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JACEK KO£ODZIEJ

DOBRO, Z£O I INNE WARTOŒCI
W CZASOPISMACH M£ODZIE¯OWYCH
Wstêp
zasopisma przeznaczone dla m³odzie¿y odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê na rynku
prasowym (jak i w ca³ym spo³eczeñstwie) ze wzglêdu na cechy ich publicznoœci, któr¹ stanowi¹ ludzie m³odzi — uczniowie, studenci —
wchodz¹cy dopiero w doros³e ¿ycie, szczególnie podatni na oddzia³ywanie
wzorów dostarczanych przez media. Spo³eczno-kulturowe oddzia³ywanie
mediów, a raczej wzory zachowañ i wartoœci upowszechniane przez nie, coraz
czêœciej staj¹ siê przedmiotem publicznej debaty, w której coraz g³oœniej
rozbrzmiewaj¹ g³osy ludzi zatroskanych ofert¹ i poziomem pism adresowanych do m³odzie¿y. Najostrzejsze stanowisko znajdujemy w publicystyce radykalnej prawicy, prowadz¹cej systematyczn¹ i nieprzejednan¹ akcjê przeciwko wiêkszoœci tych pism. Powtarza siê tam opiniê, ¿e pisma m³odzie¿owe
demoralizuj¹ polsk¹ m³odzie¿, kwestionuj¹c tradycyjne autorytety —
Koœcio³a, rodziny, dobrego wychowania. Osnow¹ lansowanego z³a jest
pomys³ na jego uniwersaln¹ atrakcyjnoœæ — kwestie p³ci i seksualizmu:

C

Zatem: czasopisma m³odzie¿owe nie pisz¹ prawdy, a niezwykle atrakcyjne
k³amstwa powoduj¹, ¿e same media staj¹ siê autorytetem:
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P. T r y j a n o w s k i: Nim rozpocznie siê szkolna seks-edukacja. Rodzina Radia Maryja 1996 nr 5.
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(...) Zamiast rzeczowej informacji przekazuje siê totaln¹ dezinformacjê. Na to
wszystko nak³ada siê jeszcze treœci o niby wielkim zacofaniu rodziców i potrzebie
przeniesienia rozmów o p³ciowoœci z domów rodzinnych do szkó³. Autorytet
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Ka¿de pokolenie ma w³asn¹ „rewolucjê seksualn¹”. Toczy zaœ siê ona wewn¹trz
ka¿dego cz³owieka, jak i na p³aszczyŸnie spo³ecznej. Dziœ jej wyró¿nikiem jest to,
¿e dziêki sile massmediów mo¿e oddzia³ywaæ ze zwielokrotnion¹ si³¹. Wystarczy
spojrzeæ, co zawieraj¹ pisma m³odzie¿owe: Bravo, Bravo-Girl, Dziewczyna, nie
wspominaj¹c o ca³ej gamie czasopism pornograficznych. M¹c¹ w g³owach
m³odzie¿y zas³aniaj¹c siê eufemizmami o potrzebie wchodzenia do Europy i walk¹
ze starym pokoleniem1.
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tradycyjnych instytucji: Koœcio³a i rodziny, podawany jest w w¹tpliwoœæ i jego
miejsce zajmuje nowy — pisma m³odzie¿owe, b¹dŸ panienka — niby-nauczycielka po letnim kursie „bezpiecznego seksu” 2.

Przy okazji, ofiar¹ owej dezinformacji pada jêzyk oraz tradycyjne hierarchie wartoœci:
Przys³uchajcie siê mowie nastolatków, kszta³towanej przez kontrkulturowe pisma,
przez wideoklipy i be³kot rapu, zwulgaryzowan¹ angielszczyznê, rykowiska telewizyjne, pseudomistykê New Age, reklamy prezerwatyw, ¿argonowe s³ówka
„wytrychy” etc. Tym jêzykiem mo¿na porozumiewaæ siê miêdzy fanami,
w pubach, w diskopolowych tancbudach, na „imprezach”, skwerach obleganych
przez desko- czy ³y¿worolkowców..., ale coraz rzadziej i trudniej nawi¹zaæ im dialog z rodzicami, nauczycielami, ludŸmi sêdziwymi, ludŸmi wielkiej kultury, tradycji, religii. Tym jêzykiem nie sposób dyskutowaæ o godnoœci, potrzebach duchowych, dramatach wewnêtrznych cz³owieka. (...) Czy ten jêzyk nadaje siê
jeszcze do rozmowy o sensie ¿ycia, idea³ach, œwiêtoœciach, zasadach, o literaturze,
sumieniu, o Bogu? Czy nie kojarzy Wam siê to wszystko z Wie¿¹ Babel? Czy nie
zauwa¿acie, ¿e im trudniejsze jest wzajemne porozumienie, tym ³atwiej jest o podejrzliwoœæ, niechêæ, obcoœæ, wrogoœæ miêdzy pokoleniami i spo³ecznoœciami?
Czy nie obawiacie siê tego, ¿e gdy siê skoñczy wzajemne zrozumienie, to pozostanie tylko wzi¹æ siê za ³by i „przemówiæ” do siebie narzêdziem zbrodni? 3

Prawicowi krytycy zawartoœci czasopism m³odzie¿owych podkreœlaj¹
tak¿e, ¿e najmocniej lansuje siê w tych pismach wartoœci hedonistyczne i witalne, zwi¹zane z przyjemnoœci¹:
Nasuwa mi siê myœl, i¿ dziewczyny, które nie mog¹ „zab³ysn¹æ” intelektem, musz¹
ods³oniæ swoje cia³o, by wzbudziæ zainteresowanie. Przeœcigaj¹ siê w pokazywaniu
nóg, brzucha, biustu i poœladków. Pragn¹ w ten sposób przyci¹gn¹æ wzrok
ch³opaka, by siê dowartoœciowaæ. (...) Takie zachowanie dziewcz¹t jest powszechnie kreowane przez media. Na plakatach reklamowych, w brukowcach, których jest istne oblê¿enie, w telewizji, mo¿emy napatrzeæ siê na dziewczêta „wyzwolone”, których ca³e ¿ycie krêci siê wokó³ cia³a. Wszystkiemu przyklaskuj¹
pisma m³odzie¿owe, takie jak: Bravo, Dziewczyna, Popcorn... Wydawcy nie racz¹
jednak pokazaæ drugiej strony medalu, na której widnieje rozgoryczone serce takiego dziewczêcia. Jarzmo grzechu jest niezwykle ciê¿kie i nie sposób normalnie
funkcjonowaæ z takim balastem4.

Co prawda, charakterystyczne dla omawianych pogl¹dów jest wpisanie krytycznych obserwacji w ramy celowej dzia³alnoœci liberalnych si³ europejskich
— nieokreœlonych sprawców ca³ego z³a5 — ale krytyczne zatroskanie zawartoœci¹ pism m³odzie¿owych i ich ewentualnym wp³ywem na m³odzie¿ daleko wykracza poza œrodowiska prawicowe, odzwierciedlaj¹c powszechne
zarzuty.
Tam¿e.
Brat T. R u c i ñ s k i, FSC: Œwiat³a w oknach domu — Wie¿a Babel czy Wieczernik? Radio Maryja, 1999.
4
J. B u ³ k a: Czas wzrastania: sid³a demoralizacji. Rodzina Radia Maryja 1999 nr 10.
5
E. P o l a k - P a ³ k i e w i c z pisze (Jak byæ szczêœliwym? Rodzina Radia Maryja, jw.): Ka¿dy, kto obserwuje strategiê i taktykê wspó³czesnych mediów, które staraj¹ siê zmieniæ œwiadomoœæ i psychikê
cz³owieka tak, by pasowa³a do zunifikowania modelu, jaki akceptuje liberalizm... (...) ...w sposobie redagowania owych pism brak jest jakiejkolwiek czytelnej hierarchii. A jeœli ona wystêpuje, to po to, by wywindowaæ na piedesta³ wszystko, co dotyczy spraw cia³a. (...) Wobec serii ostatnich naukowych odkryæ brzmi¹
fa³szywie i skrzekliwie okrzyki, jakie usi³uj¹ wydawaæ sprowadzone z Zachodu pisma, przeznaczone dla
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„nowoczesnych Polek”: „B¹dŸ wolna!”. „B¹dŸ radosna!”. Ta wolnoœæ — seksualna — i weso³oœæ manifestuje siê na kartach owych, wyperfumowanych pism, tak bezprzyk³adn¹ wulgarnoœci¹ dotycz¹c¹ sfery intymnej cz³owieka, ¿e kojarz¹ siê one z podejrzanej jakoœci ¿ywnoœci¹, nierzadko rzeczywiœcie truj¹c¹,
cuchn¹c¹, któr¹ racz¹ nas tak chêtnie kraje Unii Europejskiej. (...) Doœæ czêsto zadajemy sobie pytanie: „Jak
dosz³o do zalania Polski przez tak olbrzymi¹ falê demoralizacji?” Otó¿, czciciele „œwiêtego dolara” postanowili zarobiæ na Polakach du¿e pieni¹dze. Powoli, lecz skutecznie, zaszczepia siê w naszej tradycji obce
elementy (np. „weekendy”), a zapomina siê o polskich obyczajach („majówki”). Coraz wiêcej mówi siê o religiach Wschodu. w mediach lansuje siê programy oœmieszaj¹ce nasz¹ œwiêt¹ wiarê, która stoi na stra¿y wartoœci moralnych. Jesteœmy zasypywani œmieciami pod postaci¹ plugawych piœmide³ m³odzie¿owych, które s¹
wyroczni¹ dla nastolatków.
6
Temat Rady Jêzyka Polskiego PAN: Jêzyk czasopism m³odzie¿owych (na przyk³adzie pism: Bravo,
Popcorn, Jestem, Dziewczyna, Machina i Droga), 1998/1999 r. Wyniki badañ przedstawione s¹ tak¿e
w artyku³ach: W. K a j t o c h a: Odlotowe bez dwóch zdañ. Kultura jêzyka, stylu, perswazji w czasopismach
dla m³odzie¿y. Zeszyty Prasoznawcze nr 3–4, 1999, s. 79–102, jak równie¿ w artykule W. K a j t o c h a,
J. K o ³ o d z i e j a, P. P ³ a n e t y: „Jêzykowe obrazy œwiata w prasie dla m³odzie¿y”, z³o¿onym do druku
w ksi¹¿ce podsumowuj¹cej III Forum Kultury S³owa: Jêzyk w mediach masowych. Bia³ystok, 2 X 1999 r.
7
Bravo to dwutygodnik wydawany przez H. Bauera, maj¹cy dwie grupy czytelników: dzieci ze szko³y podstawowej (11–14 lat) oraz starsz¹ m³odzie¿ (15–19 lat). Redakcja stara siê zwracaæ do obu grup jednoczeœnie,
choæ oczywist¹, dodatkow¹ trudnoœci¹ w ró¿nicowaniu zawartoœci jest formu³a „pisma-kalki”, wydawanego
w tej samej formie w wielu krajach. Formu³a ta zapewnia wysokie nak³ady i bardzo tani¹ produkcjê (Bravo
ukazuje siê w nak³adzie ok. 850 tys. egz.), wiêc zyski z samej sprzeda¿y pisma pozwalaj¹ je z powodzeniem
utrzymaæ. Dwutygodnik ten realizuje prost¹ formu³ê pisma rozrywkowego dla ch³opców i dziewcz¹t, z definicji pozbawionego wiêkszych ambicji, choæ sami wydawcy twierdz¹, ¿e jest nieco inaczej. Jerzy Szulwic (dyrektor wydawniczy wydawnictwa H. Bauer) mówi na przyk³ad: Oferujemy rozrywkê i nie mamy zaciêcia
edukacyjnego. Staramy siê, oczywiœcie, przemycaæ pozytywne treœci, poruszamy tematy, o których nie rozmawia siê w domu ani w szkole — Press 1999, nr 6, s. 66.
8
Popcorn i Dziewczyna to miesiêczniki wydawane w czasie badañ przez spó³kê „Wydawnictwo JMG Magazine Publishing Company”, bêd¹c¹ agend¹ wydawnictwa JMG Magazine Holding A. G. Verlagsgruppe
Jörg Marquard, a póŸniej przez koncern Axel Springer. Popcorn jest przeznaczony dla m³odzie¿y w wieku
12–19 lat (okazuje siê, ¿e czyta go nieco wiêcej dziewcz¹t). Jest zorientowany g³ównie na muzykê, wywiady
z gwiazdami, porady. Ukazuje siê w nak³adzie ok. 280 tys., z czego œrednia sprzeda¿ wynosi ok. 160 tys.
w tym przypadku sprzeda¿ nie wystarcza, wiêc zawartoœæ miesiêcznika w pewnym stopniu uzale¿niona jest
od reklamodawców. Dziewczyna skierowana jest do dziewcz¹t w tym samym wieku, w czasie badañ prze¿ywa³a trudny okres. Oprócz Filipinki by³a jedynym pismem m³odzie¿owym, które odnotowywa³o ponad 50
proc. zwrotów (przy nak³adzie 275 tys. egz.). Przyczyn¹ k³opotów, poza ogólnymi, niesprzyjaj¹cymi trendami, by³a nieadekwatnoœæ formu³y pisma (pismo o gwiazdach w sytuacji zmniejszania siê liczby gwiazd)
i rosn¹ca konkurencja. Z podobnych przyczyn upad³o wydawnictwo Mega Star, zajmuj¹ce siê wy³¹cznie
opowiadaniem o ¿yciu gwiazd sceny muzycznej, kina i telewizji — zob. Press 1999, nr 6, s. 66.
9
Miesiêcznik Jestem, wydawany przez wydawnictwo „Jestem, Zdrowie sp.. z o. o.” od wrzeœnia 1998 roku
ma now¹ formu³ê. Adresatkami pisma s¹ m³ode kobiety, rozpoczynaj¹ce doros³e ¿ycie (podczas gdy Zdrowie
sta³o siê pismem przeznaczonym dla kobiet po 35 roku ¿ycia). w nowej formule pisma znajduje siê te¿ miejsce przede wszystkim na problematykê zdrowia, na urodê, modê, turystykê, sylwetki znanych postaci, porady. Reklamy miesiêcznika g³osz¹, ¿e „Jestem to nowoczesny miesiêcznik z tradycjami, adresowany
g³ównie do dziewcz¹t i m³odych kobiet, które wchodz¹ w doros³e ¿ycie i zaczynaj¹ podejmowaæ wa¿ne
¿yciowe wybory. Zawiera wiele ciekawych artyku³ów dotycz¹cych zdrowia, urody, mody, psychologii i seksu” — Press 1999, nr 7, s. 50. Choæ redakcja nie informuje na temat sprzeda¿y pisma, wiadomo, ¿e w porównaniu z konkurencj¹ (¯yjmy D³u¿ej, Samo Zdrowie, Vita, Super Linia czy Œwiat to Apteka) Jestem wypada
najlepiej, maj¹c w pierwszym kwartale 1999 r. czytelnictwo na poziomie niespe³na 2 proc. (Dane Taylor Nielsen Sofres Poland, cyt. za: Press 1999, nr 7, s. 50). Fachowcy twierdz¹, ¿e do utrzymania tego typu pisma
wystarczy ograniczenie reklamy do œrodków paramedycznych. Prasa kobieca, maj¹ca szerszy zasiêg, przejmuje tak¿e i tych reklamodawców, wiêc pisma o zdrowiu musz¹ stopniowo poszerzaæ wachlarz reklamowanych produktów. Trzeba przyznaæ, ¿e widaæ to wyraŸnie w analizowanych numerach Jestem — zob. Press
1999, nr 7, s. 52. Okazuje siê, ¿e szczególnie op³acalne dla Jestem jest reklamowanie podpasek, szminek
i pudru — poniewa¿ czytelniczki tego miesiêcznika ponadprzeciêtnie i stale u¿ywaj¹ tych produktów.
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Okazji do systematycznego zbadania zawartoœci i jêzyka pism
m³odzie¿owych dostarczy³a Rada Jêzyka Polskiego PAN, zlecaj¹c przeprowadzenie badañ jêzykowego obrazu œwiata w pismach m³odzie¿owych6.
Zgromadzone dane tekstowe pos³u¿y³y miêdzy innymi do przeprowadzenia
analizy wartoœci lansowanych przez magazyny m³odzie¿owe w Polsce. Do
analizy wybrano pisma skierowane do m³odzie¿y, ró¿ni¹ce siê pod
wzglêdem cech swoich audytoriów. By³y to: Bravo7 (B), Popcorn (P)
i Dziewczyna8 (D), Jestem9 (J), Machina10 (M) oraz — na zasadzie kontrapunktu — katolicka Droga11 (DR).
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Znaj¹c z jednej strony deklaracje wydawców i miejsce pism na rynku
i wiedz¹c, do jakich czytelników chc¹ dotrzeæ, z drugiej strony bior¹c pod
uwagê zarzuty stawiane pismom m³odzie¿owym, postanowiono zrekonstruowaæ i opisaæ systemy wartoœci czasopism m³odzie¿owych. Celem analizy
by³a weryfikacja tez wynikaj¹cych z przedstawionych zarzutów. Konfrontuj¹c
deklaracje redakcji z rzeczywistoœci¹, chciano uzyskaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Czym ró¿ni¹ siê badane pisma pod wzglêdem upowszechnianych wartoœci? „Co podlega wartoœciowaniu?” „W jaki sposób siê
wartoœciuje?” „W jakim celu siê wartoœciuje?” — ze szczególn¹ uwag¹ przeznaczon¹ na obszar wartoœci transcendentnych oraz „prymarne formy wartoœciowania”. Podstaw¹ rekonstrukcji uk³adów wartoœci by³y leksykalne wyznaczniki systemowe i tekstowe, wyodrêbnione wed³ug kryterium
czêstotliwoœci ich wystêpowania w korpusach tekstów 12.
Dwa typy wartoœciowania
We wstêpnej analizie porównano badane korpusy pod k¹tem zgodnoœci ich
s³ownictwa z polami znaczeniowo-wyrazowymi wartoœci, zaproponowanymi
przez Jadwigê Puzyninê13. System jêzykowych wyznaczników wartoœci zosta³
potraktowany jako siatka hiperonimów14 i wybranych hiponimów, na³o¿ona
na s³ownictwo badanych korpusów15. Zestawienie i porównanie „intuicyjne-
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Machina to magazyn przeznaczony dla ludzi interesuj¹cych siê scen¹ muzyki rockowej (wydaje go Machina Press sp. z o. o.). Jest to pismo niemal hobbystyczne, skierowane do nieco starszej m³odzie¿y w porównaniu z pozosta³ymi pismami (s¹ to osoby w wieku 18–35 lat). Zawartoœæ Machiny oraz ogólna wiedza na
temat zasad funkcjonowania rynku producentów i wykonawców muzyki rockowej pozwalaj¹ przypuszczaæ,
¿e pismo to pe³ni przede wszystkim funkcje promocyjne wobec sponsorów, jak równie¿ wybranych,
uznanych za wartociowe, postaw i zjawisk z zakresu kultury popularnej.
11
Redakcja Drogi (wydawanej przez stowarzyszenie Nasza Przysz³oœæ) deklaruje, ¿e tygodnik chce docieraæ
do m³odzie¿y w wieku 15–19 lat, ale z ankiety redakcyjnej wiadomo, ¿e jej audytorium tworz¹ g³ównie
osoby mieszcz¹ce siê œrodku tego przedzia³u wieku. Wydawca pisma deklaruje zamiary przekraczania formu³y prasy wyznaniowej. Redakcja ma licznych wspó³pracowników „w terenie” (tzw. konsultantów), wywieraj¹cych wp³yw na zawartoœæ pisma. Ukazuje siê ono w nak³adzie ok. 27 tys. tysiêcy egzemplarzy, z czego
24,2 tysi¹ca siê sprzedaje. Pismo w zasadzie nie ma na rynku konkurenta. Droga utrzymuje siê przede
wszystkim ze sprzeda¿y (15 proc. rozchodzi siê w prenumeracie), wiêc nie jest zbytnio uzale¿niona od
reklamodawców — zob. Press 1999, nr 9, s. 44–48.
12
Korpusy musia³y liczyå co najmniej 50 tys. s³ów. Teksty dobierano losowo w okresie wrzesieñ 1998 r. —
luty 1999 r. Uzyskano nastêpuj¹ce liczebnoœci korpusów: Droga: 57 548 s³ów, Dziewczyna: 61 090 s³ów, Jestem: 50 354 s³ów, Machina: 55 729 s³ów, Popcorn: 55 054 s³ów, Bravo: 50 457 s³ów. Zeskanowane, poprawione i zapisane w postaci cyfrowej teksty badano za pomoc¹ specjalistycznych programów do
statystycznej analizy s³ownictwa.
13
J. P u z y n i n a: Jêzyk wartoœci. Warszawa 1992, s. 149–150.
14
Zgodnie z teori¹ semantycznych prototypów, wybrane kategorie pojêciowe traktuje siê jako pojêcia nadrzêdne, centralne (tzw. hiperonimy). Przynale¿noœå do kategorii podlega stopniowaniu — pozosta³e pojêcia danej kategorii — tzw. hiponimy — mieszcz¹ siê w jej obrêbie coraz dalej od centrum. Zob. J. P u z y n i n a: Jêzyk... jw., s. 161.
15 Uk³ad pól pojêciowo-wyrazowych Jadwigi Puzyniny zosta³ zmodyfikowany do tych leksemów, których
wyst¹pienie w pismach by³o uzasadnione albo wysok¹ lokat¹ na listach frekwencyjnych, albo wysokim
prawdopodobieñstwem pojawienia siê w œwietle dotychczasowej wiedzy o analizowanych czasopismach.
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go” systemu wartoœci Puzyniny z rzeczywistymi korpusami tekstów pozwoli³o wykazaæ pragmatyczne ró¿nice w wartoœciowaniu, jak równie¿
umo¿liwi³o porównawcz¹ rekonstrukcjê uk³adów wartoœci w badanych pismach. Przyjêta metoda umo¿liwi³a rekonstrukcjê wartoœci deklarowanych
oraz, w szczególnych przypadkach, wartoœci odczuwanych.
Wyniki porównania przedstawia tabela 1.

WARTOŒCI
poznawcze — pozytywne
poznawcze — negatywne
estetyczne — pozytywne
muzyka — pozytywnie
estetyczne — negatywne
moralne — pozytywnie
moralne — negatywnie
obyczaju i mody — pozytywnie
obyczaju i mody — negatywnie
witalne — pozytywnie
witalne — negatywne
odczuciowe — pozytywnie
odczuciowe — negatywnie
transcendentne — pozytywne
religia — pozytywnie
transcendentne — negatywne

Jestem
283
15
55
57
2
265
35
24
4
188
55
259
22
224
33
25

Dziewczyna
364
29
154
63
15
334
49
62
1
138
30
212
27
358
62
42

Bravo

Popcorn

Machina

Droga

240
26
74
158
7
211
117
19
0
122
52
225
13
202
47
28

267
24
80
352
8
237
53
22
0
144
19
204
19
232
77
32

256
18
50
465
4
212
56
16
4
104
62
112
7
157
55
17

410
22
35
62
3
416
52
20
2
209
56
146
19
361
772
140

Wyt³uszczonym drukiem zaznaczono najwy¿sze, ponadprzeciêtne liczebnoœci. Nasycenie i rozk³ad s³ów nazywaj¹cych wartoœci pokazuje wyraŸnie,
¿e badane czasopisma doœæ znacznie siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹. Jestem zdecydowanie akcentuje wartoœci witalne i hedonistyczne (odczuciowe) — to, co
s³u¿y zdrowemu ¿yciu oraz jest przyjemne, unikaj¹c jednoczeœnie poruszania
kwestii religijnych, muzycznych i stroni¹c od negatywnego wartoœciowania.
Rozk³ad wartoœci w Dziewczynie uzasadnia tezê, ¿e zdaniem redakcji najwa¿niejsze dla dorastaj¹cych osób jest piêkno i uroda oraz moda i obyczajowoœæ. w tym piœmie mamy wiêksz¹ ni¿ poprzednio porcjê negatywnego
wartoœciowania (w szczególnoœci s³ów zwi¹zanych z: niewiedz¹, brzydot¹,
nieszczêœciem i bólem). Równie interesuj¹ce jest wysokie nasycenie s³owami
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Za Puzynin¹, wyró¿niliœmy siedem pól: pole wartoœci poznawczych, pole wartoœci estetycznych, pole wartoœci moralnych, pole wartoœci obyczaju i mody, pole wartoœci witalnych, pole wartoœci odczuciowych, pole
wartoœci transcendentnych. w dwóch polach wyodrêbniliœmy dodatkowe obszary wartoœci pozytywnych: wartoœci estetyczne zwi¹zane tylko z muzyk¹ oraz wartoœci transcendentne wi¹¿¹ce siê tylko z religi¹. Nierozró¿nienie muzyki i pozosta³ych kwestii kultury popularnej zubo¿y³oby analizê, podobnie jest niewyró¿nienie religii w przypadku Drogi.
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zwi¹zanymi z pozytywnymi wartoœciami poznawczymi, œwiadcz¹cymi o
czêstym podejmowaniu tematyki nauki w szkole (s¹ to g³ównie cztery hiponimy: wiedza, szko³a, uczelnia, myœleæ), jak równie¿ z pocz¹tku niezrozumia³a, wysoka ranga s³ów nazywaj¹cych pozytywne wartoœci transcendentne. Okazuje siê, ¿e tak wysok¹ pozycjê tworz¹ s³owa: dobro, mi³oœæ,
prawda i piêkno. Ka¿de z tych s³ów wystêpuje tak czêsto z innego powodu:
mi³oœæ to g³ówny temat publikacji (w zdecydowanej wiêkszoœci dotycz¹cych
relacji ch³opak-dziewczyna), dobry to najczêœciej stosowany w Dziewczynie
nacechowany emocjonalnie przymiotnik o funkcji wartoœciuj¹cej, piêkno jest
wartoœci¹ nadrzêdn¹ (obficie reprezentowan¹ w jêzyku Dziewczyny przez
liczne s³owa zwi¹zane z d¹¿eniem do tej wartoœci), a z kolei prawda stanowi
jeden z podstawowych sposobów (pe³nego patosu i emocji) uwiarygodniania
œwiata przedstawionego. Operowanie kategori¹ prawdy stanowi jedn¹ z
wyró¿niaj¹cych cech jêzyka m³odzie¿y (oraz jêzyka pism skierowanych do
m³odych ludzi)16. w Dziewczynie, ustêpuj¹cej jedynie Drodze pod wzglêdem
wystêpowania ró¿nych form prawdy, spotykamy ca³¹ gamê takich konstrukcji: mamy prawdziwe gwiazdy filmowe, prawdziwe przyjació³ki, prawdziw¹ przyjaŸñ, prawdziw¹ rewelacjê, prawdziwie lwi¹ grzywê, prawdziwy
horror, prawdziwy kataklizm, prawdziwy skarb, prawdziwego wroga ³upie¿u,
a nawet prawdziwie oryginalne uczesanie...
Inny jest jêzyk Brava, które co prawda jest porównywalne z poprzednio
wymienionymi pismami pod wzglêdem lansowania pozytywnych wartoœci
odczuciowych, ale za to wyró¿nia siê najmniejszym udzia³em s³ów z rodziny
pozytywnych wartoœci zwi¹zanych ze sfer¹ poznania. Nie poznawanie prawdy (szko³a, uczelnia, nauka, studia), lecz przyjemnoœæ stanowi istotê rozrywki
proponowanej w tym piœmie. Kochanie, zabawa i prze¿ycie — czynnoœci
s³u¿¹ce do realizowania wartoœci odczuciowych — licz¹ siê w Bravie najbardziej. Z kolei wyraŸne nasycenie s³ownictwem zwi¹zanym z antywartoœciami moralnymi mo¿e oznaczaæ brak zainteresowania t¹ sfer¹ lub te¿ mo¿e byæ
dowodem sensacyjnego, negatywistycznego obrazu œwiata. Analiza pokazuje,
¿e chyba mamy do czynienia z tym ostatnim zjawiskiem — w najwiêkszym
stopniu wp³ywaj¹ na taki obraz s³owa padaj¹ce czêsto na ³amach tego pisma:
strach, chuligan i biæ, nienawiœæ, morderstwo itd.
Popcorn pod wzglêdem stopnia zainteresowania muzyk¹ i gwiazdami
show-businessu przypomina Machinê, natomiast pod wzglêdem lansowania
pozytywnych witalnych wartoœci zbli¿a siê do Jestem, Dziewczyny i Brava
(tworz¹c z tym ostatnim pismem niemal identyczn¹ parê). Na tym nie koñcz¹
siê podobieñstwa badanych pism. Pod wzglêdem nasycenia s³owami nazywaj¹cymi pozytywne wartoœci transcendentne Popcorn upodabnia siê do Jestem i Brava (Dziewczyna zostaje poza zasiêgiem). Porównanie cech audytoriów tych czterech pism pozwala wysnuæ wniosek, ¿e konstrukcje oparte na
s³owach dobro, prawda, piêkno, mi³oœæ — bêd¹ce sposobem emocjonalnego
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O czêstym powo³ywaniu siê na szczeroœæ i prawdê przez m³odzie¿ (i pisma zwracaj¹ce siê do m³odzie¿y)
pisze m.in. W. K a j t o c h: M³odzie¿ edukuje siê sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”. [W:] Media a edukacja, Poznañ 1997, s. 385.

65

P

R
A

S

O

Z

N
AW

i pe³nego patosu budowania kontaktu z odbiorcami — wystêpuj¹ odwrotnie
proporcjonalnie do wieku adresatów pisma. Drug¹ zmienn¹ jest p³eæ — pisma
skierowane do dziewcz¹t s¹ bardziej emocjonalne (wiêcej pisze siê w nich o
mi³oœci i u¿ywa przeró¿nych konstrukcji ze s³owami dobro, piêkno i prawda,
ale równie¿ znacznie czêœciej stosuje siê zdania wykrzyknikowe).
Rozk³ad wyników Machiny potwierdza, ¿e w tym piœmie siê liczy tylko muzyka — i to do tego stopnia, ¿e pozosta³e wartoœci s¹ negowane albo po prostu nieobecne. Kluczowymi s³owami wartoœciuj¹cymi w Machinie s¹ muzyka, koncert,
kompozycja, instrumenty itp. — s³owa zwi¹zane z polem pozytywnych wartoœci
estetycznych. Jêzyk wyraŸnie odzwierciedla promocyjny charakter pisma. Jednak
oprócz promowania wybranych artystów pismo zamieszcza wiele negatywnych
opisów i recenzji, pos³uguj¹c siê specyficznym, sarkastycznym, nieraz bardzo zjadliwym stylem. Temu oraz podejmowaniu przez redakcjê kontrowersyjnych
tematów nale¿y przypisaæ wysokie natê¿enie s³ów z pola negatywnych wartoœci
witalnych (jak np. narkomania, choroba, œmieræ).
Zgodnie z oczekiwaniami, katolicka Droga ró¿ni siê od pozosta³ych czasopism. Ze wszystkich pism zawiera najwiêcej s³ów z pól wartoœci poznawczych, moralnych, witalnych, religijnych i transcendentnych. w odró¿nieniu od
pozosta³ych pism, wœród wartoœci witalnych najwa¿niejsze jest ¿ycie — a nie
zdrowie, si³a, sprawnoœæ itp. Charakterystyczne jest tak¿e koncentrowanie siê
na pozytywnych wartoœciach, choæ w przypadku pola wartoœci transcendentnych, odgrywaj¹cych szczególn¹ rolê w piœmie religijnym, nie
zapomina siê tak¿e o antywartoœciach.
Analizowane pisma ró¿ni¹ siê pod wzglêdem nasycenia s³owami nale¿¹cymi do poszczególnych pól wartoœci. Dok³adniejsza analiza najczêœciej
u¿ywanych hiponimów (i ich wzajemnych uk³adów) pokazuje, ¿e w badanych
pismach m³odzie¿owych zarysowuj¹ siê dwa odmienne modele wartoœciowania: model instrumentalizowania wartoœci i model absolutyzowania wartoœci.
Istot¹ pierwszego, wspólnego dla Brava, Popcornu, Dziewczyny, Jestem i Machiny systemu wartoœciowania jest czêste operowanie na poziomie n a r z ê d z i r e a l i z a c j i w a r t o œ c i. O samych „czystych wartoœciach” mówi
siê rzadko (mo¿e z wyj¹tkiem wartoœci odczuciowych i witalnych); zdarza
siê, ¿e wartoœci tradycyjnie pojmowane jako absolutne podlegaj¹ instrumentalizacji (np. kiedy ksi¹¿ka przestaje byæ œrodkiem zdobywania wiedzy i d¹¿enia do prawdy, staj¹c siê — jako prezent — narzêdziem podbojów
mi³osnych); zdarza siê równie¿, ¿e œrodki osi¹gania wartoœci same staj¹ siê
wartoœciami (np. kiedy szminka jest konstruowana jako ostateczny cel dla
m³odej dziewczyny).
W modelu absolutyzowania wartoœci, realizowanym w katolickiej Drodze,
w a r t o œ c i p o d l e g a j ¹ b e z p o œ r e d n i e j r e a l i z a c j i. Czytelnik obcuje zatem bezpoœrednio z wartoœciami i antywartoœciami — np. wtedy,
gdy ma czyniæ dobro, lub gdy musi uznaæ, ¿e z³o staje siê bardzo przebieg³e.
Bezpoœrednie obcowanie z wartoœciami absolutnymi przyjmuje jako za³o¿enie
zasady realizmu metafizycznego, zgodnie z którym idee, pojêcia istniej¹ realnie, podlegaj¹c bezpoœredniemu poznaniu cz³owieka. Jedn¹ z praktycznych
konsekwencji takiego stanu rzeczy jest to, ¿e tak¿e same narzêdzia realizacji
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wartoœci przybieraj¹ metafizyczny charakter (modlitwa). Ponadto doœæ czêst¹
cech¹ tego modelu wartoœciowania (zaobserwowan¹ w badanym czasopiœmie)
jest ³¹czenie siê wartoœci w wiêksze grupy, traktowane jak wartoœæ absolutna
najwy¿szego rzêdu — Bóg (np. w zbitce pragnienie dobra, prawdy i mi³oœci).
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W mediach œrodowiskowych wartoœciowanie pe³ni dwie g³ówne funkcje.
Po pierwsze, s³u¿y ono nadawcom do dostosowania systemu wartoœci
w piœmie do zak³adanego systemu wartoœci adresatów pisma. w przypadku
magazynów dla m³odzie¿y mo¿na zak³adaæ, ¿e nadrzêdnym celem zabiegów
tego typu jest utrzymanie b¹dŸ wzmocnienie kontaktu z dotychczasowymi
czytelnikami, ewentualnie zdobycie nowych czytelników (i reklamodawców).
Rzecz jasna, nadawcy operuj¹ na poziomie pewnych konwencji wartoœciuj¹cych — schematów, umo¿liwiaj¹cych zgranie stystemów wartoœci.
Analiza najczêœciej stosowanych konwencji pozwala ustaliæ, które wartoœci
zdaniem nadawców charakteryzuj¹ odbiorców. Po drugie, nadawcy
wartoœciuj¹ w celu przekazania (narzucenia?) odbiorcom pewnych wartoœci
i wzorów zachowañ. Analiza postulowanych wzorów prowadzi do
odpowiedzi na pytanie o wartoœci uznawane przez nadawców.
Przedmiotem dalszej analizy by³o zbadanie podstawowych konwencji wartoœciowania oraz odtworzenie systemów wartoœci uznawanych przez nadawców.
Œwiat przedstawiony w pismach m³odzie¿owych to œwiat nieustannych
zmian, a w³aœciwie nad¹¿ania za zmieniaj¹cymi siê modami i zwyczajami. Do
tego, audytoria mediów m³odzie¿owych maj¹ wpisan¹ w swoje definicje nieustann¹ kontestacjê, sprzeciwianie siê autorytetom i narzucanym wartoœciom.
Fluktuacji podlegaj¹ tak¿e konwencje wartoœciowania. w tym œwiecie „dodatnia” mo¿e byæ ju¿ tylko elektroda (leksemy „dodatni” i „ujemny” nie
pe³ni¹ funkcji wartoœciuj¹cej), a „wartoœæ” i „wartoœciowoœæ” kojarzy siê
najczêœciej z cen¹17, gie³d¹, ewentualnie sposobami od¿ywiania siê. „Wartoœciowe” mog¹ byæ niegdyœ poszukiwane œniegowce „Relaks”, a w rzadkich
przypadkach „prawdziwa przyjaŸñ” czy „cz³owiek” (uwagi te nie dotycz¹
Drogi, w której „wartoœæ” jest wa¿nym, centralnym leksemem systemu aksjologicznego, czêsto nawet wspó³tworz¹cym nazwy pozosta³ych wartoœci —
tak jak w przypadku wartoœci wiary, wartoœci mi³oœci, wartoœci wspólnoty,
narodu i Koœcio³a). Ponadto prawie w ogóle nie pojawia siê s³owo „negatywny”, a s³owa „pozytywny” w znaczeniu „dobry, po¿¹dany” u¿ywa siê
rzadko np. pozytywny wynik testu, oznaczaj¹cy najgorsz¹ mo¿liwoœæ, czy pozytywna odmiana rapu, oznaczaj¹ca gatunek muzyki). w tekstach Brava w zasadzie w ogóle nie funkcjonuje leksem „oceniaæ”. S³owo „pozytywny” wystêpuje zwykle jako sk³adnik zwi¹zków frazeologicznych oznaczaj¹cych dodatnie
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i silne emocjonalnie prze¿ycia lub elementy jakiejœ filozofii czy kontemplacji —
w tym piœmie pozytywne s¹: energia, fluidy, emocje, uczucia itp.
Bez wyrazów prymarnie wartoœciuj¹cych18, a szczególnie bez leksemów
„dobry” i „z³y” nie mo¿na wyobraziæ sobie wartoœciowania. S³u¿¹c do „odkrytego” wyra¿ania wartoœci, s¹ jednoczeœnie sk³adnikiem najbardziej uniwersalnych konwencji wartoœciowania. Konwencje te ró¿ni¹ siê w zale¿noœci
od typu wartoœciowania oraz treœci podlegaj¹cych ocenie.
W pismach podlegaj¹cych modelowi instrumentalizowania wartoœci bardzo wyraŸnie zaznacza swoj¹ odrêbnoœæ sfera odczuciowa i witalna (czasem
te¿ podporz¹dkowana im sfera estetyczna). Dobry nastrój i samopoczucie bywaj¹ wartoœciami stoj¹cymi ponad innymi: zdrowy tryb ¿ycia ma przede
wszystkim umocniæ tylko Wasze dobre samopoczucie (D). Dobry nastrój traktowany jest w kategoriach si³y nios¹cej ¿ycie, „paliwa” wymaganego do normalnego funkcjonowania: polecamy zatankowanie sporej iloœci dobrego
nastroju... (D) i pewnie dlatego szczególnie wartoœciowe s¹ osoby umo¿liwiaj¹ce realizacjê tych wartoœci: potrafi jednak jak nikt inny wprawiaæ ciê
w dobry nastrój (D). w Bravie sfera wartoœci odczuciowych, zwi¹zanych z
¿yciem codziennym i oby- czajami m³odego cz³owieka, wymyka siê ze schematyzmu towarzysz¹cego innym treœciom — wa¿ny jest tutaj przyjazny duch
dobrej zabawy, wa¿ne jest te¿, aby dobrych chwil by³o zdecydowanie jak najwiêcej. Liczy siê to, by dobrze siê czuæ, dobrze zjeœæ, zadbaæ o sylwetkê.
Dobry wygl¹d jest jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci: stale trzeba dbaæ o
swoje cia³o: pobyt na basenie o¿ywi ciê i znów nabierzesz dobrej formy!
Czêsto spotykamy tu ludzi, dla których jedyn¹ treœæ ¿ycia stanowi dobry wygl¹d, choæ s¹ i tacy, dla których najwa¿niejsze to dobrze siê ustawiæ. Sprawdzonym i zalecanym sposobem na osi¹gniêcie wymienionych wartoœci mo¿e
byæ zjedzenie czegoœ w szczególnym miejscu: „Bardzo dobrze czujê siê np.
w restauracjach indyjskich...” (D), mo¿e byæ te¿ dobra zabawa, ale przede
wszystkim gwarancj¹ dobrego samopoczucia i nastroju jest udany zwi¹zek z
ch³opakiem: ...masz z nim randkê, ju¿ od rana jesteœ w dobrym humorze (D).
Odczucia wi¹¿¹ce siê z udanym romansem bywaj¹ wartoœci¹ absolutn¹ — pomagaj¹ pokonaæ wszelkie przeciwnoœci losu (nawet na matematyce czas siê nie d³u¿y — D). w relacjach z partnerem nale¿y kierowaæ
siê sercem (D). Dobre relacje z rówieœnikami oraz dobry wygl¹d mog¹
s³u¿yæ wa¿niejszym wartoœciom odczuciowym — zapewnieniu dobrego
samopoczucia: warto samemu dobrze siê nosiæ i podziwiaæ innych
mê¿czyzn w dobrze skrojonych garniturach (P), ale po to, by dobrze siê
zabawiæ, znaleŸæ siê tam, gdzie daj¹ dobrze zjeœæ (P). Jednym z zaskakuj¹cych (przynajmniej dla czytelników Drogi) sposobów na dobre
samopoczucie jest... d a w a n i e — dajemy bowiem tak¿e po to, aby
samemu sobie sprawiæ tym przyjemnoœæ. Czêsto podobnie instrumenta-
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lizowana jest nauka w szkole, gdy jej celem ma byå nagroda — np. w postaci
klasowej wycieczki.
W relacjach z p³ci¹ przeciwn¹ dobre wra¿enie robi doœwiadczenie, np. to,
jak ch³opak potrafi siê niesamowicie dobrze ca³owaæ (zw³aszcza jak Leonardo DiCaprio — D). Dobry poca³unek jest jednym ze skutecznych sposobów realizacji wartoœci: ...spojrza³ na mnie i poca³owa³. A ca³owa³ naprawdê dobrze... Natychmiast straci³am dla niego g³owê (D). Zwi¹zki
dziewcz¹t z ch³opakami w zdecydowanej wiêkszoœci maj¹ podtekst
erotyczny, choæ w Bravie, Popcornie i Dziewczynie seks pojawia siê g³ównie
jako pozytywny atrybut wygl¹du (seksowny ch³opak, seksowny strój).
Tak¿e w Jestem — czasopiœmie skierowanym do nieco starszych odbiorczyñ — wartoœci witalne (zdrowie i ¿ycie) — a konkretnie wszelkie œrodki zapewniaj¹ce realizacjê tych wartoœci — odgrywaj¹ najwiêksz¹ rolê. Bardzo wiele dróg prowadzi do celu, s¹ miêdzy innymi: troska o urodê,
pielêgnowanie kontaktów z innymi ludŸmi, w szczególnoœci z najbli¿szymi
oraz uprzyjemnianie sobie warunków pracy. Istotnym celem codziennych zabiegów jest po prostu przyjemnoœæ: Mo¿esz te¿ zaparzyæ sobie dobr¹ herbatê,
do³o¿yæ do niej czekoladkê; to tytu³y, które zapewniaj¹ naprawdê dobr¹
zabawê. Jednak najwa¿niejsze w ¿yciu s¹ kosmetyki i pozosta³e œrodki do
pielêgnacji cia³a. To one s¹ gwarancj¹ realizacji wartoœci piêkna i zdrowia: To
preparat XX wieku. Dobrany w³aœciwie sprawia, ¿e twarz jest œwie¿a, aksamitna..., ale Ÿle wybrany mo¿e nawet zaszkodziæ... Tak¿e szeroko reprezentowana sfera szko³y najczêœciej wartoœciowana jest za pomoc¹ nosicieli
wartoœci witalnych i hedonistycznych: trzeba pamiêtaæ o przyjemnej atmosferze w szkole, o fajnych, dobrze przygotowanych nauczycielach...; potem
znalaz³am jej szko³ê z dobr¹ opiek¹, sto³ówk¹ i œwietn¹ œwietlic¹... (J).
Wa¿nym miejscem realizacji wartoœci jest (niejako z koniecznoœci) zak³ad
pracy. Praca sama w sobie nie jest wartoœci¹, jest raczej sfer¹ œcierania siê
ró¿nych wartoœci — ale tak¿e miejscem, w którym mo¿e byæ zagro¿ona realizacja wartoœci hedonistycznych i witalnych. Praca nie mo¿e byæ przykrym
obowi¹zkiem, nie powinna byæ ciê¿ka. W³aœnie dlatego powinniœmy rzetelnie
wype³niaæ obowi¹zki zawodowe, podnosiæ kwalifikacje i umiejêtnoœci: Dobra
sekretarka jest pracownikiem na wagê z³ota (J). Warto staraæ siê o dobr¹
pracê nie tylko ze wzglêdów finansowych, ale tak¿e dlatego, ¿e praca mo¿e
byæ œrodkiem realizowania ca³ej gamy innych wartoœci: mo¿e byæ sposobem
na ¿ycie, ogromnym wyzwaniem, dobr¹ praktyczn¹ nauk¹. Idea³ stanowi sytuacja, kiedy praca jest ciê¿ka (...), ale przyjemnoœæ ogromna (J).
W pismach m³odzie¿owych bardzo mocno rozbudowana jest sfera wartoœciowania zjawisk zwi¹zanych z muzyk¹ m³odzie¿ow¹ (zw³aszcza
w Popcornie i Machinie), która mo¿e stanowiæ wartoœæ estetyczn¹, ale najczêœciej ³¹czy siê z obszarami innych wartoœci: Dobre taneczne techno zawsze znajdzie zwolenników... (P) ³¹cz¹c ró¿nego typu przyjemnoœci: Abyœcie
mogli s³uchaæ dobrej muzyki ubrani w fajne ciuchy... (P). Czêsto wartoœciuje
siê artystów-nosicieli wartoœci, którzy œpiewaj¹ bardzo dobrze i sami przy
tym dobrze siê bawi¹ (Puff Daddy dobrze siê bawi — P); p³yty, przeró¿ne
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bardzo dobre zestawy hitów (P), bardzo dobrze zorganizowane koncerty (P),
zapewniaj¹ce pozytywne prze¿ycia. w Popcornie wartoœciowane pozytywnie
pozamuzyczne prze¿ycia estetyczne nale¿¹ do rzadkoœci, choæ mo¿na spotkaæ
np. grafikê, która robi dobre wra¿enie. Œwiat muzyki rockowej jest esencj¹
zawartoœci Machiny. Czytelnicy tego pisma doœwiadczaj¹ wartoœci estetycznych zwi¹zanych z muzyk¹, uczestnicz¹c w ka¿dym etapie realizowania
tych wartoœci: poznaj¹ najpierw kogoœ, kto jest bardzo dobrym liderem i kompozytorem. Powstaje utwór, dziêki bardzo dobrej grze (...) na gitarze, potem
— za spraw¹ dobrych kontaktów z firmami p³ytowymi nagrywa siê p³ytê, która
daje siê uj¹æ w jak¹œ ocenian¹ pozytywnie konwencjê: wszystko wskazuje na
to, ¿e stare dobre electro znów wraca na taneczny firmament... Kiedy tylko
p³yta potwierdza klasê artysty, (...) dobrze siê sprzedaje, co potwierdzaj¹ badania, wiêc artysta zas³uguje na nieprawdopodobnie dobre recenzje... Muzyka, której wartoœæ artystyczn¹ potwierdzili krytycy, staje siê narzêdziem
realizowania wartoœci estetycznych i przyjemnoœciowych — mo¿e to byæ
np. dobra muzyka do s³uchania podczas jazdy... Muzyka rockowa to te¿ moda
i obyczaje, które podlegaj¹ wartoœciowaniu. Tak jak kiedyœ do dobrego tonu
nale¿a³o paradowaæ po ulicach z d³ugimi w³osami..., bardzo cenione s¹ odpowiedni ¿yciorys i dobry image i, podobnie jak wszêdzie, przyjaŸñ
i kole¿eñstwo oraz dobry nastrój.
Droga to inny typ wartoœciowania i inna hierarchia wartoœci. w przeciwieñstwie do pozosta³ych pism, leksemy wartoœciuj¹ce „dobry” i „z³y”
stanowi¹ bardzo istotny sk³adnik repertuaru œrodków aksjologicznych. Za ich
pomoc¹ wskazuje siê wprost na zalecane, najczêœciej metafizyczne,
transcendentne wartoœci. Wybór i bogactwo wartoœciowania jest tutaj
ogromne: dobro i z³o funkcjonuj¹ w sensie metafizycznym i dos³ownym, jest
zatem zdolnoœæ do czynienia dobra, jak i dobra znajomoœæ literatury, czynienie z³a (pope³nianie grzechu) oraz z³e wychodzenie na czymœ. Charakterystyczne dla Drogi, podobnie chyba jak dla ca³ego dyskursu religijnego, jest
budowanie wielopiêtrowych relacji miêdzy wartoœciami transcendentnymi,
jak np. w zdaniu mi³osierdzie to wychodzenie poza sprawiedliwoœæ. Inn¹
cech¹ charakterystyczn¹ jest funkcjonowanie wielu derywatów utworzonych
od wartoœci (w wiêkszoœci tworz¹ one zleksykalizowane nazwy). Mamy zatem: Ewangeliê jako Dobr¹ Nowinê, dobr¹ wolê, dobre uczynki, woln¹ wolê,
Dobrego Pasterza, dobrego ducha, który czuwa nad nami, Ducha Œwiêtego. Z
drugiej strony, mamy dobr¹ opiniê Jana Paw³a II, towary dobrej jakoœci, dobrego kaznodziejê, dobr¹ znajomoœæ literatury, dobrych polityków i dobr¹
zabawê (ironicznie). Wartoœciowane jednoznacznie pozytywnie jest patrzenie
sercem, dobre wychowanie, dobra dyscyplina i organizacja.
S³owo „wartoœæ” jest wa¿nym, niemal definicyjnym leksemem dla aksjologii œwiata przedstawionego w Drodze: m³odemu cz³owiekowi mo¿na
odkryæ wartoœæ wiary we wspólnocie Koœcio³a, nale¿y znaæ swoj¹ wartoœæ,
nale¿y odkrywaæ wartoœci wspólnoty. Poza tym, tylko w tym czasopiœmie
wystêpuj¹ (jednoznacznie pozytywne) wartoœci katolickie i narodowe. Charakterystyczne dla Drogi jest tak¿e to, ¿e sam proces wartoœciowania staje siê
przedmiotem rozwa¿añ. Sumienie to wspania³y instrument, który pozwala
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nam oceniaæ, co jest dobre, a co z³e. S¹ tacy, którzy umiej¹ oceniæ sytuacjê,
czyny cz³owieka podlegaj¹ ocenie, choæ pojawiaj¹ siê tak¿e przestrogi przed
wartoœciowaniem postêpowania innych ludzi: mówiê Ci o tym, co czujê, nie
oceniam Twojego postêpowania przekreœlaniem Ciê...
Zwykle podzia³ na dobro i z³o w badanych pismach jest ca³kiem prosty,
schematyczny — manichejski. Zdarza siê te¿ tak, na przyk³ad w Dziewczynie,
¿e wszystko w ¿yciu mo¿e mieæ dwa oblicza — dobre i z³e. Z³ych rzeczy,
cech i zjawisk jest w tym piœmie rzeczywiœcie wiêcej ni¿ w innych pismach.
Na przyk³ad, ka¿dy ma swoj¹ z³¹ twarz, któr¹ czasem warto pokazaæ œwiatu.
Do odpêdzenia z³ych duchów potrzebne s¹ tajemnicze talizmany, ¿eby zapewniæ sobie szczêœcie i powodzenie. Ludzie prezentuj¹ ci¹g³y pesymizm i z³e humory, inni miewaj¹ jakieœ z³e przeczucia, bywa, ¿e z³¹ passê, wywieraj¹ z³y
wp³yw (powoduj¹cy k³ótnie i p³acz), zdarza siê, ¿e przejmuj¹ z³y ton... Z³e samopoczucie jest antywartoœci¹ absolutn¹: dziewczynom czasem jest Ÿle i wtedy wpada siê niemal w histeriê; czasem to nawet prawdziwy horror. Zrozumia³e, ¿e za takie z³o najczêœciej odpowiedzialne s¹: z³y sposób od¿ywiania
i brak ruchu. Terenem walki dobra ze z³em jest szko³a. Mo¿na w niej realizowaæ wartoœci poznawcze, mo¿na dobrze siê uczyæ, mo¿na doœwiadczaæ
mi³ych niespodzianek (z przedmiotu, którego nie cierpimy, mo¿emy dostaæ
dobr¹ ocenê). Jednak szko³a to tak¿e miejsce, w którym mo¿emy zyskaæ z³¹
opiniê wœród znajomych, mo¿emy zostaæ pokrzywdzeni przez nauczyciela, który ma nad uczniami niesprawiedliw¹ przewagê, co mo¿e doprowadziæ do
ujawnienia siê antywartoœci (chcesz siê zemœciæ na nauczycielu za z³¹ ocenê,
ale nie mo¿esz sobie na to pozwoliæ — wpadasz w chandrê...). w szkole wpada siê w z³e towarzystwo, a tak¿e mo¿na Ÿle siê bawiæ lub Ÿle siê czuæ, lub
nawet mo¿e kogoœ coœ z³ego spotkaæ.
Najp³odniejsz¹ sfer¹ dostarczaj¹c¹ negatywnych wzorów wartoœciowania
(oraz schematów upraszczaj¹cych œwiat) jest popularna kultura. To przy okazji omawiania dzie³ sztuki masowej (przede wszystkim hollywoodzkich filmów, gier komputerowych i telewizyjnych) pojawiaj¹ siê szablony wartoœciowania, przenoszone póŸniej na inne dziedziny ¿ycia. Niemal w ka¿dej
recenzji mamy do czynienia z odwieczn¹ walk¹ dobra ze z³em (P), staczanie pojedynku z wcieleniem z³a (np. ze z³ym Ruberem) itp. Konwencje negatywnego
wartoœciowania dzie³ sztuki przenoszone s¹ na œwiat rzeczywisty. Widaæ to
np. w Bravie, w którym to, co oceniane jako z³e, najczêœciej jest cytatem z
piosenki albo fabu³y filmu i w ten sposób wpada w sztampê: bohater nie potrafi³ biernie patrzeæ na panosz¹ce siê z³o..., nawet myœli z³e do snu
uko³yszê..., coœ bardzo z³ego dzieje siê z pogod¹ na ca³ym œwiecie... w Bravie,
Popcornie i Dziewczynie owemu baœniowemu wartoœciowaniu towarzyszy widoczna tendencja do wartoœciowania ukrytego, konotacyjnego. w innych pismach negatywne wartoœciowanie przybiera czêsto formê jawn¹, „czyst¹”.
w Jestem z³o pojawia siê w czterech sytuacjach: gdy mowa o warunkach i okolicznoœciach pracy: ...zbyt ma³o czasu, ¿eby zd¹¿yæ z prac¹, z³a atmosfera,
monotonna i nudna..., gdy mowa o przeró¿nych (czasem bli¿ej nie okreœlonych) si³ach, szkodz¹cych zdrowiu i urodzie: ...zmatowia³e, zaplamione
te¿ tworz¹ z³¹ energiê..., niew³aœciwe zabiegi i Ÿle dobrane kosmetyki, gdy pismo
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udziela ogólnych porad: ...Nic z³ego siê staæ nie mo¿e, jak równie¿ gdy przy
recenzowaniu sztuki lub przy okazji osobistych wyznañ: ...czujê siê Ÿle wobec
Pana Boga.
Czasem z³o funkcjonuje jako wartoœæ. Mo¿e byæ motorem twórczoœci,
mo¿e dostarczaæ ró¿nego typu motywacji. Specyficzny, czasem ironiczny
i pe³en podtekstów, czasem wylewnie szczery jêzyk dziennikarzy Machiny
odwo³uje siê czêsto do takich przewartoœciowañ. Muzyk wyznaje tam, jak powsta³ przebój: By³em zmêczony, zdesperowany, z³y i nudny. Zupe³nie
odstawi³em alkohol. Z³o ujawnia siê przewrotnie, w znaczeniu dobra, tak¿e ze
wzglêdów czysto jêzykowych. Dzieje siê tak na przyk³ad w Popcornie, który
opisuje jak to — wzorem angielskiego slangowego powiedzenia — zespó³
tworzy trzech z³ych ch³opaków. Zjawiskiem towarzysz¹cym jest przesadne
wartoœciowanie negatywne. Polega ono na przenoszeniu jednostkowych ocen
na ca³e otoczenie z jednoczesnym przejêciem typowych dla recenzji œrodków
jêzykowych. Czasem odnosi siê wra¿enie, ¿e obraz œwiata w Machinie — abstrahuj¹c od promocji i recenzji — pokazuje ca³e z³o tego œwiata: opisuje siê
z³e ¿ycia (które koñcz¹ siê œmierci¹), z³o tego œwiata nadmiernie wp³ywa na
artystów, którzy s¹ zbyt podatni na to z³o. Otaczaj¹cy nas œwiat tak¿e jest z³y,
poniewa¿ Mass media epatuj¹ sensacyjnymi, z³ymi wiadomoœciami, którymi
przyt³aczaj¹...
W katolickiej Drodze natê¿enie obecnoœci z³a (i s³ów zwi¹zanych z t¹ antywartoœci¹) jest proporcjonalne do dobra, przy czym charakterystyczne jest
to, ¿e s³owa zachêcaj¹ce do unikania z³a s¹ silniejsze ni¿ s³owa namawiaj¹ce
do doœwiadczania metafizycznego dobra. Z³o jest niebezpieczne n a m a c a ln i e, poniewa¿ ¿ycie doczesne cz³owieka polega na sta³ym prze¿ywaniu dylematów w spotkaniu dobra i z³a — a z³o bez w¹tpienia ca³y czas zachowuje
swoj¹ zgubn¹ dla cz³owieka atrakcyjnoœæ (do pe³nienia z³a przechodzi siê
³atwo). Leksemy „pozytywny” i „negatywny” s¹ w Drodze zastrze¿one do
wyst¹pieñ w oficjalnych, urzêdowych kontekstach, np. Koœció³ katolicki pozytywnie ocenia treœæ Powszechnej deklaracji praw cz³owieka; negatywne
stanowisko Koœcio³a wobec kap³añstwa kobiet...
Badane pisma mocno ró¿ni¹ siê pod wzglêdem stopnia nasycenia konstrukcjami wyra¿aj¹cymi powinnoœæ — sugerowania odbiorcom, które wartoœci i wzory zachowañ s¹ zdaniem redakcji najwa¿niejsze. Nie wszystkie pisma mog¹ byæ postulatywne — zale¿y to od cech odbiorców. Na przyk³ad
Machinie nie wypada dra¿niæ swoich czytelników i sugerowaæ im wprost, co
powinni myœleæ i robiæ (wa¿nym aspektem muzyki rockowej jest bunt i odrzucenie tradycyjnych autorytetów). Dlatego pismo to ca³kiem powstrzymuje
siê od dawania czytelnikom rad (leksem „powinno siê” w ogóle nie wystêpuje
w for- mach 2 os. l. poj. i mnogiej ani w 1 os. l. mnogiej), a nawet wiêcej, u¿ywa s³ów nazywaj¹cych powinnoœæ i obowi¹zek z wyraŸn¹ ironi¹ (Kiedy obowi¹zek wzywa³, Diego zak³ada³ czarne ciuchy...; obowi¹zkowo zdeformowany
wokoder). Na drugim biegunie znajduje siê wyraŸnie poradnicze Jestem. Wartoœci obyczaju i mody przedstawiane s¹ tutaj z dosyæ du¿¹ pewnoœci¹ co do
s³usznoœci wzorca — tak jakby wszystkie przypadki by³y równie oczywiste
jak nastêpuj¹cy: nie wypada chodziæ rozebranym, bo to narusza dobre
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obyczaje. Mocnym zaleceniom i postulowanym rozwi¹zaniom podlegaj¹ ró¿ne
aspekty ¿ycia czytelniczek. S¹ to przede wszystkim: mi³oœæ fizyczna, seks, fizjologia cia³a kobiety: Pierwszy raz powinien byæ jak najmniej skomplikowany,
ta pierwsza noc nie powinna odbywaæ siê bez przygotowania, oboje powinniœcie traktowaæ siebie z najwiêksz¹ delikatnoœci¹, powinnaœ zmieniæ tryb
¿ycia..., do demakija¿u okolic oczu nie powinno siê stosowaæ wody i myd³a...
Wiek odbiorczyº zdaje siê nie wywieraæ wp³ywu na natê¿enie tej formy komunikacji. Dziewczyna, skierowana do m³odszych osób, w³aœciwie nie ró¿ni siê
od Jestem. Rady dotycz¹ tutaj praktycznie wszystkich sfer zwi¹zanych z realizacj¹ wartoœci zdrowia, piêkna i przyjemnoœci, czêsto operuj¹c na poziomie
bardzo szczegó³owym: czy powinnam korzystaæ tylko z tamponów „mini”?, teraz powinnaœ zmiêkczyæ skórki paznokci, twoje w³osy powinny byæ d³ugie, gêste
i zdrowe. Niektóre porady maj¹ charakter niemal baœniowy: Dlatego w tym
okresie tak wa¿na jest dba³oœæ o higienê. Wiedzia³y o tym ju¿ staro¿ytne
Egipcjanki, które przy pomocy wosku starannie depilowa³y swoje cia³a. Rady
dotycz¹ce realizowania wartoœci estetycznych ³¹cz¹ siê z wartoœciami witalnymi, jak równie¿ obyczaju i mody: staj¹c przed lustrem, powinnam siê uœmiechaæ i mówiæ sobie, ¿e jestem ³adna i powabna. Zwyczaje obowi¹zuj¹ce
w grupie rówieœniczej formu³owane s¹ bardzo stanowczo: nigdy nie powinno
siê stawiaæ warunków, nie powinnaœ powtarzaæ kole¿ankom wszystkiego... seks
powinien byæ dope³nieniem mi³oœci (D).
Powinnoœæ i obowi¹zek tworz¹ doœæ siln¹ relacjê komunikacyjn¹ miêdzy
nadawc¹ i audytorium. Widaæ to na przyk³adzie Brava, w którym w zasadzie
wszystkie najwa¿niejsze tematy s¹ przedmiotem wyra¿anych wprost rad i zaleceñ. Zwykle s¹ to bardzo wa¿ne kwestie, wskazuj¹ce przy okazji na najbardziej uznawane przez nadawców wartoœci: zdrowie, relacje mêsko-damskie, higienê i normy zachowania siê: powinnaœ zasiêgn¹æ porady
psychologa, powinna ostudziæ zapa³ natarczywego ch³opaka, nie powinnaœ
spotykaæ siê z tym mê¿czyzn¹, mê¿czyzna powinien rozpoczynaæ pieszczoty od
najmniej wra¿liwych miejsc, decyzja o podjêciu wspó³¿ycia powinna byæ
g³êboko przemyœlana, s³owa „kocham” nie powinno siê u¿ywaæ z byle powodu (B). Poza tym, w sferze obowi¹zków stale znajduje siê doskonalenie
w³asnych umiejêtnoœci: (wci¹¿ powinnam æwiczyæ g³os — P). Charakterystyczne dla wspomnianej relacji jest nie tylko to, ¿e m³odzie¿y zaleca siê pewne wzory zachowañ i ¿e m³odzi ludzie maj¹ rozliczne obowi¹zki (obowi¹zki
domowe, codzienne obowi¹zki — P, J, a na scenie obowi¹zki wokalisty — M).
Z drugiej bowiem strony, informuje siê m³odych odbiorców o powinnoœciach
innych osób — sporo pisze siê o obowi¹zkach rodzicielskich (B), o tym, ¿e
zemsta obowi¹zuje ka¿dego kibica chuligana (B) czy te¿, ¿e lekarza
obowi¹zuje zachowanie tajemnicy (B).
Równie postulatywna jest Droga, choæ sfery ¿ycia podlegaj¹ce postulatywnej aksjologizacji w zasadzie ograniczaj¹ siê w tym piœmie do kwestii religijnych: tym, co powinien czyniæ cz³owiek, by doœwiadczaæ dobra; ludzi nale¿¹cych do Koœcio³a powinien jednak przekonaæ katechizm. Silna, nawet
silniejsza ni¿ gdzie indziej postulatywnoœæ zarysowuje siê w kwestiach kontrowersyjnych i w przypadku sporów œwiatopogl¹dowych. Czêsto wystêpuje

CZ
E

72

WARTOŒCI W CZASOPISMACH M£ODZIE¯OWYCH

73

tutaj ostry jêzyk lub nie znosz¹ca sprzeciwu postawa nadawcy (Drugi pogl¹d,
to wyobra¿enie pañstwa na wzór dojnej krowy, która zawsze, ka¿demu i w
ka¿dej iloœci powinna daæ mleko. Karmienie jej jak najwiêksz¹ iloœci¹ siana
(naszymi podatkami), by póŸniej jak najwiêcej z niej wydoiæ, jest istot¹
lewicowoœci). Trochê dziwi to, ¿e podobnie jest w przypadku spraw, które z
definicji nie podlegaj¹ dyskusji, lub s¹ dogmatami wiary. Wydaje siê, ¿e si³a
samego dogmatu czy przypowieœci mog³aby wystarczyæ.
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Hierarchie wartoœci metafizycznych, a w szczególnoœci to, co œwiête
i pospolite (wraz ze stosunkiem do tych pojêæ) wyraŸnie ró¿nicuj¹ badane pisma. Zgodnie z oczekiwaniami, uk³ad wartoœci transcendentnych w Drodze
(odzwierciedlaj¹cy hierarchiê chrzeœcijañskiego systemu filozoficznego) jest
ca³kiem odmienny od uk³adów w pozosta³ych pismach. Punktem wyjœcia kolejnych kroków analizy by³o zbadanie tego, pod jakimi wzglêdami uk³ady
wartoœci w pozosta³ych pismach ró¿ni¹ siê od struktury Drogi.
Tradycyjny uk³ad wartoœci w Drodze jest dosyæ spójny i mocno zhierarchizowany w jego rekonstrukcji pomaga to, ¿e w piœmie czêsto debatuje siê
o wartoœciach, rozwa¿aj¹c na przyk³ad zale¿noœci miêdzy nimi. Na szczycie
hierarchii stoi Bóg — wartoœæ absolutna. Bóg jest dobrem (prawd¹
i mi³oœci¹). Wszystko otrzymaliœmy od Boga, a ¿ycie bez Boga jest œmierci¹.
Tylko Bóg zna tajemnice serca cz³owieka. Zbawienie — realizacja wartoœci
absolutnej — jest osi¹galne dziêki wierze przy pomocy zespo³u wartoœci
(tworz¹cych w³asne podsystemy i uto¿samianych z wartoœci¹ absolutn¹): prawdy,
mi³oœci, ¿ycia i dobra.
Kluczow¹ wartoœci¹ w Drodze (jak równie¿ w humanizmie chrzeœcijañskim) jest mi³oœæ. Wystêpuje w trzech odmianach: mi³oœci Bo¿ej (mi³oœci Boga
do cz³owieka i cz³owieka do Boga), której form¹ jest mi³oœæ cz³owieka do
cz³owieka (bez mi³oœci cz³owiek nie jest cz³owiekiem, której z kolei szczególn¹
odmian¹ jest mi³oœæ w sakramencie ma³¿eñstwa. Mi³oœæ ma cechy wartoœci
absolutnej — trzeba uzyskaæ zdolnoœæ do realizacji tej wartoœci, prosi siê
Boga w modlitwie o zdolnoœæ do mi³oœci, doœwiadcza siê jej i pielêgnuje
w kole¿eñstwie i przyjaŸni z drugim cz³owiekiem. Mi³oœæ najczêœciej towarzyszy prawdzie, w³¹czaj¹c prawdy wiary, poza tym Jezus odda³ za mi³oœæ
i prawdê swoje ¿ycie. Prawdzie i mi³oœci towarzyszy ¿ycie — najpiêkniejsz¹
prawd¹ jest to, i¿ Jezus jest Bogiem i Cz³owiekiem. Bóg jest mi³oœci¹, drog¹
prawdy i ¿y- cia. O piêknie w Drodze stosunkowo ma³o siê pisze, wartoœæ ta
ujawnia siê poœrednio, np. jako piêkno prawd wiary. Najbardziej narzucaj¹cy
wydawa³by siê zwi¹zek piêkna z mi³oœci¹ — Gdy kochamy, ca³y œwiat jest dla
nas piêkny — ale piêkno chrzeœcijañskie w Drodze polega na wierze,
oczekiwaniu i na- dziei: Piêkno chrzeœcijañstwa polega na tym, ¿e Bóg zawsze przychodzi z przy- sz³oœci i przynosi obiecany dar. Dlatego ka¿de odejœcie
Boga powinno rodziæ radoœæ z tego, ¿e niebawem powróci z wiêksz¹ obfi-
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toœci¹ ³aski. Jest tylko jeden warunek. To Bóg wybiera czas odejœcia
i nawiedzenia, nie cz³owiek, od niego ¿¹da siê wiernoœci w oczekiwaniu.
Konsekwentne d¹¿enie do wartoœci transcendentnych samo w sobie jest recept¹ na osi¹gniêcie celu. Droga podaje liczne wzory postêpowania na co
dzieñ, czêsto zachowuj¹ce atrybut transcendencji. Dlatego do g³ównych s³ów
kluczowych pisma nale¿¹: œwiêty, œwiêtoœæ19, dobro, duchowoœæ. Najwy¿ej
cenionym wzorem jest œwiêtoœæ, któr¹ poznajemy za poœrednictwem nosicieli
tej cechy — œwiêtych. Tak¿e „œwiêtowanie” zwykle ma wymiar metafizyczny. Podobnie jest z kolejn¹ wartoœci¹ — dobrem. Promowanie dobra jest
najskuteczniejsz¹ metod¹ prze¿ycia ¿ycia, dlatego powinno siê szanowaæ nawet najmniejszy okruch dobra w bliŸnim. Chrzeœcijañska maksyma z³o dobrem zwyciê¿aj jest recept¹ na osi¹gniêcie wartoœci, podobnie jak docenianie
nawet poœledniego dobra. Ka¿dego dnia nale¿y walczyæ o pokój i dobro.
Miar¹ metafizycznoœci zalecanych wzorów jest wysokie ocenianie sfery duchowej w ¿yciu cz³owieka. „Duch” wystêpuje najczêœciej jako jedna z postaci
Bo¿ych z Trój- cy Œwiêtej — Ducha Œwiêtego (bia³ej go³êbicy), ale jest te¿ istotn¹ sfer¹ realizacji wartoœci — pisze siê np. o duchowym pokarmie, duchowej inteligencji itp. Wartoœci innego rodzaju, jak na przyk³ad odczuciowe,
mieszcz¹ siê ni¿ej w omawianej hierarchii, stanowi¹c dope³nienie niektórych
wartoœci absolutnych (mo¿na np. czerpaæ radoœæ z wiary). Do rzadkoœci
nale¿¹ sytuacje, w których wartoœci absolutne widzi siê przez pryzmat popularnych, modnych zjawisk kulturowych czy spo³ecznych (Ja ze swoim
w¹tpliwym radykalizmem mog³em siê schowaæ. Œw. Pawe³ by³ najwiêkszym
radyka³em, jakiego zna³ œwiat. Bycie prawdziwym punkiem to bycie chrzeœcijaninem. Wtedy ¿yje siê nie dla siebie, ale dla Jezusa).
Uk³ady wartoœci transcendentnych w pozosta³ych badanych pismach
ró¿ni¹ siê od Drogi i, co wiêcej, ró¿ni¹ siê na podobnej zasadzie. Wspóln¹ ich
cech¹ jest to, ¿e wartoœci nie tworz¹ w nich tak mocno zhierarchizowanych
i uporz¹dkowanych systemów oraz to, ¿e zacieraj¹ siê granice miêdzy wartoœciami absolutnymi a instrumentalnymi. Wartoœci transcendentne czêsto s¹
instrumentalizowane i trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ca³a sfera metafizyczna
jest jakby ujmowana w cudzys³ów.
Najbardziej wymowne s¹ konkretne przyk³ady. w niektórych pismach, na
przyk³ad, „Bóg” w ogóle nie istnieje — z wyj¹tkiem przenoœnego znaczenia:
prawdziwy bóg metalowej perkusji (B). Gdzie indziej czytamy: on jest bogiem
w Liechtensteinie (M), Bob Marley — bóg Jamajki (M). Czasem sprowadza
siê Boga na ziemiê: Dla mnie Bóg to nie sprawa religijna, mistyczna... (M);
by³em z Panem Bogiem za pan brat... (M). Zdarza siê tak¿e, ¿e Bóg istnieje,
ale konteksty jego obecnoœci maj¹ ma³o wspólnego z wiar¹ i religi¹: pojawia
siê, poniewa¿ mówi siê o nim czêsto w wywiadach (P). Znamienne s¹ wyst¹pienia leksemów „modlitwa” i „zbawienie”: pierwszy pojawia siê
w kontekœcie demonstracji uk³adu r¹k do æwiczenia relaksuj¹cego (D³onie na
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piersiach z³o¿one jak do modlitwy — J), natomiast drugi funkcjonuje tylko w
derywacie zbawienne rady (J).
Modny jest politeizm i panteizm: Œwiatowid — bóg s³owiañski (M),
potê¿ny bóg Tajikarao (M); Uwa¿am, ¿e Bóg, anio³y, energia kosmiczna
istniej¹... (P). Paradoksalnie (z perspektywy krytyków pism m³odzie¿owych),
to muzyka rockowa czêsto dostarcza kontekstów czysto religijnych. Wykonawcy nie wstydz¹ siê inspiracji i si³y, p³yn¹cych z religii: Wierzê w Boga,
od Niego dostajê si³ê, by ¿yæ i tworzyæ... (P) i nie jest to niczym dziwnym,
poniewa¿ znane s¹ wcale nie tak rzadkie przypadki nawracania siê muzyków
rockowych na g³êbok¹ wiarê, która notabene staje siê motywem przewodnim
ich twórczoœci. Oczywiœcie, zdarza siê tak¿e, ¿e artyœci — lubi¹cy definiowaæ
siê w wy- sokim porz¹dku, np. w kategoriach najwy¿szych wartoœci estetycznych czy metafizycznych — mieszaj¹ porz¹dek metafizyczny z materialnym: rozpowiada³, ¿e nie wierzy w Boga, bo sam jest bogiem... (P).
£¹czone s¹ te¿ sk³adniki ró¿nych religii. w wywiadzie z m³od¹ artystk¹ na
pytanie, czy piosenka „Przychodzimy tylko raz” zwi¹zana jest z tematem
reinkarnacji, s³yszymy nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ: „Nie zosta³a napisana dla
tych, którzy nie wierz¹ w reinkarnacjê, choæ rzeczywiœcie traktuje o
niepowtarzalnoœci. To nie jest moje wyznanie wiary, choæ jestem katoliczk¹ i wierzê, ¿e mamy jedno ¿ycie. Chodzi w niej o to, ¿e cokolwiek
siê zdarza, dzieje siê tylko raz. Takie podejœcie do ¿ycia jest moj¹ dewiz¹,
dziêki której wszystko, co robiê, staram siê robiæ jak najlepiej”.
W¹tki religijne pojawiaj¹ siê chyba najczêœciej przy okazji przedstawiania
tekstów zagranicznych piosenek, t³umaczonych na jêzyk polski: Gdyby Bóg
naszych modlitw wys³ucha³, my moglibyœmy us³uchaæ Jego... (P), omawiane
s¹ utwory w ca³oœci dotycz¹ce religii („Losing My Religion”).
Poza opisanymi kontekstami œwiat przedstawiony w pismach
m³odzie¿owych jest œwiatem zdesakralizowanym, w którym czasem op³aca
siê zerwaæ z religi¹: Kiedyœ by³am zupe³nie niepozorn¹ dziewczyn¹. Nie interesowa³am siê ch³opcami i najchêtniej chodzi³am do koœcio³a — mówi
osoba, która odnios³a sukces (D). Sama œwiêtoœæ czêsto pozbawiona jest
aspektu sacrum — œwiêta s¹ co najwy¿ej okazj¹ do wydania p³yty: nagra³y
specjaln¹ piosenkê na œwiêta Bo¿ego Narodzenia, œwiêty Miko³aj pozbawiony jest atrybutów œwiêtego, a czasem nawet grasuje w pobli¿u domostw...
(P). Zreszt¹ œwiêtuje siê w oderwaniu od œwi¹t — powodów do wspominek
i œwiêtowania nie brakowa³o, „œwiêtuje siê” urodziny, imieniny, Dzieñ œw.
Walentego, nie licz¹c przenoœnych u¿yæ tego leksemu, jak np. w wypadku
œwiêta dla chuligana (czyli „awantury” — B); czy w zdaniu: Œwiêtem dla piek¹cych i zmêczonych stóp bêdzie ch³odz¹ca k¹piel z lawendow¹ sol¹... (D);
pieni¹dze to dla niego œwiêta sprawa... (M). S³owo „œwiêtowaæ” najczêœciej
wystêpuje w znaczeniu „nic nie robiæ, nie pracowaæ, imprezowaæ, cieszyæ siê”
— w takie œwiêto niczego siê nie czci, a nawet nie ma ¿adnych powodów do
wyj¹tkowoœci takiego dnia. Na podobnej zasadzie zdesakralizowane s¹ duchy
— bywaj¹ one pomarañczowe (D), z³oœliwe (B), dyskotekowe (B), upiorne
(B), duchy dobrej zabawy (B) i duchy, których odg³osy wprowadzaj¹
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[ch³opców] w œwiat doros³ych (B). Pojawiaj¹ siê Duch Irlandii i Dylana (D),
a duch Erica Claptona (M), funkcjonuje jako „opiekun, pomocnik”.
„Mi³oœæ” — s³owo kluczowe we wszystkich badanych pismach — przybiera ró¿ne znaczenia w zale¿noœci od wieku adresatów pisma. w magazynach
skierowanych do najm³odszych (B, P, D) o mi³oœci pisze siê przede wszystkim w dwóch kontekstach: jest ona odmian¹ przyjaŸni ludzi m³odych lub
nieod³¹cznym sk³adnikiem losów bohaterów masowej produkcji kulturalnej.
w pierwszym przypadku prawdziwej mi³oœci siê nie realizuje — prze¿ywa siê
j¹ g³êboko i marzy siê o niej. Na tym etapie przyjaŸñ jest wa¿niejsza od
mi³oœci (B). w drugim przypadku czêsto mamy do czynienia ze zbitk¹:
przyjaŸni, mi³oœci i odwiecznej walki dobra ze z³em (P). Opisywani bohaterowie kochaj¹ siê, mówi¹ o mi³oœci i prze¿ywaj¹ mi³oœci, podobnie jak wierz¹
w dobro i w ostateczn¹ wygran¹ dobra ze z³em. Wraz z wiekiem odbiorców pism
zwiêksza siê obecnoœæ erotycznego kontekstu mi³oœci. w Jestem ta najliczniej
reprezentowana pozytywna wartoœæ (wiêcej razy pisze siê o niej ni¿ np. o
„piêknie”) jest albo „namiêtnym uczuciem” albo „erotycznym zbli¿eniem”. Charakterystyczne dla tej grupy pism jest to, ¿e mi³oœæ staje siê coraz bardziej przyziemnym zjawiskiem — idea³y nie wytrzymuj¹ porównañ
z rzeczywistoœci¹, wiêc o mi³oœci pisze siê ironicznie lub pokazuje siê, ¿e
mi³oœæ bliŸniego we wspó³czesnej rzeczywistoœci bywa tylko pustym
has³em: [posuniêcia pewnego znanego muzyka] ...zdradzaj¹ niezdrow¹
wrêcz megalomaniê, pragnienie kontrolowania wszystkiego i wszystkich,
bez cienia zaufania i umiejêtnoœci wspó³¿ycia z ludŸmi. G³osz¹c has³a o
mi³oœci dla bliŸniego, d¹¿y do opanowania przez swoj¹ organizacjê (...)
wszystkich grup swoich wielbicieli, chc¹c nadaæ im wspólny charakter
zgodnie z jego wol¹ nie dopuszczaj¹c¹ g³osu sprzeciwu. Chwilami
zachowuje siê niczym przywódca sekty... (M).
W pismach m³odzie¿owych noœnikiem najwa¿niejszych wartoœci metafizycznych jest czêsto p o e t y k a b a œ n i (chcia³oby siê dodaæ: „hollywoodzkiej”) ze wszystkimi tego konsekwencjami. w tej poetyce przedstawia siê
fabu³y popularnych filmów, analizuje treœæ przebojów muzycznych
i ¿yciorysy artystów, a nawet omawia tomy poezji — „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta to opowieœæ o dobrej stronie ludzkiego ¿ycia oraz o nierównej walce z bezlitosnym œwiatem (J). Bohaterowie dzie³ i artyœci mieszaj¹
siê ze sob¹. Jedni i dru- dzy wierz¹ w dobro, wierz¹ w szczêœliwe
zakoñczenia, poniewa¿ jak to w baj- kach bywa, wszystko koñczy siê dobrze
(P). Szczególnie ceni¹ sobie: indywidualizm, lojalnoœæ, wytrwa³oœæ (Prawd¹
jest to, w co wierzymy — niewa¿ne, do czego nas zmuszaj¹; zaprzeæ siê
tego, w co wierzê, nie mogê — P). Jedn¹ z konsekwencji stosowania wspomnianej poetyki jest nadmiernie czêste stosowanie s³ów nazywaj¹cych wartoœci metafizyczne do opisywania prozaicznych spraw — idolka nastolatek
wyznaje na przyk³ad: Nie mam nic przeciwko zdjêciom nago, ale tylko pod
warunkiem, ¿e s³u¿¹ jakiejœ naprawdê dobrej sprawie... (D). Do rzadkoœci
nale¿¹ sytuacje rozwa¿ania wartoœci w sensie transcendentnym, kiedy np. dobro jednostki pokazuje siê jako wartoœæ w opozycji do bezwglêdnej logiki zysku. Nic zatem dziwnego, ¿e w badanych pismach „dobroczynny” pojawia siê
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wy³¹cznie w znaczeniu „przynosz¹cy korzyœæ, ulgê, odprê¿enie” — a nie
„mi³osierny, ofiarny, uczynny”.
Poetyka baœni narzuca formy pisania o dobru i z³u. Podstawow¹ ram¹ narracji staje siê konflikt, w a l k a d o b r a z e z ³ e m, która ma charakter
metafizyczny (D) albo zbanalizowany (pozosta³e pisma).
Droga przypomina pozosta³e pisma tylko pod wzglêdem znacznej przewagi pisania o wartoœciach ni¿ o antywartoœciach. w tym piœmie najwy¿szym
dobrem jest sacrum, wiêc z³o uto¿samiane jest z grzechem. Samo z³o jako
antywartoœæ transcendentna jest niepodzielne, ale ma do dyspozycji nieskoñczenie wiele narzêdzi, nosicieli i instancji ujawniania siê. To one s¹
zagro¿eniem, w którego istotê wpisana jest wielka, „diabelska” przebieg³oœæ,
utrudniaj¹ca rozpoznawanie z³a. Od s³uchania o tym, co z³e, przechodzi siê
³atwo do pe³nienia z³a...; nie da siê nie grzeszyæ, bo myœl ludzka jest szybsza
od rozumu — mówi jedna z czytelniczek, a m³ody czytelnik dodaje: trzeba
byæ œwiêtym, ¿eby nie grzeszyæ. Przyk³adami narzêdzi z³a s¹ pornografia, papierosy, zachêty do ³amania norm obyczajowych i prawnych, a w sensie politycznym — nawet „ca³y system”. w rozpoznawaniu z³a pomaga nam sumienie — pozwala nam oceniaæ, co jest dobre, a co z³e. Z³o podlega
stopniowaniu i relatywizacji: czasem ukrywa siê pod postaci¹ tzw. mniejszego
z³a lub po prostu dobra (!). To, co dla jednego cz³owieka jest wiêkszym z³em,
mo¿e byæ mniejszym dla drugiego i na odwrót ze wzglêdu na to, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest inny — na ka¿dego cz³owieka z³o inaczej wp³ywa. Z mniejszym
z³em mamy do czynienia wtedy, kiedy robimy coœ Ÿle, nie wiedz¹c o tym, ¿e
jest to z³e.
Walka z przejawami z³a polega na uœwiadomieniu sobie obecnoœci z³a, nazwaniu go i poddaniu aksjologizacji — najczêœciej przez umieszczenie go
w obrêbie systemu wartoœci i antywartoœci. „Ocenione z³o” jest z³em rozpoznanym, niejako rozbrojonym. Prawdziwa walka ze z³em (...) dope³nia siê
w Jezusie, poniewa¿ On tê walkê wygra³ raz na zawsze na krzy¿u. Cz³owiek,
jako istota s³aba i na z³o podatna, czêsto staje w obliczu ró¿nych dylematów
w spot- kaniu dobra i z³a. Drogowskazem powinno byæ dla niego zdanie œw.
Paw³a: z³o dobrem zwyciê¿aj. Cech¹ charakterystyczn¹ Drogi jest to, ¿e tak¿e
antywartoœci podlegaj¹ kumulacji — z³o funkcjonuje jako antywartoœæ zorganizowana systemowo. Czêsto z³u towarzysz¹ brzydota i okrucieñstwo, jak
równie¿ nienawiœæ, k³amstwo i fa³sz.
W pozosta³ych badanych pismach czytelnik obcuje z antywartoœciami, poznaj¹c najczêœciej ich nosicieli, o których w œwiecie kultury masowej
opowiada siê niezwykle ³atwo i przyjemnie. Nowa gra reklamowana jest jako
ponowne starcie z si³ami z³a (P), w lansowanym filmie fabularnym chodzi
w sumie o to, by pokonaæ z³o, staczaj¹c w koñcu pojedynek z nosicielem antywartoœci — z³ym Ruberem. Si³y z³a przychodz¹ oczywiœcie przede wszystkim z filmów, komiksów, kreskówek, gier komputerowych, jak równie¿ z popularnych piosenek: Natalia i Piasek zaœpiewali piosenki Kayley i Garreta.
„Magiczny miecz” to wzruszaj¹ca opowieœæ o przyjaŸni, mi³oœci i odwiecznej
walce dobra ze z³em (P). Film, który jest „fascynuj¹c¹ opowieœci¹ o gonitwie
za sukcesem, karier¹, bogactwem”, sprowadza siê do tego samego — moral-
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noœæ i sprawiedliwoœæ staj¹ siê przeszkod¹, która przypomina bohaterowi o walce dobra ze z³em (J), ma- j¹cym w tym przypadku formê z³ej, tn¹cej energii.
Nieco inne jest z³o w Dziewczynie. To pismo — ze wzglêdu na p³eæ odbiorczyñ — jest bardziej delikatne. w innych tytu³ach poznajemy nosicieli
antywartoœci lub narzêdzia jej realizacji, w Dziewczynie — narzêdzia maj¹ce
s³u¿yæ do odpêdzania z³a: tajemnicze talizmany, ¿eby odpêdziæ z³e duchy
i inne przedmioty, maj¹ce chroniæ przed uleganiem z³ym wp³ywom. Czêsto z³o
nie jest tam traktowane powa¿nie — pojawia siê jako element zabawy
towarzyskiej, „gry ze z³em”.
Interesuj¹cym w¹tkiem jest szatan, diabe³, bêd¹cy przecie¿ esencj¹ antywartoœci transcendentnych. w Popcornie „piekielne” leksemy pojawiaj¹ siê dosyæ czêsto (widocznie s¹ funkcjonalne), podobnie jak w œwiecie kultury popularnej, gdzie od nazwy scenicznego wizerunku nieraz bardzo du¿o zale¿y:
...grupa 666 szybko zdoby³a uznanie na dyskotekowych parkietach. Pomog³a
jej w tym nie tylko rytmiczna i melodyjna (...) muzyka, ale i, jak na
zespó³ o takiej nazwie przysta³o, nieco szatañski wygl¹d. Na podobnych zasadach w Dziewczynie diabelskoœæ staje siê wartoœci¹: diabelsko piêkny to
„atrakcyjny i seksowny”. O „diabelskich” (z nazwy) zespo³ach pisze siê
du¿o i chêtnie, podkreœlaj¹c ich konfliktowy charakter, ujmuj¹c je w nawiasy
sporu o wartoœci: Ksiê¿a katoliccy okrzyknêli Mansona diab³em, a jego
muzykê szczytem dewiacji. (...) BojaŸliwi ¿egnaj¹ siê i uwa¿aj¹, ¿e oto nadesz³a era diab³a. My a¿ tak nie s¹dzimy, po prostu nie wszystkim musz¹
podobaæ siê s³odkie, grzeczne dziewczynki i ulizani ch³opcy w bia³ych koszulkach i „przyklejonych uœmiechach” (P). S³owa oznaczaj¹ce szatana równie czêsto wystêpuj¹ w sensie przenoœnym, w którym przestaj¹ byæ antywartoœciami: Zupe³nie przypadkowo (...) zobaczyli go podczas koncertu na
scenie i wyda³ im siê totalnym diab³em, wiêc zaprosili go do wspó³pracy (M).
W Machinie refleksji metafizycznych na temat z³a nie spotykamy. Jeœli
pojawiaj¹ siê antywartoœci transcendentalne, s¹ one elementem cytatu albo
opowiadanej fabu³y. Pozbawione komentarzy s¹ nawet sformu³owania pochodz¹ce z innej kultury, obce naszej perspektywie etycznej, które definiuj¹
z ³ o j a k o d o b r o: Napad na bank nie jest czymœ, co mo¿na ludziom zachwalaæ, ale w Japonii mamy takie powiedzenie: „«Oœmieli³ siê uczyniæ dla
mnie z³o. Jest ono wyrazem szacunku»” (Kitano Takeshi). Wyrazem podobnych przewartoœciowañ s¹ jednoznacznie pozytywne okreœlenia typu szatañska muzyka czy szatañskie moce.
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Badane pisma ró¿ni¹ siê pod wzglêdem wartoœciowania i systemów
wartoœci. Ró¿nice w uk³adach wartoœci miêdzy Drog¹ i pozosta³ymi czasopismami wynikaj¹ z zasadniczej odmiennoœci systemu filozoficzno-religijnego czasopisma katolickiego (na tle pozosta³ych pism, nie maj¹cych charakteru wyznaniowego). Jednak oba typy wartoœciowania ró¿ni¹ siê nie tylko
pod wzglêdem treœciowym — odmienne s¹ tak¿e: spójnoœæ systemów
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wartoœci, stopieñ instrumentalizowania wartoœci, formy i jêzyk wartoœciowania. Pisma poza Drog¹ ma³o uwagi przeznaczaj¹ na wartoœci absolutne,
koncentruj¹c siê na narzêdziach realizowania wartoœci i sposobach d¹¿enia do
wartoœci. Za to w Drodze g³ównie pisze siê o wartoœciach absolutnych i powinnoœciach zwi¹zanych z ich realizacj¹. w pismach pierwszego typu œrodki
realizowania wartoœci czêsto funkcjonuj¹ jako wartoœci same w sobie (szminka jest celem, nie œrodkiem) lub te¿ mamy do czynienia z odwracaniem
ustalonego porz¹dku wartoœci (np. kiedy celem mi³oœci jest poprawa zdrowia). w Drodze wartoœci absolutne czêsto funkcjonuj¹ zarówno jako cele, jak
i narzêdzia oraz œrodki ich realizacji (wystarczy mi³oœæ, ¿eby nie by³o wojen
i œmierci).
Metafizyczne z³o i dobro przybiera ró¿ne formy w pismach skierowanych
do m³odzie¿y. w katolickiej Drodze z³o, stanowi¹c wa¿ny sk³adnik œwiata
przedstawionego, jest stale obecne (nie ma dobra bez z³a) i niebezpieczne —
do tego stopnia, ¿e czasem nawet dobro mo¿e staæ siê z³em, np. jako „dobro
niepe³ne”. Zgodnie z definicj¹, z³o jest ukryte — musimy je znaleŸæ, ¿eby
móc je rozbroiæ. Konflikt dobra ze z³em traktowany jest bardzo powa¿nie
jako wyraz fundamentalnej walki cz³owieka o realizacjê wartoœci.
W Bravie, Popcornie, Dziewczynie, Jestem i Machinie z³o nie ma metafizycznego charakteru ani nie jest tak wa¿ne. Nie jest istotnym sk³adnikiem
egzystencji cz³owieka — raczej funkcjonuje jako wygodna kategoria opisu
kultury. Cech¹ charakterystyczn¹ tych pism jest to, ¿e z³o jest w nich
ujarzmione, ob³askawione. Nikt nie boi siê z³a — mo¿na siê nim bawiæ
i cieszyæ — do tego stopnia, ¿e samo z³o czasem staje siê dobrem (a znaczenie s³owa „z³y” zlewa siê ze znaczeniem s³owa „dobry”).
Z analizy p³yn¹ dwa wnioski. Po pierwsze, na rynku polskich pism
m³odzie¿owych wystêpuje daleko posuniêta relatywizacja wartoœci. To, co
najwa¿niejsze dla jednych, dla drugich mo¿e byæ nawet antywartoœci¹. Oznacza
to tak¿e, ¿e jedni i drudzy nadawcy inaczej rozumiej¹ s³owa wartoœciuj¹ce
i inaczej ich u¿ywaj¹.
Po drugie, istniej¹ce dwa typy wartoœciowania oznaczaj¹, ¿e na rynku
odpowiadaj¹ im dwa analogiczne typy odbiorców. Dlatego jedni nadawcy
instrumentalizuj¹ wartoœci, ¿eby dotrzeæ do odbiorcy, do którego chc¹ siê
w ten sposób upodobniæ (za cenê skrzywienia obrazu œwiata — w którym
wartoœci funkcjonuj¹ jako namiastki wartoœci). Inni (jak np. Droga) nie
instrumentalizuj¹ wartoœci, oferuj¹ tradycyjniejsze ich systemy, które z kolei
s¹ bardzo zhierarchizowane i trwa³e, ustalone na zawsze. Poniewa¿ takich
wartoœci trzeba broniæ za wszelk¹ cenê, nadawcy nie powstrzymuj¹ siê przed
bardzo ostrymi formami wartoœciowania (np. pewien autor ...insynuuje (...), ¿e
katolicy w krajach Ameryki £aciñskiej maj¹ nie po kolei w g³owach. Wbrew
g³ównym zaleceniom szóstego przykazania kopuluj¹ z kim i gdzie popadnie,
nie maj¹c rozterek religijnych... — D), czy te¿ przed przypominaniem odbiorcy, ¿e pewne kwestie nie podlegaj¹ dyskusjom (To, ¿e wiara w astrologiê
ur¹ga rozumowi, byæ mo¿e nie przekonuje wszystkich do odrzucenia tego zabobonu. Ludzi nale¿¹cych do Koœcio³a powinien jednak przekonaæ katechizm,
który wyraŸnie odrzuca astrologiê — D). Wszystko to znacznie ogranicza
mo¿liwoœci poszerzenia audytoriów.
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Z jednej strony, mamy wiêc walkê o masowego odbiorcê, która polega na
beztroskim zacieraniu wyrazistoœci i spójnoœci systemów wartoœci, z drugiej
— promowanie wartoœci absolutnych, polegaj¹ce na stosowaniu form
wartoœciowania, których masowi odbiorcy czêsto nie rozumiej¹ albo nie
lubi¹.
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The magazines addressed to young people in Poland have come in for
severe criticism lately (most of all made by right-wing groups). They are told
to spread depraved content and to concentrate on evil values of modern life.
Despite some drops in circulations, typical for almost all printed press nowadays in Poland, the group of cheap popular magazines, often being Polish copies of Western editions, seem to be relatively successful in press market. On
the other hand, magazines presenting more traditional, ‘decent’, most often
Christian point of view, suffer from shortages in sale.
However, the content of popular magazines as well as systems of values
presented in there have rarely been corroborated by empirical research. In this
publication the findings of such empirical study of selected magazines for Polish youth are discussed. The author’s focus of attention is the system of values presented in the language of magazines. Using corpus linguistics tools,
the author describes and reconstructs the most evident hierarchies of values,
and then juxtapose them with the theoretical framework of Polish language
values and with theory of semantic prototypes developed by J. Puzynina.
Five popular magazines and one Catholic weekly were chosen into analysis. Initial investigation showed that two types of valuation manifest most of
all in the papers for youth: the core of the first type is marked by preference
for valuation at the level of tools for valuation (readers are offered instruments for reaching values, and instruments themselves sometimes are treated as
values). This is the case of all magazines except for the Catholic weekly. The
latter magazine turned out to prefer another type of valuation - values are being subject to direct execution (readers are offered ‘clear’ values, which occur
in groups, often creating hierarchical structures).
In the following sections author analyses the values and anti-values in the
selected magazines, addressing the question of how the good and the evil are
constructed in their language. It comes out that papers preferring the instrumental type of valuation avoid using words of direct valuation (e.g. to evaluate,
positive, negative) and concentrate on groups of aesthetic, music, moral, vital
and sensual values and anti-values. The Catholic magazine not only contains
multilevel structures of vital, moral, transcendental (both good and evil), epistemological, moral, religious, but also aims at meta-debates, in which values
are discussed.
Then, following the popular opinion that moral and transcendental values
differentiate the most between the two types of magazines, author concentrate
on language constructions of sacrum and profanum in the magazines for youth. It turns out that the evil makes almost no threat in the first group of papers.
Moreover, the evil itself can become the good (nobody fears the evil, which
can be played with and transformed). In the Catholic paper the evil is not only
still present, but it is continuously dangerous. Here the good itself can become
the evil (e.g. in case of the incomplete good, which is not absolute, so is
susceptible to sin).
Generally, the analysis shows that Polish magazine-for-youth market is
characterised by advanced relativisation of values. Values which are most important for some audiences have at the same time almost no value for other
people. Secondly, there are two types of valuation in the papers, thus there are
at least two types of audiences. Some editors instrumentalize values to reach
their readers, at the price of offering only substitutes of values. The others absolutize values and defend traditional hierarchies of values at the price of
losing readership.
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