyskryminowanych przyczynia się do pogorszenia ich sytuacji, jak również 
na to, że takiego efektu nie ma, powinniśmy zachować ostrożność. Możemy 
docenić wyszukaną, zabawną strukturę dowcipu opartego na negatywnym 
stereotypie grupy dyskryminowanej i opowiedzianego wyłącznie po to, abyśmy 

43 N. Carroll, Humor, s . 122 .
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poczuli się tą wyszukaną strukturą rozbawieni, a nie z intencją szkodzenia tej 
grupie. Jeśli jednak mamy do dyspozycji całą gamę dowcipów na inne tematy, 
którymi raczej nikomu nie zaszkodzimy, nawet nieświadomie, to może warto 
czerpać z obfitych zasobów humoru nieuderzających w grupy, co do których 
mamy, ze względu na dyskryminację, moralne zobowiązania. Grupy uprzy-
wilejowane, choćby prawnicy i bankierzy, o których jest sporo czasem nawet 
dość okrutnych dowcipów, mają wystarczająco mocną pozycję, by można im 
tego rodzaju żartami zaszkodzić. Naśmiewanie się z grup dyskryminowanych 
może choćby potencjalnie przyczynić się do pomniejszania i ufikcyjnienia ich 
rzeczywistych problemów, a bazowanie na negatywnych stereotypach może 
zwiększać niechęć społeczną do nich, a tym samym do niesienia im pomocy.

Jednocześnie jednak wydaje mi się, że Cohen ma rację, pisząc, że jest to 
kwestia osobistego wyboru i wrażliwości, której nie można regulować w postaci 
bezwyjątkowego prawa ogólnego. Zauważa on, że choć czasem możemy mieć 
poczucie, że dany dowcip jest moralnie i emocjonalnie niepokojący, trudno nam 
jednoznacznie ustalić, dlaczego tak się dzieje i uzasadnić, co dokładnie w nim 
jest niemoralnego. Nawet jeśli udałoby nam się to ustalić, trzeba jeszcze sfor-
mułować przekonująco uzasadnienie dla dalszego twierdzenia, że nie należy 
się wobec tego śmiać, co nie jest łatwe. Jednym z powodów jest argument 
„z fikcyjności”, który przerzuca dowcip poza ramy pytania o prawdziwość, nie 
ma więc sensu zastanawiać się nad społeczną nośnością danego lub jego zgod-
nością z faktycznymi cechami danej grupy, ponieważ dowcipy nie opowiadają 
o tym, co się naprawdę wydarzyło ani jak się naprawdę rzeczy mają. Z tego zaś 
względu są również poza sferą moralności. Jak już wcześniej wspominałam, nie 
uważam argumentu „z fikcyjności” za wystarczający do uzasadnienia tezy o tym, 
że dowcipy nie podlegają ocenie moralnej. Cohen jednak rozwija ten argument 
w kontekście przytoczonego wyżej dowcipu o piłce do koszykówki – dowcipu, 
który był w jego odczuciu jednocześnie odrażający i śmieszny. Najpierw roześmiał 
się, ponieważ dowcip „zadziałał”, a potem uświadomił sobie, dlaczego „zadziałał” 
– bo uruchomił stereotyp czarnego mężczyzny. Chociaż sam nie podzielał wiary 
w ten stereotyp, był świadomy sposobu, w jaki powszechnie myśli się o czarnych 
mężczyznach. Samo to sprawiło, że poczuł się niekomfortowo44. Jednakże – i to 
wydaje mi się istotnym elementem argumentacji Cohena – ta odraza moralna 
jest kwestią osobistej wrażliwości i nie ma tu roszczenia do uniwersalności. Nie 
powinno się, twierdzi Cohen, przekładać osobistego dyskomfortu na postulaty 
moralne czy prawne. Można natomiast odczuć lub wyrazić osobistą dezaproba-
tę, a także omijać ludzi, którzy opowiadają takie dowcipy, aby uniknąć poczucia 
dyskomfortu. Zdaniem Cohena, nie czyni to jednak dowcipu nieśmiesznym, 
a jedynie czyni osobę czującą dyskomfort ślepą na jego potencjalną zabawność 
z innych, poza-strukturalnych względów. Carroll stwierdza coś podobnego, po-
sługując się koncepcją „oporu wyobrażeniowego”, pojawiającego się w sytuacji, 
gdy niemoralność świata przedstawionego w dowcipie sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie uznać go za zabawnego, nawet jeśli go „złapaliśmy”45. Jednak, jak 

44 Por. T. Cohen, Jokes, s . 79 .
45 N. Carroll, Humour (2014), s. 113, wyd. polskie s. 119 (tłumacz polski przełożył imaginative 

resistance jako „mechanizm obronny wyobraźni”).
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zauważa Carroll, brak reakcji w postaci śmiechu nie oznacza, że nie uważamy 
dowcipu za śmieszny, mogą nami bowiem kierować inne powody, dla których po 
prostu nie okazujemy otwarcie rozbawienia. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że 
ta konkretna realizacja dowcipu-typu (a nawet sam typ) nie jest śmieszna, lecz 
coś innego sprawia, że nie umiemy lub nie chcemy doświadczyć rozbawienia.
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