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Łukasz Bukowiecki

Strike i ludzie. Dlaczego gramy w kręgle?
Kręgle w kulturze – kultura w kręglach

„Powszechnie uważa się, że kręgle 
po piłce nożnej są najbardziej popularną grą 
na świecie”1 – piszą Grzegorz Cwojdziński 
i Andrzej Łoszyk w książce Kręglarstwo – 
poradnik metodyczny. Z pozycji kulturalizmu 
nie można przejść obojętnie wobec tak 
uniwersalistycznego i zarazem europocen-
trycznego stanowiska, niemniej po dodaniu 
zastrzeżenia, że w cytowanym zdaniu chodzi 
o przekonanie „powszechne” jedynie w tzw. 
zachodnim kręgu kulturowym, gdzie „świat” 
znaczy mniej więcej tyle, co „bogata Północ”, 
obserwacja Cwojdzińskiego i Łoszyka staje 
się poznawczo inspirująca.

Humanistom omijającym kręgielnie 
szerokim łukiem kręgle kojarzą się one głów-
nie, jeśli nie wyłącznie, ze słynną książką 
Roberta D. Putnama Bowling Alone, która 
ostatnio doczekała się wreszcie polskiego 
tłumaczenia. Samotna gra w kręgle to jednak 
praca przede wszystkim o upadku (i odrodze-
niu) ducha obywatelskiej wspólnoty w USA, 
w najmniejszym zaś stopniu o kręglach. 
Chwytliwy tytuł należy więc rozumieć me-
taforycznie, w dwojakim zresztą sensie. Po 
pierwsze, Putnam bada kapitał społeczny, 
a nie kręgielnianych outsiderów. W ponad 
ośmiusetstronicowym tomie doliczyłem się 
zaledwie czterech stron poświęconych rze-
czywiście kręglom! Spadek popularności 

rozgrywek ligowych w kręgle przedstawiony 
jest na nich jako przykład upadku wspólnot 
lokalnych („form kapitału społecznego”) 
w Stanach Zjednoczonych w ogóle. Po dru-
gie, sam Putnam przyznaje: 

Mówiąc precyzyjnie, tylko licentia poeti-
ca pozwala mi opisywać graczy nieligo-
wych jako „grających samotnie”. Każdy 
spostrzegawczy obserwator odwie-
dzając swoją lokalną kręgielnię może 
stwierdzić, że osoby grające w grupach 
nieformalnych przeważają liczebnie nad 
grającymi w pojedynkę2.

Dalej zaś pisze: „utrzymanie się 
w ostatnich latach liczby osób grających 
w kręgle na mniej więcej stałym poziomie 
stanowi wyjątek na tle ogólnego zaniku więzi 
nieformalnych”3. Innymi słowy, tytuł słynnego 
dzieła Putnama okazuje się nieporozumie-
niem: nie dość, że książka zasadniczo oczy-
wiście nie jest o grze w kręgle, to jeszcze 
pojawiający się w niej przykład kręgli tylko 
w ograniczonym stopniu wpisuje się w formu-
łowaną w niej diagnozę społeczną.

Putnam analizuje kondycję społe-
czeństwa obywatelskiego w Ameryce, ale 
ekspertem od kręgli nie jest. Mimo usilnych 
starań, nie udało mi się odszukać jakiejkol-

1 G. Cwojdziński, A. Łoszyk, Kręglarstwo – poradnik metodyczny, Warszawa 2004, s. 8.
2 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 
przeł. P. Sadura i S. Szymański, przedm. opatrzył M. Ziółkowski, Warszawa 2008, s. 192-193.
3 Tamże, s. 193.
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wiek sensownej publikacji założycielskiej, na 
której ufundowane mogłyby być kolejne roz-
poznania i głębsze interpretacje dotyczące 
popularności kręgli w kulturze zachodniej. Ze 
względu na ten (zaskakujący zresztą) brak, 
niniejsza praca ma siłą rzeczy charakter 
pionierski, a jednocześnie, z powodu swojej 
ograniczonej objętości – przyczynkarski. 
Zapewne dalsze, pogłębione badania, o ile 
będą prowadzone, nie pozwolą utrzymać 
niektórych stawianych tu przeze mnie hipo-
tez: często śmiałych i kontrowersyjnych, nie-
kiedy idących bardzo daleko. Skoro jednak 
do tej pory kręglom jako takim nie przyjrzał 
się uważniej żaden (u)znany badacz kultury, 
musiałem (ale i mogłem) samodzielnie wy-
znaczyć granice pola obserwacji i refleksji, 
a także wybrać odpowiednią (czyli dla mnie 
użyteczną) metodologię: zadbać o możliwie 
najbardziej adekwatne narzędzia rozumienia 
i sprawny język opisu.

Choć w mojej pracy powołuję się – 
w sposób entymematyczny lub wprost – na 
różne prądy, szkoły, stanowiska i autorytety 
badawcze, zasadnicze narzędzia metodo-
logiczne zawdzięczam Rogerowi Caillois, 
który już ponad pół wieku temu (w 1958 
roku) niezwykle trafnie, moim zdaniem, 
zdefiniował grę/zabawę i zgrabnie skroił kla-
syfikację głównych kategorii tych aktywności 
(agon-alea-mimicry-ilinx jako typologia 
symetryczna wobec ciągu współzawodnic-
two-los-naśladowanie-oszołomienie)4 oraz 
sposobów bawienia się (oparta na zamęcie, 
bezładzie i zamieszaniu paidia oraz zwią-
zany z uporządkowaniem, dyscypliną i arbi-
tralnie przyjętymi konwencjami ludus)5. Co 
bardzo istotne, Caillois stał przy tym na sta-
nowisku, że „gry i zabawy dają świadectwo 
wartościom intelektualnym i moralnym danej 
kultury, przyczyniając się ponadto do ich 
precyzowania i rozjaśniania”6, co sprawia, 

że na podstawie ich analizy i interpretacji 
można odczytać i rozpoznać „charakter, ob-
licze, styl i system wartości”7 społeczeństw 
oraz „los kultur”8. 

Niniejsza praca to próba odpowiedzi 
na dwa zasadnicze pytania: po pierwsze, na 
czym polega i z czego wynika fenomen popu-
larności kręgli we współczesnej kulturze eu-
roamerykańskiej; po drugie, co gra w kręgle 
– wraz ze swoją proksemiką, prakseologią 
i etyką – mówi nam o tej kulturze. 

Wokół definicji kręgli

W swojej książce Roger Caillois 
wprost powołuje się na przykład kręgli dwu-
krotnie. Po raz pierwszy wspomina o nich 
przy definiowaniu gry i zabawy, gdy tłumaczy, 
że w wielu przypadkach gra i zabawa jest 
czynnością ujętą w normy, a ze względu na 
to – wyodrębnioną. Pisze wtedy tak: 

Ktoś, kto gra w szachy, w kręgle, w polo, 
w bakarata, przez sam fakt poddania się 
różnym regułom wydziela się z życia 
powszedniego, w którym nie występuje 
żadna działalność, jaką by te gry usi-
łowały naśladować. Dlatego w szachy, 
w kręgle, w polo, w bakarata gra się 
„serio”, nie „na niby”.9 

Kręgle pojawiają się w książce Caillois 
jeszcze raz: gdy francuski badacz ilustruje 
pokrewieństwo między mimicry a agonem. 
Dowiadujemy się wówczas, że widzowie 
rozmaitych zawodów 

nie poprzestają na tym, by głosem 
i gestem zachęcać swych faworytów – 
zapaśników bądź konie na torze – lecz 
naśladują zachowanie się ludzi czy 
koni, by im tym jakoś pomóc, jak gracz 

4 Por. R. Caillois, Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997, s. 23-33 i 41.
5 Por. tamże, s. 22, 33-40 i 54. 
6 Tamże, s. 33.
7 Tamże, s. 65.
8 Por. tamże, s. 40.
9 Tamże, s. 19.
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w kręgle, który nachyla się nieznacznie 
w kierunku, jaki chciałby nadać pchniętej 
przez siebie ciężkiej kuli. W tych warun-
kach, prócz widowiska, jakim są same 
zawody, wśród publiczności dochodzi 
do zawodów per procura, per mimicry, 
dublujących tamte prawdziwe, rozgry-
wające się na boisku czy na bieżni10.

Kręgle zostały tu, być może w sposób 
nie do końca przemyślany, wykorzystane 
jako przykład do karkołomnych porównań na 
„metapoziomie”: oto widownia jednego typu 
agonu ma zachowywać się wobec graczy 
tak, jak gracze innej formy agonu wobec 
przedmiotów, jakie wykorzystują do gry.

Analogia między zachowaniem pu-
bliczności na trybunach podczas widowiska 
sportowego a postawą grającego w kręgle 
po oddaniu rzutu nie jest dla mnie oczywi-
sta. Czy grający w kręgle faktycznie kibicują 
pchniętym przez siebie kulom na tej samej 
zasadzie, na jakiej kibice sportowi dopingują 
swoich ulubionych zawodników? Sądzę, że 
nie, ale przyjdzie jeszcze właściwy moment, 
aby to wyjaśnić.

Żeby jednak do tego dojść, musimy 
skupić się na samej definicji kręgli. Cwojdziń-
ski w książce Kręglarstwo – sport dla wszyst-
kich z 1978 roku (tak!), która notabene wraz 
z przywoływaną już pozycją Kręglarstwo 
– poradnik metodyczny wyczerpuje zgro-
madzony w zasobach Biblioteki Narodowej 
zbiór polskiego powojennego piśmiennictwa 
fachowego poświęconego omawianej tu 
grze, definiuje tytułowe „kręglarstwo” w na-
stępujący sposób:

Gra w kręgle polega na wyrzuceniu – 
z określonego miejsca, na torze o ściśle 
ustalonych wymiarach, w kierunku pola 
z kręglami – kuli o określonym wymiarze 
i ciężarze. Rzut powinien spowodować 
przewrócenie maksymalnej ilości kręgli 

ustawionych przy końcu toru na miejscu 
zwanym szachownicą. Kula podczas 
biegu na torze nie może obijać się 
o bandy, gdyż rzut taki, uznany za nie-
prawidłowy, zaliczany jest jako zerowy. 
Sposób oddawania rzutów i ich ilości 
określone są dla każdego typu toru 
odrębnymi przepisami. Ilość rzutów jest 
także różna w zależności od płci i wieku 
grających. Proste zasady gry i nieskom-
plikowana technika czynią grę dostępną 
dla wszystkich11.

Porównajmy tę niezwykle skonden-
sowaną definicję kręgli z konstytutywnymi 
cechami gry/zabawy wyróżnionymi i sformu-
łowanymi przez Rogera Caillois. Francuski 
badacz uznał je za czynności „dobrowolne”, 
„wyodrębnione”, „o niewiadomym wyniku”, 
„nieproduktywne”, „ujęte w reguły” i „fikcyj-
ne”, z zastrzeżeniem, że „dwie ostatnie cechy 
mają tendencję do wzajemnego wyłączania 
się”12. Większość tych kategorii, podobnie 
jak fakt, że kręgle są grą opartą na współza-
wodnictwie, została uznana w definicji Cwoj-
dzińskiego za oczywistą i milcząco przyjęta 
na zasadzie presupozycji czy entymematu. 
W samym tekście szczególnie rzucają się 
w oczy dwie cechy „kręglarstwa”: wyodręb-
nienie i ujęcie w normy („[...] z określonego 
miejsca, na torze o ściśle ustalonych wy-
miarach [...]”, „[...] sposób oddawania rzutów 
i ich ilości określone są dla każdego typu toru 
odrębnymi przepisami [...]”), czyli te same 
aspekty tej gry, na które zwrócił uwagę Cail-
lois, gdy pisał, że gra się w nie „serio”.

Kręgle a klasyfikacja gier i zabaw 
wg Rogera Caillois

Kręgle, „zamknięte w określonych 
z góry granicach czasowo-przestrzennych”13 
i „poddane konwencjom, które zawieszają 
zwykłe prawa i chwilowo wprowadzają nowe 

10 Tamże, s. 30.
11 G. Cwojdziński, Kręglarstwo – sport dla wszystkich, Warszawa 1978, s. 8.
12 R. Caillois, dz. cyt., s. 47, por. również rozdział „Definicja gry i zabawy”, strony 15-20, a zwłaszcza s. 20.
13 Tamże, s. 20.
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«ustawodawstwo», jedynie obowiązujące”14, 
wpisują się także w stworzoną przez Caillois 
typologię gier i zabaw.

Zasadniczo kręgle są z całą pewno-
ścią agonem, czyli typem zabawy opartym na 
rywalizacji, gdzie antagoniści walczą 

w warunkach sztucznie stworzonej rów-
ności szans, pozwalającej [...] [im] zmie-
rzyć się w sytuacji idealnej, dzięki której 
zyskana przewaga jest ściśle wymierna 
i niepodważalna [...] Zawodnik jest tu 
zdany na własne możliwości, musi dać 
z siebie wszystko, na co go stać, rów-
nocześnie zaś powinien postępować 
lojalnie, przestrzegając przyjętych wa-
runków; dzięki tej równości stworzonej 
przez warunki przewaga zwycięzcy nie 
podlega dyskusji. Agon odwołuje się 
wyłącznie do osobistych walorów i ma 
na celu ich ujawnienie15.

Jeśli jednak między charakterem agon 
i alea zachodzi dokładna symetria (w agon 
„uczestnik liczy tylko na siebie; w alea – na 
wszystko, tylko nie na siebie”16 i „są to dwie 
symetryczne metody zapewniania pełnej 
równowagi, absolutnej równości między 
zawodnikami”17), a w dodatku istnieje „cały 
wachlarz gier i zabaw kojarzących z różną 
miarą obie postawy”18, to w kręglach możemy 
doszukiwać się także pierwiastków aleato-
rycznych. Skoro zaś „wszelkie współzawod-
nictwo jest nieuchronnie widowiskiem”19, to 
kręgle być może przynależą również do gier/
zabaw typu mimicry. Co więcej, choć Caillois 
określa związek „reguły i oszołomienia” (ago-
nu i ilinx) jako „zakazany”20, można w tej z po-
zoru opartej wyłącznie na współzawodnictwie 
grze zauważyć także pewne elementy ilinx. 

Jakim rodzajem gry są zatem kręgle? Być 
może zależy to w jakimś stopniu od grających 
w nie ludzi.

Gracze, czyli kto jak gra 
i dlaczego?

Profesjonaliści traktują grę jako agon 
między sobą i za wszelką cenę starają się 
zachować zasady fair play, przyznając np. 
w czasie oficjalnych mistrzostw, zawodów 
czy turniejów tzw. handicapp – „fory” dla słab-
szych zawodników w postaci kilku punktów 
przewagi doliczonych do wyniku gry. Zgodnie 
z tym, co pisze Caillois 

równość szans wyjściowych jest w spo-
sób tak oczywisty podstawową zasadą 
gry, że w wypadku nierównej jakości 
grających pogarsza się szanse lepszego 
z nich, a więc niezależnie od pierwotnej 
zasadniczej równości szans wprowadza 
się jeszcze poprawkę proporcjonalną 
do domniemanego układu sił między 
partnerami21.

Profesjonaliści są skorzy także do 
nieustannego trenowania, kombinowania 
i kalkulowania. Często bawią się w sposób 
ludus, gdzie „grający dokonuje wysiłku i roz-
wija swój talent niezależnie od wyraźnego 
uczucia rywalizacji czy współzawodnictwa: 
walczy się z przeszkodą, nie zaś przeciwko 
jednemu czy kilku współzawodnikom”22.

Na co dzień nie potrzebują rywali, 
potrzebują jednak widzów. Profesjonalistów 
można rozpoznać po charakterystycznym 
stroju-kostiumie i atrybutach-fetyszach. Przy-
chodzą na kręgielnie w strojach sportowych, 
z własnym obuwiem do gry, z własnymi kulami 

14 Tamże.
15 Tamże, s. 23-24.
16 Tamże, s. 71.
17 Tamże, s. 73.
18 Tamże, s. 71.
19 Tamże, s. 71.
20 Por. tamże, s. 70. 
21 Tamże, s. 23.
22 Tamże, s. 35.
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i – obowiązkowo – z własnym ręcznikiem do 
wycierania i polerowania kuli między kolejny-
mi rzutami. Rzucają zaś gładko i elegancko, 
z płynnym rozbiegiem i bez wkładania palców 
w otwory kuli, co sprawia, że każdy rzut – ze 
standardowym w świecie proplayerów i nie-
osiągalnym dla zwykłych graczy podkręce-
niem – staje się prawdziwym widowiskiem. 
Dzięki tym wszystkim zewnętrznym oznakom 
prestiżu i fachowości profesjonaliści grają już 
nie tylko (a może wcale nie) w kręgle (agon), 
lecz także (a może wyłącznie) w dziwną grę 
społeczną z pozostałą częścią kręgielni, 
uprawiając prawdziwy teatr hierarchii (mi-
micry). Ich grą, mówiąc już może bardziej 
językiem Erica Berne’a niż Caillois, jest 

„zadzieranie nosa przed amatorami” 
i „robienie im lekcji prawdziwej gry”, zaś 
same kręgle schodzą na dalszy plan: „co 
się tyczy zawodowców [...] myślących 
o zdobyciu nagrody lub otrzymaniu róż-
nych form wynagrodzenia – jest jasne, 
że pod tym względem nie występują oni 
jako gracze, lecz po prostu jako ludzie 
pracy. Jeśli zdarza im się grać, to w ja-
kieś inne gry.”23

Częsta obecność na kręgielni trenu-
jącego w samotności profesjonalisty nazna-
czona jest jednak nie tylko „robieniem show 
wokół własnej osoby”, ale też „potencjal-
nością agonu” – oczekiwaniem „na lepszą 
rozrywkę, gdy przybycie partnerów pozwoli 
tę samotniczą przyjemność zamienić w za-
bawę-starcie”24.

Z moich wieloletnich obserwacji 
uczestniczących prowadzonych na war-
szawskich kręgielniach wynika, że kompletni 
amatorzy traktują grę w kręgle odwrotnie niż 
profesjonaliści. Od samego początku nie 
przestrzegają reguł, bo nie potrafią się do 
nich dostosować. Sukcesem dla nich nie jest 
uczciwe zdobycie największej liczby punk-
tów, lecz po prostu zbicie kręgli – wszelkimi 

możliwymi sposobami. Często rezygnują 
w ogóle z klasycznego, przepisowego rozbie-
gu, bo „gdy rzucam z miejsca, jest większa 
szansa, że trafię”. Błąd w naliczeniu punktów 
nie jest dla nich pretekstem do unieważnienia 
kolejki rzutów, lecz powodem do niepohamo-
wanej radości, wynikającej z przekonania 
o uśmiechu losu czy może, konkretniej, po-
czucia doświadczania przychylności tej niby 
bezdusznej maszyny do podliczania punk-
tów. Taka żywiołowa reakcja w stylu paidia 
– a patrząc z innej strony: gwałtowny parok-
syzm ilinx – towarzyszy także sytuacjom, gdy 
amatorzy odnoszą rzeczywiste sukcesy, jak 
np. zbicie w jednym rzucie wszystkich kręgli 
ustawionych na torze (tzw. strike) lub po 
prostu wygrana w grze (po dziesięciu kolej-
kach rzutów). Oczywiście, amatorzy reagują 
emocjonalnie również wtedy, gdy ponoszą 
sromotną porażkę i nie potrafią zrozumieć 
przyczyn swojej klęski.

Oszołomienie spowodowane wygraną 
wynika u amatora przede wszystkim stąd, że 
traktuje on swoją grę aleatorycznie: jako „[...] 
zwycięstwo [nie] nad przeciwnikiem, lecz nad 
losem”25. Rzut kulą jest dla niego równie nie-
przewidywalny, jak rzut monetą – żeby jakimś 
cudem wygrać, trzeba mieć „więcej szczę-
ścia niż rozumu”. „Bóg/los/fortuna/szczęście 
sprzyja mi, darzy mnie swoją łaską, skoro 
wygrałem bez jakiegokolwiek przygotowania 
do tej gry” – myśli amator. W wypadku prze-
granej nie godzi się z losem: z jednej strony 
boi się, że nieszczęścia mogą przenieść 
się na inne dziedziny jego życia; z drugiej, 
ekspresją swego smutku i żalu, próbuje być 
może skłonić siły wyższe do litości nad sobą. 
Amator wierzy w „partycypację mistyczną” 
różnych elementów świata w jakimś głęb-
szym porządku: wyniki z kręgielni mogą mieć 
wpływ na dalsze życie, a zawodnik podczas 
rzutu... może mieć wpływ na kulę także po 
wypuszczeniu jej z rąk. Tę chyba właśnie 
tendencję do „naśladowania pożądanych 
efektów”, jakże często występującą wśród 

23 Tamże, s. 17.
24 Tamże, s. 37.
25 Tamże, s. 25.
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graczy-amatorów, przedstawił Caillois, gdy 
pisał, że „gracz w kręgle [...] nachyla się 
nieznacznie w kierunku, jaki chciałby nadać 
pchniętej przez siebie ciężkiej kuli”26.

Dodajmy, że „amatorzy” nigdy nie 
grają sami. Przyjemność widzą w spędzaniu 
czasu wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi, 
a nie w pokonywaniu arbitralnie ustanowio-
nych przeszkód. Po prostu chcą się dobrze 
bawić i wspólnie spędzić wolny czas, bo 
„w grupie raźniej”.

Tak właśnie po sposobie gry (czy w ogó-
le: zachowania się na kręgielni) możemy 
rozpoznać typ „amatora” i „profesjonalisty”. 
Oczywiście obie te role mają charakter typów 
idealnych – konstruktów istotnych cech logicz-
nych, które mają ująć rzeczywistość w nawiasy 
i wyczulić nas na zasadnicze różnice w posta-
wach wobec kręgli. W praktyce większość gra-
czy sytuuje się – zarówno diachronicznie, jak 
i synchronicznie – pomiędzy tymi biegunami. 
Z jednej strony, kiedyś w przeszłości, przynaj-
mniej podczas pierwszej swojej gry w życiu, 
każdy gracz był „amatorem”, a kiedyś w przy-
szłości, przynajmniej w marzeniach, będzie 
„profesjonalistą”. Z drugiej strony, każdy amator 
ma w sobie coś z profesjonalisty, a każdy profe-
sjonalista jest trochę amatorem: wszystkim im 
w każdej grze i w każdym rzucie towarzyszą 
jednocześnie pierwiastki agonu i alea: 

uczestnik doznaje przyjemności, sta-
rając się maksymalnie wykorzystać 
sytuację, której sam nie stworzył, lub 
perypetie, które tylko częściowo zależą 
od niego. Los – to opór stawiany przez 
naturę, przez świat zewnętrzny albo 
przez wolę bogów sile, zręczności lub 
wiedzy człowieka.27

To, czy dla kogoś w kręglach ważniej-
sza jest osobista „zasługa” czy zewnętrzny 

„los”, zależy w dużej mierze od jego stosun-
ku do przestrzeni gry – czy zwraca więk-
szą uwagę na rozbieg, gdzie rozgrywa się 
właściwy agon między zawodnikami (popis 
talentów i umiejętności), czy na tor, którym 
rządzi charakterystyczne dla alea „drżenie 
oczekiwania”28, gdzie kula toczy się nieza-
leżnie od gracza, nawet mimo jego usilnych 
zabiegów naśladowczo-performatywnych. 
Skoro tak wiele zależy od stosunku graczy 
do przestrzeni, przyjrzyjmy się bliżej kilku 
znaczącym aspektom tej relacji.

Proksemika kręgli

Kręgle – działanie na odległość. 
Kula do zbijania kręgli jest Hallowską eksten-
sją naszego ciała, McLuhanowskim medium 
– przedłużeniem zmysłu, w tym wypadku 
dotyku. Dzięki niej sięgamy drugiego końca 
toru, „wykraczając swą obecnością daleko 
poza granice własnego ciała”29. Dzięki krę-
glom co bardziej refleksyjnie nastawieni do 
nich gracze mogą zauważyć, że w otaczają-
cym nas świecie i współczesnej nam kulturze 
wiele spraw da się załatwić „działając na od-
ległość” – różne instrumenty i instytucje kultu-
ry (od prostych narzędzi technicznych, przez 
język i różne jego „medialne” sposoby użycia, 
po najbardziej subtelne konstrukcje myślowe 
i wyrafinowane wynalazki) pozwalają nam 
przekroczyć granicę własnej cielesności, 
skompresować czas i skrócić odległości.

Przestrzeń tabu na kręgielni. Wciąż 
istnieją w naszej rzeczywistości strefy w ja-
kiś sposób dla nas niebezpieczne i z tego 
powodu obwarowane tabu i wydzielone, do 
których nie mamy, nie możemy lub nie chce-
my mieć dostępu. Tajne archiwum, kuchnia 
w restauracji, toaleta dla osób przeciwnej 
płci, więzienie. Każdy z nas spotkał się też 
w swoim życiu z różnymi performatywami 

26 Tamże, s. 30.
27 Tamże, s. 71-72.
28 Por. tamże, s. 29.
29 Tamże, s. 35. Por. E. T. Hall, Człowiek i jego ekstensje, [w:] tegoż, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 
1984, s. 64-80 oraz M. McLuhan, Środek przekazu sam jest przekazem, [w:] tegoż, Zrozumieć media. 
Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 37-53.
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językowymi w stylu „Wstęp za okazaniem le-
gitymacji”, „Przejścia nie ma”, „Pokój służbo-
wy”, „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 
czy wręcz „Autobus obsługuje kierowca”30. 
Wszystkie one wprowadzały jakiś zakaz lub 
jakieś ograniczenie. Taką funkcję na kręgielni 
pełni linia spalonego, która przypomina (na-
wet amatorom!), że „nie wszystko wolno”. 
Jest to linia oddzielająca pole rozbiegu od 
toru, a więc, przyjmując wcześniejsze rozpo-
znania, niezwykle ostro zarysowana granica 
między sferą dominacji agon a sferą podatną 
na przemożne wpływy alea. Przekroczenie 
tej linii podczas oddawania rzutu oznacza au-
tomatyczne i nieodwołalne anulowanie jego 
wyniku przez system podliczający punkty, co 
przypomina nam w jakimś stopniu (zależnie 
od jednostkowej wrażliwości, wyobraźni 
i wykształcenia), że są w naszym świecie 
decyzje nieodwracalne, że „błąd to gorzej niż 
zbrodnia” lub że w parze z wolnością musi iść 
odpowiedzialność.

Dostęp do swoistej sfery tabu rozcią-
gającej się od linii spalonego aż do podno-
śnika kręgli, obwarowany zresztą ścisłymi 
regulacjami, mają tylko wybrańcy: trenerzy, 
instruktorzy i obsługa techniczna toru – owi 
ministranci kultu kręgli31, co uświadamia nam, 
że nawet pierwotnie spontaniczne działania 
w pewnym momencie „powołują do istnienia 
[...] stałe, misterne struktury, zyskując dzięki 
nim charakter instytucji”32.

Dialektyka widowni i sceny. Insty-
tucja kręgielni wyznacza zarówno swoim 
pracownikom, jak i klientom (graczom), stałe 
i ściśle określone role do odegrania. Rolę 
pracowników, poza tym, co już zostało zasy-
gnalizowane wcześniej, zostawmy na boku, 
przyjrzyjmy się natomiast graczom. Pod-
dawani są oni ciągłej dialektyce własnego 
działania „na scenie” i obserwowania działań 
cudzych z perspektywy „widowni”. W tym cy-
klicznym procesie kolejno przed-stawiają się 
sobie i budują swój chwilowy status.

Role zmieniają się tak często, że 
być może ta niezwykła mobilność w jakiś 
– zapewne nieuświadamiany – sposób re-
kompensuje ich skryte marzenia o ruchliwo-
ści społecznej. Wobec dialektyki „widowni 
i sceny”, jak i nieprzewidywalności samej 
gry wszyscy gracze są równi: profesjonaliści 
mogą przegrać i upaść, amatorzy mogą na 
chwilę wzbić się na wyżyny sukcesu i zaznać 
smaku zwycięstwa.

Podział na „scenę” i „widownię” ma 
swoje przełożenie przestrzenne. Sceną jest 
rozbieg i w jakiejś mierze także tor. Samą 
akcję rozpisano na kilka aktów: wejście „na 
scenę”, pobranie kuli z podajnika, ustawie-
nie się na rozbiegu, oddanie rzutu, reakcja 
gracza na wynik rzutu, zejście „ze sceny”. 
Oczywiście każdy z graczy robi przy tym 
mnóstwo gestów i ruchów: albo zupełnie 
przypadkowych i niekontrolowanych, albo, 
przeciwnie, wystudiowanych i nastawionych 
na wywołanie określonego wrażenia na 
widzach (np. „zobaczcie, jaki jestem profe-
sjonalny: rzucam kulę z rozbiegu i ją pod-
kręcam, zbijam wszystko, ale nie cieszę się 
z tego jak idiota, tylko zachowuję stosowny 
umiar i powściągliwość”).

Widzami mogą być współzawodnicy 
z toru, komentujący rzuty kolejnych graczy 
z perspektywy przypisanego zajmowanemu 
przez nich torowi „kawiarnianego” stolika, 
ale i amatorzy z drugiego końca sali, którzy 
zazdrośnie spoglądają na profesjonalistów. 
Obserwatorem był i za chwilę znowu będzie 
każdy zawodnik grający swój monodram 
(oddanie rzutu jest zawsze czynnością wy-
bitnie indywidualną). Gdy tylko skończy się 
jego kolejka rzutów, usiądzie przy stoliku 
i, popijając colę (albo coś mocniejszego), 
będzie obserwował (albo współobserwował) 
kolejne popisy pozostałych graczy. I wcale 
nie oznacza to, że wtedy odpocznie. Wi-
downia to przecież nie kulisy! Grającego 
trzeba podziwiać, gratulować mu, wyrazić 

30 Autentyczny przykład z autobusu komunikacji miejskiej w Olsztynie.
31 „Ministranci” – słowo znaczące, którego używam w pełni świadomie, skoro po łacinie ministrare znaczy ‘służyć, 
podawać’. Za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1970, s. 489.
32 R. Caillois, dz. cyt., s. 46.
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współczucie lub wyśmiać, a z cyklicznie 
zmieniającą się widownią wciąż należy pod-
trzymywać kontakt i razem wypracowywać 
język komentowania, byś – gdy kolejka znów 
do ciebie wróci – nie musiał się niczego bać, 
wychodząc „na scenę”. Życzliwe nastawie-
nie komentatorów pomoże zwalczyć tremę 
i skupić się na tym, co podobno w tej grze 
najważniejsze: spokojnym, lecz dynamicz-
nym i możliwie celnym wyrzuceniu kuli, które 
może (i powinno) prowadzić do uzyskania jak 
najlepszego wyniku. Bo wynik jest w kręglach 
sprawą absolutnie pierwszorzędną.

Kręgle i kult liczby

W wielu kręgielniach nad każdym 
torem wywiesza się na odpowiedniej ta-
bliczce stale uaktualniany „wynik toru”, czyli 
najwyższy wynik, jaki został osiągnięty na 
danym torze. Widać wyraźnie, że nie gracze 
się w tej grze liczą (liczą – ach ta pułapka 
języka), lecz ich wyniki – jako bardziej jed-
noznaczne i pewne. Gracz ma swoje lepsze 
i gorsze dni, ale jego wyniki są wymierne 
i można precyzyjnie określić, który z nich był 
najwyższy, czyli najlepszy. Człowiek, jego 
osobista zasługa czy chwile przeżywanego 
przezeń szczęścia schodzą na dalszy plan 
– jest ważny tylko jako „nośnik” własnych 
rezultatów albo ponumerowana jednostka 
w zbiorze „zasobów ludzkich”.

Kręgle ukazują przerażający, dehu-
manizujący wymiar naszej epoki, którą rządzi 
chłodna, racjonalna kalkulacja. W naszym 
regularnym, miarowo skwantyfikowanym, 
precyzyjnie uporządkowanym świecie niemal 
wszystkie zjawiska zyskują swoją interpreta-
cję liczbową. Stan zdrowia, postępy w nauce, 
kondycja gospodarki, nastroje społeczne, 
wartość produktów czy prognozowana pogo-
da opisywane są za pomocą liczb i jesteśmy 
tak wytresowani, że uważamy, iż tylko w taki 
sposób da się opisać świat. A to, co nie jest 
policzalne, wymierne, skalarne, jest zrazu 

nielogiczne, bezsensowne, absurdalne, 
a przynajmniej – wątpliwe.

Na kręgielni z liczbami i numerami 
mamy do czynienia na każdym kroku. Po-
numerowane są tory do gry i przypisane im 
stoliki, buty (pod względem rozmiaru) i kule 
(pod względem rozmiaru i masy). Każdy 
nasz rzut jest pilnie śledzony przez kompu-
ter, śmieszną maszynę, która dba o to, ile 
kroków w lewo lub w prawo mamy zrobić, by 
optymalnie ustawić się na rozbiegu wobec 
kręgli pozostających do zbicia. Sam rezultat 
naszego performance’u zyskuje zaś po każ-
dej kolejce (a te także są liczone) cyfrową 
reprezentację na tablicy wyników. W magii tej 
kwantowej recepcji ginie gdzieś sam gracz, 
ze swoimi radościami i smutkami. Dzięki od-
personifikowaniu przebiegu i rezultatów gry 
można jednak dyskutować nie o graczach, 
lecz o ich osiągnięciach, co jest zgodne ze 
współczesną modą na poprawność politycz-
ną. Poza wszystkim, co z perspektywy współ-
czesnego przemysłu rozrywkowego wydaje 
się ważniejsze, istnieje możliwość przejęcia 
kontroli nad zabawą tłumów i zmodernizowa-
nia jej zgodnie z duchem macdonaldyzacji 
wymuszającej sprawność, wymierność, 
przewidywalność i sterowanie33.

Gdyby jednak kręgle powtarzały tylko 
ogólną organizację naszego stechnicyzowa-
nego świata, w którym powstały, nie byłyby 
atrakcyjne i nie zyskałyby takiej popularności, 
jaka stała się ich udziałem. Wydają się być 
czymś więcej, jakąś formą kompensacji oka-
leczeń, a może nawet sublimacji popędów 
ukrytych pod płaszczykiem współczesnej 
kultury.

Kręgle jako wentyl bezpieczeństwa

Roger Caillois wielokrotnie na kartach 
swojej książki wskazuje, że gry nie tylko 
„pozostają w harmonii z wartościami insty-
tucjonalnymi, potwierdzają je, umacniają”34, 
„stanowiąc wyraz uznanego systemu warto-

33 Por. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, [w:] Antropologia kultury, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, 
A. Mencwel, P. Rodak, Warszawa 2005, s. 563-574. 
34 R. Caillois, dz. cyt., s. 64.



64

ści”35, lecz także – równie często – tym warto-
ściom się przeciwstawiają, „przedrzeźniają je 
i pełnią w danym społeczeństwie rolę wentyli 
bezpieczeństwa czy kompensacji”36. 

Taką właśnie rolę – wentyla bezpie-
czeństwa – pełnią moim zdaniem kręgle 
w naszym współczesnym świecie. Pozostają 
bowiem jednym z nielicznych zalegalizo-
wanych i zinstytucjonalizowanych zjawisk 
kultury euroamerykańskiej, które nie tylko 
dopuszcza, ale wręcz zaleca i premiuje bez-
karne i beztroskie niszczenie. 

Czasy ostentacyjnego niszczenia 
bogactw, o których pisali badacze kultur 
pierwotnych, odeszły już w niepamięć, jed-
nak pozostała w nas „elementarna potrzeba 
ruchu i hałasowania”37. Jest ona zdaniem Ca-
illois konstytutywna dla sposobu zabawy typu 
paidia i „przechodzi łatwo w chęć niszczenia 
lub rozbijania”38. Dzięki tej potrzebie i wyni-
kającym z niej tendencjom w zachowaniu 
się ludzi „można wyjaśnić takie czynności, 
jak cięcie – bez końca – papieru nożyczka-
mi, darcie tkaniny, burzenie jakiejś całości, 
mieszanie szyków, przeszkadzanie innym 
w zabawie lub pracy itp.”39. 

Któż z nas nie lubi rozbić ułożonych 
w trójkąt bil w pierwszym ruchu gry w bilard 
albo wejść na przykryty śniegiem trawnik, na 
którym nie widać jeszcze niczyich śladów? 
Choć współtworzymy kulturę pielęgnowania 
i kreatywności, to jednak czasem lubimy też 
coś zniszczyć. I kręgle ściśle odpowiadają tej 
potrzebie, zaspokajając ją tak, żeby nikomu 
(żadnemu człowiekowi) i niczemu (środowi-
sku naturalnemu ani wytworom człowieka) 
nie szkodzić (nawet po najbardziej widowi-
skowym strike’u równy rządek kręgli odradza 
się jak feniks z popiołów w cyklicznym ruchu 
podajnika), a jednocześnie rozładować w nas 
nadmiar napięcia, tłumionej agresji i frustra-
cji. Właśnie tu – w bezpiecznym, łatwo od-
wracalnym i kontrolowanym zaspokajaniu 
podświadomego zamiłowania człowieka do 

destrukcji – widziałbym główną, choć za-
pewne raczej nieuświadomioną, przyczynę 
niezwykłej popularności kręgli.

Zachęta do dalszych badań 
i podsumowanie obecnych

Od kompensacji zachowań szkodli-
wych społecznie już niedaleka droga do 
sublimacji niespełnionych bądź niemożliwych 
do spełnienia marzeń i żądz erotycznych. 
Freudyzm jest niefalsyfikowalny i można 
opisywane przez niego prawidłowości doj-
rzeć wszędzie i we wszystkim. Na oddzielne 
omówienie zasługuje być może jednak fakt, 
że gra w kręgle w istocie polega na rzuceniu 
przedmiotem „czasoprzestrzennie wydłużo-
nym” (czasoprzestrzeń kuli w czasie rzutu 
rozciąga się od linii spalonego do końca toru) 
w przestrzeń z trzech stron ograniczoną 
trwale, a z jednej strony – i to właśnie z tej, 
z której pada rzut – zabezpieczoną półtrwale 
przez ustawione kręgle. Zbicie wszystkich 
kręgli za jednym razem (strike) i związana 
z tym radość, przechodząca niekiedy w zbio-
rowe szaleństwo całej grupy grających, 
stanowi być może niezrozumiałą już w dzi-
siejszych czasach, lecz wciąż podświadomie 
nas angażującą i przyciągającą, aluzję do 
defloracji i orgazmu. Absurd? „W grobowcu 
sprzed 5300 lat, należącym do jednego 
z egipskich faraonów, archeolodzy odnaleźli 
kręgle i kule. Czy wtedy zaczęła się historia 
kręgli? Raczej nie... Być może jest to gra tak 
stara, jak kultura człowieka”40 – czytamy na 
stronie internetowej jednej z warszawskich 
kręgielni. Skąd mamy wiedzieć, jakie intencje 
przyświecały twórcom tej gry przed paroma 
tysiącami lat? Może odpowiedź na to pytanie 
dadzą dalsze badania prowadzone wokół 
kręglarskiego toru.

Jedno jest pewne: kręgle, przynaj-
mniej tam, gdzie dominują euroamerykań-
skie wzory kultury, pozostają bardzo popu-

35 Tamże, s. 78. 
36 Tamże, s. 64.
37 Tamże, s. 34.
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38 Tamże.
39 Tamże.
40 Cytat ze strony www.kregielnia.pl – zakładka Bowling i bilard, artykuł Bowling. Historię gry w kręgle ciekawie 
opisują G. Cwojdziński i A. Łoszyk w swoim poradniku metodycznym (G. Cwojdziński, A. Łoszyk, dz. cyt., 
s. 8-12).

larną grą, sytuując się w niszy pomiędzy 
„populistycznym” futbolem a „elitarnym” 
golfem. Żeby czerpać z nich przyjemność, 
nie trzeba znać ani szczegółowych zasad 
kręglarstwa sportowego, ani tym bardziej 
stojącego za nimi kulturowego dziedzictwa. 
Z moich kilkuletnich już obserwacji wynika, 
że dla większości graczy kręgle są sposobem 
na dobrą zabawę, okazją do spotkań z przy-
jaciółmi, wreszcie para-sportem, który daje 
namiastkę prowadzenia niezwykle modnego 
w dzisiejszych czasach zdrowego stylu życia. 
Wspólna gra pozwala być razem, a jednak 
działać samodzielnie; przebywać w „pierwot-
nej” wspólnocie, za którą pewnie podświado-
mie tęsknimy, a jednocześnie spełniać nasze 
marzenia o mobilności społecznej. Skalarna 

wymierność wyników gry w warunkach 
sztucznie wytworzonej równości szans, choć 
w jakimś stopniu depersonifikuje i alienuje 
graczy, to jednak równocześnie krystalizuje 
w nich poczucie sprawiedliwości. Przyro-
dzony zaś kręglom rytuał nieszkodliwej dla 
innych, lecz oczyszczającej dla grających, 
beztroskiej destrukcji kanalizuje i poddaje 
kontroli nasz wewnętrzny imperatyw do nisz-
czenia dóbr materialnych.

Ważne, byśmy przy tym wszystkim 
nie zapominali, że kręgle mogą być świetną 
rozrywką nie tylko dla bohaterów prac na-
ukowych, lecz także dla prawdziwych ludzi, 
w tym także dla nas samych. A zatem: zapra-
szam na kręgielnię!


