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Od autora

Na książkę składają się teksty pisane między 1997 a 2013 rokiem. Przede wszystkim powinny one – jak sądzę – naszkicować językową panoramę
niepokornej prasy alternatywnej lat dziewięćdziesiątych, ze szczególnym
uwzględnieniem wątku często w niej spotykanego – odwrócenia aksjologicznej wartości poszczególnych leksemów, które dawało ten rezultat, że używając zwykłych, znanych słów, a odwołując się do innych niż zazwyczaj wartościowań – można było w tej prasie mówić rzeczy mocno przeczące ogólnemu
poczuciu normalności czy zdrowego rozsądku. Oczywiście językoznawcy
o takim odwracaniu, zamienianiu negatywnych i pozytywnych konotacji
wartościujących już słyszeli, Danuta Buttler w swoim Rozwoju semantycznym
wyrazów polskich nazywała je degradacją/melioracją, tj. „zmianą wartości
emocjonalnej lub stylistycznej wyrazu bez przeobrażenia jego treści logicznej” (Buttler 1978, s. 133). O ile jednak procesy te w obszarze języka ogólnego zachodziły w okresach kilkusetletnich, o tyle w badanym materiale były
lokalne, zachodziły nagle i gwałtownie, a towarzyszyła im charakterystyczna
dla slangów wynalazczość leksykalna i stylistyczna oraz ostre estetyczne kontrasty.
W prasie, czasopismach lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zwłaszcza
przeznaczonych dla młodzieży – przy tym nie tylko tych subkulturowych (zinach), ale też komercyjnych i hobbystycznych, na które ów „podziemny model polszczyzny” wpływał – ukształtowała się szczególna pstra, różnorodna,
niejako buntowniczo-rozrywkowa odmiana medialnej polszczyzny. To ona
jest kolejnym wątkiem książki. Podobnym nieco zjawiskiem wspomnianym
w mojej pracy jest rozrywkowo-potoczny styl tabloidów, też szeroko oddziałujący, nawet na pisma lokalne...
Wraz z opisem zjawisk językowych w książce proponowane są rozstrzygnięcia metodologiczne. Skoro bowiem stwierdzono niezwykłą stylistyczną
różnorodność i obecność nader rozmaitych tematycznych grup słownictwa,
to pojawiło się pytanie, jakimi metodami ten język badać, aby wskazać na
rządzące jego pojawianiem się prawidłowości i światopoglądowe jego konsekwencje, bo przecież nie jest tak, że to, co mówimy, i to, jak mówimy, nie ma
określonych skutków. Wprost przeciwnie – autor (jak i wielu innych językoznawców) uważa, że używając danego języka, zdradzamy i propagujemy dany
światopogląd.
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Zbadanie tegoż okazało się jednak niełatwe. Z początku pokładałem nadzieję w rejestracji różnorakich stylistycznych ciekawostek, charakterystycznej leksyki, frazeologii, metaforyki oraz ich estetyczno-stylistycznych konsekwencji, potem zacząłem preferować leksykalne badania ilościowe: albo
prostą analizę list rangowych, albo tzw. leksykalną ilościową analizę zawartości, która prowadziła do wydobycia tekstowych obrazów świata (czy jego
elementów) właściwych dla danego rodzaju tekstów i pokazujących charakterystyczne dla nich systemy aksjologiczne.
Książka zawiera także fragmenty luźniej powiązane z głównym zamysłem.
Autor nie oparł się pokusie, by z tekstów spotykanych w prasie alternatywnej
nie wyciągnąć literaturoznawczych (w tym historycznoliterackich) wniosków,
a stosując nowsze postacie ilościowej analizy zawartości, przypomniał także
nietypowe zastosowania jej klasycznej postaci. Trzeba było również scharakteryzować rodzajowe cechy zinów i ich miejsce w prasie młodzieżowej.
17 marca 2016
Wojciech Kajtoch

I
O języku i prasie subkultur
młodzieżowych
lat dziewięćdziesiątych
XX wieku

1. Co to jest zin?

Wydaje mi się, że niełatwo opowiedzieć na tak zadane pytanie. Przede
wszystkim zjawisko pojawiło się w Polsce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, a w latach dziewięćdziesiątych ukazało
się przynajmniej około 2000 tytułów, bardzo przy tym różnorodnych. Odmienna bywa zawartość (np. fotoziny, komiksy, zbiory graffiti, publicystyka
środowiskowa, muzyka, literatura i sztuka, a nawet – w przypadku zinów
„autorskich” – ekspresja tylko własnej osoby), muzyczna i pozamuzyczna
ideologia (punk, hardcore, metal, ska, anarchizm, antyklerykalizm, ekologia,
ale i poganizm, faszyzm, promocja narkotyków etc.), nakład (od kilkunastu
do paru tysięcy egzemplarzy), technika druku (od wyklejanki i ksero do składu komputerowego, offsetu, koloru).
Odmienny bywa też cel wydawniczy. Zin może „udawać” normalne czasopismo muzyczne lub tematyczno-środowiskowe (często też po jakimś czasie
takim się staje, jak np. „Thrash’em All”, „Burning Abyss”, „Pasażer”, „Zielone
Brygady”). Jest nastawiony na propagowanie pewnej ideologii „na zewnątrz”,
jak publikacje ekologów, obrońców praw zwierząt, niektórych feministek etc.,
albo skierowany tylko do własnego środowiska czy nawet grupy przyjaciół,
i wtedy niczego nie popularyzuje.
A jednak, biorąc dane wydawnictwo do ręki, z reguły szybko orientujemy
się, że to zin. Sądzę, że decyduje o tym parę czynników. Zin więc, aby być zinem, musi spełnić kilka kryteriów. Ale nie wszystkie w tym samym stopniu.
Analogią może być np. teoria aktu mowy Romana Jakobsona: aby akt mowy
zaszedł, musi być spełnionych sześć funkcji (ekspresywna, impresywna,
poznawcza, metajęzykowa, poetycka, fatyczna) – ale każda z nich może się
przejawić z niejednakową siłą. Podobnie z zinem. Musi on posiadać zespół
cech; muszą być wszystkie, ale nie muszą zaistnieć z podobną intensywnością
w wypadku każdego zina.
Sądzę, że zin musi:
1) Być dziełem indywidualnym, produktem jednego człowieka lub grupki przyjaciół, a nie zespołu ludzkiego połączonego więzami formalnymi (stosunek pracy, podległość służbowa).
2) Być integralny (idea przewija się zarówno w treściach, jak i grafice,
sposobie łamania, użytym języku itd.).
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3) Kontestować, tj. służyć wyrażaniu poglądów szeroko pojętej mniejszości, a nie (równie szeroko pojmowanej) większości; musi mieć w sobie
pewną przekorę, samodzielność myślową, choć trochę epatować i gorszyć kołtuna – jeśli nie wolnością i swobodą poglądów, to choćby ich
skrajnością.
4) Być przedsięwzięciem niekomercyjnym – czyli nie być głównym
źródłem utrzymania redaktorów; tzn. nie muszą oni finansowo tracić, mogą i „wyjść na swoje”, i sobie dorobić – byleby tylko z zina nie
żyli (a tym bardziej nie robili na nim majątku), bo wtedy prędzej czy
później pójdą na kompromis. Niekomercyjna – skierowana do określonych osób, a nie do anonimowych „mas czytelniczych” – musi być
wtedy i dystrybucja.
5) Istnieć „na papierze”, a nie tylko jako strona internetowa1. Wtedy nie
jest już prasą, wydawnictwem periodycznym wydawanym „raz po raz”
(choćby i nieregularnie), lecz właśnie „stroną”, czymś innym, raz wydanym, a potem tylko bezustannie zmieniającym swój kształt.
Można zauważyć, że istnieją pisma oficjalne, które spełniają, dwa, trzy,
nawet cztery z tych punktów. Tygodnik „Nie” – punkty 3, 5; prywatne pisma
kulturalne – 1, 2, 4, 5; kiepskie prywatne pisemko sublokalne czy parafialne –
1, 4, 5 itd. Z kolei niektóre ziny się starzeją, uspokajają, nieco komercjalizują.
Póki jednak (choćby i w słabym stopniu) mieszczą się w granicach wyznaczonych przez wszystkie wyżej wymienione pięć punktów – jeszcze są zinami.

1
Strona www według polskiego prawa prasowego jest prasą, ale mnie chodzi o bardziej
potoczne rozumienie.

2. Młodzież edukuje się sama
albo o antyestetyce muzyki w czasopismach
subkultury „metalowców”

Inspiracją dla tej pracy jest opublikowany 20 lat temu w „Zeszytach Prasoznawczych” artykuł Walerego Pisarka: „Słownictwo oceniające w recenzjach”,
gdzie opracowawszy materiał językowy zaczerpnięty z 200 recenzji literackich, ustalono, jakich wyrazów i zwrotów używa się najczęściej w celu oceny:
całości utworu, stylu, tematyki, słuszności, roli społecznej, kompetencji autora, sposobu wydania (Pisarek 1969b). Postanowiłem zrobić rzecz podobną,
w odniesieniu do ok. 120 recenzji muzycznych z 10 czasopism subkultury
„metalowców”: „Apology Zine”, „The Haunted Zine”, „Ripping Sky”, „Equilibrium of Noise”, „Cataleptic Zine”, „Xyster Mag.”, „Temple of Noise”, „Reincarnation Mag.”, „Purgatory Magazine”, „Fucking Bitch” (z lat 1993–1995). Zgromadziwszy oceniające (lub też akurat ocenie służące) słownictwo, pokusiłem
się o zrekonstruowanie pewnej konwencji oceniania, wychodząc z założenia,
że powie ona coś o sposobie postrzegania, wartościowania świata charakterystycznym dla subkultury miłośników death i black metalu.
Typowo muzyczna subkultura metalowców – a właściwie jeden z dwu jej
nurtów, tj. „satanistyczny”2 – „nieświęty” – wydaje się gromadzić miłośników
horroru z jego pośmiertną makabrą, młodych ludzi (przynajmniej werbalnie)
zbuntowanych przeciw najogólniejszym zasadom moralności i chrześcijaństwa, a bliskich postawom ateizmu, neopogaństwa, w skrajnych wypadkach
– rzeczywiście satanizmu. Ziny, o których tu mowa, są amatorsko wydawanymi i dystrybuowanymi magazynami muzycznymi, wydawanymi najczęściej przez samą młodzież, a recenzje mają charakter po części informacyjnych not, po części reklam poświęconych nowościom – kasetom (tj. demo)
amatorskich zespołów sceny Black, czyli „metalowego” undergroundu, oraz
wydawnictwom profesjonalnych zespołów grających muzykę w ulubionym
stylu. Podaję przykłady tekstów (z reguły opuszczam czysto informacyjne
fragmenty: nazwiska wykonawców, tytuły kolejnych utworów itp., zachowuję
oryginalną ortografię i interpunkcję):
2

Określenie Mirosława Pęczaka (1992, s. 54).
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* CHRIST’S FLESH [„Accipite Et Manducate Ex Eo Omnes”] Bardzo fajna
taśma z ’93 r. Zawiera 8 długich kawałków w klimatach doom/death metalowych. Zespół postawił na klimatyczność w swoich utworach i ta zmiana wyszła
im chyba na dobre. Brakuje mi jednak jakichś oryginalnych partii solowych.
Reszta bez zastrzeżeń.
* Tutaj nie będzie litości. IMPALED NAZARENE całkowicie zgniata brutalnością i siłą, jaką emanuje ich muzyka. Ale od początku... dostajemy kopa
w pysk za sprawą krótkiego „Goadzied”. Następnie [tu tytuł utworu] niemniej
szybki i brutalny. [...] Wszystkie kawałki to pokaz ultrasadomasochistycznego,
brutalnego Black-Death. Tutaj nie ma miejsca na klimaciki, chociaż użyto keyboards! Muzyka niszczy wszystko i jeśli po kilku przesłuchaniach stwierdzisz,
że leżysz na ziemi w kałuży krwi, doszczętnie zmasakrowany, to będzie to znaczyło, że zakochałeś się w tej muzyce. Muzyce iście diabelskiej. Opętane vocale,
zabijające gitary, ultra szybka perkusja. Musicie to mieć w swoich zbiorach. To
doskonały prezent dla waszego wroga. Gdy dostanie paczkę, wyciągnie i włączy
płytę, trup na miejscu! Polecam maniakom wyziewu!
* Trójka Nieświętych z Przasnysza przynosi stos bluźnierczych wymiotów
podpartych klasycznymi gitarami, suchymi partiami solowymi (niezbyt to
miłe dla ucha) i pięknym intrem oraz autrem. Wszystko jest zagrane sprawnie,
mrocznie, szybko i wolno. Nie obyło się bez podobieństw. Wstęp do utworu tytułowego jest kopią PAN-THY-MONIUM z ich pierwszego LP. Ogólnie jest to
niezły kawałek bluźnierstwa, który może się podobać.
* Kawał bluźnierczej muzy, jaką zaprezentował zespół na powyższym materiale, może zaskoczyć niejednego maniaka. Osobiście chyba bym nie poznał,
że to polska kapela, słysząc ten brutalny sound i ekspresję, z jaką przekazują to
słuchaczowi. Głównymi chyba atutami tego materiału są cholernie nisko zestrojone wiosła i wręcz diabelski voice – coś w stylu DEICIDE. Muzyka cechuje
się bardzo częstymi zmianami tempa, choć głównie jest utrzymana w średnio
szybkim i specyficznymi „polkami” à la CELTIC FROST. Mało chyba który zespół potrafi stworzyć tak potężną ścianę dźwięku z klawiszami, które tworzą
odpowiedni smaczek w „Eternal Flaw”, który jest chyba najlepszym numerem
z tej taśmy. Reszta kawałków to też prawdziwa rzeź, trwająca w sumie ponad
30 min. Więc nie pozostaje nic innego jak tylko zdobyć ten materiał wszystkim
spragnionym totalnego wypierdu.
* Witamy w świecie, gdzie brutalność jest naczelnym prawem – takim hasłem powinna być opatrzona wkładka [nazwa płyty]. Muzyka zamieszczona
w tym wydawnictwie utrzymana jest w konwencji mistrzów od masakrowania
naszych mózgów – CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION itp. sfor. Dlatego
właściwie doskonale zdajemy sobie sprawę, czego możemy się spodziewać po
tym materiale – siły, agresji i dźwiękowego okrucieństwa. Zespół zdecydowanie
stawia na dynamikę i niezbyt skomplikowane aranżacje, z ogromną siłą – bez
zbędnych ozdobników – prze ostro do przodu, nie oszczędzając nikogo ani ni-
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czego (a w szczególności własnych instrumentów, ha, ha). Nie są to na pewno
podwaliny nowego gatunku, zresztą – cóż na tyle nowatorskiego można wymyślić w sferze brutalnego death metalu – ale miło jest tego posłuchać, chociażby
po to, by przypomnieć sobie nie tak odległe znowu czasy, gdy akurat ten styl
grania obowiązywał w kręgu zespołów spod znaku Death Metal. Refleksja końcowa? Hmm... może tak: demo z przeznaczeniem dla maniaków ostrej rzezi.
* Qrwa! Ale chore, obłędne. Wreszcie upragniona płytka, na którą chyba
wielu czekało. Jak zwykle bardzo brutalnie i ciężko (chyba sobie 10 kg ciężarki
poprzyczepiali do gitar). Wokal tak jakby inny niż przy demosach, przepuścili
go przez coś (chyba przez maszynkę do mielenia mięsa). Kiedy słucham tej płyty, rzuca mnie po ścianach, już nie mogę... Wysiadam... To jest dla maniaków
extremalnego napierdalania.
Jak widać, chodzi o teksty mniej lub bardziej ekspresywne, o różnym stopniu rozbudowania, które zawierają: informacje o wydawnictwie, opis treści
muzyki. opis wrażeń przez nią wywołanych, specjalistyczne rozważania o jakości gry, kwalifikację stylistyczną utworów. Oprócz części opisowo-informacyjnej teksty posiadają także człon czy też „ogniwo pozyskujące” (Kniagininowa, Pisarek 1965, s. 43; Fiut 1993, s. 6) ze względu na drugą swą funkcję
– reklamy (wysuwającą się na czoło w tekstach krótszych).
Z materiału liczącego ok. 11 000 wyrazów tekstowych wybrano leksemy
napotkane przynajmniej trzykrotnie (inne, co ciekawsze wyrazy i wyrażenia przytaczane będą jako szczególnie ekspresywne wyjątki), uznawszy, że
zrekonstruować obraz konwencji pozwoli to, co powtarzalne. Fakt zaś, że na
konwencję realizowaną w tekstach poszczególnych recenzji składają się: wizerunek nadawcy-recenzenta i będącego jego „odbiciem lustrzanym” odbiorcy-miłośnika oraz samego dzieła i niesionych przezeń wartości – przesądza
o konstrukcji mojego wywodu. Ponieważ niekiedy interesuje mnie frekwencja występowania danego wyrazu, podaję – dla porównania – najczęstsze dla
próby pełnoznaczeniowe słowa: muzyka [120], death [85], metal [80], taśma
i tape [61], brutalny [55 +14 pokrewnych], klimat [53 + 9 pokrewnych], black
[40], płyta [40], grupa [28], demo [25], kapela [25], wydanie, wydany [22],
ciężki + pokrewne [21], nagranie [21], perkusja (i pokrewne) [19].

Recenzent i fan
Podmiot mówiący recenzji rzadko korzysta z „dorosłego” modelu, zakładającego istnienie autorytetu recenzenta uprawniającego go do wygłaszania tez
bez uzasadniania, do formułowania prawd obiektywnych. Rzadko spotyka
się wywody w trzeciej osobie, typu: muzyka urozmaicona jest szeptami, co
wprowadza słuchacza w mistyczny klimat; zauważalne są również elementy
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Trash czy oficjalne zwroty typu: na uwagę zasługują na pewno gitary; na uwagę zasługuje ciekawa okładka. Autorytet omawiającego budowany jest raczej
na wiedzy, doświadczeniu, własnym przykładzie.
Ta pierwsza demonstrowana jest przy okazji klasyfikowania i wskazywania na podobieństwa do znanych zespołów (keyboardy kojarzą mi się trochę z;
nagrania trochę przypominają; kiedyś mój mózg rejestrował coś podobnego),
doświadczenie czyni przekonywającymi pochwały lub nagany (BURZUM
jest najlepszym kultowym projektem, jaki słyszałem od czasów wydania...; to
najsłabsza grupa z Norwegii, jaką kiedykolwiek słyszałem; najbrutalniejszy
voice, jaki kiedykolwiek słyszałem!!!). Prezentacja przeżyć ma zapewne podkreślić atrakcyjność propozycji wydawniczej, ale i dowieść, że oto recenzent
zna muzykę, kocha i umie ją odczuć.
Związane z brzmieniem całych utworów, ich części, grą poszczególnych
instrumentów przeżycia są przede wszystkim gwałtowne. Recenzentów muzyka: do głębi wstrząsa; powala; doprowadza do ekstazy, sprawia, że nie możesz się od niej oderwać i że momentami przechodzą ciarki. Słuchaczowi opada
szczęka (co jest idiomem oznaczającym zdziwienie, niekiedy przekształconym: po usłyszeniu nie mogłem domknąć ust przez kilka dni i nocy). Z reguły – co jest dla metalowców dodatkową atrakcją – przeżycia bywają (dla
wszystkich innych) niezbyt przyjemne (ogarnął mnie szok; po dwukrotnym
przesłuchaniu niewiele ze mnie zostało), grożą utratą zdrowia (doprowadzenie do obłędu, wyprucie ostatków krwi z żył) lub są szczególnie ideologicznie
nacechowane (w czasie słuchania: moja czarna dusza krzyczy, dusza znalazła się w otchłani mroku, muzycy zaś byli zwierciadłem mojej ciemnej duszy). Wszystkie rodzaje reakcji mogą być opisane zwięźlej – ale i obrazowo
(kiedy słucham tej płyty, rzuca mnie po ścianach, już nie mogę... wysiadam;
człowiek ma ochotę tylko na jedno – schować się w jakimś najciemniejszym
kąciku przed tą kaskadą bezlitosnych dźwięków; poczułem, jak w moją duszę
stopniowo wpełza prawdziwa moc wszechświata, w moich oczach odbiły się
mroczne postacie).
Wyrzeczenie się statusu autorytetu oraz wspomaganie się jedynie naturalnymi argumentami nie wyczerpuje zagadnienia. Recenzent stara się wzbudzić zaufanie, podkreślając właśnie brak swego autorytetu, bycie w stosunku
do fanów „pierwszym wśród równych” i ścisły z nimi kontakt. Zasługuje na
zaufanie, bo:
(1) Nie próbuje być nieomylnym, przyznaje, kiedy zawodzi go kompetencja i możność oceny (nie potrafię nazwać tej muzyki; o muzyce trudno mi pisać, bo nie można tego do niczego odnieść; nie wiem, czy zapisać im to na plus,
czy na minus), potrafi powołać się na kogoś (jak sami chłopcy piszą w bio, są
pod wpływem SLAYER’a), pozostawić osąd czytelnikowi (najlepiej, jak sami
przesłuchacie i ocenicie); wie, że jego tezy są hipotetyczne ([elementy gry] są
zbyt wyeksponowane, ale może właśnie o to chodzi?).
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(2) Nie absolutyzuje swojego zdania, nie narzuca go innym, świadom istnienia różnych gustów (Podsumowując, może spodobać się maniakom CANNIBAL CORPSE, brzmienie stanowi dla mnie pewien mankament, ale innym
może się podobać, jedni to lubią, inni nie, a ja jestem „za”).
(3) Nie ustala sobie zdania pochopnie, niepewnie wyraża osąd. W materiale ponad 40 razy wystąpiły wyrazy może i można właśnie w funkcji osłabienia kategoryczności stwierdzenia (np.: riffy może trochę przypominające;
może tu jest sporo wpływów z gotyckiego rocka); często efekt ten jest dodatkowo potęgowany (może kojarzyć się co nieco; może trochę za bardzo). Nieco
rzadziej spotyka się takie wyznaczniki niepewności, jak: „wydaje się” (niezłe wydają się być też solówki), „raczej” (gra raczej wolno), „trochę” (wyraz
prymarnie wyznacza np. natężenie występowania cechy, ale pośrednio – ze
względu na nieokreśloność – wnosi informację o niezdecydowaniu tego, kto
„mierzy”, jak w wyrażeniach: muzyka trochę nostalgiczna; bluzgający vokal,
trochę w tle), użycie trybu przypuszczającego.
(4) Waha się, czy używa właściwej terminologii (oryginalne, rzekłbym
dziwne brzmienie; muzykę można nazwać żygającym [sic!] bluźnierstwem),
co należy odróżnić od sytuacji, kiedy tryb przypuszczający jest ozdobnikiem
autotematycznym (metajęzykowym), sugerującym jakoby recenzent zastanawiał się był nad twierdzeniem i przez to wzmacniającym wagę powziętej
decyzji: (serwuje nam potężną dawkę chłodnego, powiedziałbym, że wręcz
zimnego, nasyconego złem death metalu). Tłumaczy się z niej niekiedy, a tym
samym dodatkowo objaśnia: (napisałem wymiotowymi, gdyż wokalista naprawdę sprawia wrażenie, jakby womitował; teksty to „blesphemowa” (ażeby
nie pisać po raz piąty „bluźniercza”) filozofia opętanych).
(5) Akcentuje subiektywizm swoich poglądów: często używając 1. osoby liczby pojedynczej i zwrotów typu: osobiście [10 razy], według mnie [6],
moim zdaniem [5], na mój gust; wydaje mi się; takie jest moje zdanie; dla mnie
(stanowi dla mnie mankament; dla mnie jest za ubogie). Występują tu szerzące się ostatnio, niezbyt prawidłowe konstrukcje eliptyczne (bez czasownika)
o schemacie: „dla mnie coś” (dla mnie płyta roku 94; dla mnie rewelacja!!!).
Jednym słowem można wstępnie orzec, że podmiot omawianych recenzji
zachowuje się dokładnie tak, jak się nie zachowuje zły, despotyczny i nieprzyjemny nauczyciel szkolny. Wrażenie niezłego opanowania przez zinowych recenzentów zasad metodyki i pedagogiki pogłębia się, jeśli spojrzeć na
stosowany przez nich sposób perswazji. Recenzent przestrzega następujących
zasad:
(1) Używa argumentów emocjonalnych, którym nie sposób przeciwstawić
logicznych kontrargumentów, np.: bardziej mi odpowiada; jestem cholernie
podjarany tą pozycją; tego się słucha i czuje; to jest to, co mój mózg lubi najbardziej; słucha się z przyjemnością; nie lubię takich rzeczy.
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(2) Jeśli już uzasadnia, wykazuje prawdziwość swoich ustaleń, stara się, by
były potraktowane jako oczywiste. Wielkie usługi oddają mu tu wyrażenia:
po prostu [9] (np.: extremalny wokal po prostu rządzi; po prostu wszystko gra;
wokal po prostu nie wypada najlepiej; muzyka ma po prostu w sobie to „coś”),
widać teraz, że lub widać, że [4]. Zauważyć przy tym należy, że zastosowanie
„po prostu” w przeciwieństwie do „oczywiście” i „bez wątpienia” nie wskazuje, jakoby mówiło się rzeczy, w które nie wypada wątpić, i nie sugeruje
własnej przewagi w inteligencji i wiedzy nad przekonywanym.
Najpopularniejszym z wyłącznie werbalnych środków perswazji jest
powoływanie się na wartości, które młodzież niezwykle ceni: na szczerość
i prawdę. Do niewątpliwych słów kluczowych zinowych recenzji należy słowo naprawdę [40] – ‘tak, jak jest w istocie, w rzeczy samej; zgodnie z prawdą,
prawdziwie, istotnie, rzeczywiście’ (według definicji słownika Mieczysława
Szymczaka). Ten, kto mówi „naprawdę”, sugeruje, że wierzy w to, co mówi.
Przykładów można by przytaczać wiele (materiał hołduje naprawdę dzikim
klimatom; prawdziwa dawka chłodu; naprawdę zajebisty koleś; naprawdę dobry, emanujący złem black metal; naprawdę totalny materiał; naprawdę potrafi
znużyć itp.). Zapewnienia tego używa się w momencie ferowania ocen zdecydowanych, dotyczących zarówno poziomu muzyków, jak i szans ich kariery,
jakości utworu bądź jego elementu, a na koniec – przy opisie dziwnego zjawiska.
Ponadto spotyka się: na pewno [9], bez wątpienia [4] z pewnością [3]. Użycie słowa oczywiście bywa natomiast także wstępem do wyrażenia wątpliwości (konstrukcja typu: oczywiście..., ale) i ogólnie nadaje podawanej informacji mniejsze znaczenie (oczywiście jest to Black Metal; oczywiście nieodzowny
w tego typu „potrawach” wokal). Z kolei zresztą służy wprowadzeniu argumentów będących kolejnym uzasadnieniem tezy (nie są to na pewno podwaliny nowego gatunku, zresztą – cóż na tyle nowatorskiego można wymyślić
[w tym gatunku]).
Dysproporcja pomiędzy „naprawdę” a innymi słowami-środkami perswazji wskazuje jakby na to, że recenzent woli zdecydowanie argumenty emocjonalne („naprawdę” używa się, gdy jesteśmy mocno przekonani o czymś,
a trudno sformułować nam uzasadnienie) od arbitralnego narzucania odbiorcy swojego zdania.
Recenzent stara się – co jest kolejnym warunkiem niezłej dydaktyki –
przełamać dystans między sobą a fanem (deathmaniakiem; blackmaniakiem;
maniakiem wyziewu czy jak się go określa) i przedmiotem wykładu – zespołem i jego grą. Kierunki działania są dwa: z jednej strony buduje swój obraz
jako kogoś także poznającego, także słuchającego, formującego swoje zdanie
itd., z drugiej – wciąga odbiorcę w rozmowę.
Zaznajamianie fana z recenzencką „kuchnią” odbywa się przez prezentowanie licznych uwag autotematycznych, za pomocą których recenzent:
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objaśnia porządek swoich czynności (Chcąc przybliżyć jego zawartość, zacznę
może od sklasyfikowania produktu), odsyła do fragmentów swojego tekstu
(jak już wspomniałem), zapowiada inne (koniecznie muszę jeszcze wspomnieć
o megaorginalnym kawałku; należałoby jeszcze wspomnieć o; teraz coś, do czego nie wiedziałem, jak się odnieść; no, ale przejdźmy do samej muzy), zaznacza, kiedy i w jakiej kolejności zbiera argumenty (pierwsze, co rzuciło mi się
w uszy; interesującym zabiegiem wydaje się też), a kiedy wyciąga wnioski (tak
więc mamy do czynienia z niezłym debiutem; ogólnie [7] jest to; w sumie [7]),
pokazuje hierarchię argumentów za pomocą kwalifikatorów ważności typu:
przede wszystkim [6] (np.: jest ona przede wszystkim oryginalniejsza); również
[12] (np.: taśma również wydana jest bardzo profesjonalnie), zapowiada koniec tekstu (i nie pozostaje mi nic innego jak); uwagami w rodzaju na szczęście,
wykrzyknieniami typu wręcz przeciwnie! pokazuje, że temat go obchodzi.
Takie ułatwiające odbiór recenzji zabiegi przechodzą w całe mikroscenki,
pokazujące, jak recenzent zabierał się do przesłuchiwania (wkładając tape do
magnetofonu, zastanawiałem się, jak IMPALED NAZARENE wypadnie w surowych, koncertowych warunkach), jak wahał się, zastanawiał (refleksja końcowa? Hmm... może tak: demo z przeznaczeniem dla maniaków ostrej rzezi),
bywał zaskakiwany (i nigdy po nich nie spodziewałem się takiej dawki śmiertelnego Black Metalu), gromadził dane do oceny (już na początku zwróciłem
uwagę na zajebistą sekcję rytmiczną), przeżywał (po pierwszym przesłuchaniu
długo nie mogłem ochłonąć; Uf... takiego materiału nie słyszałem już dawno),
zapominał czegoś powiedzieć, miewał zastrzeżenia itp., itd.
Ważnym środkiem zniwelowania dystansu (a przez to wzbudzania do siebie zaufania) jest nawiązywanie dialogu. Rzadziej – z recenzowanym zespołem (życzę Wam chłopaki jeszcze szybszego napieprzania) przede wszystkim
– z czytelnikiem. Najprostszym środkiem zaakcentowania wspólnoty jest
użycie 1. osoby l. mn. (wreszcie możemy posłuchać dźwięków z „The Ulimate
Incantation”; ponad dwa lata musieliśmy czekać na nowy album bogów z Florydy), rzadko jednak używanym, bo przypominającym pluralis majestaticus
stylu naukowego (służy tam niepożądanej w zinach obiektywizacji wywodu).
Zaintrygowanie odbiorcy wywołują wszelkiego typu retardacje (I co my tu
mamy? Na pewno bardzo, ale to bardzo smakowity kąsek; Co my tu mamy:
wspaniałe, porażająco mielące gitary; Powiem jedno – jest dobrze!), zwłaszcza
kiedy zawierają zwrócone niby to do czytelnika pytanie retoryczne (paradoksalne, co? Ale prawdziwe; A wiecie, co mi się najbardziej podoba w CINIS?).
Można też hipotetycznego czytelnika świadomie sobie wymyślić (Ktoś może
powiedzieć: co w tym ciekawego; Wiem, że ta recenzja może odstraszyć co niektórych). Recenzent jednak najczęściej bezpośrednio i demonstracyjnie do
fanów się zwraca: albo krótko (radzę Wam, mówię Wam – [10]), albo z całym
wywodem w rodzaju:
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* Radzę wam, przed wysłuchaniem Szwedów zażyjcie jakichś środków uspokajających, bo dla niektórych może to być zabójcze. Gorąco polecam!!!!!
* Tak oto pokrótce podałam Wam przepis na demo „Light”, Jak smakuje???
Pycha!!!
Dopełniają obrazu charakterystyczne wstawki w nawiasach, typu: [Zespół
z Zachodu] stwarza o wiele mroczniejsze klimaty (przepraszam was, polscy
maniax – He! He!).

Cele i wartości
Nasuwa się pytanie, czemu w zasadzie służą te niewielkie teksty o stylu gawędziarskim i wysoce potocznym, które traktują młodego czytelnika tak, jak
by pragnął, dokładnie na odwrót niż (najczęściej) bywa traktowany w szkole
– więc „na równi”, dając poczucie współuczestnictwa, bez upokarzania demonstrowaniem intelektualnej przewagi?
W dużej mierze służą po prostu reklamie kaset. Ziny finansują się same,
zależy im na zdobyciu czytelnika, a ten chce się dowiedzieć muzycznych nowin. By się tak stało – trzeba mieć kasety zespołów, które – nadesławszy takowe – spodziewają się z kolei, że redakcja zachęci „maniaków” do kupna.
Może stąd się bierze zasadniczy (są też wyjątki) aprobatywny ton omówień,
stąd też widoczna dążność do jasnego określenia grupy odbiorców, wśród
których dana odmiana muzyki metalowej jest popularna. Recenzent pragnie skojarzyć zespół (kapelę; hordę; sforę; band) ze słuchaczem, wskazując, że
kaseta jest dla zwolenników: grind czy noise; brutalnego Death Metalu; miłośników smutku; maniaków: ostrej rzezi; extremalnego napierdalania; bezkompromisowego rżnięcia; wyziewu; muzy z Północy itd.
Merkantylne cele odsłaniają się z reguły na końcu. Bez ogródek, zgodnie
ze współczesnymi wzorami agresywnej, bezpośredniej reklamy3. Istnieje kilka odmian takich zakończeń. Najczęściej recenzent (z całą odpowiedzialnością) uprzejmie poleca, lub gorąco poleca [17] kasetę. Rzadziej – wzywa: musicie to zdobyć; musicie to mieć [6]; warto to mieć; trzeba to mieć; albo oznajmia,
że: to mus lub absolutny mus dla kogoś.
Obok tych zwięzłych – istnieją ogniwa pozyskujące bardziej rozbudowane, utrzymane w różnorakich tonacjach emocjonalnych i wykorzystujące
różnorakie preteksty formalne. Bywają zachęty: w tonacji rubasznej (jeżeli jeszcze nie zachęciłem was do kupna tego krążka, to niech was szlag trafi),
3

Zob. Pisarek 1993a, s. 74. Warto zauważyć, że według ustaleń Jacka Kołodzieja słowa
„mieć” i „móc” stały na liście frekwencyjnej czasowników używanych w reklamie polskiej roku
1993 na drugim i trzecim miejscu. Zob. Kołodziej 1993, s. 82.
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zachęcające do sprawdzenia wiarygodności (kaseta jest totalna, jeśli nie wierzycie, sami się o tym przekonajcie), z lekkim, emocjonalnym szantażem (jeśli
spowodowałem, że sięgniecie po ten produkt, będzie mi bardzo miło), odwołujące się do poczucia grupowej przynależności (jeśli jesteście fanami Black –
musicie to mieć; demo powinno znaleźć się w demotece każdego deathmaniaka,
[jeśli nie kupicie lub] pozwolicie, by pokrył ją [kasetę] kurz na Waszej półce, to
spokojnie możecie pozbyć się długich włosów), do gustu i stopnia zaangażowania (jeśli ktoś kocha trash metal, niech się nawet nie zastanawia), wskazujące
na wysoką wartość (postarajcie się to zdobyć. Czterdzieści minut naprawdę
ciekawej muzyki; zachęcam was do zdobycia tej taśmy. Jest zajebiście wydana).
Bywają reklamy żartobliwe (to doskonały prezent dla waszego wroga. Gdy
dostanie paczkę, wyciągnie i włączy płytę, trup na miejscu!). Bywają takie, które obiecują niezwykłe przeżycia (to superzabawa!!!; Musicie to mieć. To rozpieprzy Wasze głowy; dostajesz kopa w chuj!).
To, że obiecywane doznania bywają nieprzyjemne, nie jest przypadkiem.
Muzyka black- i deathmetalowa jest dla członków tej subkultury także nośnikiem swoistych wartości, których propagowaniem omawiane recenzje – siłą
rzeczy – zajmują się także.
Recenzent, omawiając dany utwór, umiejscawia go w kilku „siatkach
współrzędnych”, dobiera na jego (lub jego elementów) określenie epitety zaczerpnięte z kilku systemów klasyfikacyjno-oceniających.
(1) Systemu podgatunków, czy stylów; w jego ramach się sprawdza, jaki
stylistycznie jest materiał; wciska w gatunkowe ramki jego klimat czy konwencję. Gatunki to przede wszystkim dwa główne: death metal i black metal oraz:
trash – „młócenie”, grind – „miażdżenie”, doom – „zguba” (w znaczeniu –
‘zgubny los’), do tego parę określeń przymiotnikowych (techno; speed; brutal;
depressive; sick). Utwór z reguły stanowi mieszankę stylistyczną i wtedy określenia zestawia się w konstrukcje typu: death doom grind core – „śmiertelnie
zgubny, miażdżący”, techno-trash – „techniczne młócenie”, grind core death;
sick grinding death metal; ultra horror death grind; brutal death grind; techno
death; doom death metal; unholy (satanic black metal); unholy black metal;
depressive doom metal; motordeath metal; winter black metal; sado black metal
itd. Do tego dochodzą tzw. fascynacje – tj. wpływy poszczególnych zespołów
(materiał przypomina dokonania Sepultury) w poszczególnych okresach ich
twórczości (brzmienie przypominające trochę wczesny Terrorized) oraz styl
gry obowiązujący na poszczególnych scenach (najważniejsze: norweska, amerykańska, grecka, szwedzka, szwajcarska, skandynawska, polska, tj. krajowa).
(2) Ranking środowiskowy; ceni się klasykę – to, co stare; stare, dobre
(w sumie [10]), weteranów; dojrzały produkt. Istnieje też hierarchia współczesna, gdzie najniżej stoją debiutanci (w sumie, z pokrewnymi – [16] użyć),
najwyżej się ceni: czołówkę; rewelację; światowe gwiazdy śmiertelnej muzyki;
bogów [6] (uznać za swoich bogów; dorównać bogom; to zdecydowani bogowie),
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to, co kultowe. „Kultowość” jest naczelną kategorią wartościującą (album stał
się niemalże kultowym), kategorią estetyczną (pieśń, z której bije kult i klimat),
oznacza też tyle co: idea, ideologia subkultury (prawdziwy kult Black Metalu
tkwiący we wspaniałych dźwiękach; [płyta] jest najlepszym kultowym projektem) i po prostu – subkulturę (norweski kult nigdy nie umrze) – (w sumie [8]).
(3) Oryginalność – najlepiej być megaorginalnym [1], oryginalnym [28],
nowym [16] lub nowatorskim [3], specyficznym [7], świeżym; niekonwencjonalnym; dziwnym [4], odkrywczym [3]; gorzej – typowym [9], najgorzej –
tchnąć starocią; śmierdzieć [czyimiś dokonaniami] lub być czyimś kolejnym
klonem [1].
(4) Stopień profesjonalizmu. Recenzenci z upodobaniem zajmują się sprawami technicznymi – mniej niż co dziesiąta recenzja szeroko omawia jakość
nagrania; zgrania (ciekawie zgrana perkusja); realizacji; wykonania (więc
wszystko, co pozwala uzyskać dobre brzmienie), wydania. Pochwałą bywają
określenia profesjonalizm; profesjonalnie [razem 20], umiejętny; niezła robota;
dobra robota; dobra; świetna; znakomita jakość; mistrzostwo; wysoki (dobry)
poziom [10]. Występuje przy tym jakby wzdraganie się przed określaniem
utworów jako dzieł sztuki. Określenia: dzieło (oraz hymn) występują w charakterze wielkiej pochwały. Nienacechowany oceniająco i w języku ogólnym,
i w języku subkultury utwór występuje w próbie 86 razy, ale częste są też lekceważące nieco w języku ogólnym określenia: kawałek lub ekspresywny kawał – 43 razy (np. kawał bluźnierczej muzy; wspaniały kawał muzyki; kawał
zajebistego materiału), numer – 6 razy, produkt i produkcja – 19, materiał – 53.
Wygląda więc, że miłośnicy i muzycy metalu albo mają pewien kompleks
niższości i niedowartościowania w stosunku do innych muzyków i melomanów, albo owych lekceważących określeń używają przewrotnie, bez negatywnych konotacji.
Istotnym aktem jest także wyróżnienie podlegających późniejszej ocenie
cech i elementów samej muzyki. Recenzentów głównie interesuje tempo (czy
jest szybka, tj. brutalna, czy wolna, tj. klimatyczna, czy np. średnio szybka,
czy też ze zmianami tempa); brzmienie; wyróżniają obecność pewnych typów motywów muzycznych bądź sposobów aranżacji (riffy; walec; ściana
dźwięków; ostry drive); wyróżniają czy ad hoc tworzą nazwy sposobów śpiewu (growl; głos ubolewającej kobiety); zajmują się elementami składu (gitara;
klawisze lub keybords; bas; vocal; perkusja), ustalają ich wzajemną hierarchię
(tak, wokalista rządzi); wyróżniają człony prezentacji na płycie (np. intro
i autro, tj. utwór wstępny i kończący). Wszystko to stanowi wstęp do późniejszego wartościowania już nie zespołu, a samej muzyki. Istotny jest także jej
nastrój, tj. klimat.
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***
Wartościując muzykę, recenzent dokonuje zasadniczo podobnej czynności,
jak w wypadku ogólnego oceniania zespołu. „Rzutuje ją” na pewną „siatkę”
wartości, sytuuje w ramach systemu, który – jeśli nie liczyć (0) wartościowania ogólnego – składa się (1) z kategorii estetycznych formalnych ugruntowanych w języku lub innych kategorii, utworzonych z określeń normalnie
wiążących się z: (2) zawartością intelektualną, (3) emocjami, (4) wrażeniami
zmysłowymi, (5) cechami charakteru i zachowania, (6) nastrojami psychicznymi, (7) wartościami czy „antywartościami” z dziedziny religijno-etycznej.
Ma więc do dyspozycji w sumie 8 podsystemów.
(0) Określenie negatywne ogólne mamy tylko jedno: słaby (słabo, słabiutko) [3]; podstawowym i zasadniczo neutralnym staje się dobry, dobrze [57] –
w zgodzie z tendencją do wygłaszania sądów emocjonalnych, gdyż określenie
to ma wątłą treść (por. Puzynina 1992, s. 524). Podobną funkcję pełnią niezły
i nieźle [20]. W sytuacji takiego przesunięcia akcentu w stronę aprobaty recenzenci mają kłopoty z wyrażeniem entuzjazmu i muszą używać licznych
określeń bardzo pozytywie wartościujących: wspaniały, wspaniale [33], lepszy
i najlepszy [17], znakomity, znakomicie [12], niesamowity, niesamowicie [16],
totalny, totalnie [14], zajebisty [13], świetny, świetnie [6], udany [3], super [4],
ultra [4].
(1) Z używania określeń jakości formalnych o charakterze estetycznym
wnosić można, że gust recenzentów zakłada dbałość o zgodność z kanonem (doskonały, doskonale [22], cudowny [7], idealny, idealnie [5], piękny,
np.: piękne intro, ale i ironicznie: nie ma miejsca na piękne solóweczki), są
wyczuleni na: jednolitość (czystość [5] (np.: [vokal] to niesamowity, czysty,
nieskażony growl; czysty death metal bez żadnych pierdół), natężenie występowania cech (umiarkowany Death Metal, ale i extremalny Death Metalowy
kawałek), cenią różnorodność i ozdobność (na okrasę bardzo ciekawy wyziew wokala; wszystko okraszone kopem; rwane riffy; przeplatane wokale;
wykwintne solówki; pokręcone solówki; wyrafinowana melodia; skomplikowane aranżacje), wirtuozerię formy (muzyka niesamowicie techniczna, odkręcona; techniczne granie; techniczne riffy), ale i prostotę (partie solowe oparte na
prostocie). Jego zasady oceny uwzględniają: harmonię (zajebisty pod każdym
względem; zabija pod każdym względem), koherencję (unikalna całość dźwiękowa; pasujące do całości riffy; utwory bardzo dobrze poskręcane; składna gra
gitar; z drugiej strony negatywnie: prymitywna rąbanka; kompletne pomieszanie), kompozycję (rozbudowany, rozbudowywać [8]). Niewiele natomiast
spotyka się terminów muzycznych (wolny; szybki; melodyjny).

4
Zdanie: „Świat jest dobry” proponuje się tam eksplikować jako: „Świat jest w zasadzie
taki, jaki (ludzie w ogóle, pewna grupa ludzka, jakiś autorytet i) nadawca chce, żeby świat był”.
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(2) Cenione są przez recenzentów wartości intelektualne i wszystko, co
sprzyja zaangażowaniu umysłu, skoro akceptowane przez siebie cechy muzyczne zwykli określać jako: ciekawe [34] (np. ciekawy wyziew wokala); zasługujące na (przykuwające, zwracające) uwagę [20], prawdziwe [16], interesujące (mogące zainteresować) [10], tajemnicze [6], i przemyślane [4], genialne [4];
narzekają natomiast na: niekontrolowane ryki; banalne riffy; niezrozumiałe
przyspieszenia. Z brakiem zawartości intelektualnej (i emocjonalnej) związane jest też niezbyt lubiane przez nich uczucie nudy (nie można się nudzić;
najważniejsze, że nie nudzi; bez żadnego przynudzania).
(3) Istnieje jeszcze sfera wartości wspólna dla „metalowców” i innych
subkultur. Lubią oni w ogóle przeżywanie gwałtownych emocji (na razie nie
wchodźmy w to – jakiego rodzaju), cenią sobie otrzymanie po prostu dużej
dawki energii. Stąd akceptowanymi kategoriami są: potęga (to, co potężne;
najpotężniejsze) [29], moc (i to, co mocne) [16], ogrom (ogromny) [9], siła
(bycie silnym) [9], żywiołowość (żywiołowy; żywiołowo) [7], energia; energiczność i energetyczność [6], czad (czadowy) [5]. Swoistą, nader pożądaną własnością jest kop (nadawać muzyce kopa; wokalista ma niezłego kopa; [muzycy]
potrafią nieźle dokopać; piekielnie mocny kop; kop w pysk; kop w chuj). Podkreślają energię gry takimi jej określeniami, jak wymiatanie (totalny wymiot
gitar; świetnie wymiatająca perkusja), łupanie (energetyczne łupanie), młocka,
nie mówiąc o wulgarnych (extremalne napierdalanie; totalny wypierd; wypierdol; szybkie napieprzanie). Podziw dla możliwości emocjonalnego działania
na słuchacza widoczny jest w obrazowych metaforach, np.: uważam tę kapelę za bombę, która ma zaraz eksplodować; [słuchać danej muzyki to jak]
stać twarzą w twarz z dziką, wściekłą bestią, której zadaniem byłoby sprzątnąć
wszystko z powierzchni ziemi; muzyka jak dzikie zwierzę w zamknięciu szaleje.
I na tym w zasadzie kończy się zakres odczuwania muzyki i myślenia o jej
wartościach (jak i w ogóle myślenia o wartościach ujawniającego się przy
okazji oceniania muzyki) wspólnego dla miłośników metalu i... całej reszty
ludzkości.
(4) Pewną „strefą przejściową” są pozytywnie wartościujące określenia
muzyki i jej elementów, które zaczerpnęli krytycy z repertuaru określeń normalnie nazywających i określających wrażenia zmysłowe. Naturalne niejako są określenia śpiewu wokalisty nawiązujące do odgłosów spotykanych
„w życiu”. Muzyk metalowy może krzyczeć (krzykliwy wokal), drzeć ryja,
wrzeszczeć (piekielny wrzask), śpiew może być: tępy; bluzgający; oschły; rozdzierający. Ale czujemy już pewną przesadę, gdy podkreśla się podobieństwo
do odgłosu wymiotów: wymiotowy song; rzygające bluźnierstwo; bluźniercze
wymioty.
Podobnie przy ocenie muzyki i tzw. ogólnego wrażenia lub klimatu. Nikogo nie dziwią zachwyty typu: miodzio; smakowity kąsek; smakołyk; dodawać
smaku; chwytliwy (chwytliwe dla ucha utwory); soczysty [3] (soczyste brzmie-
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nie); przyjemny w odbiorze; przyjemność [razem 7]. Zdziwienie narasta w momencie, gdy metalowiec wykorzystuje w charakterze kategorii estetycznych
wrażenia związane z dotykiem. Najpierw tylko niezbyt przyjemnym, czegoś
co: „brudne” (brudne brzmienie), „chropowate” (chropowate gitary), „chłodne” (gitary brzmią chłodno, duży plus!!!), „zimne” (nadzwyczaj zimne kawałki), „twarde” (twarda sekcja rytmiczna); potem – z dotykiem nieprzyjemnym
i trochę niebezpiecznym – np.: „ostre” (ostre riffy; ostra, szybka muzyka; totalny wymiot ostrych „chropawych” gitar; dzikie riffy i opętane solówki tną niczym
ostrze; totalna sieka). Chcąc oddać intensywniejszy podziw, używa określeń
zgoła źle się kojarzących. Skoro podstawową kategorią metalowej estetyki jest
ciężkość [20] (ciężkie brzmienie; ciężki utwór; muzyka paraliżująca i wgniatająca w fotel swoją ciężkością), to dobra muzyka metalowa: „miażdży” [6]
(miażdżące brzmienie; solówki miażdżące wszystko w zasięgu ręki), „miele” [5]
(porażająco mielące gitary), „masakruje” [4] (rzeź, masakra i gnijące ciała to
krajobraz, jaki pozostawiają po sobie [tu tytuły utworów]; konwencja mistrzów
od masakrowania naszych mózgów – CANNIBAL CORPSE), w najrozmaitszy,
często wyszukany sposób zabija (muzyka zabija z szybkością huraganu śmierci; muzyka jest bardzo dołująca, powolna jak śmierć, która miażdży nas wolno i systematycznie). Naliczyłem 18 użyć wyrazów wiążących się ze śmiercią
i zabijaniem (np.: śmiertelny black metal; muzyka niszczy wszystko; śmiertelna
muzyka; zabójcza muzyka; zabijające gitary; mordercze riffy). Mnogość zabójstw to szczególnie entuzjastycznie oceniana rzeź (rzeź ponad wszystko!;
Rzeź w znakomitym wydaniu; 10 numerów rzezi; rzeźnickie klimaty – w sumie także 18 użyć z wyrazami pokrewnymi). Konsekwencją śmierci jest grób
i rozkład. Stąd – zwłaszcza omawiając muzykę wolniejszą, klimatyczną, odznaczającą się nie tyle zdolnością do ekscytowania słuchacza, ile raczej możliwością budzenia nastroju refleksyjnego – recenzenci mówią o zagrobnych
klimatach i tworzą wizje typu:
* Muzyka COFFIN to totalnie grobowa kołysanka dla zmarłych leżących
w sarkofagach, marzących o śmierci w postaci Lilith. A póki co przyspiesza rozkład zwłok i tworzy klimatyczną, grobową mgłę.
(5)/(6) Pojęcie śmierci i jej zadawania jest dla estetyki death i black metalu
tak kluczowe, że dalsze jej elementy – pożądane przez maniaks (tj. ‘maniaków,
miłośników’) i ponoć w tej muzyce obecne estetyczne kategorie określane są
nazwami niezbędnych mordercy cech charakteru i zachowania się oraz nazwami nastrojów psychicznych związanych zazwyczaj z wyrzutami sumienia.
W rzędzie tych pierwszych mieści się naczelna kategoria tych stylów – brutalność (z wyrazami pokrewnymi typu: brutalny; brutalnie) [70 z pochodnymi], agresja (agresywny) [22], a następnie: dziki i dzikość [10], ekstremalność,
bycie extremistą; extremalnym [w sumie 10], bezkompromisowym [z wyrazami pokrewnymi 5], wściekłość [5], bycie mordercą lub morderczym [4],
nienawiść [3]. Charakterystyczny przykład [o utworze]: brutalny to mało
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powiedziane, zawiera on takie pokłady niepohamowanej agresji, wściekłości,
wręcz nienawiści, że...
Ponieważ zabójcy bywają nienormalni, w tym rzędzie można umieścić
przypisywane utworom lub ich elementom kategorie prymarnie oznaczające
chorobę psychiczną lub utratę zmysłów: szaleć i pokrewne ([5] – np.: Black
Metalowe szaleństwo; muzyka szaleje), opętać; opętanie; opętany [8] (np.: najbardziej opętał moją duszę utwór; opętany wokal; opętańcza perkusja), obłęd
(porwać w obłęd brutalnych riffów), choroba (ale chore, obłędne; chora muzyka i rzeźnickie klimaty).
Te drugie, jak przystało na muzę powstałą w prawdzie opętanej duszy, to:
melancholia (melancholijny) [9], dołowanie kogoś [4], smutek [6], depresja
[4], szok i pokrewne [4], groza [3], bycie ponurym [3], zaduma [3], przygnębienie; nostalgia itd.
***
Pozostaje problem oceny. Z jednej strony to tylko zabawa, recenzenci świadomi są, że piszą o rzeźni w przenośni, o dźwiękowym okrucieństwie. Zabawa przypominająca „świat na opak” czasem rzeczywiście jest zabawna, kiedy
np. ortodoksyjny redaktor zina życzy czytelnikom złej lektury, albo kiedy autorowi tekstu zdarza się przejęzyczenie i nagle używa jakiegoś słowa zgodnie
ze znaczeniem ogólnie przyjętym – np.: nie ma miejsca dla nieudolnej, ciężkiej
muzyki (tu słowo ciężki – jak wszędzie indziej – jest negatywnym określeniem
estetycznym). Zabawne też bywają przeprosiny za „niemetalowe” słowa, gdy
takie się zdarzą (Kończąc ten hymn pochwalny (he, he); [nietrafny] dobór intra z autrem, każde z innej parafii. (Przepraszam)). Ale z drugiej strony (tu
włącza się podsystem (7)) autorzy omawianych tekstów widzą w tej muzyce pewną ideologię, która może dla niektórych zespołów i fanów być tylko
pozą – ale wcale nie musi. Otóż kiedy mowa o najczarniejszym black klimacie; najmroczniejszym Black metalu; klimacie symbolizującym wieczne posłannictwo ciemności; mrocznej muzyce zespołu wciąż pokazującej ZŁO w całej
jego potędze; zajebistej muzyce tchnącej prawdziwym złem; jednym z najbardziej bluźnierczych bands; potężnej dawce chłodnego, powiedziałbym, że wręcz
zimnego, nasyconego złem Black metalu – widać, że uważa się tę muzykę za
przeznaczoną specjalnie dla podążających lewą stroną, czyli satanistów. Kluczowe dla tego zagadnienia określenia, bardzo tu pozytywnie wartościowanych kategorii wymowy ideologicznej utworów to (w swym metaforycznym
znaczeniu): mrok, mroczny [15], ciemno, ciemny [4], czarny, czarno [4], oraz
bluźnierstwo, bluźnierczy [9], zło, zły [5], diabelski [4], złowieszczy [3], niszczycielski, niszczyć [5], wyziew [3], nieświęty lub unholy [4].
Osobiście kwestii satanistycznych lub satanistycznopodobnych ambicji
bym nie przeceniał, zwłaszcza że nie zawsze traktowane są przez autorów
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omawianych tekstów poważnie. Zresztą każdy ideologicznie nagabywany ma
szansę bronić się sam. Za bardziej niebezpieczne z pedagogicznego punktu
widzenia uważam pewne językowe struktury będące efektem zderzeń podsystemu pierwszego i siódmego, nieuniknionych, gdy dokonuje się oceny całymi szeregami epitetów. Mam na myśli np.:
* stanęli na wysokości zadania i zrobili destrukcyjne dzieło
* 7 utworów czystego i bluźnierczego Black metalu
* naprawdę dobry, emanujacy złem black metal
* niezły kawałek bluźnierstwa, który może się podobać
* jakże brutalny, ale doskonały wokal
Otóż sądzę, że właśnie obecność takich ciągów oceniających jest wysoce
edukacyjnie niewłaściwa, gdyż z jednej strony niezauważalnie przyzwyczaja
do myślenia o tym, co złe w kategoriach atrakcji, a z drugiej – wprowadza nieporządek do systemu aksjologicznego języka, zubaża, redukuje ten system.
Rzecz polega na tym, że nazwy wartości (i pozytywnych, i negatywnych)
są polisemantyczne: mają zawsze znaczenie odnoszące się do cech (A) formalnych (lub intelektualnych) oraz cech (B) etycznych. Leksemy z powyższych przykładów, w różnych kontekstach, znaczą:
Tabela 2.1. Znaczenie wartościujące 5 wyrazów5
Wyraz
wartościujący
(dodatni)

Znaczenie A – wg kryterium formalnego

Znaczenie B – wg kryterium moralnego

Dzieło

Coś wytworzone doskonale,
o dużym znaczeniu (dzieło artystyczne,
malarskie)

Czysty

Bez domieszek, jednolity w swojej konwencji,
Bez skazy (np. jestem czysty, nie popełniłem
niezabrudzony (kościół czysto barokowy,
przestępstwa; czystość moralna)
czysty kubek)

Dobry

Taki, jaki powinien być ze względu na swe
cechy formalne (dobry szkic) lub użytkowe
(dobry nóż)

Niezły

Nie taki, jaki nie powinien być – reszta jw.,
Nie taki, jaki nie powinien być – reszta jw.,
ale w stopniu osłabionym (niezły szkic, niezły ale w stopniu osłabionym (niezły z niego
nóż)
człowiek)

Doskonały

Zgodny z kanonem, posiadający wszystkie
cechy niezbędne, by być pięknym
i w odpowiedniej proporcji (doskonałe ciało)

Coś będące wytworem sił twórczych
człowieka, natury, Boga (np. Dzieło
Stworzenia)

Taki, jaki powinien być ze względu na swe
cechy moralne (dobry Samarytanin)

Ten, kto zachowuje się zgodnie
z kanonem moralnym – np. doskonały mąż,
doskonały człowiek

Otóż analogiczną tabelkę można byłoby sporządzić dla słów destrukcyjny;
bluźnierstwo; zło; brutalność i okazałoby się, że w normalnym użytkowaniu
ewokują one brzydotę, głupotę i inne formalne lub intelektualne wartości
5

Jeśli nie podano inaczej, źródłem tabel i wykresów są badania własne.
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negatywne. Nasz językowy system aksjologiczny tak jest zbudowany, że zazwyczaj dobro kojarzy nam się z pięknem, a zło z brzydotą. Formalne (typ A)
określenia piękna konotują automatycznie dobro (typ B) i na odwrót. Rzecz
jasna, taka składnia określeń wartościujących, jaką prezentują powyższe
przykłady, podobną możliwość likwiduje.
Ponadto z przedstawionego wyżej materiału można wysnuć jeszcze jeden
wniosek. Dzięki zliczeniu występujących powtarzalnych oceniających określeń muzyki można dość precyzyjnie określić, z jakich ocennych systemów
częściej lub rzadziej korzystają „metalowi” recenzenci.

250

202
200

178

150

94

100
50

47

81

81
56

0

Wykres 2.2. Stopień wykorzystania systemów oceniania muzyki w próbie tekstów recenzji
zamieszczonych w zinach metalowych

Przypomnę, że wyróżniliśmy następujące systemy wartościowania:
(0) wartościowanie ogólne (202),
(1) wartościowanie z użyciem określeń kategorii estetycznych (47),
(2) wartościowanie z użyciem określeń kategorii intelektualnych (94),
(3) wartościowanie z użyciem określeń kategorii związanych z energią
i siłą (81),
(4) wartościowanie z użyciem nazw wrażeń zmysłowych (81),
(5)/(6) wartościowanie z użyciem nazw cech charakteru i zachowania
oraz nastrojów psychicznych (178),
(7) wartościowanie z użyciem określeń wartości czy antywartości z dziedziny religijno-etycznej (56).
Dzięki umieszczonym na wykresie liczbom bezwzględnym wskazującym
na frekwencję określeń dość łatwo się zorientować, która ich grupa bywa
częściej lub rzadziej używana, która więc tworzy mocniejszy lub słabszy system. Wykres to wyraźnie pokazuje, a jego analiza pozwala stwierdzić, że zinowi recenzenci nie są zbyt sprawni (skoro najczęściej oceniają ogólne – (0)),
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uważają muzykę przede wszystkim za sztukę wyrażania i wzbudzania psychicznych nastrojów ((5)/(6)), ale stosunkowo cenią sobie także jej wartości
intelektualne – (2). Za mniej więcej równie ważne uznają jej cechy związane
z siłą, „energetyczne” oraz zdolność dostarczania swoiście rozumianej przyjemności.
Rzadziej natomiast sięgają w swych ocenach do sfery ideologicznej (7),
choć ze względu na swą nietypowość jest ona dobrze widoczna dla niesubkulturowego czytelnika. Wykazują też – co już nie zaskakuje – sporą nieporadność, jeśli chodzi o uzasadnianie swych gustów i decyzji estetycznych (1).

3. Kogo wychowują czasopisma
dla miłośników gier komputerowych
(o wartościowaniu w recenzjach i opisach)

Materiał wykorzystany na potrzeby rozdziału to ponad sto not recenzyjnych
oraz dłuższych recenzji zaczerpniętych z popularnych wśród dzieci i młodzieży hobbystycznych periodyków poświęconych grom komputerowym: „Gambler”, „Secret Service”, „Świat Gier Komputerowych”, „Gry Komputerowe”,
„PC Gamer po Polsku”6. Wzięto pod uwagę jedynie opisy dotyczące: niektórych „wyścigówek”, gier przygodowych (gier akcji) i zręcznościowych (tzw.
„strzelanki” i „mordobicia” czy też „mordoklepy”) obfitujących w motywy

6
„Gambler. Miesięcznik Elektronicznych Szulerów” ma 60 000 nakładu (przyznaje się
do 24% zwrotów), „Gry Komputerowe” – 40 000 (30%), „Secret Service” – 145 000 (15%),
„PC Gamer po Polsku” 39 000 (30%), o nakładzie „Świata Gier Komputerowych” brak danych
(dane wg Katalogu mediów polskich 1997).
Lista wykorzystanych tekstów: 1) Gulash: Reloaded („Secret Service”, czerwiec (6) 1997,
s. 31); 2) Gulash: Quake. Scourge of Armagon („Secret Service”, czerwiec (6) 1997, s. 32);
3) Gulash: Carmageddon („Secret Service”, czerwiec (6) 1997, s. 36–37); 4) Miłosz Gładzikiewicz: Nie mam ust, muszę krzyczeć („Gambler”, czerwiec (6) 1996, s. 30–31); 5) Piotres: Destruction Derby („Gry Komputerowe”, 7–8 1996, s. 16); 6) Ash: Legacy of Kain („Secret Service”, maj
(5) 1997, s. 67); 7) Gulash: Turok („Secret Service”, maj (5) 1997, s. 70); 8) Piotr Bilski Alien:
Ecstatica 2 („Świat Gier Komputerowych”, 4 1997, s. 17); 9) Alex: Quake („Gambler”, sierpień
(8) 1996, s. 60); 10) P.M.B. Pierezza: Tetris Multimedia („Gambler” 9/96 s. 69); 11) Alex: Zew
krwi („Gambler”, sierpień (7) 1997, s. 5 – felieton); 12) Bloody ZooltaR: Legacy of Kain („Gambler”, sierpień (7) 1997, s. 66); 13) Frogger: Psychic Detective („Gambler”, maj (5) 1996, s. 80);
14) Alex: Duke Nukem 3D („Gambler”, kwiecień (4) 1996, s. 58); 15) Jakub T. Janicki: Resident Evil („Gambler”, styczeń (1) 1997, s. 53); 16) [an.]: News („Gambler”, styczeń (1) 1998,
s. 10–12 [19 not]); 17) Radiated Zooltar: Take no prisoners („Gambler”, styczeń (1) 1998, s. 23);
18)Von Radkovitsch: Postal („Secret Service”, grudzień (12) 1997, s. 40); 19) Von Radkovitsch:
The Reap („Secret Service”, grudzień (12) 1997, s. 42); 20) Banana Split: Grand Theft Auto
(„Secret Service”, grudzień (12) 1997, s. 47); 21) Eldgar: Blood („Gry Komputerowe”, 3/1997,
s. 14); 22) Zdanek: Mordobicia („Gry Komputerowe”, 3/1997, s. 22–24); 23) Killin’ Zooltar:
Project Overkill („Gambler”, luty (2) 1997, s. 64–65); 24) [Redakcja]: Top 100 („PC Gamer po
Polsku”, 11/97, s. 37–47 [100 not]); 25) [an.]: Na płycie („Gambler”, kwiecień (4) 1997, s. 8–9
[23 noty]); 26) [an.]: Na krążku („Gry Komputerowe”, 1/1997, s. 4–5); 27) Gulash: Xenophage
(„Secret Service”, grudzień (12) 1996, s. 20–21).
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przemocy7 (z pełną świadomością, że są także gry inne – por. Płaneta 1996).
Celem jest rekonstrukcja zawartego w tych opisach, proponowanego młodym
graczom systemu wartości, a głównym (i wypróbowanym już8) założeniem
– przekonanie, że można ów system zrekonstruować, wyodrębniwszy tak najczęściej poruszane tematy, jak i najczęściej używane wartościujące słownictwo.
Punktem wyjścia naszych rozważań będzie następujący fragment recenzji:
Autorzy, przekraczając granice dobrego smaku, posunęli się do granic
absurdu i stworzyli system zarabiania kasy stworzony na zabijaniu ludzi!
[...] samochód trzeszczy, flaki tryskają na maskę, makabra i horror. Na każdej z tras można spotkać [tj. zabić – W.K.] od 200 do 500 ludzi, o czym
informuje licznik zabójstw na desce samochodu. [...] CARMAGEDDON to
gra w wyjątkowo złym guście. Patrząc na screeny z gry i jej reklamy, niejeden senator, kaznodzieja czy starsza pani w telewizji będą mieć powody do
obrzucania błotem wszystkich gier komputerowych bez wyjątku jako narzędzi szatana, z których tryska na każdym kroku przemoc i które wypaczają
mózgi obcującej z nimi na co dzień młodzieży. Nie ulega wątpliwości, że
developerzy z SCI przegięli tak zwaną pałkę. [...] Jakkolwiek po kilku latach
obcowania z najokrutniejszymi mordobiciami widok krwi i rozrywanych na
strzępy komputerowych ludzików mnie nie wzrusza, przyznam, że po odpaleniu CARMAGEDDON i uzmysłowieniu sobie sensu tej gry, przeszły mnie
ciary po plecach. Czy autorzy są chorymi psychicznie sadystami? A może
w szokującym podejściu do tematu tkwi metoda na sukces? Nie mam pojęcia, natomiast wiem jedno: CARMAGEDDON jest doskonale wykonanym
i (o, zgrozo!) miodnym produktem, który zasługuje na wysoką ocenę.
Mamy tu do czynienia z pozytywną konkluzją, ferowaną niejako „wbrew
sobie” i z całkowitą świadomością faktu, że jeśliby przyjąć aksjologiczny system ogólnie przyjęty – produkt wypadałoby uznać za skandaliczną „antywartość”. Konkluzja powyższa musiała być zatem produktem oceny dokonanej
z uwzględnieniem jakiegoś innego systemu wartościowania, którzy wytworzyli sobie komputerowi gracze (wszak to gracz do graczy się zwracał). Spróbujmy
więc ów system zrekonstruować i przedstawić. Co gracz-recenzent nieobojętnego aksjologicznie wokół siebie widzi i innym graczom zaleca lub odradza.

Ten wspaniały kapitalizm
Pierwsza napotkana w badanych tekstach grupa określeń wartościujących
wiąże się ze sferą wolnego rynku. Jeśli pominąć częste określenia standardo7
8

Na temat tego rodzaju gier zob. np. Noga 1997.
W moim artykule (Kajtoch 1997b) nawiązującym z kolei do badań W. Pisarka (1969b).
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we i niezbyt metaforyczne, choć z reguły aprobatywne, a czasem – co ma już
znaczenie wartościujące – zapożyczone ze słownictwa dotyczącego książki lub
sztuk popularnych (o producencie: firma [20], producenci [2], autorzy [17],
twórcy gier [4]; o produkcji: stworzyć [16], powstawać [3]; o wejściu na rynek:
być zapowiadanym [i pokrewne: 7], wyjść [2], być wydanym [7], ukazywać
się [7], pojawić się [15]; o produkcie: produkt [11], produkcja [6], tytuł [8],
osiągnięcie zespołu autorskiego, nowa, rewelacyjna pozycja; o sprzedaży i grze
rynkowej: sprzedaż [3], popularność [3], bycie znanym [4], sukces [10], hit [3],
przebój [3], rywalizacja [3], pozycja [5] (np.: utrzymać pozycję; zająć pozycję); konkurować; konkurencja [10], światowa lista przebojów [2]9), spotykany
w tekstach sposób określania producenta, samej gry i konsumenta-gracza
wygląda następująco.
Ujmowany niekiedy z najwyższym szacunkiem (kultowy team programistów, sprawujący „rząd dusz” nad wszystkimi komputerowymi graczami), lub
familiarnie (ludziom z Apogee/3D Realms wreszcie się udało; ludziom z [...]
udała się piekielnie trudna sztuka; kolesie na tym nieźle umoczyli) producent
z reguły widziany jest jako podmiot walki. Firma: nie wytrzymuje nawału
[gier danego gatunku] i wydaje; idzie za ciosem i wypuszcza [grę na rynek],
może także wystrzelić na rynek z tytułem lub próbować dołączyć się tą grą do
wielkiego boomu. Przy tym na zachowania takie patrzy się z wyraźną sympatią, w myśl zdroworozsądkowego hasła: będziemy mieli ostrą rywalizację. A to
cieszy, w końcu będzie w co grać.
Zadaniem autorów natomiast wydaje się głównie rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych. Ich zasługa w tym leży, że oto: udało się [im] bardzo
dobrze połączyć symulację ze strategią; udało się [im] stworzyć całkiem niezły
klimat i przyjemną dla oka grafikę lub śmiało przekroczyli granicę 256 kolorów
i pofolgowali swej wyobraźni. Tylko niekiedy recenzent bywa im niechętny
(czy autorzy są chorymi psychicznie sadystami?).
Głównym aktorem rozgrywanego rynkowego spektaklu jest sama gra.
Gdyby to, co o niej powiedziano, traktować dosłownie, okazałoby się, że
właśnie ona (a nie tworzący ją ludzie) rywalizuje i zwycięża, ona rozszerza
gatunkowe ramy, sama z siebie ewoluuje itd. Recenzenci, opisując jej rynkowe dzieje i wartość, częstokroć animizują ją i uczłowieczają, a w ogóle ujmują
w sposób hiperboliczny. To już nie żywot produktu, ale legendarnego wojownika.
Jego narodziny to spełnienie nadziei (tworzona przez dwa lata; gra, po
której twórcy wiele sobie obiecują; produkt, o którym głośno było od roku; gra,
na którą świat czekał 2,5 roku; zapowiada się wielki hit; szykuje się kolejna
konkurencja dla słynnych przebojów). A gdy już np. trzecie dziecko wyjątkowej
9

W nawiasach kwadratowych podaję uogólnioną frekwencję wyrazów – licząc razem
np. czasowniki i rzeczowniki odsłowne o zbliżonych znaczeniach, nie wyszczególniając imiesłowów, bez uwzględniania różnych prefiksów itd.
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firmy ujrzy światło dzienne [2] (wkroczy na rynek; rozwinie skrzydła), rozpoczynają się istotne wydarzenia. Bohater sam z siebie lub ze względu na
niektóre wyjątkowe cechy wzbudza euforię; oszałamia; zwala z krzeseł i foteli, okazuje się prawdziwym/najważniejszym wydarzeniem; najlepszą; jedną
z najciekawszych lub najbardziej oczekiwaną grą roku; nie ma konkurencji (lub
ma szansę konkurować). Dlatego może np.: mieć wielu zwolenników; królować
na światowych listach przebojów; zdobyć tytuł superhitu; być konkurencją dla
słynnych przebojów, by na koniec: być stawianym konkurencji jako przykład;
zyskać olbrzymią popularność i stałe miejsce w naszej pamięci, i – co wydaje
się pochwałą najwyższą – osiągnąć ponaddwuletnie panowanie na rynku, na
którym trzymiesięczna produkcja jest już stara.
Nie od razu jednak. Wpierw musi zwyciężyć w walce wrogów i położyć
istotne zasługi. Walka określana jest metaforyką sobie właściwą (bić konkurencję na głowę; ostra rywalizacja), częściej zaś zaczerpniętą z dziedziny sportu: (zdeklasować konkurencję; zostawić konkurencję daleko w tyle [2], dorównać; zajść wyżej [w rankingu] [2], ustawić wyżej (lub podwyższyć) poprzeczkę;
zdobyć wyższe miejsce; utrzymać swoją pozycję; wygrać konkurencję [z inną
grą]; być absolutnie pierwszoligowym).
Zasługi – to zasługi w rozwoju dziedziny. Polegają przede wszystkim na
byciu pierwszą (we wprowadzeniu jakiegoś technologicznego usprawnienia)
[16] (np.: to była pierwsza gra, która miała renderowane postacie i tła), więc
dziełem pionierskim; dziełem nowej generacji, a choćby jednym z pierwszych
dzieł [jakieś firmy]. Poza tym – na wykorzystywaniu [10] technicznych nowinek i nowych pomysłów (np.: digitalizowana grafika) lub ich wprowadzaniu [6]
(np.: wprowadzenie do bijatyk pojęcia ścian; elementów gry first-person perspective). Cenione też jest bycie rewolucyjnym [3] lub rozwinięcie idei [innej
gry]; bycie następcą [2] (zwłaszcza: godnym).
Nagrodą wygranej i zasług może być: stanie się przykładem dla wielu następnych tytułów; stanowienie nowego standardu; bycie wzorem; kamieniem
milowym w rozwoju gatunku; klasą samą dla siebie; prawdziwą klasyką czy
grą klasyczną; grą owianą legendą; grą kultową. Bohater zatem zakłada własny ród, zyskuje: sławę (gra, o której z pewnością słyszałeś), poczucie wyjątkowości (np.: najlepsza bijatyka, jaką kiedykolwiek ujrzał pecet), a na końcu
– nieśmiertelność (na stałe przejdzie do historii gier; do dziś jest to jedna z naszych ulubionych strzelanek; nawet dzisiaj prezentuje się nieźle), zresztą dość
szczególnie rozumianą, skoro największy z komplementów recenzenckich
brzmiał: Jest dziełem nowej generacji, wytyczającym kurs rozwoju gier 3D na
najbliższe dwa lata. Rzecz jasna, nie spełniwszy warunków, nagrody się nie
otrzyma (na zawsze odeszła do historii; wszyscy o niej zapomnieli).
Zapamiętać należy trzy wnioski: po pierwsze, z powyższego widać, że
rynkowe dzieje swojej ulubionej rozrywki gracz-recenzent ujmuje na podobieństwo przygodowej gry, co świadczy o tym, że sfera gry i życia jednak
może mu się mieszać.
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Po drugie, w zarysowanym tu pojmowaniu rozwoju dziedziny uderza
konsekwentny technicyzm i brak uwzględnienia jakichkolwiek humanistycznych zmiennych.
Po trzecie, obserwujący rynkowe zmagania gracz doskonale się nimi bawi
i niejako bierze w nich udział, zawsze pełen entuzjazmu. Więc kiedy grę już
wreszcie otrzymał, kiedy wreszcie się [jej] doczekał, akceptuje to, że staje się
ona dla niego ogromnym szokiem, że podbija mu serce, że go elektryzuje, że
widzi ją nawet po zamknięciu oczu i – prawdziwie jak gracz rzucający na szalę
całe swoje doświadczenie życiowe i cały swój autorytet – podgrzewa atmosferę deklaracjami w rodzaju: ludzie, jak siedzę, nie widziałem tak genialnej grafiki; jedna z najlepszych, jakie dane mi było widzieć; najlepsza gra na świecie.

Czego szuka się w grze?
Widoczne wyżej uwielbienie dla kapitalistycznego rynku i heroizacja ulubionego produktu nie tłumaczy jednak jeszcze zarysowanego w cytowanym na
początku fragmencie konfliktu wartości. Najpierw trzeba wyjaśnić, za jakimi
wartościami gracz się opowiada. Problem przybliży – jak sądzę – poniższe zestawienie, sporządzone przy założeniu, że jeśli komuś na czymś zależy, pisze
o tym często i w sposób pochwalny10.
I. Ogólnie: A. Gra jako całość: dobra [7], świetna [2], wspaniała [2], ma
walory [2], doskonała [3], znakomita [3], genialna, ma moc zalet, prezentuje
się nieźle, zasługuje na wysoką ocenę [3], udała się znakomicie, znakomicie
się prezentuje, zasługuje na uwagę, nie jest normalną grą, prawdziwa klasyka,
z prawdziwego zdarzenia, warta dłuższego rzutu okiem [razem 32]; B. Grafika: dobra [3], genialna [3], doskonała [3], wspaniała [3], świetna [2], znakomita, super, na wysokim poziomie [3], prawdziwe środowisko 3D, będąca atutem,
prawdziwa sensacja [razem 25]; C. Muzyka i dźwięk: dobre [8], wspaniałe,
doskonałe, świetne, znakomite, niezgorsze, na przyzwoitym poziomie [2], na
wysokim poziomie, nieźle brzmiące, naprawdę świetne, będące ogromną zaletą, zasługujące na uwagę, rewelacyjna [razem 21]; D. Świat gry: dobry [4],
znakomity, potężny [3], będący atutem, zasługujący na pochwałę [razem 10];
E. Fabuła i akcja: będąca atutem, genialna. O epizodzie: dobry, przyzwoity
[razem 4]; F. Bohater: znakomity [razem 1]. Wszystko razem: 93.
10
W zestawieniu podano z reguły formy podstawowe (np. tylko stopień równy stopniowania), opuszczono modulatory i precyzujące znaczenie epitetów przymiotniki i przysłówki.
Podano frekwencję, jeśli była większa niż 1. Rubryka „Świat gry” obejmuje zarówno tło i scenerię, jak i przedmioty oraz urządzenia napotykane przez bohatera i wykorzystywane przez
niego narzędzia. „Muzyka i dźwięk” to także poszczególne utwory muzyczne.
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II. Jakość wykonania: A. Gra jako całość: doskonale wykonana [3], z dbałością o drobiazgi [8], sprawnie zrealizowana, olśniewa wykonaniem, starannie
wykonana, wykonanie na bardzo wysokim poziomie – na piątkę, wyśmienite,
staranne, dobra jakościowo, udana [3], perfekcyjna, dopracowana do najmniejszych szczegółów, na wysokim poziomie [razem 25]; chwalone cechy techniczne: trójwymiarowość [11], animacja [6], sterowanie [5], widok z oczu
bohatera [3], program [6], engine [4], inne [11] [w sumie 45] [razem 71];
B. Grafika: znakomicie rysowana, wypieszczona, dokładna, dopracowana,
prawdziwy majstersztyk [razem 5]; chwalone cechy techniczne: trójwymiarowość [3], teksturowanie [w sumie 4] [razem 9]; C. Muzyka i dźwięk: świetnej jakości [razem 1]; D. Świat gry: starannie wykonany [3], dopracowany [2],
dokładny, doskonały, zręcznie wykonany, doskonałej jakości, z naciskiem na
detale, z dbałością o szczegóły, stworzony z fantazją, rozbudowany [razem: 13];
chwalone cechy techniczne: trójwymiarowość [7], renderowanie [2]
[w sumie 9] [razem 22]; E. Fabuła i akcja: rozbudowana, wartka; o epizodzie: arcydzieło, udany [razem 4]; F. Bohater: dobrze widoczny, świetnie zaminowany, renderowany [2] [razem 4]. Wszystko razem 111.
III. Cechy istotne dla przyjemności i odczuć gracza (poza odczuciami
z punktów IV, VII): A. Gra jako całość: wciągająca [8], czadowa [2], zakręcająca we łbie, o rewelacyjnej [2] (sporej, będącej zaletą [2], będącej atutem, bijącej konkurencję, dużej) grywalności, miodna [4], umiejętnie stopniująca napięcie, przyjemna [5], dobra, nieszkodliwa [2], sympatyczna, dostarcza sporo
radochy, daje dużo radości, daje dużo satysfakcji, zapewnia znakomitą rozrywkę, wspaniała zabawa, jest dawką wrażeń, najzabawniejsza, tryska humorem,
pełna humoru, ma dużą porcję humoru, wspaniały [2], znakomity, który nic
nie traci, ma humor, mająca klimat, mająca nastrój, mająca (psychodeliczną,
niezłą, coś podkreślającą, upiorną, obłędną, genialną, będącą zaletą) atmosferę,
urocza [2] [razem 56] (w tym m.in.: zapamiętanie się – 20, rozrywka – 1, humor – 8, ekscytacja nastrojem – 12); B. Grafika: wzbudza podziw, powoduje
zauroczenie [razem 2]; C. Muzyka i dźwięk: sugestywny [2], rozkoszny, klimatyczny, niesamowity, powala [razem 6]; D. Świat gry: uroczy [2], przyjemny,
rozkoszny, odjazdowy, dostarcza dużo zabawy [razem 6]; E. Fabuła i akcja:
normalnie ubaw po pachy, o epizodzie: dostarcza dużo zabawy, zabawny,
szalony, będący atrakcją [3], rozkoszny, przyjemny [razem 9]; F. Bohater: uroczy [razem 1]. Wszystko razem 80.
IV. Cechy wywołujące u gracza pozytywne odczucia estetyczne: A. Gra
jako całość: dobrze wygląda, efektowna, bardzo ładnie wykonana, wygląda
zachwycająco, zachwyca grafiką, zachwycają się nią, jest okraszona grafiką, jest
ładnie wykonana, podoba się [2]; [razem 10]; B. Grafika: efektowna, ładna,
przyjemna dla oka, coś pięknego [razem: 4]; C. Muzyka i dźwięk: doskonale
komponuje się, doskonale dobrana, doskonale pasuje, pasuje do klimatu, pa-
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suje do lokacji [razem 5]; D. Świat gry: efektowny, widowiskowy [razem 2];
E. Fabuła i akcja: o epizo dzie: efektowny [3] [razem 3]. Wszystko razem 24.
V. Walor różnorodności i oryginalności: A. Gra jako całość: ciekawa
[5], nietypowa [2], rewelacyjna [2], oryginalna [2], dzieło nowej generacji,
wprowadza wiele nowego, pełna tylu nowych pomysłów, wprowadza tyle nowych rzeczy [razem 15]; B. Grafika: urozmaicona, ciekawa, rewelacyjna [4],
będąca dokonaniem [razem 7]; D. Świat gry: o przedmiotach: przeróżne,
różnorodność (czegoś); ogólnie: rewelacyjny, ciekawy [5], niepowtarzalny,
unikalny, unikatowy [razem 14]; E. Fabuła i akcja: urozmaicona, niepowtarzalna, oryginalna, ciekawa, epizod: niepowtarzalny, ambitny [razem 6];
F. Bohater: ciekawy, będący ciekawostką, unikatowy, unikalny, różnorodność
[przeciwników] [3] [razem 7]. Wszystko razem 49.
VI. Walory poznawcze: A. Gra jako całość: dobrze odzwierciedla (coś),
zadziwiająco realistyczna, bardzo krwawa i realistyczna, interesująca [2], niezwykle ciekawa [2], o świetnej grze aktorskiej, poważnie zajmująca się swoim tematem, dla ludzi poważnych [razem 10]; B. Grafika: dobrze oddająca
wygląd, prawdziwa [razem 2]; C. Muzyka i dźwięk: realistyczne [razem 1];
D. Świat gry: zadziwiająco realny, prawdziwy [razem 2]; E. Fabuła i akcja:
ciekawa, poważna, nad wyraz poważna [razem 2]; F. Bohater: z ambicjami,
ma szczęście, nieobca jest dla niego litość i poświęcenie, chce coś zrobić, niewinna ofiara [2] [razem 6]. Wszystko razem 23.
VII. Określenie cech wzmagających satysfakcję z wykonania danej
operacji w rozgrywce lub z ukończenia całości gry: A. gra jako całość: poziom trudności, regulowany poziom trudności, (stopień, skala) trudności, bycie
trudnym [6], jest prosta, nie jest prosta, prostota, pozorna prostota, rozbudowana [razem 13] (słowo „trudny” oznacza tu „inteligentnie satysfakcjonujący”;
B. Grafika: jest ogromną zaletą [2], daje genialne, doskonałe efekty [razem 4];
D. Świat gry: o narzędziach i przedmiotach: dają niezłe efekty, są niezbędne do..., niezwykle cenne, naprawdę warto ich poszukać, przydatny, skuteczny, ważny, o całości: naprawdę duży teren [razem 9]; E. Fabuła i akcja:
dzieje się bardzo dużo, o epizodzie: ambitny, niepowtarzalny, względnie łatwy, opłacalny, bywa trudny [razem 6]; F. Bohater: dobrze atakuje, znakomicie kopie, lubi się zaczaić, potężny, wielki, silny, niebezpieczny, prawdziwy robal
itd. Cech pozytywnych zasadniczo brak. Występują informacje o umiejętnościach walki. Wszystko razem 32.
VIII. Razem: A: 207, B: 53, C: 34, D: 65, E: 34, F: ok. 19.
Uzyskane dane przede wszystkim pozwalają potwierdzić spostrzeżenia
banalne. Na przykład to, że gracz jest wzrokowcem, a nie słuchowcem (pozycje: VIII B, C). Można również zauważyć, że – wbrew przyjętym powszechnie
poglądom – nie traktuje on muzyki jako nośnika samoistnej wartości estetycznej (IV C) ani fabuły jako nośnika walorów poznawczych (VI E).
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Pozwalają jednak dostrzec i kwestię dla nas kluczową. Otóż (według pozycji III A) gracz okazuje się czystym hedonistą – konsumentem współczesnej
masowej kultury – żądnym rozrywki, tego, aby go rozśmieszano, oraz dwojakiego rodzaju ekscytujących wrażeń:
– związanych ze stanem napięcia spowodowanym zmianami nastrojowości zawartej w użytkowanym produkcie kultury,
– spowodowanych samą rozgrywką.
Tych drugich dotyczą zwłaszcza dwie swoiste dla komputerowych graczy
kategorie oceny gry: miodność i grywalność – terminy bliskoznaczne, oznaczające zdolność danej gry do długotrwałego utrzymania gracza przed ekranem. Teksty recenzji mówią o nie byle cyfrach, np. grywalność jest dobra,
jeśli recenzent grał dwanaście godzin bez przerwy, słaba – gdy np. gra się
nudzi już po tygodniu intensywnego grania.
Nuda i to, co ją powoduje (a więc: jednostajność napotykanych rozwiązań,
zbytnia łatwość rozwiązywanych zadań, błędy logiczne w samej grze), to dla
gracza niebezpieczeństwo główne. Stąd najczęstszymi określeniami negatywnymi używanymi przez recenzentów są m.in.: dziecinny; infantylny (infantylnie) [3], monotonny (monotonia) [3], zwykły [7], typowy [6], banalny (banał)
[3], zawierający: błędy [3], buraki [4], nudzić się (i pokrewne) [7]. „Buraki” to
także logiczne błędy programu.
W naszym zestawieniu bogato więc reprezentowane są pochwały nowości
(V). Źródło tej nowości gracz komputerowy widzi natomiast głównie w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z programowaniem gier
(II A, B, D) – „chwalone cechy techniczne”.
Jest więc nasz gracz nie tylko hedonistą, ale i technokratą. Widoczna jest
także tendencja do unikania (rzecz jasna – poza rozgrywką) przez niego intelektualnego i emocjonalnego wysiłku. Stąd nadziei na rozproszenie ewentualnej nudy nie upatruje ani w zdobywaniu wiedzy (VI – „wszystko razem”),
ani przeżyciach estetycznych (IV – „wszystko razem”) – a w każdym razie
upatruje w stopniu dwa razy mniejszym niż w zetknięciu się z kolejną, wymyśloną przez producentów dla jego przyjemności, niespodzianką.
Obecne w analizowanych tekstach powoływanie się na walory poznawcze gier sprawia przy tym raczej wrażenie wyszukiwania argumentów obronnych przeciw publicystom krytykującym wpływ gier na młodzież. Walory
poznawcze mogą wszak mieć przede wszystkim bohater i fabuła – te zaś – jak
z zestawienia widać, nie są przez recenzentów zbyt intensywnie chwalone.
Gracz ponadto bywa pragmatykiem (VII A, D, F, VI F). Uderza to zwłaszcza w jego stosunku do bohaterów gry. Są dla niego o tyle ważni, o ile tworzą
w grze sytuacje wymagające pewnego wysiłku. Recenzent powie więc z uznaniem, że zombie lubią się ukryć i zaskoczyć nas, z pogardą natomiast napisze
o bezimiennych leszczach, do których po prostu się strzela.
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Zasadniczo na to instrumentalne traktowanie postacie gry w pełni zasługują. W znakomitej większości wypadków nawet główni bohaterowie,
w których gracz się wciela lub „których prowadzi”, pozbawieni są cech
osobowościowych, egzystencjalnych. W niektórych recenzowanych grach
(np. „Postal”, „Legacy of Kain”) przypominali co prawda schematyczne zalążki postaci bardziej uczłowieczonych, ale raczej nie znalazło to odzwierciedlenia w zestawieniu. Wszak gromadziło ono cechy pozytywne, a w interesujących nas brutalnych i krwawych grach występują raczej komandosi,
psychopaci, mordercy, wampir... w najlepszym wypadku – prywatny detektyw.
Tym bardziej pozbawieni są psychiki bohaterowie dwu pozostałych kategorii: przeciwnicy (częstokroć zresztą twory nieludzkie – kosmici, potwory,
kreatury, zombi itd.) oraz elementy tła będące także niewinnymi ofiarami
(rozjeżdżani przechodnie, zabijani mieszkańcy miast, błagające o litość niewinne dziewczęta – „żywiciele wampira”, współzawodnicy w wyścigach itd.).
Dla recenzentów postacie gry w ogóle nieczęsto są godne zainteresowania.
Dobitnie świadczy o tym tytulatura. Określane są nazwami swoich funkcji
w świecie gry – ogólnie jako: postać [34], bohater [21]. Określenia przeciwników gracza zwykle brzmią: obcy (tj. kosmita) [12], przeciwnik [19], wróg [12],
wojownik [4], boss (tj. najsilniejszy przeciwnik w danej części rozgrywki) [6],
potwór [7], kreatura [3], zombie [3]; spotyka się też określenia: kierowca [5],
przechodzień [8], zawodnik [8]. Postacie nazywane są także jawnie lekceważąco lub wrogo: psychol to także z zafascynowaniem [3], gość [3], gostek, facet
[7], koleś [3], frajer [2], panienka [2], osobnik, dla którego nazwanie totalnym
deklem byłoby komplementem, laska, laseczka, twardziel [2], fizol paker, pan
steryd. Zapewne pozwala to także łatwiej opisywać zabijanie ich na ekranie.
Dodam także, że słów nienacechowanych na określenie bohaterów gry
użyto niewiele (osoba [5], człowiek [17] + 5 określeń kobiet).
Z tego co zaobserwowaliśmy, wynika następujący wniosek. Oto człowiek,
wiedza, sztuka nie interesują graczy jako wartości samoistne. Interesują ich
o tyle, o ile służą rozrywce i emocjom gry. W ten sposób w ich rozumowaniu wartości absolutne (człowiek, wiedza, sztuka) stają się instrumentalnymi,
a instrumentalne (rozrywka, ekscytacja grą) – nadrzędnymi, podobnie jak
się to dzieje w stojącym u źródeł fenomenu powstawania subkultur zjawisku
aksjologicznego resentymentu11.
Czyżby gracze komputerowi stawali się kolejną (podobnie jak fani techno,
a w odróżnieniu od pozostałych – zafascynowaną technologicznym postępem)
polską subkulturą? Przemawiałyby za tym pewne ich przedsięwzięcia organi11

O wartościach instrumentalnych i absolutnych oraz możliwych innych podziałach
aksjologicznych por. Puzynina (1992) (rozdz. III Typologie wartości) oraz Puzynina (1991).
Wprowadzone przez Friedricha Nietzschego i Maxa Schelera pojęcie resentymentu w sposób
szczególnie przejrzysty omawia Ignacy S. Fiut (por. Fiut 1990, zwłaszcza s. 101).
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zacyjne, jak „Gambleriady”, internetowe kluby dyskusyjne, niekiedy terminologia (napotkałem terminy zaczerpnięte z żargonów subkultur muzycznych,
np. zaadaptowali na swoje potrzeby terminy: „scena” – polska scena Quake
[‘miłośnicy gry Quake’), „hardcore” – hardcore’owy przykład, hardcore’owe
podejście do tematu [tutaj: ‘bardzo brutalne’]), używanie przez autorów recenzji „ksywek” (patrz przypisy), fragmenty tekstów (zwłaszcza w „Gamblerze”) wyraźnie epatujące wulgaryzmami (fragment polemiki: jeśli ktoś
myśli, że nastrój może być tylko w grze o grafice SVGA ileśtam x jeszczewięcej
– niech se gały wydłubie, połknie i wysra, a kupkę położy na Gamblerze i poszuka wzrokiem kolejnego ochrzanu wypociny na Pentium 160 MHz 1 64 MB
RAM), czasem ortograficzne ekstrawagancje12. Aby jednak wyczerpująco odpowiedzieć na to trzecie, już ostatnie, pytanie, należy dokładniej rozpatrzyć
problem negowania w omawianych tekstach humanistycznych wartości tradycyjnych. Czy autorzy rzeczywiście je negują i czy negują tylko dlatego, że
ich nie dostrzegają?

Jak umierają komputerowe ludziki?
Gracz jest osobą poniekąd rozdwojoną. Pragnąc nade wszystko nowej, emocjonującej rozgrywki i pięknego widoku, skazany jest równocześnie na zaspokajanie swych potrzeb za pomocą produktów, które obfitują w motywy
wzbudzające odczucia negatywne. Gdyby dostarczano innych – być może
gracz także zaspokoiłby swe pragnienia. Niemniej – w zgodzie z tendencjami
panującymi wśród producentów mediów (Kołodziej 1997) i kultury popularnej – gdzie (oczywiście niebezpodstawnie) przemoc uważa się za dobry
towar – dostaje, co dostaje. Musi więc swą rozrywkę uważać za nieco wstydliwą. Stąd – jak sądzę – występująca w tych tekstach rekordowa liczba eufemizmów na określenie zadawania śmierci. Można np. pisać o: przetrzepaniu
skóry szarym ludzikom latającym po naszym niebie w spodkach, talerzykach
i innych kubeczkach; zamienianiu obcych w kupki dymiącego popiołu; unicestwianiu wszystkiego, co znajdzie się na naszej drodze; strzelaniu do wszystkiego, co się nam podoba; usunięciu wszystkiego, co napotkasz na swojej drodze;
faszerowaniu wszystkiego ołowiem; wypruwaniu flaków; czyszczeniu świata
12

O językowych wyznacznikach kontestacji zob. Kajtoch 1997a. Termin „subkultura” rozumiem jako nazwę społecznych przejawów kontestacji, a „kontestację” – za Tadeuszem Palecznym: „Traktuję zatem kontestację jako zachowania, postawy, działania jednostek lub grup,
ideologie, zorganizowane bądź spontaniczne akty protestu i demonstracje odmowy uczestnictwa w istniejącym systemie społecznym, których celem jest uniknięcie przestrzegania norm
oraz wartości i zastąpienie ich alternatywnymi, bądź negacja poszczególnych elementów
systemu (Paleczny 1997, s. 36).
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ze zbędnego elementu (lub: ze wszystkiego, co się rusza); uwalnianiu od ciężaru życia; wąchaniu (przez pokonanych) kwiatków od spodu; rozkwaszaniu
za pomocą piły łańcuchowej itd. Zdarzają się także próby pisania o zabijaniu
w sposób niby-dobrotliwy i dowcipny (wystarczy ładnie nacelować... bum!
i siwa babcia leży na jezdni).
Jeśli jednak wypada już o śmierci pisać wprost, w przezwyciężeniu wstydu pomaga radykalne uprzedmiotowienie ofiar i swoisty dla świata gier
brak symetrii. Wystarczy wspomnieć, że w omawianych opisach ranking
(bez wyszczególnienia wszystkich derywatów) słów oznaczających działania
gwałtowne ułożył się tak: walczyć (walka itd.) [27], strzelać (strzelanie, bycie
zastrzelonym itd.) [20], zabijać (zabić, zabijanie, bycie zabitym itd.) [18], rozwalanie kogoś [10], cios [9], zniszczenie [8], zderzenie (zderzanie się) [7], bić
(bicie się) [4], padanie ofiar [4], rzeź [4], mordowanie (morderstwa, mordercy) [3], trupy [3], wyeliminować kogoś (eliminacja) [3], tłuczenie się (tłuczenie
kogoś) [2], przy tym strona bierna czasowników występowała rzadko. Śmierć
natomiast wystąpiła raz, 2 razy umierano, ludzie ginęli 3 razy, w jednym przypadku konano, o cierpieniu mówiono 4 razy (w tym 2 – w eufemistycznych
zwrotach zleksykalizowanych: kończyć cierpienia wrogów, definitywnie ulżyć
cierpiącemu), a o bólu – 2 razy.
Przemoc i jej skutki ujmowane są tu (w opisach gier więc chyba i w grach
samych) nierównomiernie i jednostronnie – prawie wyłącznie z punktu widzenia tego, kto śmierć zadaje. Nie liczy się ta śmierć jako czyjeś (ostatnie)
przeżycie. Jest odpersonalizowana (istnieje zatem tylko jako czyn – jako zadawanie śmierci, w zasadzie bez dokładnego ukazywania konsekwencji); jest
też często masowa.
Inną metodą, którą stosują piszący w omawianych czasopismach (więc zapewne i inni) gracze dla swoistej psychologicznej samoobrony (aby nie zdawać sobie sprawy z możliwej moralnej oceny tego, co robią wcieleni w głównego bohatera gry), jest wspominana już językowa deprecjacja ofiar albo
czynienie z nich „na siłę” równorzędnych przeciwników (np. o orkiestrze
dętej, którą spala bohater gry Postal, mówi się: siedemdziesięciu twardych facetów z płucami jak czołgi).
Metodą jednak najbardziej widoczną jest ironia. Aby wgłębić się w jej istotę, należy zdać sobie sprawę z jeszcze dwóch zjawisk.
Po pierwsze, w warunkach ciągłego wprowadzania przez producentów
do gier elementów coraz to wymyślniejszych (mają zaspokajać potrzebę czegoś nowego i komplikować – tj. uatrakcyjniać – rozwiązywanie w rozgrywce
zadań) dochodzi do hiperbolizacji, wręcz rozpasania motywów przemocy.
Prawda, że recenzentem czasem coś wstrząśnie (szokująca scena z kobietami
wiszącymi na rzeżnickich hakach; po kilku godzinach rozjeżdżania przechodniów dosłownie rzygasz rozbryzganymi mózgami, gałkami ocznymi i innymi
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częściami ciała), na ogół jednak cieszy się, że zaoferowano mu nowy sposób
postępowania i nowe obserwacje.
W charakterze ilustracji proponuję cytaty:
1) Natomiast świetnie zanimowani są ginący masowo ludzie. Padają na
kilka różnych sposobów: czasem zwijając się w miejscu, czasem odrzuceni do
tyłu siłą pocisku. Kiedy dostaną z czegoś naprawdę silnego, ich szczątki można
znaleźć wszędzie dookoła. Krew tryskająca na ściany nie była tylko poetycką
przenośnią. Rzeczywiście, gdy rozwalimy gostka koło ściany, jego płyny ustrojowe tworzą na niej bardzo ciekawe graffiti.
2) Jak kogoś postrzelimy, nie umiera od razu, tylko czołga się po ziemi, narzekając na kłopoty z oddychaniem, ewentualnie na ból którejś części ciała.
Daje to nam niepowtarzalną okazję dobicia go, co definitywnie ulży cierpiącemu.
3) Właściwie cały pomysł gry opiera się na zabijaniu wszystkiego, co chodzi
i nie jest zegarem. I trzeba przyznać, że pod tym ostatnim względem wykonana jest na piątkę. Już od pierwszego etapu krew tryska wesoło na ściany, a flaki
walają się po podłodze. Przeciwnika można tradycyjnie zastrzelić, rozerwać
granatem albo dać mu szturchańca w brzuch, a kiedy padnie na kolana – rozbić głowę kolbą karabinu. Coś rozkosznego. Szczerze mówiąc, nie przepadam
zbytnio za grami, których jedynym celem jest epatowanie brutalnością. Wiem
jednak, że większość z Was to lubi. Zapewniam, że strumień krwi tryskającej
z rozwalonej klatki piersiowej prosto na ścianę potrafi przynieść sporo satysfakcji.
We fragmencie pierwszym gracz-recenzent docenia, że uniknięto jednostajności w ukazywaniu losu pokonanych przeciwników (istnieje pozytywna
kategoria wartościowania gry: różnorodność zgonów), w drugim – że dano
mu okazję innego, nowego zakończenia rozgrywki z przeciwnikiem. W trzecim nie tylko cieszy się z różnorodności, ale i podziwia widok. Najlepiej widoczna w trzecim fragmencie ironia bierze się z możliwości dwuznacznego
rozumienia przyczyn zachwytu, bo nie wiadomo w pewnym momencie, czy
chodzi o widok, czy o uczynek. Ujawnia się więc możliwość dwuznacznej
i wzajemnie przeciwstawnej oceny powiedzianego – w zależności od tego,
czy zrozumie się je dosłownie, czy też nie. Ponieważ czytający raczej nie weźmie recenzenta za mordercę i sadystę – oceni rzecz jako uwagę o wizualnym
sukcesie graficznym. Ale ta pierwsza możliwość pozostaje w zawieszeniu, jest
swoistą kokieterią.
Sprzeczność między oceną formalnego kunsztu twórców gier a moralną,
mierzoną obiektywnie istotą tego, co poszczególne ujęcia gry przedstawiają,
tworzy u recenzentów (na poziomie stylu) pewną skłonność do ujęć oksymoronicznych (np. każdego urzekły te ociekające krwią pojedynki; ślicznie strzelające żołnierzyki; śliczne wybuchy) i jest podstawą swoistego dowcipu opartego
na zamianie biegunów wartościowania (Dungeon Keeper stwarza możliwość
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stanięcia po stronie sił ciemności i zniszczenia wszystkich tych wstrętnych kwiatuszków i motylków).
Po drugie, gracz cieszy się osiągnięciami technologicznymi, z których –
jak się zdaje – najbardziej ceniona jest grafika. Musi więc chwalić jej osiągnięcia – znowu bez względu na to, co przedstawiają. Spójrzmy na konteksty
słowa krew (krwawy) [36].
Jeśli nie liczyć tych wynikających z językowego automatyzmu (facet pada
w kałużę krwi), mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
– Słowo staje się elementem zdradzającej gatunek opisywanej gry stylizacji (tu fantasy: teraz zacznie się wędrówka przez ścieżkę krwią pokrytą. Obiecałem: krew za krew i tak się stanie).
– Jest ważnym parametrem charakteryzującym grę ([gra] kozacko
krwawa; gra jest bardzo krwawa; [w grze] krew tryska na lewo i prawo, [o „mordobiciach”] te ociekające krwią pojedynki). Wskazuje też
na spodziewanego odbiorcę (gra dla ludzi śliniących się na widok krwi
i innych płynów ustrojowych; o ile nie podnieca cię widok krwi [możesz
sięgnąć po daną grę]; nie jest to gra dla ludzi o słabych nerwach – wrzaski, krew i szaleństwo).
– Pomaga charakteryzować bohatera (żywi się ludzką krwią; spełnia swe
krwawe marzenie; [pragnie] krwawej, brutalnej zemsty – tu: o wampirze), lecz częściej jest parametrem jego zachowania w rozgrywce (wyssie całą krew z przeciwnika; może wysysać krew; z lubością wysysa krew
swoich ofiar).
Przede wszystkim jednak efekty związane z krwią są zaliczane do trudnych do zaprogramowania, uprzyjemniających grę bajerów. (A dzieje się
dużo! Sucho wyliczmy co ciekawsze pomysły: [...] krwawe ślady butów Duke’a;
krew zabitych przeciwników powoli ściekająca ze ściany [...] nie wyliczyłem
nawet połowy bajerów; Wstukanie podczas gry z klawiatury słowa „STAIN”
powoduje, że krew nie znika, lecz zostaje na podłożu; Można też ustawić kilka
innych parametrów, takich jak obfitość tryskającej krwi).
Krwawe widoki mogą decydować o kolorystyce świata gry (Potoki krwi na
ulicach, krew na samochodach, na chodnikach, krew wypływająca z zabitych,
krew tryskająca na wszystkie strony po każdym strzale – MORZE KRWI. Tak
wygląda świat POSTAL) lub są swego rodzaju malarskim ozdobnikiem (płynące nieprzebraną rzeką strumienie krwi; strumień krwi tryskającej z rozwalonej klatki piersiowej prosto na ścianę; wielki koleś ściska małego (a krew sika na
boki); krew tryska na ściany [2]). Zauważmy, że chodzi tu o widowiskowość.
Normalnie krew „cieknie”, „leje się”. Tu krew; płyny ustrojowe [3] (a czasem
nawet flaki [6]) najczęściej tryskają [8].
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***
Traktowanie obrazu zadawania śmierci jako emocjonującej rozgrywki lub
ładnego, zaawansowanego technologicznie komputerowego screenu nie
zmienia faktu, że to o zadawaniu śmierci mowa. Gracze-recenzenci nie mogą
„wymigać się” od jasnej odpowiedzi, co im się podoba, muszą zdać sobie
sprawę z osobliwości własnego gustu, z tego, że jest on społecznie nieakceptowany. Przyjmują wtedy następujące postawy:
1) Wmawianie przewidywanym polemistom, że nie ma problemu, bo bohater gry postępuje słusznie (nie jest to zabijanie niewinnych, a obrona wymuszona okolicznościami) albo że gra ma walory edukacyjne (np. porusza
problematykę, z którą na co dzień spotykamy się w gazetach, telewizji i radiu),
bądź terapeutyczne – pozwala się wyładować.
2) Akcentowanie, że postępowanie w grze nie może mieć wpływu na rzeczywiste życie poza grą (O ile graczu nie jesteś psychopatą, [...] możesz sięgnąć
po grę GRAND THEFT AUTO zupełnie spokojnie. Ponieważ jest to gra. Dosyć
wciągająca, krwawa, brutalna, wulgarna (niektóre teksty), ale absolutnie nieszkodliwa; A ten, komu pomyli się świat rzeczywisty z malutkimi pikselami
GRAND THEFT AUTO, powinien szybko skontaktować się z jednym z licznych
redaktorów SECRET SERVICE, w ukryciu patrolujących miasto w samochodach z napisem ,,Policja”).
3) Ironizowanie na ten temat ([mowa o brutalnych wyścigach motocyklowych] A to, że gra ta nieco dziwnie wpływa na nasze usposobienie, to już inna
para kaloszy. Wiecie co zrobię. Obrócę teorię w czyn. Założę moje deszczowe
gumiaki, na grzbiet założę skórę z plastikowej świni i pożyczę od kumpla z sąsiedniej klatki dziesięcioletnią motorynkę. A potem, drżyj Warszawo...).
4) Półżartobliwe akcentowanie przez recenzenta własnej nienormalności
(Przede wszystkim nie jest to gra dla normalnych, trzeba mieć trochę nie teges,
by jej naprawdę posmakować; CARMAGEDDON jest grą chorą i może wyzwolić u gracza skłonności do niekulturalnej jazdy po ulicach. Ludzie, CARMAGEDDON w porównaniu z POSTAL to zabawa w przedszkolaka. Jak się raz
zasiądzie do tej gry, to już nie można wstać. Ilość trupów na naszym koncie
wzrasta do kilkuset, a my dalej chcemy zabijać. I kto powiedział, że gry komputerowe nie wpływają negatywnie na młodzież?; Podczas zabawy w POSTAL
miałem wrażenie, że jest to gra zrobiona przez psychopatów dla psychopatów,
a ponieważ grało mi się dobrze, pomyślałem, że coś ze mną do końca nie jest
tak; Po sześciu godzinach zabijania da się odczuć pewną satysfakcję z dobrze
wykonanej roboty, co pokazuje, że gra, a może to ja, jest chora).
5) Zdecydowana obrona własnego gustu i zwalczanie przeciwników –
np. rodziców graczy ([…] jedna z najzabawniejszych gier, w jakie w ogóle miałem okazję zagrać. Chcecie spróbować, proszę bardzo, uważajcie jednak na to,
kiedy starzy wracają do chaty; Pamiętajcie jednak, żeby nie grać w towarzy-
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stwie rodziców. To może doprowadzić do nieprzyjemnych reakcji; Każdy [...]
powinien zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie na jego młody, podatny na zepsucie mózg czyhają w grze pt. GRAND THEFT. Jednocześnie listy
oburzenia, groźby i pozwy prosimy kierować pod adres redakcji, z dopiskiem:
śmietnik).
Sądzę, że zaistnienie postaw 3, 4 i 5 wskazuje na uświadomienie sobie
przez graczy-recenzentów – stanowiących opiniotwórczą siłę środowiska –
własnej odrębności, połączone z przekonaniem, że (mimo tej odrębności)
mają całkowitą rację. Oznacza to przyjęcie postawy kontestatorskiej i buntowniczej, swoistej dla subkultur.

4. Rola języka w kształtowaniu poczucia
tożsamości subkultur młodzieżowych

Aby w pełni kompetentnie omówić problem zawarty w tytule tego rozdziału,
należałoby najpierw metodami socjologicznymi zbadać owo poczucie tożsamości. Ponieważ jednak nie jestem socjologiem, ponadto do – w różnym
stopniu zamkniętych – środowisk skinów, punków, metalowców, radykalnych ekologów itd. trudno dotrzeć, w poniższym tekście będę prezentował
raczej hipotetyczne rozważania o tym, które ze swoistych cech języka, którym
posługują się czasopisma subkultur – ziny, mogą owo „poczucie tożsamości”
umacniać.
Trzeba od razu zaznaczyć, że rola języka jest tu ograniczona. Największe
znaczenie mają uznane za „kultowe” nurty muzyczne oraz (lub) wyznawana
ideologia, poza tym – sposób ubierania się oraz przestrzeganie przyjętych
w środowisku zachowań. Więc np. punkowcem czy punkiem jest (a częściej
był – bo ta subkultura przechodzi kryzys) przede wszystkim ten młody człowiek, który gra i słucha lub tylko słucha punk rocka lub muzyki hardcore;
uważa, że proponowana mu przez dorosłe społeczeństwo droga życiowa (dorabianie się, pogoń za prestiżem, religia, instytucje: rodziny, państwa, armii,
policji) nic nie jest warta, a zatem nic go w życiu nie czeka (hasło no future),
poza ewentualnie walką z zastanym systemem (anarchizm); ubiera się w kangurkę, glany, wąskie spodnie – getry – często ze zwisającymi luźno szelkami,
nosi czub, irokeza czy dready, żyje na skłocie, dziurawi się, robi sobie dziary, jeździ na gigi, gdzie tańczy pogo, odwiedza giełdy czadowe i info-shopy,
uczestniczy w dniach sprzeciwu i innych zadymach, sprayuje, urządza pokazy
żonglerki, hodował szczurka, a teraz – psa, jest w swojej załodze i brygadzie
oraz bije skina gdziekolwiek go spotka. Dopiero na dalszym miejscu w hierarchii odrębności jest „mówienie po punkowemu” (a więc m.in. z użyciem
takich słów, jak wyżej zacytowane).
I tak też przypuszczalnie jest w każdej innej subkulturze młodzieżowej.
Posługują się one bowiem raczej slangiem (Grabias 1997) niż żargonem,
język, którego używają, nie ma więc charakteru tajnego, jak np. grypserka.
Można najwyżej mówić o pewnych elementach tajności. Tym bardziej nie
jest ich język gwarą terytorialną, nie różni się więc od polszczyzny ogólnej ani
systemem fonologicznym, ani fleksyjnym. Występują tylko różnice w słow-
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nictwie i pewne nawyki stylistyczne, swoiste zresztą dla całej, szeroko pojętej
gwary młodzieżowej (Ożóg 1999).
A jednak już wspólnie używana przez grupę kontrkulturową leksyka i styl
wypowiedzi mogą, jak sądzę, do pogłębiania jej poczucia tożsamości się
przyczynić. Stwarzają bowiem następujące możliwości:
1) Nazwania (a przez to i wyodrębnienia z ogółu zjawisk) elementów wyglądu i trybu życia charakterystycznych dla subkultury oraz prowadzenia dyskursu o ulubionej muzyce.
2) Wyodrębnienia swojej grupy i siebie (jako jej członka) spośród podobnych grup, jak również zaznaczenia ogólnośrodowiskowej solidarności.
3) Zaznaczenia – przez preferowanie pewnych sposobów mówienia,
a unikanie innych – swojej negatywnej postawy wobec świata dorosłych zgredów i młodych pozerów.
4) Zaznaczania i utrwalania swoistego światopoglądu przez konstruowanie tekstów, w których zawiera się pewne wartościowanie elementów rzeczywistości oraz sugerowanie istniejących między nimi związków. Mam na myśli takie konstruowanie, w ramach którego odbywa
się świadome (co prowadzi do wzmocnienia perswazyjności) lub też
mniej intencjonalne manipulowanie na znaczeniach leksemów.
Te wątki postaram się rozwinąć w dalszej części tego tekstu.
***
1. Istnienie specyficznego słownictwa obsługującego codzienne życie subkultury sprowadza się nie tylko do istnienia garstki odizolowanych wyrazów,
pozwalających skonstatować, że punk nosi kangurkę, skin flejersa, metalowiec katanę lub skórę nabijaną kolcami albo gwoździami, skin ma na nogach
martensy, a metalowiec i punk glany. Z kolei skin kiedy tańczy, to skankuje, metalowiec moshuje, uprawia (wraz z punkami) stage diving lub headbanging, co dobrze mu idzie, gdy jest tęgim pióraczem, a w drodze na koncert
musi uważać, aby go nie skrojono. Dziedziny bytowania powołują do życia
całe rodziny wyrazów. Na przykład ze słowem zadyma – wiążą się: dymy, dymienie, zadymiarz i demonstracje zadymiarskie; termin squatting – powołał
do życia skłot, skłotersa, skłotowanie, zaskłotowanie czegoś, stosunki międzyskłotowe. Granie czadu wiąże się z pokrewnymi: czadzik, czaders, czadowanie,
czadzenie, czadmen, utwory czadowne, rzeczy czadowe; a z załogą – założka,
załogant, załogantowanie i miejsce załogancko obskurne. Warto odnotować
fakt, że powyższe słownictwo nazywa niekiedy byty nieistniejące. W warunkach polskich flejers nie różni się niczym od skóry, jeżeli nie umieszczono
na tych kurtkach napisów, a glany od martensów, bo w roli tych i tych często
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występują wojskowe trzewiki z demobilu. Z kolei obecność rodziny wyrazów
świadczy o ważności danej instytucji dla członków subkultury.
Terminologia muzyczna (Zgółkowa 1994) natomiast ma wiele cech profesjolektu. Gdy mówimy o określeniach instrumentów (wiosło, gary, drumy,
perka), sprzętu (piec), ról muzyków w zespole (pałker, szarpidrut, wioślarz,
wiosłowy, basmen lub bassman), produktów (np. demo, demos, demówka,
kompilacja, cover, promówka, reh-tape) czy instytucji życia muzycznego (stajnia, distro lub distri, gig), zauważamy, że jest to terminologia uniwersalna dla
całej tzw. sceny niezależnej. Choć bywają i wyjątki – żaden zespół prócz metalowego nie nazwie się hordą, a klubu, gdzie gra – ubojnią czy mordownią. Wyjątków tych jest zdecydowanie więcej, gdy uczestnicy danej subkultury przechodzą do opisu swej ulubionej muzy czy muzoli. Pojawiają się specyficzne
określenia typów śpiewu (growling, toastowanie, śpiew torturowy lub charczący, vokal brudny, blackowe pohukiwanie, wrzaski czy skrzeki), gry, brzmienia
itd. (walec, sieka lub siekańsko, wyziew, wymiot, łojenie, rzeź, chora rzeż, zaciężenie, feeling, siara, deathowe łomoty itd.). Terminy te i inne (np. fankowanie,
moonstompowanie) – bądź zaczerpnięte z języka „dorosłych” muzyków, bądź
standardowej polszczyzny – układają się następnie w systemy terminologiczne, za pomocą których zinowi recenzenci są w stanie dość precyzyjnie (więc
trudno w tym wypadku mówić o kodzie ograniczonym) opisać muzykę ulubionych zespołów. Ulubionych – więc „swoich”, których ustawiczne słuchanie
jest wyznacznikiem przynależności do subkultury. Należy tu wspomnieć, że
najistotniejszym elementem opisu jest zidentyfikowanie utworu jako przynależącego do danego muzycznego kierunku: czy to Oi!, Ska, Punk, Black lub
Death Metal, niezliczonych pododmian (np. Black Viking Metal) i skrzyżowań (Oi/Punk, skank, mix ska z folk itd.).
2. To właśnie nazwa kierunku muzycznego lub nazwa subkultury
(np. w wypadku muzyki i środowiska punk – są one takie same, natomiast
środowisko skins słucha muzyki Ska) stają się ważnym językowym narzędziem wyodrębniania się spośród innych subkultur i ogółu społeczeństwa.
Jeśli są krótkie, można uczynić z nich morfem dołączany do różnych określeń i wskazujący na specyfikę zjawisk oznaczanych. W ten sposób mowa
już o punk-bandach, punk-piknikach, punk-czytelnikach, punk-party, muzyce
punk, punk-szczeniakach, punk-rocku (także o ska-party, ska-scenie, ska-wywiadach, ska-elicie, skazinach itd.), można następnie utworzyć przymiotnik
(punkowy), przysłówek (punkowo), dalsze neologizmy (punkowiec, niepunkowy, anarchopunkowy, staropunkowy – od punk; skankować, skankers – od ska;
skinowanie, skinówa, skinzin, zaskinienie – od skin itd.), a nawet określenia
silnie ekspresywne (punksiol, skinol).
Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia i wtedy, gdy nazwa kierunku nie jest tak dla operacji słowotwórczych dogodna. Weźmy na przykład
muzykę „metalową” (death metal, black metal, heavy metal, trash metal,
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grind, doom). Dwie pierwsze z wymienionych nazwy zostały przyswojone
i wykorzystane na dwa sposoby. Albo spolszczeniu i dalszym przekształceniom uległ ich drugi człon (Black metalowiec, black metalowy, banda polskich
black syf metalowców, deathmetalowy, Death Metalowy, blackmetalowa poza,
blackmetalówka, metalka, blackmetalowiec, death metalmaniacs), albo zachowano i poddano różnorodnym przekształceniom tylko człon pierwszy (scena
black, profesjonalnie zagrany death black, black na wysokim poziomie, lubić
blacka, zakochałem się w blacku, blackowe darcie mordy, ortodoksyjny blackowiec, blakowy wykonawca, blackowe skrzeki, death, deathowy, włączać death’a,
rąbanka deathowa, deathowe łomoty, deathciol, granie death-typowe). Co ciekawe, przyswojenie zachowujące pisownię fonetyczną to stylizacja „na wiejskość” i jest elementem ostrej krytyki kierunku (jelita blek metalu, za mało
blekoty – zamiast „blackowości”, gościu chce po blekofemu, większość blekofców, groźny defmetalowiec). Skojarzenia z nazwą kierunku („metal” – „stal”)
wykorzystuje się także przy określeniach metaforycznych akcentujących siłę
muzyki (blok stali przygniótł mnie i po chwili straciłem przytomność – opis
przeżycia estetycznego, przeżuwacze stali – o fanach) lub obowiązujący w tym
środowisku etos rycerski (metalowa milicja dla twojej ochrony, żołnierze zakuci w stal) – z którym wiąże się i inne kluczowe słowo: „warrior” (prawdziwi
Black Metal Warriors, Helish Warriors).
Świadomi wyjątkowości swego gustu „metalowcy” wolą jednak określać
się jako „maniacy”: maniacy, maniacs, maniax lub maniactwo, akcentować
jedność i ekskluzywność środowiska (metalowa brać, grindowa brać, Black
Metal Mafia). Jednocześnie zarówno w ich slangu, jak i w slangach innych
subkultur spotyka się słowa o zakresie obejmującym parę subkultur: „scena” (scena punk, scena death, Ska scena, skinhead scena, podziemna scena),
podziemie, underground (underek) lub kult (w znaczeniu „subkultura” a nie
„pogląd”, „wiara”), co świadczy o odczuwaniu pewnej jedności wszystkich
młodzieżowych grup tego typu. Nie spotkałem natomiast w znanych mi zinach pary antonimicznej pozwalającej precyzyjnie oddzielić uczestników
subkultury, „swoich” – od „obcych”, do niej nienależących na wzór opozycji
rom – gadża czy żyd – goj. Owszem, zaznaczała się niekiedy opozycja między
słabym „ludkiem” a silnym „kolesiem” (happening – domki, drzewka (z kartonów) ludkowie (prawdziwi) pośrodku – sielanka, a tu nagle kolesie w maskach p-gaz [...] rozpieprzają to wszystko), a właśnie mianem kolesi najczęściej
określają się undergroundowcy czy podziemniacy; między godnym potępienia
frajerem a kimkolwiek innym (w Ciechanowie to o mały włos nie schowałem
głowy w dupę, gdy zobaczyłem ten rozpierdol... złamane nosy, połamane ręce,
skrojeni frajerzy i ci [najprawdopodobniej znów wskazuje na „kolesi”] co mieli
akurat pecha lub leszczem a prawdziwym mężczyzną (koncert dla prawdziwych mężczyzn i brutalnych kobiet, leszcze tu nie mieli po co przychodzić!!!).
Oczywiście subkultury mają swoich przeciwników, nie znajduje to jednak

4. Rola języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych

51

wyraźnego, systemowego odbicia w leksyce, choć padają najwymyślniejsze
wyzwiska, a ponadto zdarzają się w zinach słowa, którym nie może towarzyszyć pozytywny kontekst. Na przykład w pismach punków będą to: skin, nazi,
skinol, naziolek itd.; u skinów politycznych – punki i żydzi; u radykalnych
wegetarian – wiwisektorzy, panowie myśliwi, mięsożerni, mięsożercy lub mięsojadzi; u metalowców: pozer (zbiorowy: pozerada) lub prawdziwek (a więc
ten, który tylko nieszczerze lubi metal, albo ten, który uważa się za jedynego
poważnego „wyznawcę”).
3. Jak wiadomo, subkultury kontestują (Pęczak, Wertenstein-Żuławski
1991; Pęczak 1992; Paleczny 1997; Jędrzejewski 1999; Piotrowski 2003), to
znaczy atakują, negują, ośmieszają panujące powszechnie w danym społeczeństwie wzorce zachowań, zasady moralne, sposoby życia – bądź w imię
bliżej nieokreślonych przemian w przyszłości, bądź rzekomo panujących niegdyś, a dziś zapomnianych, ideałów (kontestacja konserwatywna). Właściwym celem kontestatora jest zwykle jednak nie tyle doprowadzenie do pożądanej społecznej przemiany (wtedy byłby wywrotowcem, rewolucjonistą), ile
zbudowanie małej, własnej rzeczywistości, istniejącej „obok” całego świata,
gdzie jego, kontrkulturowca zasady byłyby prawem powszechnym. Postawa
buntownicza ma swe odbicie w „buntowniczym mówieniu” – chyba że subkultura zamierza przekonywać ludzi do swego programu, więc uważa, by ich
nie zgorszyć swym językiem (skini polityczni, obrońcy praw zwierząt).
Kontestacja języka polega zwłaszcza na kpinie z zasad poprawności, zabawach morfologicznych i negowaniu zasad językowego decorum. Ponadto
zinorobom chodzi o szczególnie intensywną ekspresję.
Do opisanych w opracowaniach (Kiliańska-Przybyło 1997) i ulubionych
(zwłaszcza przez punków) dziwolągów ortograficznych należy pisanie „ks”
jako „x” (ortodox, na maxa, extremalny), „q” zamiast „ku” (qurevsko, qqryq),
„c” zamiast „k” (compilacia), „v” zamiast „w” (siedzieć na vocalu), umyślne
popełnianie kardynalnych błędów ortograficznych („Dada rzyje”, Lóbliński
Amen). Charakterystyczne są także zabawy polegające na mieszaniu polskich
i obcojęzycznych morfemów w celu uzyskania głównie efektu komicznego
(Buttler 1974) (redfucktor, Poleland, Pyrlandia, Skurwysyns, bimberman,
premier Czernokurwajegomaćjakiśtamdin), wprowadzające dwuznaczność
sztuczne rozbijanie wyrazów (Red-Akcja, Radio Ma Ryja, Ma Ryja Panna),
złośliwe złożenia (dyskomuł, dyskojebka, gównomózg, gitargrajek, smarkiwsercu), a czasem rebusy typu 3 maj się. Podobny charakter zabawy na swobodna
inkrustacja zdań polskich wyrazami lub frazami angielskimi (full kolorowa
rozkładówka, przystosować behaviour do wymagań, instant żulia) – przy czym
nie mam na myśli dziesiątków cytatów i zapożyczeń z angielskiego, których
obecność tłumaczy się brakiem polskich odpowiedników angielskich terminów niezbędnych dla funkcjonowania subkultury (Kajtoch 1998a, 1999b).
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Wzmożonej ekspresywności służą też dalsze przejawy niezwykłej (bo
w zasadzie zbędnej z punktu widzenia przenoszenia informacji) inwencji językowej (Zgółkowa 1996, 1999), polegającej np. na tworzeniu wyrazów mających przecież uznane odpowiedniki w języku (kolorkowy od „kolorek” – zamiast „kolorowy”; wokalowanie od „wokal” – zamiast „śpiewanie”, solówkarz
od „solówka” – zamiast „solista”) albo na zupełnie bezinteresownym żonglowaniu formą wyrazu (co ci się nie podobuje, zamiast „nie podoba”) lub jego
odmianą (Devylin być świetna zespoła zamiast „zespół”, co w tym wypadku
dało efekt „polszczyzny obcokrajowca”). Typowym dla zinów zjawiskiem jest
też nadmiar informacyjnie nic niewnoszących (a nawet przeszkadzających
porozumieniu jak muza – od „muzyki”, pastorał – od „pastorałki”) augumentatiwów (np.: ciary, plery, wińsko, fota, końcówa, wymówa, lacha, szybciorem,
szczena, samobój, na razicho, naplet), dziwacznych spieszczeń (gównięta,
uszęta) czy derywatów wstecznych (alk [od „alkohol”], kolo [od „koleś”],
wojo, bio, info, wporzo). W dążeniu do ekspresyjności zinowi autorzy nasycają
swoje teksty różnorodnymi frazeologizmami (walić [tu: ideologię] pod publikę ‘głosić coś w celu przypodobania się’, kumać czaczę ‘zrozumieć’, postawić
na czółku brązowy posążek [brązowy posążek ‘kał’], trzasnąć wybryk ‘dopuścić
się wybryku’, latać [za czymś] jak pies za gównem ‘bardzo się o coś starać’, łoić
piwo ‘pić piwo’, mielić metal ‘słuchać muzyki metalowej’). Najbardziej jednak
swoiste jest dążenie do „ekspresywności drugiego stopnia”, tj. poddawanie
ekspresywnym przekształceniom form już ekspresywnych. Na przykład tworzenie neologizmów utworzonych od potocyzmów (bzdecior – od „bzdet”,
wymalowany ryjec od „ryj”), augumentatiwów od augumentatiwów (napletas
od naplet), zdrobnień od zgrubień (naziolek od naziol), neosemantyzmów
pochodzących od potocyzmów (zapalić [komuś] kopa w szczękę ‘kopnąć kogoś’ i zatracić kop do życia ‘stracić chęć do życia’), częstokroć tworzących następnie rodziny wyrazów (np. w przypadku słowa czad – patrz wyżej, albo klimat [tu: „nastrój] – klimatyczny, klimatyczność). Wzmożonej ekspresywności
służy i odświeżanie utartych frazeologizmów (np. opadła mi kopara zamiast
„opadła mi szczęka”, darcie paszczy zamiast „darcia pyska” itd.).
Rzucającą się na pierwszy rzut oka właściwością języka czasopism zwłaszcza punków i metali jest niezwykłe nasycenie wulgaryzmami (Kowalikowa
1994; Mosiołek-Kłosińska 2000), rzec można, nawyk stałego się nimi posługiwania. Tak się składa, że w wypadku metalowców mogę podać konkretne
dane. W próbie 247 000 słowoform zaczerpniętych z czterech numerów znanych czasopism (tj. zinów) tej subkultury („Sadistic ‘zine”, „Infernal Death”,
„Equilibrium od Noice”, „Alcoholic Butcher”) znalazło się: 360 wystąpień
słowa kurwa (w tym także różnorodne przejawy twórczości słowotwórczej
jak w cytacie: Masz dość mdłej muzy bez krzty brutalności, bez dojebania???
Chcesz kurewnego dokurwienia???), 305 przykładów użycia pierdolić z przekształceniami, 304 wystąpień słowa chuj (chujowy, chujek itd.), 288 wystąpień
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jebać (z derywatami: zajebisty, zajebiście, przejebany, przejebane, jebany, zajebać, pojeb, rozjebać, najebać się, ujebać, niedojebany, odjebać, powyjebywać,
zjebać się, zajebywać, od zajebania, przyjebać, wjebać, jebnąć, dojebać, jebać
[czymś], dyskojebka, pojebus), 138 – wyrazu dupa i pochodnych (dupiasty,
dupconko, zadupczyć, zadupie etc.), 38 – srać, 20 – słowa cipa (w tym: ocipieć, cipny), 16 – pizda, 7 – kutas (dla porównania w przypadkowo dobranej,
ale równej wielkością próbie tekstów zaczerpniętych z popularnych czasopism młodzieżowych: „Popcorn”, „Machina”, „Bravo”, „Dziewczyna”, „Bravo
Girl” wyżej wymienione słowa w ogóle nie padły, co warto zaznaczyć wobec pojawiających się konstatacji o fali wulgaryzmów w mediach). Należy
ponadto zważyć, że wulgaryzmy znacznie powiększyły tu zasięg swego występowania (stały się terminami estetycznymi przydatnymi do opisu muzyki i wywołanych przez nią wrażeń), służą realizacji zabawnych konceptów
(np. adres internetowy: http://www.jarekzchujemwdupie.com/) bądź budowie
całych oracji, jak choćby poniższa: bawiłem się sobie świetnie, a tu mi jakiś
skurwiel kopa wyjebał w brzuch, nie mocno, ale poczułem, ponoć stuknąłem
jego laskę czy tam wpadłem na nią [...]. Bardzo mi przykro kochana dziewczyno za te zajście, a ty chłopaczku z wioski się wal na ryj i dziękuj swojej brzydkiej
jak noc wybrance, że tą sprawę załagodziła, bo bym cię pożarł żywcem, a strawionymi resztkami, czyli niczym innym jak gównem z ciebie obsrał całą salę
w „PARKU” i wszyscy by pouciekali, bo by strasznie śmierdziało takim syfem
i gównem jak ty. Chuj z tobą i niech cię Kryszna ma w opiece.
Ostatnim aktem (zapewne intencjonalnego) kontestowania możliwego
do opisu w kategoriach tylko leksykalnych jest również często występujący
(ale tym razem częściej u punków) nawyk mieszania słownictwa normalnie
związanego z „wysokimi” i „niskimi aspektami” życia (Lewiński 1994), a więc
słownictwa oficjalnego, uczonego etc. z potocznym, młodzieżowym, wulgarnym. Można więc napotkać stwierdzenia typu (znakiem // zaznaczam moment zmiany stylu): to nie „ideał dosięgnie bruku” // ale zwykła kiszka; kolesie
pod barami w modlitwie z ustami pełnymi // rzygowin. Parafia św. Klementyny
// Zdziry (przykłady punkowe), albo pojedyncze wtrącenia (podkreślonych)
wyrażeń kojarzących się z uczonością czy oficjalnością do fraz o treściach
wulgarnych: np.: przetkać [komuś] układ pierdziawczy (chodzi o stosunek
analny), pobierać nauki w fachu hydraulictwo doodbytnicze (jak wyżej), mieć
[do problemu] podejście raczej analne, mieć [kogoś] tak głęboko w dupie, że
nawet stolec boi się tam zaglądać (przykłady z pism „metalowych”).
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***
4. Problem, jak światopogląd grupy odbija się w języku danego tekstu, jest
skomplikowany. Można spojrzeć na niego tradycyjnie: sposób myślenia
związany jest z użyciem określonych pojęć, te zaś wymagają nazwania – stąd
adaptacja przez grupę na swoje potrzeby słów znanych (podziemie muzyków
rockowych to coś innego niż podziemie w czasie wojny), zapożyczenia z języka angielskiego (scena D.I.Y, nołfiuczerowiec, zostać rip-offem), duża aktywność niektórych cząstek, jak „anty-” (antywojskowy, antycyrkowy, antyfutrzarski, antymuzyka itd.), neologizmy (np. kalka z angielskiego unholy –
nieświęty). Odpowiedź na pytanie o językowe (tekstowe) wyznaczniki określonego wartościowania oraz o to, jak język sugeruje istnienie lub nieistnienie
pewnych realnych związków – jest natomiast złożona. Poniższe rozważania
mają więc charakter wstępny. Jako przykład wystąpią tu cytaty i dane z badań
pism „metalowych”, subkultura „metalu” bowiem jest w Polsce najwdzięczniejszym obiektem takich badań.
Przede wszystkim jest młoda, ma ok. 10 lat, z tym że dopiero od jakichś
pięciu dorabia się własnej ideologii pozamuzycznej. W tej chwili poszczególne
grupki mogą przejawiać następujące orientacje: satanizm religijny, dość rzadki i często krytykowany (por. wypowiedź: grozi przemiana mózgu w szczyny
Szatana, opis: [...] wokalista [...] za studniówkowym paskiem dzierży wielki
miecz i jest kultowo. Szatan sra z uciechy); satanizm filozoficzny, bliski zwykłemu ateizmowi; antychrześcijański poganizm wiążący się z próbą wskrzeszenia kultury dawnych Słowian; mieszanina satanistyczno- lub słowiańsko-faszystowska; aideologiczna lub okultystyczna fascynacja średniowieczem;
fascynacja horrorem, kanibalizmem, wampiryzmem, seryjnymi zabójstwami
i przemocą; zwyczajne uwielbienie dla muzyki metalowej i swobodnego picia
piwa połączone z buntem antyklerykalnym. Zaznaczają się też dwa pokolenia: młodych i starych metali, oraz przemienna fascynacja zwłaszcza nurtem
black (satanistyczne treści, zespoły ucharakteryzowane makijażem na żywe
trupy lub demony buchające ogniem, w rękach miecze, topory etc.) oraz
death (tu odmienna od blacka stylistyka muzyczna, treści makabryczne – flakowe hymny), ale są i inne nurty.
Konieczne elementy stroju to: długie włosy, czarne kurtki skórzane z wykończeniami metalowymi (kolce, gwoździe), koszulki z nazwami zespołów.
Wystrój graficzny wydawnictw akcentuje czerń, satanistyczne symbole, przemieszanie „najtwardszej” pornografii ze zdjęciami egzekucji, zniekształconych zwłok, rysunkami tortur, reminiscencjami drugiej wojny światowej,
obrazkami z mniej chlubnych stron historii Kościoła katolickiego. Młodzi
ludzie starają się jednym słowem mieszać bluźnierstwa z najgorszą obrzydliwością (na dodatek często jeszcze z dawką młodzieńczej autoironii i szkolno-studenckim humorem, stąd np. zdrobnienia imienia Lucyfer typu dobry
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Luci) i obrazami zła. Ich bunt ma więc aspekt antyestetyczny, antyreligijny
i antymoralny. Por. następujące wypowiedzi:
A) Dialog zwolennika postawy „hedonistycznej” (metalowania polegającego na słuchaniu muzyki) z ateistą:
A[teista] Co mi się nie podoba w katolicyzmie??? [...] Mogę tolerować chrześcijanina, który szanuje jednocześnie moje poglądy, wierzy szczerze w swojego boga, a nie w jego kościół. Taka sytuacja zdarza się niezmiernie rzadko.
Chrześcijaństwo w swoim założeniu jest ideologią podobnie jak faszyzm, czy
komunizm. Począwszy od swoich początków [...] chrześcijaństwo i jego organ –
kościół udowadniali swój imperialistyczny charakter [...] Dobrze, niech ludzie,
wierzą sobie w Jahwe [...] jednak niech nie narzucają swej wiary innym, niech
zachowają resztki szacunku dla innych ideologii, a nie szkalują je mianem
bezwartościowych. Ten brak tolerancji, zawiść owieczek Chrystusowych jest
jednym z powodów dlaczego nienawidzę ich religii, o tym chorym fenomenie
można by pisać całe tomy...
H[edonista] Po co, nie lepiej się trochę zabawić??? [...] Mnie osobiście ta
cała „wojna” z chrześcijaństwem rozpętana przez metalowe środowisko bardzo
śmieszy. [...] I poza tym jak oni „walczą” w podziemiu, gdzie i tak większość
ludzi jest nastawiona podobnie jak oni, a księżulka i tak o ich istnieniu gówno
wiedzą. A tak w ogóle to po cholerę z tym walczyć ???
A. [...] Mnie ta wojna, chociaż jak dla mnie jest to szumne słowo i zastąpiłbym je słowem „manifestacja”…
H. Skoro powiedziałem wojna to znaczy, że wojna, ja też manifestuję swoje
poglądy, które są zupełnie inne od chrześcijańskich, ale nie pierdolę nic takiego,
że wyrżnąć wyznawców tej religii i tym podobne...
A. nie śmieszy, w zupełności popieram te zjawisko. Choćby dlatego, że sam,
mając te kilkanaście lat, dzięki muzyce zacząłem sam myśleć, zupełnie inaczej
aniżeli księża w moim kościele. Metal z założenia jest muzyką antychrześcijańską, pewnym buntem. [...]. To jest kurwa KULT, to jest istota death i black
metalu i tak ma być!!! [...]. Bardzo dobrze, że większość ludzi w podziemiu jest
nastawiona antychrześcijańsko. My też jesteśmy częścią społeczeństwa, żyjemy
pośród niego i zapewniam Cię, że księżulka zdają sobie sprawę z pogardy jaką
ich darzymy. Najlepszym tego przykładem mogą być próby zdegradowania metalowców do stada baranów czczących Szatana czynione za pomocą środków
masowego przekazu [...] Po cholerę z tym walczyć??? Choćby po to, aby od czasu
do czasu jakiś klecha zdał sobie sprawę, że nie wszystkich udaje mu się nabrać
swoją obłudą, po to, aby ktoś może zaczął zastanawiać się nad tym problemem,
po to, aby wielki aparat kościelny utopił się we własnym gównie!!! Na koniec
chciałbym zaznaczyć, że jestem osobą tolerancyjną i potrafię docenić zespoły
metalowe śpiewające o innych rzeczach aniżeli religia, o ile oczywiście grają
muzykę na poziomie. To wcale nie jest tak, że wszyscy jak jeden mąż muszą
bluźnić tutaj bogu. [...] Tak, chciałbym, aby chrześcijaństwo upadło, mimo iż,
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jeśli mam być szczery, to nie wierzę w ten upadek. To jest taka utopia; gdyby
nie było chrześcijaństwa, ludzie sami znaleźliby kolejną ideologię, która pozwoliłaby im ogłupiać swoich bliźnich. Chciałbym, aby nie było tej religii, to może
ludzie zaczęliby sponsorować służbę zdrowia, oświatę, kulturę, etc., zamiast
kolejne pielgrzymki ojca świętego, zachcianki jego pracowników, tutaj w Polsce. Być może [...] społeczeństwo zajęłoby się pracą, a nie stawianiem krzyży
w Oświęcimiu, dzieci w szkole uczono by historii, a nie cudownych bajeczek
o obronie Częstochowy itd. [...] Po prostu uważam, że upadek chrześcijaństwa
byłby wskazany, za mojego żywota jednak pewnie on nie nastąpi.
B) Wypowiedź zwolennika tzw. „krojenia” (wzajemnego obrabowywania
się metalowców z ubrań, pieniędzy i biletów na koncert): Nie dbam o dobry
wizerunek tzw. Metalowca. Dla mnie metal był zawsze ostry, brutalny i wulgarny, tak jak muzyka, której słuchał. Ja stoję po przeciwnej stronie społeczeństwa
i jako jednostka nie mam zamiaru się niczego uczyć od niego, a już na pewno
nie moralności. Wolę już być aspołeczny, niż przynależny do tej szarej masy,
pustej masy ludzkiej, która mnie zewsząd otacza. Wolę być postrzegany jako
przysłowiowy „czarny kozioł”, którego się nienawidzi, a który budzi wstręt,
oburzenie, a przez co również RESPEKT!!! Nie interesują mnie chrześcijańskie
pojęcia i postrzeganie czegoś w kategoriach „dobra” i „zła”. Mogę być zepchnięty
na margines społeczny i tam się lepiej czuję niż w tym całym moralnym społeczeństwie. Mało tego, mogę śmiało powiedzieć, że dbam o swój negatywny
wizerunek i chcę być takim postrzegany. Z tego powodu wielu wielkich działaczy podziemia woli ze mną nie utrzymywać kontaktów, gdyż jestem dla nich
zwykłym chuliganem. A ja na nich sram i mam ich głęboko w dupie, bo ich
moralność przejawia się później. Idąc do pracy, obcinają przez lata noszone
kudły, biorą śluby kościelne, bo co powiedzieliby rodzice, choć przez cały czas
byli zawziętymi antychrześcijanami, żeby nie powiedzieć... satanistami!!! Dlatego nie interesują mnie grzeczne metalowe dzieci z ,,ogólniaka” czy nadmiernie
inteligentna młodzież studencka wyznająca tylko zło poza domem rodzinnym.
[...] Jestem za tym, aby tych wszystkich zhipisiałych metalowców tłuc do krwi
i kroić ile wlezie!!! Może wtedy dojdą do wniosku, że nie pasują do podkultury
metalowej i przestaną swoją muzykę wciskać do sceny metalowej. Jeżeli chcą
się identyfikować z metalem, to muszą zaakceptować jego brutalność i ekstremalność. W innym razie będziemy obserwowali takie zjawiska, jak moda na
metal, na satanizm itp. [...] Tak więc owe krojenie uważam za naturalną selekcję. Pozbywanie się ze światka metalowego ludzi słabych, nie pasujących do
wizerunku metalowca, czyli kogoś brutalnego, bezwzględnego i ekstremalnego.
O szczególnym historycznym, ideologicznym i etycznym rzeczy pomieszaniu (zwłaszcza wśród zwolenników nurtu Unholy Black) świadczą też
wznoszone na koncertach hasła (Jezus Hitler) powitania, (Hail Salve Lucifer Imperator), pseudonimy muzyków (Necronosferatus, Lord Hellchrist,
Forgotten Demon, Christocrusher, Necrobutcher, Aphazel, Leviathan, Gelal
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Necrosodomita, Desecrator of Souls, Lord Vlad Luciferian, Infernus, Darken,
Apocaliptic Hellhammer, Hrabia Magus itd. itp.), tytuły zinów („I’am Death”,
„Najświętszy Napletek Chrystusa”, „Messerschmitt”, „Suck My Dick”, „Necroscope”, „Holocaust”, „Rooting Necrofucker”) i nazwy zespołów (Rotting Christ,
Behemoth, Zyklon-B, Vader, Bundeswehra itd.).
Tabela 4.1. Ocenianie za pomocą leksemów dobro, dobry, dobrze i zło, zły, źle
w czasopismach metalowców i komercyjnych
I. DOBRO jako podmiot lub przedmiot czynności
(wyrażone rzeczownikiem) – 7[3]

II. ZŁO jako podmiot lub przedmiot czynności
(wyrażone rzeczownikiem) – 58[9]

III. DOBRO jako cecha osoby, stanu, zjawiska, rzeczy
(wyrażone przymiotnikiem) – 190[194], w tym:

IV. ZŁO jako cecha osoby, stanu, zjawiska, rzeczy
(wyrażone przymiotnikiem) – 64[80], w tym:

V. Ocena ogólna zwykle
osoby lub rzeczy: 42[49],
w tym:

VI. W formach zleksykalizowanych, automatyczna:
34[29]

VII. W formach zleksykalizowanych, automatyczna:
10[14]

IX. Odnosząca się do
przedmiotu bezpośrednio:
8[20]

X. Odnosząca się do
przedmiotu bezpośrednio:
29[20]

VIII. Ocena ogólna, zwykle
osoby lub rzeczy; łącznie:
39[34]

XI. Ocena sfery charakteru, emocji samopoczucia
jednostki: 2[25]

XII. Ocena sfery charakteru, emocji, samopoczucia
jednostki: 0[14]

XIII. Ocena walorów intelektualnych człowieka lub
dzieła: 6[18]

XIV. Ocena walorów intelektualnych człowieka lub
dzieła: 2[1]

XV. Ocena jakości wrażeń zmysłowych i stanu fizycznego człowieka: 1[16]

XVI. Ocena jakości wrażeń zmysłowych i stanu fizycznego człowieka: 0[6]

XVII. Ocena talentu twórcy i estetyki dzieła (najczęściej XVIII. Ocena talentu twórcy i estetyki dzieła (najczęśutworu muzycznego): 85[24]
ciej utworu muzycznego): 14[6]
XIX. Ocena efektywności technicznej, organizacyjnej,
ekonomicznej: 27[17]

XX. Ocena efektywności technicznej, organizacyjnej,
ekonomicznej: 3[4]

XXI. Ocena jakości życia jednostki w grupie i życia
społecznego: 22[45]

XXII. Ocena jakości życia jednostki w grupie i życia
społecznego: 6[16]

DOBRO jako cecha czynności lub przemiany stanu
rzeczy (wyrażone przysłówkiem): 167[174]

ZŁO jako cecha czynności lub przemiany stanu
rzeczy (wyrażone przysłówkiem): 30[32]

XXIII. Ocena ogólna: 40[28] – bądź w formach zleksykalizowanych, bądź bezpośrednia

XXIV. Ocena ogólna: 5[7] – bądź w formach zleksykalizowanych, bądź bezpośrednia

XXV. Ocena sfery charakteru, emocji,
samopoczucia jednostki: 6[17]

XXVI. Ocena sfery charakteru, emocji, samopoczucia
jednostki: 3[10]
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XXVII. Ocena walorów intelektualnych
człowieka lub dzieła: 16[31]

XXVIII. Ocena walorów intelektualnych człowieka lub
dzieła: 5[4]

XXIX. Ocena komfortu zmysłów i stanu fizycznego
człowieka: 3[34]

XXX. Ocena komfortu zmysłów i stanu fizycznego
człowieka: 1[8]

XXXI. Ocena talentu twórcy i estetyki dzieła (najczęściej utworu muzycznego): 26[21]

XXXII. Ocena talentu twórcy i estetyki dzieła
(najczęściej utworu muzycznego): 3[2]

XXXIII. Ocena efektywności technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej: 48[20]

XXXIV. Ocena efektywności technicznej,
organizacyjnej, ekonomicznej: 2[1]

XXXV. Ocena jakości życia jednostki w grupie i stanu
społeczeństwa: 28[23]

XXXVI. Ocena jakości życia jednostki w grupie i stanu
społeczeństwa: 11[7]

Odpowiedź na pytanie, czy tak szczególne poszukiwania moralno-estetyczne przyniosły równie osobliwe efekty w systemie aksjologicznym, ukrytym w języku tekstów wydawanych przez tę subkulturę – wymagałaby napisania osobnej książki, ale na zakończenie rozdziału pragnąłbym choćby
pobieżnie pokazać możliwość zaistnienia tych efektów. Sądzę, że świadczy
o niej ilościowa analiza (tabela 4.1) widocznego w tekstach sposobu oceny za
pomocą wyrazów dobro, dobry, dobrze i zło, zły, źle. Uważam, że pokaże ona
pewną potencję aksjologiczną widoczną w tekstach subkultury „metalu”, realizowaną następnie za pomocą tysięcy innych wyrazów wartościujących. Materiałem porównawczym będzie wybór tekstów z czasopism komercyjnych
(wspominałem o nich wyżej). Wzięto więc pod uwagę dwie próby po 247 000
słowoform. Wyniki obrazuje tabela 4.1, w nawiasach kwadratowych podano
liczbę wystąpień ww. wyrazów w pismach komercyjnych.
W sumie pozytywnych kwalifikacji padło 364[371], negatywnych
152[121], co dowodzi, że zasadniczo obie „medialne osobowości” – tj. i wpisana w tekst czasopism kontrkulturowych, i komercyjnych – traktują rzeczywistość jako mniej więcej dwa razy lepszą niż gorszą, choć ta komercyjna
– jako lepszą w nieco większym stopniu. Liczba przejawów ogólnego zadowolenia (rubryki: I, V, XXIII) wynosi 89[80], a niezadowolenia (II, VIII, XXIV)
– 102[50], co wskazuje wyraźnie, że podmiot wypowiedzi „wpisany” w tekst
zinów skłonny jest do o wiele większego krytycyzmu w stosunku do niedoskonałości świata. Na dodatek dane z rubryk VI, VII wskazują, że akceptację
często możemy wyrażać zgoła automatycznie, dzięki owym na dobrą sprawę,
wyjść na dobre, stara dobra itd. Krytykę wyraża się bardziej świadomie.
Znacząco różnią się obie „osobowości” w kwestii poglądów na to, co ważne lub nieważne w życiu człowieka. Problem dobrego samopoczucia (XI, XV)
lub jego braku (XII, XVI) w tekstach zinów prawie nie istnieje 8[42] – 3[24],
w świecie komercji natomiast jest bardzo istotny, zwłaszcza brak dobrego
nastroju wydaje się przerażający, siedem razy bardziej ważny niż dla under-
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groundu. W kwestiach cielesności underground wykazuje swoisty ascetyzm
(XV, XVI, XXIX, XXX), tak ważne dla oficjalnych pism młodzieżowych –
przyjemność zmysłowa i zdrowie nie liczą się tu prawie wcale 4[50] – 1[14].
Zważywszy na tryb życia subkultury, wydaje się to dość dziwne. Ale tajemnica się wyjaśnia po spojrzeniu na rubryki XVII, XVIII, XXXI, XXXII. Zarówno liczba pochwał (111[45]), jak i nagan (17[8]) wskazuje, że w zinach
problematyka artystyczna jest ponaddwukrotnie ważniejsza niż w pismach
komercyjnych. Przeżycie estetyczne – jak widać – zastępuje metalom wiele
innych przyjemności. Widać także, że werbalnie niezbyt interesują się inteligencją człowieka (XIII, XIV, XXVII, XXVIII): 22[49] – 7[5]. Czasopisma
komercyjne więcej o niej mówią, zapewne ze względu na poruszanie kwestii szkolnych. Za to podziemie znacznie częściej z niej korzysta, interesując
się jakością procesów sprzyjających osiągnięciu konkretnego celu (XIX, XX,
XXXIII, XXXIV): 75[37] – 5[5]. Podobne natomiast jest podejście obu „osobowości” do spraw współżycia w swoim środowisku rówieśniczym i szerszym
(XXI, XXII, XXXV, XXXVI), świat komercji wykazuje nawet większy zapał
w wartościowaniu problemów współżycia i jakby większy krytycyzm. 50[68]
– 17[23], co tłumaczę tym, że metale przebywają w już zintegrowanych małych grupach koleżeńskich, konformizm zaś jest z pewnością tą cechą, którą
czasopisma komercyjne usilnie starają się wytworzyć u swoich czytelników.
Na koniec, zliczywszy, ile pochwał i nagan udzielonych jest łącznie danej dziedzinie, możemy stwierdzić, która z nich częściej lub rzadziej bywa
oceniana, więc większą czy mniejszą wartość stanowi. W świecie zinów największą wartością jest muzyka i wrażenia odczuwane przy jej słuchaniu (99),
następnie walor pragmatyczny urządzeń i rozwiązań (znów najczęściej służących jej produkcji) (30) oraz zgodne współżycie środowiska (38) i inteligencja (8). Z kolei w świecie produktu komercyjnego liczą się: życie towarzyskie
(60), dobry nastrój (39), muzyka (30), zmysły i ciało (22), pragmatyzm (21),
intelekt (19). W tym świecie więc w ogóle nie ma miejsca na wartości absolutne. Rubryki I, II, wskazują, że zarówno absolutne dobro, jak i absolutne zło
(te, które wyrażane są rzeczownikiem) dla „Bravo”, „Popcornu”, „Dziewczyny” etc. są najmniej ważne (w sumie 12 wystąpień).
W świecie metalowców wartości absolutne są ważne – aczkolwiek mniej
od muzyki – 65 wystąpień. Ale spośród nich wybrali sobie, z kontrkulturową
przekorą, antywartość. Przy czym „zło” metalowców jedynie wyjątkowo jest
wadą życia społecznego, z którą należy walczyć, jak powszechnie uznają inne
subkultury (Te dźwięki są przejawem buntu przeciwko złu, różnym skostniałym układom i strukturom). Zwykle jest to siła autonomiczna, równa „dobru”
(walka dobra ze złem [...] zło wygrywa), godna rozpowszechnienia w świecie
(Możecie rozprzestrzenić nieco agresji i zła; rozsiewanie zła; szerzyć zło i rozpustę), przekazania innym ludziom (przekazywać zło i nienawiść wyznawcom swoim) i stania się zasadą ogólną (A wtedy zło i nienawiść zapanują na
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zawsze). Wartości mu bliskie to „mądrość”, „pogaństwo”, „nienawiść”, „siła”
(widzimy krainę mądrości; moc i czyste zło; czyste pogaństwo i zło; pogański
hymn nienawiści i zła).
To następnie godny poważania rezultat działania ludzi (czynić oni będą
wtedy zło i nienawiść na każdym krańcu twego świata; wielkie było zło dokonane w imieniu twoim), sposób okazywania szacunku (ilu czarodziei służy mi
swym złem) i dobro absolutne, godne kultu (mega kult Mroku i zła; całkowite
oddanie się siłom zła; teksty wychwalają zło i ciemność; wyznawać zło), w sumie „zło” to – coś z pogranicza świata bogów i ludzi.
Jest następnie atrakcyjną kategorią etyczną (jesteśmy niedoskonałymi ludźmi poszukującymi doskonałego zła) oraz estetyczną, obecną zwłaszcza w muzyce (Rewelacja! Czyste zło, zakute w kryształach północnego lodu! Ta muzyka
to jeden wielki rytuał, to rozum łączący zło z siłą, to przemiana światła astralnego w pierwiastek zła. Kiedy to słyszysz, naprawdę czujesz to zło i złość w tej
muzyce), dlatego właśnie można się zachwycać „czystym złem” (zachwycać
ludzi czystością Zła; zło, które jest tak czyste i doskonałe).
W kontekście zła można myśleć na koniec o korzyściach bardziej przyziemnych, jak głosi reklamowy slogan: Tylko zło może sprzedawać się tak
dobrze!
Można by pomyśleć, że to tylko mechaniczna zamiana pojęć „dobra”
i „zła” miejscami. Ma ona jednak dalsze konsekwencje. Na przykład przymiotnik „zły” użyty w stosunku do człowieka (jestem nieskończenie zły; koszulki najbardziej złych zespołów [muzycznych]), raczej nie występuje w zinach „metalowych” w standardowo przyjętym u nas znaczeniu. W zasadzie
nigdy nie jest to człowiek „zdenerwowany” ani „godny z jakiegoś względu
nagany”, lecz zawsze „reprezentant zła”, ktoś „praktykujący zło”.
Konsekwencja uczynienia ze „zła” cenionej kategorii estetycznej („zły”
utwór wychwala zło, a nie jest np. źle skomponowany) zaowocowała natomiast wprowadzeniem dalszych kategorii pokrewnych: „okrucieństwo”,
„brutalność”, „agresja”, „ekstremalność”, „bluźnierstwo”, „destrukcja” itd. –
w tekstach zinów są one również wysoko wartościowane (a przecież, na terenie slangu, stając się neosemantyzmami, nie zatraciły znaczeń pierwotnych
w polszczyźnie ogólnej, również „metalom” znanej13), a po drugie sprawiła,
że stały się możliwe – a nawet funkcjonują jako standardowe – wyrażenia
w rodzaju: radość z bluźnierstwa; niezły kawałek bluźnierstwa; destrukcyjne
dzieło itd., na których rolę już wskazywałem pod koniec rozdziału „Młodzież
edukuje się sama...”.
Powyższa analiza znaczeń słów „dobry” i „zły” występujących w tekstach
prasy komercyjnej i zinów subkultury metalowców może więc – jak sądzę
– zostać potraktowana jako dowód słuszności tezy, że zarówno częstość wy13
Zajmę się jeszcze tym problemem szerzej w rozdziale 6 – O osobliwym posługiwaniu się
słowem w czasopismach subkultur.
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stępowania w tekstach, jak i zmiana znaczeń, przynajmniej kluczowych, dla
problematyki etycznej terminów – może zaowocować obecnością (w rzeczywistości wyznaczanej przez teksty) modelu etycznego odbiegającego od modeli powszechnie przyjętych. A to na pewno wzmacnia tożsamość członków
omawianej subkultury czytających te teksty i utwierdzających się wówczas
w swych przekonaniach.

5. Językowy dowcip alternatywistów

Przedmiotem opisu będzie tu specyficzne poczucie humoru występujące
w języku zinów, zwłaszcza z czasopism punkowych i anarchistycznych14.
Przede wszystkim dlatego, że było tam najwięcej jego przejawów, a także
z tego względu, że inne subkultury młodzieżowe zasadniczo nie odznaczają się zbyt subtelnym dowcipem. Humor skinów politycznych jest ciężkawy
i dość jednostronny tematycznie (jak np. w karykaturze: Spotyka się dwu Żydów w jarmułkach i chałatach. Jeden dzierży teczkę z napisem „Unia Wolności”, drugi – „ZChN”), obrońców praw zwierząt stać najwyżej na bardzo
zaangażowaną satyrę (karykatury: niedźwiedź dokonuje homoseksualnego
gwałtu na złapanym w sidła myśliwym; świnia z toporem goni rzeźnika lub
skina faszystę), bliscy satanizmu metalowcy w ogóle nie pragną być śmieszni,
a metalowcy od satanizmu dalecy odznaczają się humorem tak specyficznym
i makabrycznym, że należy opisywać go osobno.
Punk natomiast (lub inny anarchizujący młody człowiek), będąc indywidualistą zbuntowanym dosłownie przeciwko wszystkiemu, z zasady jest wyczulony na absurdalność, niezborność, fałszywą logikę tego, co go otacza i co
pragnąłby zastąpić „rzeczywistością alternatywną” – pozbawioną głupich,
„dorosłych” hierarchii i zasad. A w każdym razie cechy absurdalności, niezborności, fałszywej logiki opisywanemu światu nadaje.
Że zaś (jak głoszą – i Arystoteles, i Bohdan Dziemidok) różnorodne,
zwłaszcza przejawiające wewnętrzne sprzeczności (lub znajdujące się
w sprzeczności z elementami konsytuacji) odejścia od normy śmieszą, rzeczywistość traktowana jako nienormalna przez podmiot ją opisujący jest
śmieszna (jeśli oczywiście nie jest przerażająca, jeśli owe „nienormalności”
nie są zbyt groźne). Co więcej – jako taka właśnie – wymaga owa rzeczywistość charakterystyki przeprowadzonej przystającym do niej, komicznym
językiem.
O komizmie języka używanego na łamach alternatywnej prasy można
mówić dwojako, klasyfikując napotkane komiczne wyrazy, wyrażenia i zdania albo ze względu na tematy, których dotyczą, albo ze względu na formę.

14
Niektóre przykłady także z tzw. artzinów, czyli zinów o ambicjach artystycznych, wydawanych też przez literacką młodzież.
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Omawiając satyryczny aspekt punkowo-anarchizującego dowcipu, stwierdzić wypada, że służy po pierwsze do atakowania tych instytucji, które starają
się naszego alternatywistę wychować lub utrzymać w ryzach. Przede wszystkim – szkoły. Stąd złośliwe parodie lektur szkolnych, jak np. taki fragment:
Natenczas Wojski chwycił na chrząstkach / przypięty swój: nos barani, długi, cętkowany, kręty jak wąż / Gaśniczy strażaka Sama. Oburącz do ust go /
Przycisnął i śpiki wycisnął. / Wzdął policzki jak bania, w oczach żółcią / Zabłysnął, zsunął wpół powieki, / Wciągnął nos wpół brzucha i do płuc / Wessał
z niego cały zapas ducha. / W gardle smród bucha, a on na wszystkich chucha. /
Umilkli wszyscy, stali skini zadziwieni / Żółtością, gęstością, dziwną harmonią
/ Zieleni15.
Nawet mocniejszy efekt komiczny można osiągnąć przez krótsze a celne
przekręcenie znanego cytatu, np.: z Mickiewiczowskiej „Pani Twardowskiej”:
Siedzą, piją, lulki ćpają. Taka forma punkrockowej oazy (o muzykach pewnej kapeli); Inwokacji do „Pana Tadeusza”: Ilu wśród ludzi jest cymbałów, ten
tylko się dowie, kto będzie sobie zawracał głowę nazwami, sloganami, ideami,
szufladkami czy innymi bzdurami; tytułu wiersza Marii Konopnickiej (Jasiuu
nie doczekał).
Wyższy, akademicki poziom edukacji musieli natomiast rozpocząć autorzy następującego traktatu zaczerpniętego z artzina „A to ci dopiero...”:
Efekt ciupciania możemy bez zbędnych dywagacji określić jako jedną z najczęstszych wartości (oczywiście przejmujemy znaczenie wartości od Znanieckiego). Samo ciupcianie też jest wcale częstą wartością. Relatywnie, indywiduum staje się przedmiotem czynności, więc wartością. Skutki stwierdzenia tego
znacznie rozszerzają nam zakres wartości powiązanych z ciupcianiem. Ergo,
możemy tu rzec, że: ciupcianie i nic więcej. [...]
Ciupcianie wpływa przez indywidua lub grupy na rozmaite kompleksy kulturowe, nieraz zupełnie niepowiązane z kompleksem kulturowym, utworzonym wokół ciupciania, tworząc stadium rozwoju larwalnego ogólnoświatowej
kultury ciupciania, która, kurwa...
Obiektami ataku lub wyśmiania bywa: rodzina (np. wierszyk z Kącika Młodego Alkoholika: Kocham lato, / bo wtedy piję z tatą), Kościół i religia, państwo i policja, kapitalizm, tradycyjna obyczajowość (dla punków –
tzw. seksizm), firma McDonald’s, konkurencyjne subkultury, pilnujący wejścia na koncerty, kontrolerzy biletów.

15
Przykłady zaczerpnięto z: „Bunkier. Punk Zine – Lębork” 1995, nr 9; „Ex Oriente Lux.
Światło ze wschodu zin’e” 1994, nr 1; „Farsz” 1995, nr 1; „Gzum i Łomiarz. Punk Zine” 1994,
nr 3; „In God We Trust” 1995, nr 1; „Lampa i Iskra Boża” 1995, nr 9; „Mać Pariadka. Anarchistyczny Magazyn Autorów” 1995, nr 6–8 i 1995 nr 12; „Mamkły Mampazury. Pismo Frontu
Wyzwolenia Zwierząt” 1994, nr 2–3, „Pasażer” 1995, nr 8; „Rewia Kontrsztuki” 1993, nr 3;
„Za naszą i waszą wolność” (brak daty rocznej), nr 2.
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Punk, anarchista i w ogóle alternatywista potrafi się również śmiać z samego siebie i w ogóle odnosi się wrażenie, że parodiuje z upodobaniem każdy
tekst kultury, który zna i który ma wyraziste i względnie stałe właściwości,
jak np.: slogan reklamowy (nazwa kapeli: Żegnaj próchnico), ogłoszenie parafialne (Jutro zebranie kółka różańcowego, pielgrzymka do.... A przy okazji
tanio sprzedam mercedesa 3000, rok prod. 1994. Wiadomość Ksiądz Zenon.
Bóg zapłać), filmu (np. mroczne, brudne git-cham-city to przecież miasto Batmana – Gotham City). A jak nie parodiuje – to używa jako ośmieszającego
narzędzia. I tak znani z piosenki Andrzeja Rosiewicza „chłopcy radarowcy”
zmienili się w złośliwe określenie młodzieży prawicowej: chłopcy narodowcy.
***
Język, jako społeczna instytucja w wysokim stopniu ustrukturowana i znormatywizowana, wspaniale się nadaje do wydobywania tkwiącego w niej potencjału komicznego, co alternatywiści zauważyli i stąd w ich czasopismach
można napotkać większość chwytów zarejestrowanych w klasycznym opracowaniu prof. Danuty Buttler: „Polski dowcip językowy”.
Badaczka przede wszystkim wyróżniła wśród językowych nośników
komizmu dowcipy słowne reprezentujące „mechanizm ogólnokomiczny,
wspólny różnym zjawiskom wywołującym śmiech” (Buttler 1974, s. 65–66),
a wśród nich:
1) Te wykorzystujące komizm wywołany powtórzeniami lub nagromadzeniami (tj. przerostem lub przesadą), do których należą: konstrukcje eliptyczne (karykaturujące) i nagromadzenia: paralelizmów syntaktycznych, powtórzeń leksykalnych i innych składników danego rodzaju.
2) Te wykorzystujące komizm kontrastu i niespodzianki, jak nieoczekiwane sprzeczności i inne dysonanse stylistyczne. Przy czym ogólnie dowcip stylistyczny należy rozumieć jako taki, w którym „nie ulega zmianie ani
kształt, ani sens elementów słownych, zostaje natomiast przekroczona sfera
ich zwykłego, pozażartobliwego zastosowania” (Buttler 1974, s. 95), w rezultacie czego występować może równoczesna obecność cech: stylu wysokiego
i trywialnego, mówionego i książkowego, swojskości i zapożyczeń, a także
kontrast treści i formy (równoczesna obecność języka charakterystycznego
dla estetycznie sprzecznych sobie gatunków piśmiennictwa). Niespodzianki
stylistyczne mogą zaś tworzyć np. wszelkie dysonansowe stylistycznie wtrącenia lub pointy.
Kontrastowanie stylów jest nieomal główną narzucającą się cechą interesujących nas wydawnictw. Autorzy z upodobaniem przerywają frazy patetyczne czy brzmiące oficjalnie wulgaryzmami lub potocyzmami – np. zabawiać się w personalne utarczki, przypierdalanki słowem; niniejsza wypocina;
bądź na odwrót – w ciąg wyrażeń dobitnie potocznych wtrącają wyraz wią-
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żący się ze stylem wysokim lub specjalistycznym – np. pragniemy unikać jałowego pieprzenia, przerostu formy nad treścią; zmarznięci kumple obciągają
jabola, fanatycy boskiego trunku.
Możliwe jest także kontrastowanie nastrojowości: zrazu nostalgicznie i (ze
względu na personifikację) żałośliwie brzmi np. taki wierszyk wegetariański:
Gdzieś daleko rzeźniczy nóż / Wbija się w ciało nieletniej świnki / Ktoś bezlitośnie morduje ją / – więc tym mocniejszy jest efekt ostatniego wersu – Byś mógł
wpierdolić swą porcję szynki.
Ten ostatni przykład przekonuje, że komiczne oddziaływanie kontrastu
potęguje się, gdy zostanie wzmocnione niespodzianką. Osiągnięty wówczas
zostaje efekt dobitnej pointy (tym bardziej nieoczekiwanej, im bardziej odmiennej w swych sensach i stylistycznej formie od poprzedzających ją zdań),
takiej jak np. w następującym fragmencie wywiadu z „kapelą”:
Czy możemy jeszcze coś zrobić, by uchronić ziemię od zagłady ekologicznej?
Możemy pomalować trawę w ogródku na zielono, usiąść na dupie, otworzyć
piwo z puszki i czekać aż coś pierdolnie.
Pointa bywa jeszcze mocniejsza, gdy wyliczenie początkowo ma charakter
poważny:
Miłość to wiara, zaufanie, wytrwałość. To jedność i poszanowanie. To rodzaj pozytywnego paraliżu mózgu, że jest ktoś, dla kogo warto coś robić, to coś
mistycznego, niematerialnego. Miłość to po prostu Halina Frąckowiak.
Kontrast – tym razem nie stylistyczny, a znaczeniowy – może występować
w zinach i na przestrzeni połączeń wyrazowych, tworząc wyrażenia ze swej
istoty oksymoroniczne (Wiara... próbowała w miarę dużo zdemolować; Demonstracja nie była rejestrowana, psy [tj. policjanci] grzeczne i miłe).
Z kolei efekt spiętrzenia, nagromadzenia (dającego na koniec wrażenie
karykatury) występuje w przykładzie:
Tyle pytań. Rzeknij kilka ciepłych słówek dla naszych miłych parafian.
Uwaga parafianie, mówię do was ciepłe słówka: gorąco, ciepło, Afryka, słońce, żar, wrzątek, pocić się, parzyć, gotować, przypiekać, kaloryfer, piec hutniczy.
Nagromadzono tu, na dodatek stopniując, wyrazy i wyrażenia związane
z wysoką temperaturą i odczuwaniem gorąca. Inny przypadek karykaturalnego nagromadzenia cech (tym razem – odrażających) spotykamy w takiej
oto charakterystyce: Arkady Firlej – nie mylić z Fiedlerem – był dupowatym
ogryskiem [sic!] z wrzodami na zawietrznej i krostą poporodową na winklu.
Szczególną uwagę wypada zwrócić na to, że alternatywiści, pisząc swoje gazety, posługują się „dowcipem słownym reprezentującym mechanizm
ogólnokomiczny” opartym nie tylko na spiętrzeniu i kontraście, ale i na innych mechanizmach ogólnokomicznych (będę wymieniał te mechanizmy za
Bohdanem Dziemidokiem [1967]). Występują więc w ich prasie formy komiczne, których istnienia Danuta Buttler nie eksponuje.
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Niektóre z interesujących nas teraz wypowiedzi odsłaniają więc specyfikę
zinowego humoru. Inne – wskazują raczej na przemiany, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (książka Danuty Buttler ukazała się w 1974 roku) zaszły
w oficjalnej, pisanej odmianie polszczyzny.
Sądzę, że do tych pierwszych należą liczne nazwy zespołów muzycznych
i czasopism, komiczny charakter tych nazw – ogólnie rzecz ujmując – wynika z pogwałcenia przy ich tworzeniu zasad prakseologicznych. W sposób
jawny nie nadają się one do oznaczania swych desygnatów, jak np. te będące
wyrażeniami podstawowo oznaczającymi zjawiska, instytucje, przedmioty,
teksty kultury przeciętne i prozaiczne (Awaria kontenera, Bachor Zine, Dziąsło, Krótki kaszel, Ławka w parku, Mała ulicznica, Po goleniu, Spalony garnek,
Sedes, Brudy, Rolniczy kwadrans, Spółdzielnia inwalidów, Zacier, Nienormalni
obywatele, Zgniłe banany). Można rzec, że są to nazwy ironiczne, gdyż przecież punki nie uważają swego sposobu życia i gustów za prozaiczne i przeciętne.
Wrażenie ironiczności pogłębia się, gdy nazwy takie dodatkowo nawiązują do dziedzin życia wulgarnych i niskich (Gluty z Kalkuty, Kuciapa, Mały
Masturbator, Kastracja) – co zresztą ma związek z ideologią tej subkultury –
lub niskich, wulgarnych i potocznych sposobów mówienia (Park sztywnych,
Gównoprawda, Napierdalator, Taki syf że gnój). Nawiązania te mogą zaowocować groteską (Latające odchody).
Drugą grupę nazw tworzą te równocześnie i aprakseologiczne, i alogiczne
– złożone z wyrażeń wyrwanych z kontekstu (Mamusiu ratuj, Sierp Ludwika,
Zły bednarz), czysto absurdalnych (Brytan od nowa, Nie niszczmy jamniczka)
lub składających się z wyrazów tworzących osobliwe połączenia (Betonowe
skarpetki, Garbate aniołki, Schizofreniczna prostytutka, Siwe włosy łonowe
Elżbiety Dzikowskiej, Szybkie banany). Niekiedy dołącza się komizm drugiego, wyróżnionego przez Danutę Buttler rodzaju – ściśle językowy (Wkrent,
Zespół Dałna), obecny i w niektórych przykładach wyżej wymienionych.
O nim jednak – za chwilę.
Nie podejmuję się natomiast orzekać, w jakim stopniu akurat tylko dla zinów (a nie także dla komercyjnych czasopism młodzieżowych lub niektórych
czasopism dla dorosłych) są specyficzne takie wynotowane formy komiczne,
jak:
1) Gwałcące logiczne normy, niedorzeczne dialogi nacechowane brakiem
związku między replikami rozmówców, typu:
– Co sądzicie o takich grupach jak FWZ?
– Nie sądzimy nic, bo rodzice nie pozwalają się nam zadawać z obcymi
czy też:
– Tym razem spytaliśmy, czy potrzebny jest nowy kościół
– Oczywiście, przecież mam kuzyna, koguta i żyrandol.
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2) Łamiące normy prakseologiczne i zasadniczo oparte na nieporozumieniu (a jeśli uwzględniać formalne ich cechy – i na, oczywiście przez Danutę
Buttler analizowanej, komicznej homonimii) dialogi, w których odpowiedź
uwzględnia inny (niż w intencji pytającego) odcień znaczeniowy któregoś
z wyrażeń tworzących pytanie:
– Skąd w waszym składzie dziewczyna?
– Z Chrzanowa, prawda że to dziwne
lub:
– O czym są wasze teksty, utożsamiacie się z jakimś ruchem?
– Utożsamiamy się z Ruchem Chorzów.
3) Porównania, gdzie efekt komiczny jest oparty na zestawianiu zjawisk
„z natury odległych lub niewspółmiernych” (Dziemidok 1967, s. 67), jak np.
formy graficznej (ocenianego zina) z lekcją religii (wyszło to bardziej jałowo
niż pogadanka katechety na tematy bieżące) lub wartości logicznej i żeńskich
narządów płciowych (ideologiczna bzdura, szeroka jak kuciapa u Mańki).
Z kolei do dwóch naraz ogólnoestetycznych mechanizmów uzyskiwania
efektu komicznego, czyli wprowadzania „niezgodności między pozorem
a tym, co się za nim kryje”, tj. między złudzeniem a rzeczywistością, oraz
„wprowadzania niezgodności między normalnym przeznaczeniem przedmiotu a jego nowym, zaskakującym wykorzystaniem” (Dziemidok 1967,
s. 72) zdają się nawiązywać powiedzonka, w których język jest po prostu tematem. Należą do nich „fałszywe etymologie”, np. Kącik Melomana – tego co
zbiera mele (mela ‘ślina’), tylko klerasil uchroni cię od kleru oraz skróty, lub
utworzone od nich określenia, których rozszyfrowanie kłóci się ze znaczeniem ogólnie przyjętym lub narzucającym się na pierwszy rzut oka. Komiczny jest skrótowiec literowy PRL, gdy oznacza: prezerwatywy ratują ludzkość,
albo – zdający się utworzonym od angielskiego „OK” – okejowiec, skoro znaczy: otwarty katolik.
W wymienianych wyżej zjawiskach upatruję pewną nowość dla pisanej
polszczyzny. Trudno sobie wyobrazić podobne czasopisma istniejące dwadzieścia, trzydzieści lat temu, kiedy to, co publikowano, było starannie kontrolowane nie tylko przez cenzurę, ale i profesjonalną redakcję – i nie wchodziły w grę podobne „eksperymenty”. Tym bardziej unikano by i tych, które
opiszę poniżej.
Najdrastyczniejszymi przykładami napotkanych w zinach komicznych
zjawisk są groteskowe, tj. – dalej cytując Dziemidoka – „wykraczające poza
bardzo szeroko pojmowaną sferę prawdopodobieństwa do dziedziny fantastyki” (Dziemidok 1967, s. 63), odmiany karykaturujących wyolbrzymień,
w rodzaju tego, obecnego w dialogu:
– Boicie się, udzielając tego wywiadu?
– Nie, teraz już nie, baliśmy się, udzielając poprzedniego. Strach nam ściskał dupy, aż mrużyliśmy oczy
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lub w takim opisie pocałunku:
Wsunęła mi język do gęby, aż go w dupie poczułem,
czy w przytaczanej już nazwie kapeli: Latające odchody.
Gdybyśmy usiłowali wyobrazić sobie dosłownie sytuacje tu przedstawione, po pierwsze skonstatowalibyśmy ich skrajne nieprawdopodobieństwo. Są
one fantastyczne w sposób wyzywający – to pierwszy element ich groteskowości. Po drugie – zauważmy – dwa pierwsze przykłady są językową realizacją obrazu skrajnie deformującego ciało ludzkie, które nagle zyskuje niesamowitą plastyczność. To drugi element groteski. Po trzecie, kojarzą z sobą
elementy rzeczywistości (odchody – wznoszenie się) lub ciała ludzkiego (zad
– oczy, usta) o skrajnie przeciwstawnych, całkiem „niskich” i dość „wysokich”
konotacjach kulturowych. Ta ich cecha świadczy, że reprezentują dosadną,
ale niesłychanie starą, jarmarczną czy – jak by to rzekł Michaił Bachtin – karnawałową odmianę komizmu (Bachtin 1975).
Podsumowując: obecność takich zjawisk komicznych w – bądź co bądź –
publikacjach o dosyć sporym zasięgu (najpoczytniejsze z zinów ukazują się
w nakładach około tysiąca egzemplarzy; w latach 1990–1995 OBP UJ zarejestrował około 1000 tytułów) świadczy o powrocie do polszczyzny oficjalnej
groteskowo-karnawałowego komizmu, dość długo (co najmniej od końca
II wojny światowej) w niej nieobecnego. Zresztą nie tylko ziny o tym zaświadczają – także inne wydawnictwa w rodzaju periodycznych i nieperiodycznych
zbiorów niejednokrotnie bardzo „pieprznych” kawałów i śmiesznych powiedzonek, tygodnika „Nie”, niektórych pism miłośników gier komputerowych
(np. „Gamblera”) itd.
***
Danuta Buttler wyróżniła również dowcip typowo językowy, niedający się odtworzyć żadnymi innymi środkami wyrazu, ponieważ jego istotą jest „wyzyskanie właśnie swoistości znaku słownego”, obejmujący:
A) komiczne modyfikacje i neologizmy, B) dowcipy o tradycyjnych składnikach leksykalnych, wykorzystujące nijako naturalne możliwości językowe
(Buttler 1974, s. 65–66).
Do grupy A zaliczyła m.in. dokonywane w celach komicznych:
1) Zmiany formy graficznej wyrazu (np. ekstrawagancje ortograficzne
czy narzucanie wyrazom swojskim obcej postaci graficznej i na odwrót).
2) Modyfikacje formy fleksyjnej słowa (polsko-obce hybrydy fleksyjne,
narzucanie niewłaściwych form odmiany, zamiana tradycyjnej końcówki na inną).
3) Modyfikacje postaci słowotwórczej wyrazu (złożenia, upodobnienia
leksykalne, tj. okazjonalne kontaminacje, dekompozycje i kalambury).
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4) Modyfikacje związków frazeologicznych (komizm wynika ze zmiany
tradycyjnego składu słownego lub struktury połączenia), w tym: upodobnienia frazeologiczne, defrazeologizacje, frazeologiczne kontaminacje i elipsy.
5) Neologizmy słowotwórcze (dotychczas niespotykane, choć utworzone poprawnie; tworzone za pomocą formantów o stałym zabarwieniu
żartobliwym; tworzone doraźnie i niebędące realizacją regularnych typów słowotwórczych; oraz różne formacje tworzone przez analogie).
6) Żartobliwe neologizmy frazeologiczne (strukturalnie tradycyjne o zmodyfikowanym znaczeniu, systemowe lub analogiczne).
7) Żartobliwe neosemantyzmy.
Grupa B obejmowała zwłaszcza komiczne wykorzystywanie hominimii
i polisemii, transpozycji, powtórzeń paralelnych (Buttler 1974).
Jak widać, na potrzeby żartu można wykorzystywać w zasadzie wszystkie
warstwy języka.
Struktury języka są względnie stałe, dlatego godne uwagi byłoby, gdyby
zdobyli się alternatywiści na stworzenie form komicznych wychodzących
poza powyższe zestawienie. Tak się nie stało, niemniej odnotować należy bardzo szerokie wykorzystanie przez nich istniejących w strukturze języka możliwości „uruchamiania” komizmu oraz obecność w zinach form złożonych,
wykorzystujących parę takich możliwości naraz, a zwłaszcza takich wyrazów
i związków frazeologicznych, które posługują się przy tym ogólnokomicznymi sposobami użycia nie tylko kontrastu lub niespodzianki, ale i karykatury,
trawestacji, dosadnej groteski.
***
W tej części rozdziału dokonam przeglądu co ciekawszych napotykanych
w zinach językowych śmieszności. W jego ramach wymienię:
Ad A1) Ekstrawagancje ortograficzne typu: Qrva czy QQ na muniu, pisanie słów polskich „z angielska” (strashliwie – tzn. i „straszliwie” i „w stylu
trash”; Epic – „a pic” – nazwa kapeli, The Qrthe – „the kurde” – tytuł zina),
pisanie – „z francuska” (kapela Dupą). Efekt komiczny stąd tu wynika, że
kontrastuje „uczona” litera „Q” bądź pisownia obca z nader swojsko-dosadną
treścią polską. Wartymi przywołania przykładami są: nazwa kapeli Gocha samoha, gdzie błąd ortograficzny lub – jeśli z drugiej strony spojrzeć – brak
cudzysłowu i spacji („Gocha samo «h»”) wprowadzają zamierzoną dwuznaczność, oraz tytuł zina Dupa, gdzie końcowe „a” pisane jest dużą literą
i otoczone kółeczkiem, a więc stanowi logo „anarchia”. W sumie daje to rodzaj rebusa.
Ad A2) Podobny, komiczny efekt kontrastu między swojskim i dosadnym
a uczonym i obcym występuje w przypadku polsko-obcych hybryd fleksyjnych,
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gdzie „niskim” słowom polskim dodaje się końcówki angielskie: Rykers (tj.
„ci, którzy ryczą” – nazwa kapeli), The Skurwysyns (także kapela); niemieckie
(dialogen, bazgrolen & głupolen), włoskie (ramolo od „ramol”), czasem hiszpańskie, rosyjskie itd.
Ad A3) Pod dostatkiem jest w zinach zabaw słowotwórczych.
– Mamy tu komiczne dekompozycje. Na przykład nazwę Radia Maryja
złośliwie rozbito na radio Ma Ryja. Żartobliwie rozbijając słowo „redakcja” na Red-Akcja uczyniono z niej polsko-angielskie zestawienie
podkreślające lewicowo-anarchistyczny profil zina. Specyficzny wiersz:
Zwy
.......miotuj
stał się dziełem poezji konkretnej (kształt zapisu jest graficznym obrazem treści).
– Występują polsko-obce hybrydy słowotwórcze typu Pyrlandia „kraina pyr”, tj. poznańskie, Poleland, Trójmiasto-city, niekiedy połączone
z ekstrawagancką ortografią (cocacolonizacja) lub z upodobnieniem
leksykalnym (redfucktor = „redaktor” + „to fuck”).
– Złożenia typu „Mózgojad” (tytuł zina), dupopodobny, chujobudka, nazimłoty (skini); osobno chcę odnotować dadaistyczno-karnawałowe
w duchu formy: rzygotrysk (analogiczna do „wodotrysku”) i rzygogrzmoty (do „wodogrzmoty”).
– Oparte na zmianie czasem jednej głoski upodobnienia leksykalne,
niejako kumulujące znaczenia wyrazu modyfikowanego ze znaczeniem wyrazu użytego do modyfikacji (a czasem i innych wyrazów
podobnie brzmiących). Mam na myśli konstrukcje typu tej, uzyskanej
w złośliwym wierszyku: kler nas nie wyHIVa, chroni nas prezerwatywa
(wyHIVa = „wykiwa” + „wychowa” + „sprowadzi na nas zakażenie wirusem HIV”), w tytule zina: „Obsrywator” (= „ten, kto obsrywa” + „obserwator”), w nazwie kapeli: Defakacja („defekacja” + utworzone od
nieprzyzwoitego, angielskiego „to fuck” młodzieżowe „fakaj się” czyli
„odp... się, idź się onanizować”). Jak widać, w komicznym koncentrowaniu nieprzyzwoitości dorównują te konstrukcje rosyjskim „triochetażnym matom” (dosłownie: trzypiętrowe przekleństwa).
Tego rodzaju zabawy nabierają czasem charakteru niesłychanie złośliwych karykatur, jak przekręcenie: Hare Moszna (zamiast Hare Kriszna) wykorzystujące ogólnokomiczny mechanizm jednego z typów pomniejszeń
– trawestowania polegającego – jak pisze Dziemidok – „na poniżaniu, degradowaniu i wulgaryzowaniu cech zjawisk, które uważane są za wartościowe,
godne szacunku lub nawet wzniosłe i święte” (Dziemidok 1967, s. 63). Należy
podkreślić karnawałowo-groteskowy charakter tego językowego wybryku,
kojarzącego sferę religijnego – co prawda obcego kulturze polskiej, ale jednak – sacrum z okolicami dosłownie „poniżej pasa”.
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Ad A4) Zdarzają się zawierające kontrast, niespodziankę, przesadę śmieszne bądź śmieszne i dosadne modyfikacje:
– Związków frazeologicznych (Czołg o smutnym wyrazie lufy – nawiązanie do „smutnego wyrazu twarzy”, ryj w ryj – „twarzą w twarz”).
– Nazw: kapela Trybuna brudu ‘trybuna punków’ (punk = m.in. angielskie „śmieć”, „coś marnego, lichego”), kojarząca się z „Trybuną Ludu”;
wielka orkiestra świątecznej przemocy przeinaczająca nazwę Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy).
– Utartych zwrotów: niezbyt uprzejme: życzę niepowodzenia nawiązujące do uprzejmie zdawkowego „życzę powodzenia”.
Niekiedy modyfikacje połączone są z niezrozumieniem zwrotów funkcjonujących w języku ogólnym, jak w wypadku takiej uwagi muzyka o składzie
swojej kapeli: Bolek garki a Młody – łabędzi wrzask. Co miało znaczyć, że
„Bolek gra na perkusji, a Młody pięknie śpiewa”, ale nie znaczyło, bo muzyk
nieudolnie nawiązał do wyrażenia „łabędzi śpiew”, nie wiedząc, że znaczy
ono nie „piękny”, a „ostatni”.
Za bardzo udany paradoks można natomiast uznać połączenie: Przepraszam, że żyję, już więcej się to nie powtórzy.
Występuje także sytuacja, kiedy dane zdanie staje się dowcipne (na mocy
komizmu niespodzianki) dzięki temu, że będąc w pierwszej chwili odbierane jako absurdalne, tłumaczy się jednak, gdy czytelnik się zorientuje, że zawiera ono aluzję do utartego powiedzonka. Jest tak w wypadku następującej
odpowiedzi na pytanie o samopoczucie muzyków: Gramy dużo i szczęśliwie,
i jesteśmy bezdzietni (nawiązuje ona do „Żyli długo i szczęśliwie i mieli dużo,
dużo dzieci”).
Ad A5) Na wymienienie zasługują i rezultaty słowotwórczej weny alternatywistów (neologizmy). Niektóre zupełnie absurdalne (kapela: Przyczłapy
do bulgatora), inne utworzone prawidłowo, lecz jednak komiczne, jak zdrobnienia: chujstewko, kutasina, mięśniaczek, naziolek, albo zgrubienia: japiszon.
Sądzę, że o ich komicznym charakterze zadecydowała analogia ich budowy
słowotwórczej, wykorzystanych formantów do budowy leksemów, których
treść i emocjonalna zawartość kontrastują z nimi.
Zatrzymajmy się nad etymologią słowa mięśniaczek. Mamy tu do czynienia z podwójną operacją słowotwórczą („mięso” – „mięsień” – „mięśniak”
– „mięśniaczek”), co czyni wyraz „zdrobnieniem zgrubienia” i wprowadza
kontrast komiczny. Na dodatek słowo to wywołuje określone asocjacje – kojarzy się z określeniem medycznym „mięśniak” (rodzaj nowotworu), co sugeruje, że „mięśniaczki” to nie tylko ludzie silni a śmieszni, lecz także wyjątkowo nieprzyjemni i niebezpieczni. Na podobnej zasadzie ukuto pozostałe
wymienione określenia: japiszon – oznaczające bogatego i nowoczesnego,
młodego biznesmena, utworzone od słowa japi, a asocjujące z negatywnie
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nacechowanym „małpiszonem”, „gapiszonem”, kutasina – przypominające
„ubolewające” wyrazy: „biedaczyna”, „psina” itd.).
Z kolei wewnętrzny kontrast między swojskością a obcością czyni śmiesznym utworzonego na wzór pewnego typu nazw narzędzi lub wykonawców
czynności napierdalatora (analogicznie do „regulatora”, „redaktora”, „wibratora”, „depilatora” etc.). Podobnie kontrastowe wrażenie sprawia policyjny
piesek oznaczający jednak nie „małego psa służbowego”, a niewysokiego i nieszkodliwego policyjnego psa – tj. policjanta.
Ad A6), A7) Na koniec wspomnę o żartobliwych neologizmach frazeologicznych, np. rzewne palanty, i neosemantyzmach. Szczególnie udaną,
groteskowo-karnawałową konstrukcją, łączącą w sobie cechy i neologizmu (stolec – niby-pochodna wyrazu „stolica”), i archaizmu (stolec ‘tron’),
i wykorzystania homonimii (stolec ‘wypróżnienie’) wydał mi się stolec Polski
(tj. Warszawa).
***
Jak więc widzimy, alternatywiści humorystycznej walki z samą strukturą języka nie byli w stanie wygrać, nowych form komizmu czysto językowego raczej nie wymyślili. Sądzę jednak, że – odnotowany już wyżej – „wkład” ich
humoru językowego (jak i w ogóle języka) w zmiany zachodzące w ostatnich
latach w pisanej oficjalnej16 polszczyźnie jest na tyle istotny, że warto było
uczynić ten humor tematem szkicu.

16

Terminu „oficjalna odmiana polszczyzny” (albo: „polszczyzna oficjalna”) używam
w znaczeniu użytym w pracy Walerego Pisarka Polszczyzna oficjalna na tle innych odmian
(1994a).

6. O osobliwym posługiwaniu się słowem
w czasopismach subkultur17

W rozdziale tym chcemy się bliżej przyjrzeć pewnemu zjawisku, które już
zwróciło na siebie uwagę podczas analizowania języka pism młodzieżowych,
szczególnie tych z kręgu subkultury metalowców, i było pobieżnie omówione
w drugim i czwartym rozdziale tej książki, to jest używaniu w charakterze
określeń pozytywnie wartościujących takich słów, które w języku ogólnym
posiadają negatywne nacechowanie aksjologiczne. Aby zilustrować ten problem, zajmiemy się wybranymi leksemami: związanymi z chorobą, obłędem,
a także ze śmiercią i zabijaniem. Postaramy się szczegółowo przedstawić takie
ich użycie i zastanowić się, czy ma ono jakieś oparcie w polszczyźnie standardowej. Od razu trzeba zaznaczyć, że zjawisko to w slangu18 subkultur (zwłaszcza metalowców) dotyczy wielu innych wyrazów19. Skupiliśmy się tylko na
niektórych z nich, posiadających w polszczyźnie ogólnej czytelne znaczenia
i konotacje.
Uwzględnimy cztery korpusy tekstów20, ale materiał pochodzący z komercyjnej, wielkonakładowej prasy młodzieżowej służyć nam będzie przede
17

Współautor – Krystyna Kajtoch.
Terminu „slang” używamy w znaczeniu nadanym mu przez Stanisława Grabiasa, mając
na myśli socjolekt młodzieżowy, szczególnie ekspresywny i przejawiający uporządkowanie
naddane (Grabias 1997, s. 141 oraz 154).
19
Chodzi zwłaszcza (choć nie tylko) o te używane w dyskursie estetycznym i politycznym
(Kajtoch 1999b, s. 13–46). Zjawisko dostrzegali też inni badacze języka subkultur. Obszerna
bibliografia znajduje się w innej publikacji (Kajtoch 2008, t. 1, s. 207–217).
20
Wykorzystany materiał: 1) czasopisma dla dziewcząt [D]: „Bravo Girl!” (numery z 1999 r.:
16 (22 VII), 20 (23 IX), 21 (7 X) i 2000: 7 (6 IV)), „Dziewczyna taka jak Ty!” (numery z 1998 r.:
10 (październik), 11 (listopad), 12 (grudzień) i 1999: 8 (sierpień)), „Jestem. Magazyn PCK”
(numery z 1999 r.: 8 (sierpień), 10 (październik), 12 (grudzień)); 2) młodzieżowe komercyjne magazyny muzyczne [F]: „Bravo” (numery z 1998 r.: 22 (15–28 X), 26 (10–20 XII); 1999:
5 (18 II–3 III); 2000: 8 (13–28 IV)), „Machina” (nr 8/1999, sierpień), „Popcorn. Magazyn dla
Młodzieży” (nr 10/1998 październik, nr 3/1999 marzec, nr 1/2000 styczeń); 3) fanziny subkultury metalowców [M]: „Alkoholic Butcher. Ścierwo dla chlających metali!!!” (nr 2, 1998),
„Equilibrium of Noise” (nr 6, 1996), „Infernal Death” (nr 8, kwiecień/maj 1998], „Sadistic”
(nr 8, 1999); 4) fanziny subkultury punkowej [P]: „Chaos w mojej głowie” (nr 1, luty 1997),
„Homilia. DIY Punk Zine” (nr 1, lato 1998), „Kultura Nędzy” (nr 5, 1997), „Pasażer. Punk
Zine” (nr 12, jesień–zima 1999), „Turbopunk. HardCore/Punk Zine” (nr 4, lato–jesień–zima
18
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wszystkim jako podstawa porównań. Znaczenia standardowo w polszczyźnie
ogólnej przypisywane omawianym leksemom podajemy za współczesnymi
słownikami języka polskiego (zwłaszcza USJP) lub też ustalamy na podstawie
KJP PWN21.
Różnorodność interpretowanych przykładów spowodowała pewien
eklektyzm zastosowanej metody opisu – głównie jednak są to analizy typu
leksykograficznego. Istotną inspiracją były dla nas prace, poruszające problemy świadomych przesunięć kategoryzacji leksykalnych, profilowania znaczeń, mechanizmu powstawania znaczeń przenośnych w języku (zwłaszcza
potocznym), a także wartościowania w języku (Bartmiński 2003; Puzynina
1996; Tokarski 1996; Tokarski 1999).

Chory, chorobliwy, schorowany, choroba
jako oznaczenia stanów pożądanych
Na wstępie przyjrzymy się kilku wyrazom, mieszczącym się w polu semantycznym „choroba” – jako najlepiej ten problem ilustrującym. Wśród nich
najbardziej zwraca uwagę przymiotnik chory, a jego nietypowe użycia pojawiają się przede wszystkim w języku zinów subkultury metalowców.
W USJP wyodrębniono następujące znaczenia przymiotnika chory: 1) ‘dotknięty chorobą, chorujący’, 2) przen. (a) ‘źle funkcjonujący, nieprawidłowy,
wadliwy’, (b) ‘zły, zdenerwowany, wściekły, zmęczony, 3) pot. lekcew. ‘nienormalny, szalony’.
W korpusie tekstów subkultury metalowców chory ma 40 poświadczeń.
W znaczeniu podstawowym (‘dotknięty chorobą’) występuje tylko 3 razy,
7 razy w znaczeniach opatrzonych w USJP kwalifikatorem „przenośne”: ‘źle
funkcjonujący, nieprawidłowy, wadliwy’ oraz ‘zły, zdenerwowany, wściekły,
zmęczony’ oraz trzy razy w znaczeniu kwalifikowanym w słowniku ogólnym
jako „potoczne, lekceważące”, czyli ‘nienormalny, szalony’. Pozostałe 27 użyć

96/97). Z każdej z 4 grup pism zaczerpnięto próbę 250 000 słowoform. Oznaczenia [D], [P],
[M], [F] są stosowane, jeśli przynależność cytatu nie jest wspomniana w tekście. Pomocniczą
funkcję pełni korpus tekstów zaczerpniętych z dodatku „Gazety Wyborczej” – „Wysokie Obcasy” – liczący 125 000 wyrazów (numery z: 13 XI 1999; 11 XII 1999; 2–3 IV 1999; 25 IX 1999;
26 VI 1999; 28 VIII 1999; 29 IV 2000; 25 V 1999; 31 VII 1999; 4 III 2000; 5 II 2000; 8 I 2000;
9 X 1999), oznaczany [WO].
21
Powołując się na słowniki współczesnej polszczyzny, stosujemy następujące skróty: SJPDor (Doroszewski 1958–1969); SWJPDun (Dunaj 1996); USJP (Dubisz 2003); SJPSz
(Szymczak 1983). Gdy zaś odwołujemy się do Korpusu Języka Polskiego PWN (2003), stosujemy skrót KJP PWN.
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to użycia specyficzne, w których wyraz ten posiada pozytywne nacechowanie
aksjologiczne.
Nim przejdziemy do dokładniejszej analizy zjawiska, krótko przedstawimy rozkład znaczeń leksemu chory w pozostałych, równych co do wielkości korpusach. W korpusie pism dziewczęcych znajdujemy 21 poświadczeń.
Zdecydowana większość (16) to użycia w znaczeniu podstawowym (‘dotknięty chorobą’), a tylko 5 przynależy do znaczeń kwalifikowanych przez
USJP jako „przenośne”: chora wyobraźnia; chora ambicja; chory z miłości;
z zazdrości; z tęsknoty i lęku. Cztery poświadczenia takich użyć (np. chora miłość, chory związek) znajdują się w korpusie pism dla fanów muzyki pop – na
14 wszystkich wystąpień (pozostałe w znaczeniu podstawowym). Inaczej jest
w korpusie pism punkowych. Tylko cztery razy chory występuje w znaczeniu
podstawowym, pozostałe 10 to znaczenia przenośne, dwukrotnie łączące się
z pozytywnym wartościowaniem.
W pismach metalowców przymiotnik ten odnosi się najczęściej do muzyki, do klimatu, który ona stwarza, ale nierzadko określa też inne zjawiska
z kręgu artystycznej twórczości tej subkultury. Przy tej liczbie poświadczeń
można spróbować pokazać połączenia i asocjacje tego słowa.
Chore mogą być: dźwięki; muzyka (2 razy); rzeź [= muzyka deathmetalowa]; nurt muzyczny – np.: trans/ambient, noise industrial i inne; a także
materiał [= utwory muzyczne]; płytka; wokal (3 razy); vox [głos, śpiew]; podkład [muzyczny]; zespół, ludzie [= zespół]; atmosfera, klimat, humor (2 razy);
grafiki; poezja; liryki; proza; wywiady; przesłanie.
Niełatwo byłoby znaleźć trafny synonim definiujący znaczenie chory
w tych połączeniach. Pozornie mogłyby to być ogólnie pozytywnie oceniające
przymiotniki: wspaniały, fantastyczny, czy – sięgając do młodzieżowego zasobu leksykalnego – powalający, super, mega. Pozornie, gdyż wyrażają one tylko
wartościowanie ogólne. Wydaje się, że chory w tych kontekstach nie
tylko wyraża ogólny entuzjazm, bardzo pozytywne wrażenie, ale w jakimś
stopniu je ukonkretnia, określając, jak można wnosić z rodzaju zjawisk, do
których to słowo się stosuje22, pozytywną, emocjonalną jakość estetyczną. Kierunek tego ukonkretnienia wskazują m.in. inne epitety występujące
w szeregach z chory: mroczny, ciemny, samobójczy, zboczony, perwersyjny,
totalny, senny, obłędny, oryginalny, charakterystyczny (np.: Ich nowy CD to
naprawdę gratka dla fanów mrocznego, chorego trans/ambientu; Ale chore,
obłędne. Wreszcie upragniona płytka, na którą chyba wielu czekało. Jak zwykle
bardzo brutalnie i ciężko (chyba sobie 10 kg ciężarki poprzyczepiali do gitar)
lub Pierwszy zine, który do wszystkiego podszedł z ogromną dozą humoru,
niesamowicie chorego i perwersyjnego). Większość tych określeń jest jednak
– w tych kontekstach – równie nieprecyzyjna znaczeniowo jak sam chory.
22
Określa prawie wyłącznie dzieła estetyczne lub ich elementy, a jeśli określa ludzi, to
jako artystów.
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Odnoszą się (podobnie jak i chory) do muzyki określanej przez metalowców
jako skondensowana śmierć; industrialne brudy i hałasy; której przysługują
także takie atrybuty, jak ciężar, brutalność, dzikość, agresja, rzeźnickie klimaty. Chora muzyka wpuszcza w niebezpieczny trans; powoduje walkę z samym
sobą; ból głowy; nie da się wytrzymać. Jakość ta jest stopniowalna: chore totalnie (2 razy); skrajnie; niesamowicie; najbardziej, mocno.
O tym, że leksem chory pozytywnie wartościuje pewne zjawiska, świadczy
również to, że są one równocześnie oceniane za pomocą takich niebudzących
wątpliwości określeń pozytywnych, jak: wspaniały, ale zakręcony; doskonały;
niesamowity; świetny. To, co chore, jest upragnioną płytką, ciekawym kąskiem,
zajebistym plusem, odjazdem, czymś dla kogoś najświętszym. Ci, którzy są
wykonawcami, autorami chorych dzieł, to bogowie. Wyrażane też są oceny
wprost: Naprawdę świetne; trudno to opisać słowami; żałuję, że tego nie wymyśliłem; warto wspomóc ten zespół. Gdy brakuje, np. chorego voxu, utwór
jest bez jaj.
Jak wskazuje przytoczony wyżej materiał, przymiotnik chory wartościuje, ogólnie rzecz ujmując, muzykę i inne przejawy subkulturowej twórczości – teksty literackie, grafikę. Nie jest jednak wykluczone, że jego używanie
w takich pozytywnych kontekstach, zrazu w odniesieniu do ograniczonego
kręgu podobnych, bo odnoszących się do sfery twórczości, zjawisk, może się
rozszerzyć, co – naszym zdaniem – potwierdzają poniższe przykłady.
Opisując problemy z wydaniem płyty, autor recenzji konstatuje, że w pewnym momencie: nasi znajomi wzięli to w swoje chore łapki. Rezultaty okazały
się bardzo dobre, płyta się ukazała. Frazeologizm wziąć coś w swoje ręce został
w swoisty sposób zmodyfikowany. Chore łapki okazały się bardzo sprawne
i dobrze wykonały swoje zadanie. Pytanie tylko, czy chore dlatego, że ‘sprawne,
wspaniałe’, czy też tylko dlatego, że wszystko, co jest pozytywnie związane
z tą subkulturą, a zwłaszcza jej muzyką, jest chore. W innym fragmencie
opisane są zabiegi o pozyskanie wydawcy płyty: usłyszeliśmy, że jesteśmy najbardziej chorymi ludźmi, o jakich słyszał. Myślę, że wtedy byliśmy najbliżej
kontraktu. Pozytywny chory wyrwał się poniekąd z obszaru wartościowań
estetycznych, na którym w slangu tej subkultury funkcjonował, i wkroczył
na teren inny, choć oczywiście stale dotyczący tej subkultury. I znowu trudno znaleźć synonim słowa chory w ten sposób użytego. Chodzi w każdym
razie o taką chorobę, która czyni człowieka sprawnym w działaniach biznesowo-organizacyjnych i zwraca na niego pozytywną uwagę producentów
muzycznych.
Zarazem jednak na tych samych łamach pojawia się chory jako „mocny”
wyraz oceniający negatywnie; na ogół w połączeniach dobrze znanych z języka ogólnego, np. patologia tego chorego społeczeństwa; chore układy i znajomości; chora sytuacja; chory fenomen [o religii], ale też rzadszych, np.: silić
się na chory obiektywizm [o redaktorach pism komercyjnych]. Opatrzenie
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określeniem chory obiektywizmu – zjawiska pozytywnego, rozumowego,
które nie podlega dewiacjom (w odróżnieniu np. od miłości, która, choć jest
zjawiskiem pozytywnym, jako oparta przede wszystkim na emocjach, może
przybierać i formy skrajnie negatywne, destruktywne – więc chore) powoduje, że wyrażenie staje się silnie nacechowane ekspresywnie i ironiczne. Trzeba
wszakże zaznaczyć, że chory w takim negatywnym znaczeniu nigdy nie dotyczy subkulturowej twórczości ani innych aspektów działalności subkultury.
Może się odnosić do spraw zewnętrznych, najczęściej do zjawisk społecznych,
które są przedmiotem kontestacji. Tak więc dobry chory zarezerwowany jest
dla subkultury i jej spraw, może przekroczyć obszar wartościowań estetycznych, ale nic spoza kręgu subkultury nie zasługuje na ocenę pozytywną wyrażoną tym słowem23. Zły chory odnosi się do środowiska zewnętrznego i nigdy
nie wartościuje spraw subkultury.
Podobnie funkcjonują w języku metalowców występujące w mniej licznych lub pojedynczych poświadczeniach wyrazy: chorobliwy, schorowany,
choro. Chorobliwy ma 3 poświadczenia w pisemkach metalowców, jedno
tylko zgodne jest ze znaczeniem występującym też w polszczyźnie ogólnej:
‘nienormalny, przesadny, niezdrowy’ (USJP): [...] całe tzw. „słowiaństwo” było
jedynie pewnym bardzo drobnym nawiązaniem do kultury i tradycji naszego
kraju, a nie chorobliwą fascynacją i przedmiotem kultu.
Wydaje się, że zupełnie inne nacechowanie wykazuje chorobliwy w cytacie: [...] pamiętając ogromną moc, świetne pomysły, i chorobliwą radość grania
[...] czekałem na coś genialnego.
Odnotowane w słownikach polszczyzny ogólnej czy też występujące
w badanych tu próbach połączenia przymiotnika chorobliwy wskazują, że
członem określanym jest w nich najczęściej wyraz oznaczający zjawisko
neutralne, negatywne albo co najmniej niepożądane, np.: chorobliwa bladość, chorobliwe i uporczywe przygnębienie, chorobliwie chciwi, chorobliwa
zazdrość, chorobliwa rywalizacja, chorobliwa nieśmiałość. Chorobliwy negatywnie ukierunkowuje wartościowanie tych zjawisk bądź, jeśli w sposób
oczywisty są to zjawiska negatywne – intensyfikuje ocenianie. W powyższym cytacie natomiast odnosi się do zjawiska (zwłaszcza w oczach miłośnika muzyki) zasadniczo pozytywnego. Połączenie chorobliwa radość grania
mogłoby być ewentualnie uznane za oksymoron wyrażający ogromną spontaniczność, zaangażowanie. Nawet jeśli tak, to chorobliwy i tak zyskuje tu
pozytywne nacechowanie.
Jednoznacznym określeniem pozytywnie wartościującym jest chorobliwy
w kolejnym cytacie:

23
Podobnie jak „dobry chory” pozytywnie brzmią w metalowych fanzinach takie określenia, jak np. bluźnierczy (Kajtoch 1997b).

80

Szkice językoznawczo-prasoznawcze

Tak, jestem w kontakcie z kilkoma osobami z tamtej strony. Już dziś mogę
powiedzieć, że w numerze trzecim znajdzie się kilka miażdżących rysunków
z chorobliwą fabułą autorstwa Pały.
Z szerszego kontekstu wynika, że chodzi tu o podkreślenie wyjątkowej
atrakcyjności tej fabuły.
Niejednoznacznie przedstawia się leksem schorowany. Ma tylko dwa poświadczenia. W pierwszym wyraża bardziej intensywne pozytywne wartościowanie niż leksem chory: Funeral Cult na promo prezentuje chyba najbardziej schorowane oblicze swej muzyki.
Ten początkowy sąd o muzyce Funeral Cult jest przez recenzenta uzupełniany kolejnymi stwierdzeniami, które nie pozostawiają wątpliwości, że
wskazuje on na wyjątkowe jej walory: wiszący w powietrzu ciemny, chory,
samobójczy klimat; na uwagę zasługują interpretacje wokalne. Zakończenie
recenzji expressis verbis wyraża pozytywną ocenę: Muzyka do nocnej kontemplacji. Polecam, jak najbardziej polecam, wszystkim, którzy pragną innych
doznań. Rewelacja. Zatem najbardziej schorowana muzyka to muzyka gwarantująca zaspokojenie najbardziej wyrafinowanych estetycznych potrzeb
metalowca.
W drugim cytacie schorowany nie jest jednak wyrazem pozytywnie wartościującym: Cokolwiek małym rozczarowaniem jest dla mnie jak gdyby druga
część (lub strona) tej płyty, znacznie wolniejsza, jakby lekko schorowana. Te
niedostatki dalej określone zostały jako mały minus. Chyba że należy to wyrażenie rozumieć inaczej, jako „zbyt lekko” schorowana.
Jedno poświadczenie ma przysłówek choro (w SJPDor posiada kwalifikację „rzadki”, nowsze słowniki go nie notują) pozytywnie nacechowany: całość
jednak brzmi bardziej choro [niż nagrania innego zespołu] – występujący
w szeregu z prymitywnie24.
W zbliżonym do opisywanych wyżej użyć znajdujemy jeszcze przymiotnik chory w czasopismach subkultury punków, w dwu kontekstach. Zawiera
go tekst będący charakterystyką jednego z utworów na płycie:
(1) 5 minut chorych rytmów, dźwięków, solówek i słów.
Drugi raz występuje w ogólniejszym omówieniu typu muzyki prezentowanej przez punkowego wykonawcę:
(2) Muzyczkę tworzy coraz bardziej narkotyczną i dziwną. Obecnie są to
pastelowe, ale max chore odgłosy dźwiękowe wydobywane z różnych instrumentów klawiszowych.

24
Pozostając przy małych płytkach mamy na ruszcie Unternehmen Dreizack, coś co od
biedy kwalifikuje się do tej samej ligi co Feindflug, całość brzmi jednak bardziej choro, prymitywne rzekłbym. Bicia perkusji wzbogacane o niemieckojęzyczne dialogi, wesołe dziecięce śpiewy,
industrialne brudy, hałasy i inne przyjemności, które wpuszczą cię w niebezpieczny trans. Ból
głowy mile widziany.
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Gdyby chcieć zdefiniować interesujący nas wyraz na podstawie tych cytatów, można by stwierdzić jedynie, że oznacza cechę stopniowalną, jakość
powiązaną z narkotycznością i dziwnością, mogącą jednak współistnieć z pastelowością. Ponadto na podstawie tych dwóch przykładów można wysnuć
pewne ogólniejsze wnioski. Po pierwsze są tylko dwa, więc nie jest to użycie
typowe dla języka subkultury punkowej. Powiedzieliśmy, że chory występuje
w użyciu „zbliżonym”, dlatego, że ów przymiotnik wprowadza tu ocenę pozytywną, ale umiarkowanie pozytywną – to, co chore, punków nie zachwyca
aż tak, jak zachwyca metalowców. Nie ma tu, jak w materiale pochodzącym
z fanzinów metalowych, innych towarzyszących pozytywnych określeń lub
wyrażonych wprost deklaracji entuzjazmu. Przeciwnie: cytat (1) to fragment
wypowiedzi członka zespołu na temat ich własnego utworu, który ostatecznie określony zostaje jako: Rzecz dla wybitnie cierpliwych melomanów albo
dla potencjalnych samobójców. Z konkluzją, która może być jednak uznana za
kokieterię: Może jednak ominiesz ten kawałek?
Cytat (2) pokazuje nieco inne niż u metalowców standardy estetyczne.
Muzyka nie ma być aż tak brutalna i miażdżąca jak metal, jest narkotyczna
i dziwna, a chore dźwięki są równocześnie pastelowe. I tak jednak jest nietypowa. W związku z tym, mimo ogólnej akceptacji recenzenta, który nieraz
już zetknął się z dokonaniami wykonawcy, i określa go mianem twardego zawodnika, ostatecznie uznaje to nagranie za dziwaczne, ale są tacy co w dziwadłach się lubują.
Ostatecznie wypada więc uznać tu wyraz chory za określenie pewnej kategorii estetycznej, niezbyt często przypisywanej muzyce punkowej – swoistej
ciekawostki.
***
Proporcje między występowaniem wyrazu choroba w jego znaczeniu podstawowym: (według USJP ‘proces patologiczny objawiający się nienormalnym
funkcjonowaniem organizmu lub jego części’) a przenośnym (‘stan nienormalny, odchylenie od normy, wada bolączka’ – jw.) są w poszczególnych korpusach podobne jak w wypadku wyrazu chory.
W materiałach z pism komercyjnych, zarówno dla dziewcząt, jak i dla
fanów muzyki choroba występuje wyłącznie w znaczeniu podstawowym
(‘proces patologiczny’); ani razu nie pojawiło się znaczenie odnotowywane
w słowniku polszczyzny ogólnej jako przenośne (por. wyżej), mimo że leksem choroba jest w nich reprezentowany odpowiednio 83 i 29 razy. Dwa razy
(na 17 wszystkich wystąpień) odnotowaliśmy znaczenie przenośne w pismach subkultury punków: Negatywne sprawy, które opisałem są pewnego
rodzaju chorobami sceny i Znowu ta sama choroba fanzine’owych dziennikarzy – wypisujesz bzdety; pozostałe w znaczeniu podstawowym. Najrzadziej
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pojawiał się ten wyraz w korpusie z pism metalowców – tylko 14 razy, ale, co
znamienne, tylko 6 razy spotykamy tu chorobę w znaczeniu podstawowym.
Z pozostałych 8 cytatów 3 występują w znaczeniu przenośnym: ‘odchylenie
od normy’, np.: Ta trójka pochodzi zza Atlantyku i cierpi na chorobę, która
stała się udziałem większości Black Metalowych hord – brak własnej tożsamości.
W kontekście obserwowanych tu przesunięć na skali wartościowania –
interesujących jest 5 przytoczonych niżej cytatów:
(1) Całość zaskakująco dobrze brzmi i chyba jest czego posłuchać. Choroba psychiczna, hałas dla tych, którzy nie chcą wskakiwać od razu na Sutcliffe
Jügend czy Merzbow, ale wolą zacząć od, lub po prostu posłuchać, tej lżejszej
i komercyjniejszej strony death industrial.
(2) Przed wami CATASEXUAL URGE MOTIVATION ze swoją chorobą
godną co najmniej PUNGENT STENCH, czy innego IMPETIGO.
(3) Na początku 1994 roku C.U.M. [skrót nazwy zespołu wymienionego
wyżej] znalazł nowy wymiar choroby i perwersji.
(4) Jest on [omawiany album] wypełniony obłąkaną chorobą, najbardziej
zgniłym wokalem, szybkim, miażdżącym.
(5) Polecam maniakom choroby, zgnilizny, śmierci.
Jak widać, leksem choroba wiąże się z wartościami pozytywnymi, gdy
oznacza pewnego rodzaju muzykę. Poświadczenia są nieliczne, ale i tak, podobnie jak przy chory, ujawniają specyficzne synonimy tak użytej choroby:
hałas, perwersja, zgnilizna, śmierć (podkreślmy: również wiążące się pozytywnym wartościowaniem).
Jednak znana jest w tej subkulturze prawdziwa wartość tego słowa i w kontekstach pozaestetycznych się ujawnia, jak na przykład w przytoczonym poniżej fragmencie, gdzie negatywny aspekt choroby (użytej tu w znaczeniu
przenośnym) wzmocniony jest przez wskazanie na nieprzyjemne doświadczenia (jako jej skutek) czy podkreślenie, że potrzebne jest jakieś lekarstwo:
Lekarstwa na tę chorobę [czyli zjawisko rip-off – naśladownictwa, plagiatu] jeszcze nikt nie wynalazł, więc może Ty masz jakieś konkretne wskazówki,
które mogłyby nas uchronić od tych nieprzyjemnych doświadczeń.
Ostatnim analizowanym wyrazem z tej rodziny jest neologizm chorzyzna
(fanziny metalowców), który w tym kontekście zdefiniować można jako ‘wysoki stopień nasycenia chorobą’:
W każdym razie „The Devil Songs” ma w sobie jakiś dziwny klimat, fascynującą prostotę przekazu, zawartą zarówno w tytułach, jak i muzyce. Do
dopełnienia chorzyzny tego przedsięwzięcia brakuje mi tu tylko utworu
„The Devil Must Kill”, który ukazał się na kompilacji „The Absolute Supper”,
wydanej niegdyś przez Cold Meat Industry. Świetny krążek, na dodatek przepięknie – mimo że bez szaleństw – wydany.
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***
Czym jest choroba i co znaczy chory w języku metalowej subkultury? Trudno
jest odpowiedzieć na to pytanie, czyli precyzyjnie ustalić znaczenie omówionych tu wyrazów. Z jednej strony bowiem postronnemu odbiorcy narzuca
się znane z języka ogólnego znaczenie przenośne z negatywnymi konotacjami: choroba to: ‘stan nienormalny, odchylenie od normy’ (natomiast chory
to ‘nienormalny, szalony’). Z drugiej strony jednak, jeśli wziąć pod uwagę
szerszy zbiór wyrazów, za pomocą których metalowcy charakteryzują swoją
muzykę, choćby nawet te leksemy, które powyżej zostały wymienione, jak
śmierć, zgnilizna, dzikość, agresja, wydaje się, że chodzi właśnie o przywołanie
tych skojarzeń, które łączą się z podstawowym znaczeniem choroby – ‘patologicznego procesu’, czyli czegoś złego, destrukcyjnego, smutnego, niepokojącego, sprawiającego ból, często brzydkiego. A ponieważ o oddawanie takich
„mrocznych klimatów” w tej muzyce chodzi (Kajtoch 2006d), więc wyrazy
chory, choroba siłą rzeczy stają się w kręgu języka tej subkultury wyrazami
pozytywnie wartościującymi.
Chory utwór, płyta, muzyka jakiegoś zespołu są po prostu bardzo dobre,
reprezentujące odpowiedni poziom – jeden z zinowych recenzentów tak
np. podważa wysoką samoocenę metalowego zespołu: według ich mniemania okazali się najbardziej chorym zespołem jaki istniał kiedykolwiek. Cóż,
ta kwestia jest na pewno dyskusyjna. Choroba (w omawianych użyciach) to
bardzo dobra muzyka lub wysoko ceniona kategoria estetyczna tej muzyce
przysługująca. W związku z tym wydaje się, że takich pozytywnych, pochwalnych użyć wyrazów choroba, chory i chorobliwy itp. nie można traktować tylko jako pojedynczych, prowokacyjnych, przewrotnych zastosowań. Sądzimy,
że weszły one na trwałe do języka tej subkultury, funkcjonując w kontekstach
dotyczących subkulturowej muzyki i sztuki, współtworzą kanon wyrazów
pozytywnie oceniających. Ich znaczeń nie da się jednoznacznie zdefiniować,
gdyż funkcjonują poniekąd na zasadzie symboli, etykiet, które przybierają
swoiste odcienie znaczeniowe w zależności od kontekstu.

Obłąkanie i obłęd
W tej części na temat istoty specyficznych, spotykanych w pismach subkulturowych użyć słów nie powiemy w zasadzie wiele nowego ponad to, co zostało powiedziane wyżej. Skupimy się bardziej na przedstawieniu znaczeń
tych słów w polszczyźnie ogólnej. Na materiale zaczerpniętym ze słowników polszczyzny dawnej i współczesnej postaramy się mianowicie pokazać,
że w rozwoju znaczeniowym tych wyrazów nastąpiły takie istotne zmiany
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w elementach oceniających obecnych w ich znaczeniach (albo przesunięcia
w hierarchii składników konstytuujących te znaczenia), które mogą sprzyjać
specyficznym zastosowaniom tych słów w języku subkultury.
Rodzina wyrazów obłąkanie (2), obłąkany (4) i obłąkańczy (1) jest w obserwowanych korpusach reprezentowana przez siedem przykładów (3 z prasy
komercyjnej i 4 z subkulturowej), więc nielicznie. Z tego w dwu – pochodzących z prasy metalowców – poświadczeniach wyrazy te występują w charakterze pozytywnego określenia. Znalazły się w omówieniach koncertów i płyt
metalowych zespołów:
(1) Wszystko raczej jest wolne (szybsze fragmenty są bardzie krótkie i występują dosłownie śladowo), jednostajnie toczące się do przodu. Walec, katorga i obłąkanie dla każdego umysłu. Wirujące barwne koła, przecudne kolory,
mrok, głębia, inne spojrzenie na ludzką osobowość.
(2) Jest on [omawiany album] wypełniony obłąkaną chorobą, najbardziej
zgniłym wokalem, szybkim miażdżącym szaleństwem, najcięższymi dźwiękami duszącej gitary oraz czystym chaosem.
Jak łatwo wywnioskować z przytoczonych kontekstów, bardzo dobrze
współgrają z innymi określeniami oddającymi intensywność i charakter tej
muzyki oraz odczuć towarzyszących jej słuchaniu – odczuć oczekiwanych
i satysfakcjonujących. Obłąkanie występuje w obrazowym szeregu z walcem25
i katorgą jako określenie ostatniego, ekstatycznego etapu przeżyć. Przymiotnik obłąkany nie jest aż tak wyeksponowany – wzmacnia już tylko zasadniczy
wyraz oddający zawartość albumu: choroba – ale choroba pożądana, o czym
była mowa wcześniej. Obłąkanie i obłąkany zachowują tu znaczenie podawane przez współczesne słowniki języka polskiego (‘choroba psychiczna, obłęd’
[USJP]; ‘będący oznaką obłąkania’ [USJP]), a różnica polega tylko na swoistym wartościowaniu i nacechowaniu ekspresywnym, gdyż stan obłąkania,
jako pożądany, jest wartościowany pozytywnie.
Taka interpretacja jest uprawniona, gdy weźmie się pod uwagę, jakie środki językowe oddają specyfikę tej muzyki (w postaci najbardziej odpowiadającej jej odbiorcom) – wspominaliśmy o tym wyżej. Także w przytoczonych
wyżej cytatach zauważamy nagromadzenie specyficznych antyestetycznych,
turpistycznych określeń: zgniły wokal, szybkie miażdżące szaleństwo, najcięższe dźwięki duszącej gitary, czysty chaos, wspomniane już walec i katorga, głębia, mrok.
Nasuwa się pytanie, czy używanie tych słów jako wartościujących pozytywnie jest tylko prostą, prowokacyjną, dokonywaną na gruncie języka subkultury operacją zamiany biegunów wartościowania, czy ma także jakieś
oparcie w języku ogólnym, polegające na tym, że semantyczna struktura słowa stwarza możliwości uruchomienia konotacji pozytywnych. Nie wskazują
25
„Walec” to szczególny motyw muzyczny, czyli nagromadzenie dźwięków jakby „miażdżących” słuchacza.
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na to definicje interesujących nas wyrazów, znajdujące się w najnowszych
słownikach polszczyzny, które eksponują przede wszystkim medyczny aspekt
zjawiska: obłąkanie jako obłęd w znaczeniu 2a, czyli ‘brak zrównoważenia
psychicznego, choroba psychiczna’ z kwalifikatorem „książkowe” (USJP);
‘choroba psychiczna, obłęd’ (SWJPDun). Obłąkany to: (a) ‘dotknięty obłędem, chory psychicznie’ i (b) ‘będący wyrazem obłędu; obłąkańczy, obłędny,
szalony, wariacki’ (USJP); (1) ‘będący w stanie obłąkania’, (2) ‘będący oznaką
obłąkania’ oraz w użyciu rzeczownikowym ‘człowiek chory psychicznie, wariat’ (SWJPDun). Również przytoczone w słownikach poświadczenia w tym
kręgu się zawierają: obłąkany wiejski kaleka, obłąkany śmiech. Wprawdzie synonimy szalony, wariacki, którymi w definicji posłużyli się redaktorzy USJP,
mogłyby wskazywać i na pozytywne konotacje tego wyrazu, ale nie potwierdzają tego przytoczone w słownikach przykłady.
Analiza kontekstów z KJP PWN pozwala bardziej szczegółowo przyjrzeć się zawartości semantycznej wyrazu obłąkany26. Na 15 przykładów tam
znalezionych (są to użycia przymiotnikowe i rzeczownikowe) 10 zdaje się
odpowiadać znaczeniu ‘dotknięty obłędem, chory psychicznie lub będący
tego wynikiem’. Najbardziej ewidentne są połączenia: zakład dla obłąkanych i przytułek dla obłąkanych. W dwu innych przykładach znajdują się
porównania: powtarzał jak obłąkany, chwycił mnie jak obłąkany, w następnych – wyrażenia: obłąkany biedak, obłąkany nikt. Tutaj trzeba też zaliczyć obłąkany nacjonalizm, jako znaczenie przenośne, wskazujące na stan
skrajny.
Kolejny przykład nie jest oczywisty, np.: ile razy ci się zdawało, że miałeś
innych rodziców: cesarzy obłąkanych. Równie dobrze mógłby on ilustrować
drugie znaczenie, które można by zdefiniować jako: „owładnięty jakąś ideą,
zwiedziony na błędną drogę”. Wartościowanie w tym wypadku nie musiałoby
być negatywne, choć takie jest w przykładach: Zabawne słowo: człowiek –
pisał przed laty de Maistre, obłąkany wyznawca obłąkanego nacjonalizmu;
zżerani powoli i dokładnie od środka geniusze, obłąkani mesjasze. Jeszcze inny
cytat wskazuje na nieco odmienny aspekt znaczeniowy: Polacy i Niemcy to:
połączenie obłąkanych czasem systemu faszystowskiego, który trwał, jesteśmy
tym połączeni. Ujawnia się tu komponent zmanipulowania, ale także konotacje niezatartego piętna.
W tym zestawie kontekstów znajdują się też dwa, pochodzące z poezji,
gdzie obłąkanie ma walor pozytywny: obłąkany śpiew kwiatów. Zakwitają.
Wiatr je powielił. Pożyteczne liczniej. Piękne rzadziej oraz obłąkany rozpędem

26

Rzeczownik obłąkanie nie ma w używanej przez nas wersji KJP PWN ani jednego
poświadczenia. Znajduje się tam natomiast przysłówek: biec obłąkanie. Mimo więc tego, że
obłąkanie z niewielką frekwencją można jednak znaleźć w internetowej wersji Narodowego
Korpusu Języka Polskiego, należy ten wyraz traktować jako rzadki w standardowej polszczyźnie.
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zbytniego ogromu – wyraża radosne szaleństwo, zachłyśnięcie się, ekstazę, fascynację.
Nawet na podstawie tego niezbyt obfitego materiału rysuje się skala możliwości użycia tego słowa: od określenia człowieka ‘dotkniętego obłędem’,
chorobą (stan postrzegany negatywnie) przez ‘owładniętego czymś, opętanego przez coś’ – co może kojarzyć się z jakąś obsesją, ale mogłaby to być
także obsesja pozytywna, do użyć, gdzie obłąkany ma wyraźnie pozytywne
konotacje – przykłady z poezji, gdzie najbardziej ujawnia się subiektywizm
w kształtowaniu znaczeniowej struktury słowa (Pajdzińska 1998).
Wydaje się, że możliwość użycia obłąkania i obłąkanego jako pozytywnie
nacechowanych tkwi poniekąd w ich potencjale znaczeniowym. Prześledźmy
pobieżnie rozwój znaczenia tych wyrazów. „Słownik polszczyzny XVI wieku”
(Mayenowa, Pepłowski 1990) notuje z tej rodziny hasła: obłąkać się w znaczeniu ‘zbłądzić, odłączyć się’; obłąkaniec ‘ten, kto zbłądził, zgubił drogę’ – tu
w znaczeniu przenośnym, bo dotyczy niepewności, błądzenia w sprawach
wiary; oraz obłąkany, poświadczone dwoma cytatami (obydwa zaczerpnięte z poezji Jana Kochanowskiego) w znaczeniu ‘który zbłądził, zgubił drogę’
dosłownym i przenośnym. Czyli nie ma tu jeszcze śladu dominującego dziś
znaczenia – dolegliwości psychicznej.
O wiele bogatsze jest hasło grupujące tę rodzinę wyrazów w „Słowniku
języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego (1994, t. III). Pod hasłem obłąkać (niedok. obłąkiwać) wyróżnione zostały dwa podstawowe znaczenia. Po
pierwsze obłąkać się ‘zabłądzić, zabłąkać’, ilustrowane np. cytatem: Obłąkał
się w lesie. Tu wymieniono też wyraz obłąkany z synonimami błądzący, błędny – znajdujemy tutaj połączenie: żyd obłąkany. Przy tym znaczeniu pojawia
się również cytat: Czuję, że mi się obłąkiwa przytomność, po którym następuje wyjaśnienie: ‘tj. że mi się w głowie myli, że przytomność tracę’, który
świadczy o ewolucji znaczenia wyrazu w kierunku „błądzenia umysłu” i choroby. Drugi aspekt znaczeniowy to obłąkać kogoś w znaczeniu ‘zwodzić go
na błędną drogę, naprowadzać’ – czyli sprawić, żeby błądził, poświadczony
np. cytatami: Nieszczęsna zazdrość, namiętność nieszczęśliwa, mogła ją obłąkać. Malkontenci wszelkich sprężen poruszają, ażeby obłąkać umysły ludu.
Próżność często mnie obłąkała. Wydaje się, że zacytowaną definicję można
by (na podstawie przytoczonych poświadczeń), nieco uściślić: ‘owładnąć,
omamić, tak że ktoś traci właściwe rozeznanie, błądzi’. Odnotowano też rzeczownik obłąkaniec, w znaczeniu takim, jakie notuje „Słownik polszczyzny
XVI wieku”. Widzimy więc, że w całej grupie wyrazów na plan pierwszy wysuwa się komponent błądzenia lub sprawiania, żeby ktoś pobłądził. Znaczenie związane z pomieszaniem zmysłów jest prawdopodobnie marginesowe.
Poświadczają to odsyłacze: „Obłąkany, cf. pomieszany, skażonego rozumu,
w głowę zaszedł. Obłąkanie, o. Waryacya”.
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W „Słowniku języka Adama Mickiewicza” pod hasłem obłąkanie pojawia
się już znaczenie ‘obłęd’, ale na pierwszym miejscu jest ‘błądzenie, błąd’. Podobnie pod hasłem obłąkany: pierwsze znaczenie to ‘zwiedziony, zmylony’,
drugie ‘błąkający się’, a dopiero na trzecim miejscu znajdujemy znaczenie
‘cierpiący na obłęd, nieprzytomny’ (Górski, Hrabec 1962–1983, t. V).
W SJPDor notowany we wcześniejszych słownikach obłąkaniec ma już
inne znaczenie ‘człowiek psychicznie chory, obłąkany, wariat’. Podobnie obłąkanie i obłąkany oznaczają już chorobę i chorego psychicznie, choć jeszcze
jako dawne notowane są znaczenia: przy obłąkaniu ‘błąd, omyłka’ i przy obłąkanym ‘ten, kto się zabłąkał, zbłąkany’. W SJPDor odnotowano także czasowniki obłąkać i obłąkać się. Pierwszy ma trzy znaczenia: ‘sprowadzić z właściwej drogi, wprowadzić na bezdroża’; ‘wprowadzić kogoś w błąd, pomylić,
zmylić’ oraz trzecie, najbardziej nas interesujące – ‘doprowadzić kogoś do
obłędu, szaleństwa, opętać’. Przytoczone przy tym znaczeniu cytaty świadczą, że w niektórych wypadkach, kiedy siła sprawcza jest pozytywna, obłąkanie może też mieć walor pozytywny: Słuchałem go jak człowieka obłąkanego
szczęściem; Młodzi, was często kochanie wprowadza w dosyć wielkie zmysłów
obłąkanie. Tutaj obłąkanie, aczkolwiek może mieć objawy podobne do tych
występujących przy chorobie psychicznej, nie jest nieszczęściem. Docieramy
więc do istotnego komponentu znaczeniowego wyrazów obłąkany, obłąkanie. Jest nim ‘bardzo mocne opanowanie kogoś przez kogoś, coś, owładnięcie
kimś’ – dopuszczalne jest więc wartościowanie pozytywne, jeśli taka jest jego
(czyli owładnięcia) przyczyna27.
Powróćmy jednak do przykładów z prasy subkultury metalowców. Nie
wydaje się, aby tutaj znaczenia tego słowa nawiązywały do przedstawionego wyżej prototypowego komponentu ‘owładnięcia, opanowania’. Wyrazy
obłąkany i obłąkanie użyte są raczej w znaczeniach obecnie w polszczyźnie
najczęściej spotykanych (związanych z chorobą psychiczną), w myśl sformułowanego już wcześniej spostrzeżenia, że w odbiorze estetycznym preferowanym w tej subkulturze wszystko, co złe, chore, brutalne, nienormalne, jest
wysoko wartościowane. Należy jednak podkreślić, że takie użycie ma swoje
uzasadnienie w potencjale znaczeniowym słowa (co ujawniły przykłady poetyckie), więc nie jest tak skrajną manipulacją, jak w wypadku wyrazów chory
i choroba, których potencjał znaczeniowy nie uprawnia do używania ich jako
pozytywnie wartościujących.
***
W wypadku wyrazów obłęd i obłędny zjawisko, o którym mówimy, czyli wytworzenie się dodatniego ich nacechowania w niektórych użyciach, zaobser27
Z takim pozytywnym obłąkaniem mamy do czynienia w tradycji romantycznej, gdzie
stan ten pozwala np. przełamać racjonalistyczne ograniczenia poznania.
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wować można w polszczyźnie ogólnej. Nastąpiło to wskutek ewolucji znaczeniowej tych leksemów. Rezultaty tego procesu są na tyle utrwalone w języku,
że znalazły wyraz w opisach słownikowych28.
W haśle obłęd I w USJP wyróżnione zostały następujące znaczenia:
(1) ściśle medyczne, posiadające kwalifikator med. psych. – ‘rodzaj psychozy, na którą składają się logicznie usystematyzowane urojenia bez zaburzeń
osobowości; paranoja’; (2) z kwalifikatorem „potoczne”, rozbite na dwa podznaczenia: (a) ‘brak zrównoważenia psychicznego, choroba psychiczna; obłąkanie’ (Co ty, w obłęd popadłeś?) i (b) ‘duże zamieszanie, zamęt, chaos’ (Ale
obłęd, nie można się w tym wszystkim połapać); wreszcie (3) kwalifikowane
jako książkowe – ‘coś nienormalnego, nieprawidłowego, wykraczającego
poza przyjęte schematy lub zasady’ (Każda wojna była dla mnie obłędem).
Obłęd II, opisany w odrębnym haśle, zdefiniowany został jako ‘wykrzyknik
wyrażający to, że coś jest nadzwyczajne, wspaniałe, niesamowite’. Ostatnia
definicja mogłaby też być z powodzeniem uzupełniona o możliwość wyrażania przez obłęd w tej w funkcji – zjawisk negatywnych.
W haśle obłędny oprócz znaczeń wywodzonych od obłęd I w znaczeniu
pierwszym i trzecim, czyli kwalifikowanych jako medyczno-psychologiczne,
związane z chorobą psychiczną (obłędne spojrzenie) i książkowe, związane
z wyrażaniem jakiejś nienormalności (obłędne koncepcje), znalazło się też,
opatrzone kwalifikatorem „potoczne”, znaczenie: ‘nadzwyczajny, wspaniały,
niesamowity’ (obłędny film, obłędna impreza). Także w haśle przysłówkowym – obłędnie, obok pierwszego, medyczno-psychologicznego: ‘w sposób
znamionujący występowanie obłędu’, pojawiło się znaczenie również kwalifikowane jako potoczne: ‘w sposób nadzwyczajny, wspaniały, niesamowity’
(Perkusista grał obłędnie).
Wystarczy dodać, że słownik polszczyzny pod redakcją Witolda Doroszewskiego (SJPDor), choć przecież o wiele obszerniejszy i dokładniejszy,
przy haśle obłęd odnotowuje (poza znaczeniami kwalifikowanymi jako dawne, czyli ‘błąd, omyłka’ i ‘zbłądzenie z drogi’) tylko znaczenia związane z chorobą psychiczną. Podobnie jest przy obłędny.
W wypadku omawianych wyrazów można odtworzyć kilkustopniową
drogę ich ewolucji znaczeniowej we współczesnym języku polskim. Prześledźmy to na przykładzie obłędu. Pierwszy etap to jego funkcjonowanie
(dokumentuje to SJPDor) w podstawowym znaczeniu, ‘choroby psychicznej’.
28

Skupimy się na opisie synchronicznym. Wprawdzie rozwój znaczenia tych wyrazów
w polszczyźnie jest także bardzo ciekawy – dość wspomnieć, że słownik Lindego nie odnotowuje znaczeń związanych z chorobą psychiczną, a w „Słowniku polszczyzny XVI wieku”
występuje takie znaczenie jedynie pod hasłem obłęd, na ostatnim miejscu, jako najrzadziej poświadczone – wydaje się jednak, że współczesne przenośne znaczenia tych wyrazów nie mają
tak wyraźnego oparcia w dominujących niegdyś komponentach znaczeniowych jak w wypadku obłąkania (Mayenowa, Pepłowski 1990).
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Bez trudu można wskazać komponenty tego znaczenia: (a) choroba umysłowa, (b) towarzyszące jej nienormalne, nieprzewidywalne, nieobliczalne, niezgodne z normami zachowania, najczęściej gwałtowne, chaotyczne,
(c) zjawisko negatywne, w najwyższym stopniu niepożądane, gdyż uniemożliwiające normalne społeczne funkcjonowanie człowieka nim dotkniętego.
Na drodze konotacji, z wykorzystaniem jednego elementu semantycznego:
objawów choroby w zachowaniach ludzi nią dotkniętych – kształtuje się
nowy odcień znaczeniowy: ‘coś odbiegającego od normy’, a w dodatku – i ze
względu na swą nietypowość, odbieganie od standardów normalnego życia,
i ze względu na gwałtowność, chaotyczność, absurdalność, nieprzewidywalność, niekorzystne oddziaływanie na emocje – mocno negatywnie ocenianego. Ale w pewnych sytuacjach (czy też w ocenianiu pewnych ludzi) zachowanie przypominające zachowanie obłąkanego nie jest postrzegane negatywnie.
Wprost przeciwnie, emocje ujawniające się podczas takich zachowań albo
towarzyszące ich obserwowaniu – są pozytywne. W związku z tym konstytuuje się nowy odcień znaczeniowy wyrazu obłęd – ‘coś wspaniałego, ekscytującego’, w którym odsunięte jest znaczenie zarówno pierwotne, desygnacyjne
(choroba psychiczna), jak i podstawowe konotacyjne (zachowania odbiegające od normy, szalone, gwałtowne), a na plan pierwszy wysunięty zostaje
akcent ekspresyjno-emocjonalny (potencjalnie pozytywny lub negatywny).
W ten sposób wyraz obłęd staje się wykrzyknikiem o nieustabilizowanym
znaczeniu, jest czytelny tylko w kontekście; tylko tak można stwierdzić, czy
obłęd! wyraża zachwyt, aprobatę, czy dezaprobatę, niezadowolenie. Niekiedy jego znaczenie mogą sugerować towarzyszące środki językowe – np. wystąpienie wyrazu obłęd we frazie to jakiś obłęd wskazuje na negatywne wartościowanie. Mniej wyraziste (pozytywne lub negatywne) są połączenia ale
obłęd czy po prostu obłęd – oczywiście w języku mówionym sens współtworzy
i dookreśla także intonacja.
W ten sposób mogą się kształtować nie tylko nowe znaczenia wyrazu,
także dochodzić może do istotnych przesunięć w układzie jego znaczeń.
Wydaje się, że we współczesnej polszczyźnie doszło już do takiego przesunięcia w wypadku wyrazu obłędny. Wskutek ekspansji znaczenia potocznego
‘nadzwyczajny, wspaniały, fascynujący’ na drugi plan schodzi podstawowe,
medyczne znaczenie: ‘będący wyrazem obłędu’, a także znaczenie ‘nienormalny, nieprawidłowy’. Współcześnie nie można bezrefleksyjnie używać wyrazu obłędny w znaczeniu ‘nienormalny’, np. obłędny pomysł – istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zostałoby to wyrażenie zinterpretowane jako ‘pomysł nadzwyczajny’.
W interesujących nas pismach młodzieżowych leksemy obłęd i obłędny
występują stosunkowo rzadko: w czterech korpusach (każdy po 250 000 wyrazów) spotykamy tylko 14 ich poświadczeń: 9 razy występuje obłęd, 4 razy
obłędny i 1 raz obłędnie, z tego 8 poświadczeń znajduje się w prasie komercyj-
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nej i 6 w subkulturowej. Jest to zaskakujące, nawet jeśli się weźmie pod uwagę, że najbardziej aktualne i szerzące się znaczenia tych wyrazów – co zostało
opisane wyżej – obsługują rejestr języka potocznego; pisma młodzieżowe,
a zwłaszcza subkulturowe, nie stronią wszak od wyrazów i wyrażeń potocznych. Raczej należy to przypisać faktowi, że w okresie, kiedy ekscerpowano
materiały do tworzonych wtedy korpusów, wyrazy te przestały już należeć do
wyrazów modnych29.
Bardziej jednak interesujące niż frekwencja są dla nas ich znaczenia.
Obłęd przybiera wszystkie z wytypowanych w USJP poza ściśle medycznym.
Od choroby psychicznej w znaczeniu potocznym (w USJP zn. 2a) do wykrzyknika. Najliczniej reprezentowane jest znaczenie ‘brak zrównoważenia
psychicznego, choroba psychiczna; obłąkanie’ – zyskało ono (na 9 wystąpień
wyrazu obłęd) 6 potwierdzeń, z czego 4 wiążą się z pozytywnym wartościowaniem. Za każdym razem w kontekstach dotyczących wrażeń muzycznych
i – co warte odnotowania – tym razem nie tylko w pismach subkulturowych,
także (dwukrotnie) w komercyjnych pismach muzycznych:
(1) słuchawki przyrosły mi do uszu [...]. A jeżeli kiedy zobaczycie osobniczkę
z obłędem w oczach i ogromnymi słuchawkami zamiast uszu, pomachajcie, bo
to będę ja [F].
(2) co słychać wyraźnie na jej drugim albumie, będącym halucynogenną
wyprawą w krainę dźwiękowego obłędu [F].
(3) Na początku zwróciłem uwagę na zajebistą sekcję rytmiczną, potężne
gitary, które mogą cię doprowadzić do obłędu [M].
(4) W jednej chwili CRYPTIC TALES potrafi cię wpędzić w zadumę, by po
chwili porwać w obłęd brutalnych riffów [M].
Trzeba zwrócić uwagę, że w dwu z zanotowanych przykładów występują
utarte połączenia wyrazowe, w których, w języku ogólnym, wyraz obłęd, jako
oznaczający stan niekorzystny, jest nacechowany negatywnie: doprowadzić
do obłędu, ktoś z obłędem w oczach – tutaj należy rozumieć go jako stan pozytywnego uniesienia. W dwu kolejnych cytatach obłęd wystąpił w połączeniach specyficznych dla języka muzycznych pism: porwać w obłęd brutalnych
riffów oraz dźwiękowy obłęd. Za każdym razem jest to stan maksymalnie akceptowany, pożądany, o jaki przy słuchaniu muzyki chodzi.
Jeśli chodzi o przymiotnik obłędny, to jego pozytywne nacechowanie
występuje już w języku ogólnym, ze względu na wytworzenie się znaczenia
‘wspaniały, cudowny’. W omawianych pismach młodzieżowych właśnie to
znaczenie jest dominujące.

29
Zastąpiły je odlot i odlotowy (w naszych korpusach niesubkulturowych pism młodzieżowych, które lansują wyrazy modne, występują one odpowiednio łącznie 16 [D] i 42 [F] razy).
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***
Wskutek wytworzenia się w polszczyźnie ogólnej znaczeń omawianych
wyrazów niosących dodatnie konotacje zaistniała specyficzna sytuacja, gdy
chodzi o ich występowanie w pismach subkulturowych. Narzucające stały się
znaczenia z polszczyzny ogólnej, przez to został zakłócony proces manipulacyjnego użycia tych wyrazów w subkulturze. Jeśli więc nawet w kontekście:
Ale chore, obłędne. Wreszcie upragniona płytka, wyraz obłędny został z premedytacją użyty w znaczeniu ‘związany z obłędem’ i tkwi w kręgu wyrazów
charakterystycznych dla wartościowania estetycznego w subkulturze metalowców, to jednak jest pewne, że identyfikacja takiego właśnie „metalowego” znaczenia jest zakłócona, gdyż narzuca się znaczenie ‘wspaniały’, a nawet
wydaje się, że i wyraz chore zyskuje w tym kontekście coś ze znaczenia ‘wspaniały, cudowny’. Podobną uwagę można odnieść do specyficznych znaczeń
wyrazu obłęd, omawianych wyżej.
Tę część rozważań zakończyć można konstatacją, że w subkulturze metalowców (przede wszystkim, choć pojedyncze przykłady trafiają się też w innych korpusach), jednostki leksykalne z pól semantycznych obejmujących
wyrazy związane z chorobą, chorowaniem, chorobą psychiczną są silnie eksploatowane w celach wartościowania estetycznego i opisywania pozytywnych
przeżyć związanych z odbiorem muzyki. Chcąc skupić się na bardziej szczegółowej analizie wybranych przykładów, pominęliśmy inne, równie reprezentatywne, chociażby z grup semantycznych szaleństwo, wariat itp.

O umieraniu fanów metalu
Śmierć, ‘nieodwracalne ustanie wszystkich czynności ustroju oraz procesów
przemiany materii we wszystkich jego komórkach; skon, zgon’ (SJPSz), o ile
zachowuje swe właściwe znaczenia, zasadniczo nie posiada konotacji pozytywnych, nawet wtedy, gdy oznacza raczej koniec przejawiania się jakiejś
cechy (śmierć talentu), wyłączenie z uprawiania jakiejś działalności (śmierć
towarzyska), wydarzenie będące swoistą miarą czasu (po śmierci męża). Rozumiana szeroko frazeologia zawiera precyzyjną informację o jej przyczynach
(śmierć głodowa), trybie (nagła śmierć), możliwej ocenie (tragiczna śmierć);
śmierć bywa początkiem (to, co się dzieje po śmierci), punktem dojścia (pił
aż do śmierci), miarą intensywności (walka na śmierć i życie), przedmiotem
działań realnych lub aktów wolicjonalnych (szukał śmierci; marzył o śmierci;
także dłuższy cytat: Cierpienie ją stymuluje. Kiedy cierpi – czuje się spełniona.
Kocha chorobę i śmierć. Jakieś substytuty życia, protezy [WO]).
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Przydanie jej cech pozytywnych oznacza raczej podziw dla człowieka,
który ją poniósł (piękna śmierć, bohaterska śmierć), lub też zjawisk jej towarzyszących, np. ze względu na ich intensywność lub możliwą emocjonalność:
Nie ma nic piękniejszego jak czekanie na śmierć z pełną świadomością tego, co
nadchodzi; bezsilność, klaustrofobia, totalny szok; Ostatnie ekstremalne przeżycia u kresu życia i mrok powoli wchłaniający zbrukaną duszę [M].
Pewna możliwość szerszej językowej charakterystyki tego zjawiska łączy
się z powszechnym w polszczyźnie obyczajem jej personifikowania, ujmowania jako kobiety. Upersonifikowana – przejawia ludzkie zachowania: Ja
wiem... ten stan twój skąd. Wiem, mam tę pewność, że to ona, ta suka, że to
śmierć. Wiem, to śmierć. Obłaskawia cię, łasi się, ukazuje iluzje. Iluzje żaluzje.
Uwierz mi kochany. Ja to wiem. Ja kobieta. Niektóre z nas to wiedzą, to śmierć.
Będzie się łasić, chodzić koło ciebie [WO].
Dosyć rzadko, i w zasadzie tylko w tekstach subkultury metalowej, istnieje
możliwość pozytywnej waloryzacji śmierci samej w sobie. Na przykład: to,
co zaoferował nam No Festival Of Light, było skondensowaną śmiercią, falą
uderzeniową najbardziej chorego noise industrialu w stylu Brighter Death Now
czy wspomnianego MZ.412.
Lub też inny fragment zinowego tekstu: Zyklon [...] proponuje dawkę śmierci będącej pod lekkim wpływem takich tuzów sceny, jak chociażby
Deutsch Nepal. Szczerze mówiąc, bardziej podobała mi się „Krew”, ale także
„Hell on Earth” jest zupełnie cacy.
Ta śmierć może się spodobać, gdyż jest metonimią pewnego typu muzyki (to death metal, rzadziej określany jako śmiertelny metal), co ostatecznie
rozszyfrowują uwagi w rodzaju: Atak 1200 posiada w sobie coś, co pozwala na
słuchanie tego z hmm... przyjemnością, o ile oczywiście znajdujecie w swoich
mózgach ośrodki odpowiedzialne za znajdowanie przyjemności w słuchaniu
ciężkich, ostrych brzmień, przesterowanych uderzeń perkusji, zniekształconych
do extremum brzmień otoczenia, użytych następnie jako instrumenty do wygrania tego opętanego rytmu. [...] Śmierć pod postacią kasety magnetofonowej nabyć możecie pod adresem.
Śmierć bywa też używana do tworzenia synekdoch (dryblas z pałą i śmiercią wypisaną na twarzy przechadzający się pośród publiczności [P]) zbudowanych na zasadzie: skutek zamiast przyczyny – ochroniarz z przykładu po
prostu miałby ochotę zabijać. Tu jednak wartościowanie jest standardowe,
negatywne.
Nie zauważyliśmy też aksjologicznego rozdarcia w wypadku traktowania
związku ze śmiercią jako cechy. To, co śmiertelne (np. śmiertelna bladość,
śmiertelna walka) siłą rzeczy nie jest pożądane, natomiast przysłówek śmiertelnie zgodnie z naturą przysłówków od razu się staje określeniem intensywności odczuwania danego stanu lub wykonywania danej czynności i podlega
wartościowaniu nie absolutnemu, a instrumentalnemu. Ktoś śmiertelnie zdu-
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miony, śmiertelnie obrażony, śmiertelnie poważny, jest po prostu zdumiony,
poważny, obrażony w najwyższym stopniu, do czego skłonność – w zależności od sytuacji – może być cnotą lub wadą.
Z podobnym (ale o innej genezie) rozkładem możliwości mamy do czynienia w wypadku czasownika umrzeć/umierać (bez bliższych dookreśleń)
oraz zleksykalizowanych, sfrazeologizowanych wyrażeń zawierających tenże czasownik z wyrażeniem wskazującym na przyczynę umierania. Samo
umrzeć prawie zawsze kojarzy się z czymś negatywnym, obojętnie, czy mamy
do czynienia ze śmiercią istoty biologicznej (umierał w Londynie generał broni [KJP PWN]; umarł mój chomik [D]), czy końcem jakiegoś zjawiska lub
stanu rzeczy (Kult nigdy nie umrze [M]; Niedaleko poza mną umarł dzień [F];
Byłem umarły dla rodziny, z którą zerwałem perfidnie i bezceremonialnie
[KJP PWN]). Jeśli jednak dodamy wspomniane objaśnienie przyczyny umierania, to powstają wyrażenia, które co prawda, w praktyce, częściej służą charakteryzowaniu stanów niepożądanych (umierać ze wstydu, umierać z nudów,
umierać z tęsknoty, umierać ze strachu, umierać z pragnienia), ale także i pożądanych (umierać z miłości, umierać z radości, umierać z ciekawości). Rzecz
jasna sens ich jest przenośny – znaczą ‘bardzo się wstydzić’, ‘bardzo tęsknić’,
‘bardzo się bać’, ‘odczuwać wielkie łaknienie’, ‘bardzo kochać’, ‘bardzo się cieszyć’, ‘być bardzo ciekawym’.
Problem jednak na tym polega, że z tęsknoty, strachu, pragnienia, zmartwienia można umierać i umrzeć całkowicie dosłownie (jak przykładowo w zdaniach: Można by powiedzieć, że umarł ze strachu. Znaleziono go
na terenie walki [KJP PWN]; Mordechaj przeżył swego konia, nie umarł
ze zmartwienia, nie powiesił się po stracie [KJP PWN]). Zwrot umierać/
umrzeć z [czegoś] obsługuje więc bądź określony stan fizyczny, biologiczny
(umieranie „na serio”), bądź też – na zasadzie przeniesienia – emocjonalny
(niezwykła intensywność uczuć). Co prawda w wypadku tej formy występuje
subtelna specjalizacja par aspektowych, gdyż „umiera się z czegoś” i biologiczne, i emocjonalnie, a „umrzeć z czegoś” tylko emocjonalnie raczej nie
można. Ale w trybie warunkowym ta specjalizacja zanika (z relacji uczestnika koncertu, po odwołaniu występu zespołu: Gdyby nie to, że po nich miało
grać SENSEFIELD, umarłbym chyba z żalu [M]).
Zwyczaj używania wyżej tu omówionych frazeologizmów przynosi najciekawszy rezultat w sytuacji, gdy pierwotne wyrażenie zostaje skrócone – na
mocy zastosowania elipsy.
Na przykład skrócenie umierać/umrzeć ze śmiechu odniosło następujący
efekt:
(1) Co miesiąc z podnieceniem czytacie „Thrash’em All” [...] i pewnego dnia
jeden z was wpada na pomysł: my też tak możemy. Później, tego kogoś wybieracie redaktorem naczelnym, a resztą fuch dzielicie się sprawiedliwie: jeden
jest zastępcą red. naczelnego, inny sekretarzem redakcji (umarłem!). Następ-
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nie prosicie koleżankę, żeby prowadziła dział obsługi czytelników (hehehehehe,
jeszcze chwila i się posikam, hehehehe – red.) [M].
(2) Wokal standardowy. Teksty głupie. Może raczej do głębi przesiąknięte
ideą. Jeśli dobrze kojarzę, to każdy numer powinien mieć po trzy minuty coś.
Ha! Pamiętaj o tym, ze szóstka jest wielokrotnością trójki! Czasami klawisze
chodzą jak w starym, dobrym Crematory, Ale tylko czasami. Wow! Wokal też!
Z podkreśleniem zdania przed „wow”. Zaraz umrę. Dedukując – chyba fińskie.
Za to outro jak z Valhalli. Ale głupi ci Rzymianie [M].
A skrócenie umierać/umrzeć z zachwytu – taki:
Można nie umieć grać muzyki. Ale kiedy brakuje mi słów aby określić muzykę. Wtedy to już jest źle. No Opeth normalnie. Umieram. To je Opeth i to jest
sztuka. To jest najlepsze na świecie Opeth [M].
Tego typu umierać/umrzeć w zasadzie stanowi trzecią odmianą znaczeniową tego czasownika. W haśle słownikowym, obok standardowych ‘kończyć
życie, konać’ i ‘kończyć się, przestawać istnieć, umierać’ (SWJPDun), należałoby wpisać ‘niezwykle intensywnie emocjonalnie coś odczuwać/odczuć’,
a więc odmianę, która byłaby znaczeniowo przeciwstawna dwóm pozostałym, bo przecież wskazywałaby na przejawianie się energii, jej przyjmowanie,
a nie na jej wyczerpywanie się lub wyzbywanie się.

Dlaczego dobra muzyka zabija?
Zaistnienie tego typu trzeciej odmiany nie pozostaje bez wpływu na znaczenia słowa zabić, będącego z leksemem umrzeć w oczywistym znaczeniowym
związku, o czym na przykład zaświadcza poniższy cytat z metalowego fanzina:
– Podobno ludzie umierają na Waszych koncertach?
– Prawdę mówiąc, nie było jeszcze na naszym występie wypadku śmiertelnego, to byłoby jednak coś niesamowitego, pod warunkiem, że zabilibyśmy muzyką, a nie tylko skłonilibyśmy do morderstw. Wiele już razy
powtarzałem, że koncerty są dla nas bardzo ważne [...].
Pytający zadał niewinne pytanie, pozornie mając na myśli „umieranie
z zachwytu”, a indagowany skwapliwie podjął grę, udając, że zrozumiał pytanie dosłownie, a w związku z tym dopuszcza, że można także zabić muzyką.
Sądzić należy, że czytelnicy ze zrozumieniem odnieśli się do takiej sugestii, jako że słowo zabić i igranie jego znaczeniami w prasie undergroundowej zdarza się często. W naszym korpusie punkowym na 55 wystąpień zabić/
zabijać 45 było standardowych, a 10 nie wiązało się realnie z zadawaniem
śmierci lub znaczeniami pokrewnymi. W fanzinach metalowych proporcje były jak 41 do 29, podczas gdy w pozasubkulturowym używaniu bardzo
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rzadko zdarzają się znaczenia słowa zabić/zabijać inne niż standardowe, czyli
(wg USJP): 1) ‘pozbawić (pozbawiać) kogoś, coś życia w sposób gwałtowny,
zadać (zadawać) komuś śmierć; uśmiercić (uśmiercać)’, 2) ‘stać się (stawać się)
przyczyną czyjejś śmierci, spowodować (powodować) śmierć kogoś, czegoś’;
3) ‘doprowadzać do utraty zdrowia, być przyczyną cierpień; wyczerpywać’;
4) ‘zlikwidować (likwidować), usunąć (usuwać) coś, zwłaszcza coś niepożądanego’; 5) ‘zniszczyć (niszczyć), unicestwić (unicestwiać) jakieś wartości’;
6) ‘o dzwonie, zegarze, sercu itp.: wydać kilkakrotnie głośny dźwięk’;
7) przybijając do czegoś deskę, wbijając w coś gwoździe zamknąć (zamykać)
coś, umocnić (umacniać) zamknięcie, zasłonić (zasłaniać) otwór w czymś’;
8) ‘zabrać (zabierać) w grze kartę lub pionka przeciwnika’. Przy czym SJPDor
i SJPSz nie wyodrębniają znaczenia 4, SWJPDun (podobnie jak SJPSz) znaczenie 7 dzieli na dwa (osobno ‘przysłaniać’ i ‘umieszczać’), a znaczenie 6 wyodrębnia jako osobne hasło. I SJPDor, SWJPDun, i SJPSz nie wyodrębniają
aktu unicestwiania wartości (5).
W prasie undergroundowej i młodzieżowej oczywiście wszystkie te znaczenia są (lub mogą być) zachowane, ale ciekawić nas tu będą inne, w wymienionych słownikach nieobecne.
Gdyby tylko z nich ułożyć hasło, zawierałoby ono następujące znaczeniowe odmiany:
1) ‘wywoływać głęboki podziw dla swych artystycznych i technicznych walorów’, np.: Jednak mnie zabiły dopiero ich koncerty, na jakich byłem całkiem
niedawno [P]; „Live and Noisy” jest ich pierwszym podwójnym singlem. Składa
się nań 14 kawałków z koncertu w klubie „Popeya” w Eindhoven z 1997 roku.
Jakość dźwięku wręcz zabija, istnieje mnóstwo płyt studyjnych dużo gorzej
nagranych [P]; Nowy numer fińskiego magazynu Isten [...] właśnie się ukazał!!!
Już teraz wiem, że zabije! [M]; Empyrium sygnuje swą nazwą trzeci już krążek
[...]. Całość oparta na akustycznych instrumentach, wagnerowskim tragizmie,
folkowych pastorałach [...]. Nie muszę dodawać, że zabija [M]; Wywiad, który
z nimi zrobiłem, był przeprowadzony zaraz przed wydaniem debiutanckiego
CD „Jormundgang”, którego radzę poszukać, bo muzyka na nim zawarta zabija! [M].
Dodać przy tym należy, że – jak przekonują poniższe przykłady z fanzinów metalowych – zabijanie jest czynnością mniej cenioną niż miażdżenie (Po wydaniu zabijającego splitu z Enslaved przyszedł czas na miażdżący
debiut „In The Nightside Eclipse”), jest też czynnością powtarzalną (Włoska
scena staje się powoli jedną z najlepszych i najbardziej aktywnych w Europie,
zabijając nas ciągle nowymi i nowymi kapelami; Kolo [kolega] już od lat wydaje [...] swoją szmatę [pismo], która na pewno zalicza się do czołówki krajowego zinoroobstfa, jest przy tym cały czas wierny swoim Ideałom. Niedawno
wydał nr 8, który jak zwykle zabił!!!), o możliwych różnych uwarunkowaniach (dziewięć totalnie opętańczych kompozycji, które zabijają pod każdym
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względem) i zmiennym zakresie działania lub też większej lub mniejszej sile
(Na „Sventevith” składa się 9 kompozycji, które zabijają wszystko!). Ale i tak
zabijanie lub bycie zabijającym oznacza bardzo wysoki poziom grania (grupa
jakby nieco straciła kopa i podczas gdy to demo dosłownie zabijało, kolejne ich
płyty były „takie sobie”; Tylko HELLVETO zabija!!! To jest kult, wszystko inne
to pozerada, HELLVETO ponad wszystko!!!).
2) ‘być lepszym od innych lub od czegoś; mieć nad tym czymś lub kimś wyraźną przewagę’, np.: Myślę, że scena rozwija się. Jest u Was dużo dobrych grup.
Ale, nie obraź się, norweska scena zabija Waszą pod każdym względem! [M].
3) ‘stanowić zaskoczenie albo rozśmieszać, lub też i stanowić zaskoczenie,
i negatywnie lub pozytywnie rozśmieszać’, np.: Na początek powiem, że kolesie mnie zabili, przepraszając, że przysłali CD bez okładki, bo mają kłopoty
finansowe [...], żeby o coś takiego u nas, nie niemożliwe! [M – zaskoczenie
pozytywne]; Żeby było jeszcze ciekawiej, śmieszniej, mamy tu dla Was dwa
przedruki z prasy oficjalnej znakomicie ilustrujące poziom wiedzy o opisywanych zjawiskach wśród oficjalnych dziennikarzy przeróżnych popołudniówek
i innych poczytnych gazetek. Szczególnie zabijają imiona Jewronimus oraz
Kaum Grisznak [M – zaskoczenie i rozśmieszenie negatywne, tu z powodu
zniekształcania imion znanych muzyków metalowych]; Ogrom czytania,
masa świetnych wywiadów, recenzji kapel, zines, koncertów, do tego różne
śmieszne artykuliki (ten o problemach żurkojada po prostu zabija) [M – rozśmieszenie]; Zainteresował mnie ten list, bo sama jeżdżę na rowerze. To, co
przeczytałam, po prostu mnie zabiło. Jazda na rowerze w szortach (i to takich
do kolan), to czyste samobójstwo dla własnych czterech liter [D – zaskoczenie
i oburzenie].
Ostatni cytat pochodził z prasy dla dziewcząt, co wskazuje, że niespodziewana kariera słowa zabić jako określenia efektów emocjonalnych (zwykle
pozytywnych) nie jest ograniczona do prasy alternatywnej. Może być też cechą slangu młodzieżowego, a jej słabe występowanie w wielkonakładowych
pismach dla młodzieży może się tłumaczyć swoistą autocenzurą redakcji i jej
dążeniem do politycznej poprawności – unikania zbytniego szerzenia pojęć
agresywnych i brutalnych – przy czym warto zaznaczyć, że słowa zabić w jakimkolwiek charakterze nie notują też znane mi najnowsze słowniki slangu
młodzieżowego (Czeszewski 2001; Dziurba, Choroba 2003; Kasperczak, Rzeszutek, Smól, Zgółkowa 2004), więc nawet jeśli szerzej występuje taki neosemantyzm – uchodzi to uwagi leksykografów.
Wróćmy jednak do tytułowego pytania. Dlaczego dobra muzyka zabija?
Przede wszystkim dlatego, że umiera się, słuchając dobrej muzyki. Ale nie
tylko. Płyty, utwory, brzmienie, muzyka, zin czy tekst zabija na mocy swoistej
hiperbolizacji, związanej z tak wielką potrzebą wyrażenia entuzjazmu (czy
szerzej – efektu emocjonalnego), że nie mogą jej sprostać słowa i określenia
utarte.
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Otóż spora część frazeologizmów, która w omawianych pismach wskazuje na entuzjastyczny odbiór dzieł, oparta jest na prastarym geście padania
na kolana czy na twarz, będącym wyrazem oddania, szacunku i trwożnego
podziwu, geście, którego dokonywano z własnej woli, lub też dlatego, że okoliczności do tego zmuszały. Język rozróżnia te możliwości. Dlatego też krytyk
przykładowo może mówić o padaniu na kolana i byciu rzuconym na kolana.
Fanziny metalowe tak oto wzywają czytelników do podzielenia swojego
poglądu:
(1) Na kolana przed Kurwami Babylonu [nazwa zespołu]!
(2) Jesteśmy Sadistic [tytuł pisma]. Powracamy z kompletną kontrolą. Pokłońcie się nam; Musicie dla nas zdychać. [...] A teraz... Padać na kolana przed
waszymi panami. Parszywe kreatury. Macie robić co wam każemy.
W ten sposób można pisać o swoich pozytywnych wrażeniach lub też ich
braku:
(1) No, ale co by tam nie pierdolić, to przed utworem tytułowym padam na
kolana;
(2) Bethlehem gra bardzo solidną muzykę, ale nie ma niczego, przed czym
mógłbym paść na kolana;
(3) Padłem na kolana i wyznałem miłość, którą darzę najnowsze dokonania trójki Niemców „Songs of Moors and Misty Fields”;
albo bezpośrednio oceniać utwór lub zespół:
(1) „Slavehammer” kładzie na kolana, utwór tytułowy niszczy wszystko
na około;
(2) Ta muzyka powaliła mnie na kolana już w pierwszej minucie słuchania;
(3) Ten produkt nie powalił na kolana zarówno dziennikarzy, jak i krytyków;
(4) Ta zaledwie jedenastominutowa pozycja powala na kolana!;
(5) Słuchając tego, dochodzę do wniosku, że ogólnie nie jest to nic odkrywczego ani rzucającego na twarz;
(6) TRAUMA jeszcze wszystkich ciśnie o glebę!!!;
(7) Ludzie byli pod wrażeniem. Z chwilą zabrzmienia pierwszych dźwięków
intro [...] wytworzył się szczególny nastrój, który wzmagało ciemne oświetlenie
i zamglona scena. [...] Chwilę potem bezpardonowo zaczęliśmy rzeź. To powaliło wszystkich. To było to!;
(8) Ta płyta zabija! Naprawdę! Jest to totalna produkcja, powalająca pod
wieloma względami większość wydanych już pozycji.
A więc człowiek, wyrażając szacunek, może padać na kolana, padać na
twarz, dzieło czy twórca ma możliwości większe. Może powalać na kolana,
rzucać na twarz, ciskać o glebę i powalać (bez bliższych wskazówek). To gest
z wymienionych najmocniejszy, bo oznacza m.in. bądź ‘przewrócić kogo lub
co, zwalić z nóg na ziemię’ lub też ‘zabić strzałem’ [SJPDor], jest przy tym
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dość stary i w znaczeniu drugim współcześnie odnosi się zasadniczo tylko
do polowania.
Ale widocznie te możliwości wyrażenia podziwu jeszcze twórcom zinów
nie wystarczyły. Może zatem dlatego człowiek, wyrażając szacunek i podziw,
może padać na kolana, padać na twarz, a w końcu umierać, a dzieło czy twórca ma możliwość powalać na kolana, rzucać na twarz, ciskać o glebę, powalać
(bez bliższych wskazówek) i na koniec zabijać.

***
Na czym więc polega interesująca nas osobliwość przydawania dodatnich konotacji waloryzujących wyrazom, które w odmianie ogólnej języka wiążą się
z wartościowaniem negatywnym? Przywołane przez nas przykłady świadczą
o istnieniu trzech dróg:
Po pierwsze, drogi zamiany biegunów wartościowania obywającej się zasadniczo bez równoczesnych zmian znaczenia, czyli pewnego typu etykietyzacji; równocześnie wprowadzenie takiego wartościowania nie ma żadnego
oparcia w możliwych konotacjach tych słów w języku ogólnym. Ta zamiana
konotacji „złej na dobrą” występuje wtedy, gdy członkowie danej subkultury
poniekąd „umawiają się”, że będzie im się podobało to, co nie podoba się całej
reszcie ludzkości – mamy wtedy do czynienia z zupełnie woluntarystycznym
użyciem języka przez tę grupę, czyli przykładem rozumianym przez nas jako
przejaw skrajnego wewnątrzjęzykowego relatywizmu aksjologicznego, tym
jaskrawszy, że dotyczy nie jakiegoś idiolektu czy języka familijnego, lecz ustalania konwencji – bądź co bądź – obowiązującej w większej grupie. W naszym opisie dotyczy to przede wszystkim wyrazów z pola znaczeniowego
„choroba”.
Podobna jest możliwość druga, z tym że w jej wypadku zmiany wartościowania mają oparcie w możliwościach konotacyjnych danych wyrazów,
które niejednokrotnie ujawniają się w użyciach tych słów w języku ogólnym,
a zwłaszcza w jego potocznej odmianie lub w języku artystycznym. Tak oceniamy opisane nietypowe użycia wyrazów obłąkanie, obłęd i pokrewnych.
W takich wypadkach manipulacyjne zmiany wartościowania negatywnego
na pozytywne są niekiedy zakłócane ze względu na istniejące już w języku
ogólnym możliwości wiązania tych wyrazów, w niektórych znaczeniach,
z wartościami pozytywnymi – w opisywanych materiałach chodzi zwłaszcza
o niektóre użycia wyrazów obłęd i obłędny.
Trzecia droga zawiera się w ewolucji znaczeń powiązanej z pewnymi
zabiegami retorycznymi, a ściślej mówiąc, z procesem powszednienia tych zabiegów retorycznych, które – w wypadku omówionych przykładów związa-

6. O osobliwym posługiwaniu się słowem w czasopismach subkultur

99

nych z umieraniem, powalaniem i zabijaniem – najpierw miały szczególnie
ekspresywnie wyrażać entuzjazm, a później zaczęły konstytuować lokalną,
swoistą dla danego typu tekstów, odmianę znaczeniową.
Wszystkie te drogi są, jak sądzimy, przejawami pewnego typu – przynajmniej początkowo – świadomego, a więc i subiektywnego wykorzystywania
języka dla celów budowania (w tworzonych przez siebie tekstach) przez niektórych jego użytkowników szczególnego, własnego wizerunku. Z tym że jest
to działanie tyleż relatywne, ile – jak wszystko co językowe – intersubiektywne, grupowe i konwencjonalne.

7. Obok „bruLionu” – tematy i prądy
najmłodszej prozy polskiej

W rozdziale przedstawione zostaną charakterystyczne tematyczne i estetyczne prawidłowości, które dały się zauważyć w trakcie lektury 227 utworów
prozatorskich, zamieszczonych w latach 1989–1995 na łamach 16 alternatywnych czasopism literackich lub literaturą zainteresowanych: „A to ci dopiero...” (Tychy), „Brytan Od Nowa. Osobliwe Pismo Literackie” (Siedlce),
„Die Hülle. Pisemko Literackie” (Zielona Góra), „Helikon. Rewia Kontrsztuki”, potem „Rewia Kontrsztuki” (Lublin), „Lampa i Iskra Boża” (Warszawa),
„Litera” (Kraków), „Mała Ulicznica. Magazyn Sztucznej Sztuki” (Lublin),
„Okno. Zine” (Piaseczno), „Opiekun. Magazyn Legend Polskiego Piśmiennictwa” (Gdańsk), „Raj Głupców” (Gliwice), „Strategia” (Poznań), „Szelest”
(Poznań), „Vae Victis. Antybiotyk Artystyczny” (Bydgoszcz), „Wątroba”
(Oława), „Wolny Ptak” (Piastów), „Żaden” (Szczawno-Zdrój). Nie są to pisma
posiadające (jak „bruLion”) drugoobiegową przeszłość30, piszą w nich, często
używając nie nazwisk, lecz środowiskowych ksywek, ludzie urodzeni (o ile
można się zorientować) mniej więcej po 1965 roku31 i młodsi.
Chodziło mi o zorientowanie się, jakie problemy – godne artystycznego
wyrazu – widzą wokoło siebie ludzie, którzy stworzą pierwsze pokolenie literackie III Rzeczypospolitej (a w każdym razie jego „alternatywne” skrzydło)
i jakimi metodami estetycznymi pragną je rozstrzygać czy dawać im wyraz.
Ograniczenie się natomiast do prozy uzasadniam względami praktycznymi.

30

O historii „bruLionu” pisali liczni badacze (Płaneta 1994; Dunin-Wąsowicz, Varga
1995, 20–25; Klejnocki, Sosnowski 1996; Fiut 1998). Henryk Czubała (1997) przekonująco
udowadnia tezę o mistyfikatorskim charakterze polityki redakcyjnej „bruLionu” podszywającego się niejako pod estetykę undergroundowego, alternatywnego buntu, mimo wysokoartystycznego, intelektualnego i w dużej mierze zabawowego charakteru swych prawdziwych ambicji (tj. „postmodernistyczny dandyzm i luz yuppie”, por. Czubała 1997, s. 241). Przemysław
Czapliński (1997) natomiast literacki przełom lat dziewięćdziesiątych wiąże właśnie z tym
czasopismem.
31
W okolicach 1965 r. umieszczałbym datę urodzin autorów nowego pokolenia, którego
przeżyciem pokoleniowym byłby rok 1989 i którego prozą się zajmuję. Samo tzw. „pokolenie
«bruLionu»” (urodzone po 1960 r., jak brzmi najczęstsze określenie) według mnie jest po
prostu schyłkowym etapem Nowej Fali albo czymś w rodzaju „pokolenia stanu wojennego”.
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We wspomnianych utworach można wyróżnić pięć wątków (a zatem
i grup) tematycznych: wątek zaangażowany, wątek środowiskowy, wątek poświęcony dzieciństwu i młodości, wątek psychologiczno-egzystencjalny oraz
artystowski. Uczestniczące w tych wątkach utwory realizują przede wszystkim (choć nie tylko) założenia poetyki postnowofalowej lub surrealistycznej.

O utworach zaangażowanych
Jest to pokolenie do tego stopnia inne, że z punktu widzenia swoich poprzedników „pisze o niczym” lub „o czymś całkiem innym”. Wystarczy zaznaczyć, że w całej próbie znalazłem jedną złośliwość antyrosyjską (obok
antyamerykańskiej zresztą – [177]32) i jeden powrót do lat stanu wojennego,
w „Dryfujących sobotach” [60] Jana Sobczaka, i to powrót niestereotypowy:
mianowicie, włócząca się grupa narkomanów-palaczy zostaje zatrzymana
przez patrol. Prymitywni zomowcy, wiejskie chłopaki, z ciekawości próbują
marihuany – z żałosnymi dla siebie skutkami. Pojawiają się oszołomieni na
happeningu Pomarańczowej Alternatywy; tam namaszczają dowódcę patrolu
narkotykową maścią czarownic i ten ląduje na sabacie, gdzie diabeł go gwałci
– tu następuje powrót do rzeczywistości. Okazuje się że nieświadomy kapral
oddał swoją nerkę synowi generała. Niepocieszony perspektywą służbowych
nagród, ze strachu znów traci przytomność, a tam już czeka uszczęśliwiony
diabeł ze swoim (dosłownie) kaktusem.
Zomowcy ośmieszeni są tu jednak nie jako komuniści czy słudzy komunistów, a „wiejskie chamy”, podlizujące (dosłownie) się władzy, pozbawione
wrażliwości i honoru. Równocześnie bohaterowie podkpiwają z solidarnościowej opozycji (rewolucjonista a’la wczesna solidarka).
Martyrologiczne wątki najnowszej historii też nie mogą liczyć na życzliwość młodych autorów. Znowuż J. Sobczak, w noweli „Kapitan Kogut” [48]
jawnie śmieje się z kombatanctwa. Owszem, Rosjanie zabijają tam dowódcę
oddziału partyzanckiego ale... gdy – jak zwykł – odbywa seksualne triumfy:
[...] w pewnym łonie został za długo. [...] Pierwszy strzał rozerwał kapitanowi piętę. Poderwał się spomiędzy ud, ból okazał się katalizatorem i nasienie
trysnęło na piersi i twarz ostatniej żony, ostatniej, bo druga kula rzuciła go
z powrotem w ramiona; jakby nic się nie stało, mokry kutas wrócił między wargi. [...] W płytkim zagłębieniu, tam gdzie szyja przechodzi w ramię, na chwilę, w równych proporcjach, obrazując flagę kraju, o który walczył, spotkała się

32
Liczba w nawiasie kwadratowym odsyła do utworu wymienionego pod tym numerem
w Aneksie kończącym ten rozdział.
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sperma z krwią. Cała historia jest tu więc nie tyle przypominaniem orężnych
tradycji, ile okazją dla zaprezentowania wysmakowanego poczucia absurdu.
Inne wspomnienie wojny to Romana (Red) Praszyńskiego: „Dlaczego jestem Żydem” [59]. W oblężonym pod koniec wojny Wrocławiu babkę
bohatera – polską Żydówkę –zapładniają kolejno: esesman, Rosjanin, Amerykanin. Dla bohatera (i czytelnika) jednak jest najważniejsze, że mimo tak
skomplikowanej genealogii na podwórku i tak dzieciaki krzyczą za nim „Ty
pierdolony Żydzie”.
Do postaw ideowych i politycznych najczęściej wykpiwanych należały:
właśnie ksenofobia [167], antysemityzm (nieźle oczyszczony – jak bimber –
rasizm ze szczególnym uwzględnieniem pejsów [139], także [167], [138]), przekonanie o światowej sławie Polski [54], nasza świadomość przynależności do
Europy [12], polonijny patriotyzm [108], [115], [138], [167], militaryzm [57],
[166], nawyk strajkowania [1], mieszanie katolicyzmu i nacjonalizmu: parodiując charakterystyczne gesty podczas pielgrzymek – jak całowanie ziemi –
nie oszczędzono papieża, tj. (streszczam) dziwnego nieznajomego w białym
stroju i butach narciarskich, który przed odwiedzanym mieszkaniem długo
poszukiwanego Polaka, Klaudiusza (nomen omen) Popiełuszki ślini wycieraczkę [191]. Podkpiwa się w omawianych tekstach z: politycznej frazeologii
(Czy to, że po nocy następuje dzień i na odwrót, nie jest ciosem w plecy demokracji? [225], informacja o totolotku pt. Totalitaryzm [51]), pewnych politycznych „haseł wywoławczych” (styropian [213]), treści sloganów (Poznaj
siłę swoich pieniędzy [1], wejście do Europy [101]). Niezbyt poważnie reaguje
się i na modne wówczas publicystyczne rozważania o ruszeniu na nas „głodnej fali” ze Wschodu [58]. Protesty „serio” dotyczyły stałej obecności propagandy politycznej w życiu dzisiejszego człowieka [88] i ustawy antyaborcyjnej (fabułka: parze urodziły się... 2 jajka. Nie wysiedzieli ich nawet, zjedli
z nich jajecznicę. Dokonali aborcji? [208]).
Autorzy sprawiają wrażenie, jakby polityka uprawiana przez „dorosłych”
zbyt ich nie obchodziła. Spotkałem tylko jedną bezpośrednią i trochę nietypową deklarację: deklaruję się lewacko (Marx plus psychoanaliza) [138].
Atmosfera polityczna interesującego nas okresu odebrana została przez nich
jako chaos bezsensownych sloganów. Nie wydają się też kultywować tradycyjnego patriotyzmu i narodowych kompleksów. Wyjątkowo wymowna jest
pod tym względem złośliwa parodia „Legendy o giewonckich rycerzach” Jana
Kasprowicza. Najpierw narzekają rycerze, że tyle się ostatnio przeróżnego tałatajstwa dobija i wszyscy chcą zło niszczyć, ochronę środowiska propagować,
dekomunizację przeprowadzać, grubą kreską odcinać, przyśpieszać, nowe jakości kreować, a niektórzy to i kredytów żądać i rządy niwelować. Następnie zaś,
gdy bohater budzi ich wszystkich – po długim śnie zaczynają obficie oddawać
mocz, skutkiem czego następuje generalna powódź. Oto koniec: Ba – zauważył najgłówniejszy z nich – naród się potopił, ale ojczyzna uratowana, teraz
dopiero... nastanie pokój, potoki jezior ułożą się w błękit [133].
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Nadmiar patriotyczno-politycznej propagandy w życiu społecznym spowodował więc efekt repulsji (także [143], [166]).
Polityka w badanych tekstach zajmuje w ogóle miejsce mało istotne, ale
jeśli już – to jest to polityka specyficznie młodzieżowa. Pisarzom walczącym
ze społecznym złem nie szkoda więc czasu, by poświęcić cały utwór złośliwym portretom skinów wywodzących się ze społecznych nizin, powiązanych
z rodzimymi kapitalistami niechlujnych rasistów z okrwawionymi glanami
(jak dowodzi Marek Miron „Gała” Galewski [174]), ukazać ich żałosny koniec, jak w przypadku tego, co samą przebraną za punka śmierć chciał zabić
[110]. Z negatywnymi doświadczeniami związane są być może reminiscencje z ulicznych zadym [219] lub kłopotów z rewizjami przeprowadzanymi
przez UOP (?) [152]. Daje się zauważyć negatywne nastawienie do idei społeczeństwa konsumpcyjnego [20] i kapitalizmu (bohater jednej z „prozek”33
z okrzykiem giń kapitalisto! zabija królika Bugsa [194]) oraz współczucie dla
tych, którym się w tym systemie „nie wiedzie” – kloszardów [159], [213],
pijaków [160] itd.
Do rzędu politycznych idei propagowanych należą natomiast: dbałość
o ekologię: zaliczam tu z jednej strony ostrzegające wizje zniszczenia Ziemi
atomową eksplozją [176], [184], spekulacje o wyprodukowaniu wirusa HIV
[177], a z drugiej – poetyckie wizje pięknej przyrody [179], [183], niekiedy
z okolic „najbliższej ojczyzny” wydawcy zina [180], [182], i pacyfizm [198] –
czasem rozumiany szeroko, jako imperatyw walki z każdą przemocą, społecznym złem [121]. Można się też doszukać pogłosów feminizmu [207], [156].
Od 1939 roku polityka i ideologia były głównym żywiołem polskiej literatury, a temat patriotyczny (do 1989 roku – zwłaszcza podkreślający „tematy
zakazane”) wręcz automatycznie zapewniał powodzenie. Tymczasem ustosunkowuje się do niej (i to często „przy okazji” lub w pełni negatywnie) zaledwie 40 spośród badanych tekstów – dominanty tematyczne omawianego
odłamu najmłodszej literatury polskiej wydają się więc różne od dotychczas
obowiązujących. Najważniejsze stają się problemy życiowe, kwestie psychologiczne i egzystencjalne.

Tematy środowiskowe
Najprostszym sposobem rejestracji własnych radości i smutków jest dla młodych autorów literatura środowiskowa. Jej przykładem może być drukowana
33

„Prozka” – miniaturowych rozmiarów opis jednego wydarzenia uwypuklający jego paradoksalność lub ogólne znaczenie za pomocą sposobu relacjonowania albo pointy jest niezwykle popularnym w tej prozie, nowym gatunkiem literackim.
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w odcinkach w „Małej Ulicznicy” „Never ending story” anonimowego autorstwa ([98], [107], [120]) – kreacjonistyczno-oniryczna opowieść o niezwykłych (prywatki, podróże, kręcenie filmu w Paryżu) przygodach przyjaciół
z Lublina. Bohaterowie mają pseudonimy, pod którymi zapewne zainteresowani się rozpoznają, tak samo jak i bohaterowie opowiadań będących zbiorem towarzyskich anegdot [125] czy migawek z kawiarni i restauracji [129].
Czasem drukowana opowiastka ma być zrozumiała tylko dla adresata dedykacji [151], czasem na odmianę cały tekst – będąc literacką fikcją, a operując
prawdziwymi nazwiskami – staje się atakiem, w którym wiadomo, o kogo
chodzi, a tylko wtajemniczeni wiedzą: o co. Przykładem – Andrzeja Stefana
Rodysa: „Morska róg Kwiecistej” [83]. Mowa tu o miasteczku, gdzie nigdy nic
się nie dzieje, wszyscy żyją ciągle tak samo i kolejno umierają. Kiedyś mieszkał tam chłopiec, za sprawą którego miało się coś zmienić, ale dorósł i wyjechał. Bohaterowie mają nazwiska pisarzy „bruLionu”. Są to: piekarz Marcin
Świetlicki, fryzjer Jacek Podsiadło, stara Olga Tokarczuk w oknie z pelargoniami i Natasza Goerke, która ma warsztat kapeluszniczy. Czasem aluzję tylko się podejrzewa [84].
Niektóre z tych utworów natomiast łączą autentyzm (lub niby-autentyzm)
bohaterów z poruszaniem „na poważnie” specyficznych problemów środowiska. Chodzi głównie o swoiste „kombatanctwo”, wierność zasadom alternatywnego stylu życia lub „wydoroślenie”, sprzeniewierzenie się. Rzecz można
poruszyć w konwencji alegorycznej opowiastki [52] albo fantazyjnego reportażu, jak w przypadku „Zwyczajnej historii” Almanzora [61], opowiadającej,
jak podstarzały alternatywista (dziennikarz „Życia Warszawy”) wybrał się
na koncert Pidżamy Porno, ale „odleciał” w pociągu, okradli go skini i wylądował w towarzystwie starych kumpli (ni to biznesmenów, ni bandytów,
ni UOP). Włóczący się swobodnie starzy punkowcy pokazują się i w innych
utworach [73], na przemian z przygodami początkujących, szukających miejsca do grania „załóg” [222]. Innym problemem jest świadomość małej praktycznej doniosłości własnych działań, mimo wielkich planów sprowadzających się do tego, by browar pić i dzień i noc, noc i dzień przy stole wielkim
w gronie przyjaciół – pijany już błazenadą [77].

Dzieciństwo, młodość, dorosłość
Następnym wielkim tematem omawianych tekstów są doświadczenia dzieciństwa i młodości w powiązaniu ze światem ludzi dorosłych.
W opisach dzieciństwa pojawiają się pogłosy przykrości rzeczywistych
a długo pamiętanych, jak np. przyjętego w polskich domach zwyczaju tuczenia dzieci. Kiedy bohaterki miniopowiadania [8] Marka Kochana „Guzik”,
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Janina Niesmaczny i jej córka Ewcia, jedzą kotlety i przypominają im się ulubione słowa babci: nie ma jak świeże mięsko – ono daje człowiekowi drapieżność i siłę do zmagania się z losem – wnuczka krztusi się dziwnie smakującym
mięsem i wypluwa guzik z babcinej sukienki. Podobny dowód niezłej pamięci daje Jan Sobczak w opowiadaniu „Jedzonko” [146] – pełnym przerysowań
studium tuczenia dziecka i wywołanej tym późniejszej obsesji seksualnej (bohater zakochuje się w tłustej sprzedawczyni z mięsnego sklepu i marzy, żeby
ją pożreć). Częściej jednak autorzy dążą do świadomej kreacji.
Dzieciństwo może też być pożegnaną na zawsze [1] krainą idealnego
szczęścia, o niemożności osiągnięcia którego już się przekonano (np. bohater
jednej z „prozek” niegdyś zgubił na spacerze fartuszek z misiem i nie mógł
potem zasnąć. Pointa: Dziś wiem, że był to mój najlepszy fartuszek) [63].
Może być również okresem, kiedy wierzyliśmy w inny od rzeczywistego
porządek rzeczywistości. Sporo utworów zawiera w sobie motyw kompromitacji baśniowych schematów: królewna, aby nie wyjść za mąż za wyjątkowo
szpetnego pastuszka, uwalnia smoka [49]; można otrzymać pół królestwa
i pół królewny za żonę [116]; obcasy, które trzeba zetrzeć, rosną (dosłownie)
u butów prostytutki (aluzja do bajki o żelaznych trzewiczkach) [45]; Królewnę Śnieżkę stale czuć z lekka trupem [216]. Jest ich tak dużo, że można mówić
o specyficznych gatunkach antybaśni i antybajki. Baśń bywa kompromitowana nie tylko parodystycznym przekształceniem jej wędrownych motywów,
ale także zastosowaniem jej stylu (w wersji infantylno-dziecięcej) do relacjonowania zgoła drastycznych historii (chłopcy przyjmują do swego domku
zmarzniętą sierotkę, ta podrzyna im gardziołka [62], siostrzyczki „przerabiają” przygarniętego braciszka na jedną z nich, gdy traci seksualną sprawność
[207]), natomiast bajka – gdy jej fabule odbierze się logikę i moralny sens
(Niegodziwiec dla Kurwy zabija Mędrca, za co ten mu dziękuje [130]).
Pozbycie się dziecięcych złudzeń sygnalizują i symbolizują także historie
o inaczej niż w baśniach i bajkach dla dzieci zachowujących się zwierzątkach,
np.: kalekie dziecko uśmiecha się do sroczki, a ta... wyrywa mu srebrny ząb
[9] (także [26], [27]) czy mordujących zabawkach [153]. Wizję szczęśliwego
dzieciństwa można też wykpić, parodiując klasykę literatury młodzieżowej.
Tak to „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery została Anią
z zielonym wzgórkiem [97].
Kompromitacja mitu „szczęśliwego dzieciństwa” dokonuje się jednak
częściej bezpośrednio. Ono nie może być i nie jest szczęśliwe, bo źli są rodzice i złe są dzieci. Ci pierwsi albo opuszczają swoje małe, umierające pociechy
[47], albo – gdy dzieci jednak dorosną, a się im „nie powiedzie” – potrafią
wyrzucić je z domu [213]. W innych wypadkach są nieznośnie nadopiekuńczy [40], co można wyrazić także drastyczną alegorią („narodziny na odwrót”
– wchłonięcie dorosłego syna przez matkę [66]). Do pomyślenia są również
takie elementy nieznośnej doli zgotowanej dziecku przez rodzinę, jak bicie,
kazirodztwo, kochankowie rodziców [111].
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Dzieci zatem bronią się. To rzucą nożem w mamusię [64], to pocałują ją
siekierą [223], to związanemu ojcu drucianym haczykiem mózg przez nos
wyciągną [223]. Próby obrony udają się nieczęsto, choć dziecko – ogólnie
rzecz ujmując – jest stworzeniem wcale groźnym (patrz: groteskowa nowelka
o ośmiolatku, który założył się w klasie, że popełni samobójstwo i w trakcie
prób wysadził kamienicę [18], historyjka o Jasiu potworku zabijającym siostrzyczkę [156], wspomniane „siostrzyczki” [207], także [68]).
Drastyczność wymienionych motywów tłumaczyć można chęcią epatowania czytelników antyestetyką niemoralności, brzydoty i grozy (faktycznie
taka dążność w najmłodszej literaturze istnieje), utwory można też czytać
alegorycznie („dzieci” byłyby wówczas krzywdzoną, lecz potencjalnie groźną,
młodzieżą, a „rodzice” oznaczaliby społeczeństwo dojrzałe). W sumie jednak
częstotliwość i specyfika poruszania tej problematyki świadczą, że młodym
autorom dzieciństwo, okres, gdy trzeba słuchać i nie można skutecznie się
przeciwstawiać, wyraźnie się nie podoba.
Dotyczącymi już nieco starszych bohaterów instytucjami wychowawczymi, których obrazy napotkać można w omawianej prozie, są: szkoła i (tak pojmowany) Kościół. Obie są zupełnie bezsensowne. Kiedy w utworze pojawi się
upadające liceum o wielkich tradycjach, z żalu po którym nauczyciel gotów
się zabić – będzie to szkoła... wiązania krawatów (Rafał Stolecki: „Nauczyciel
Paulus” [22]). O niewykazywaniu przez tę instytucję zrozumienia najbardziej
oczywistych potrzeb młodych ludzi traktuje (skądinąd humorystyczna) opowiastka, jak to dyrektor wpuścił punków do sali gimnastycznej, myląc granie
na gitarach z grą w piłkę [222]. A Kościół? Ten po prostu oszukuje, bo namawiając do moralnego życia, sam niemoralnie żyje (księża nie przestrzegają
celibatu [111], zbyt się bogacą [221], a na sprzedaży prezerwatyw w seminarium można zbić prawdziwy majątek [99]), prócz tego, nauczając, odwołuje
się do fikcji.
Utwory z artzinów niejednokrotnie zawierają motywy bluźniercze (przybity do krzyża, jęczący pijak [136], morderstwo dokonane w czasie pasterki
[139], niedorozwinięty, wierzący, że jest mesjaszem [175]) i buntownicze ujęcia Boga. Może On być: zły, gorszy od bardziej ludzkiego Szatana [5], bezradny wobec absurdu rzeczywistości, chaosu i grzechu [6], [221], martwy,
z wyłupionymi oczyma [7], starzejący się [56], tak starczo zniedołężniały, że
wypuścił ludzkość spod swej kurateli [94], złośliwie ograniczający ludzką
wolność [200].
Irytacja wobec ideologicznej potęgi Kościoła i oskarżenie go o hipokryzję
w jednym z utworów wyraziły się nawet za pomocą wizji idealnego świata,
gdzie czynnie praktykuje się dobro, a katolicy stanowią ledwie tolerowaną
mniejszość – myślących inaczej [201]. Jednak jako utwór (między innymi
przez tendencyjny schematyzm swej fabuły) szczególnie wymownie pokazujący rolę Kościoła jako instytucji ręka w rękę z dorosłymi – zdaniem au-
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tora – ograniczającej naturalną wolność młodego człowieka, warto wskazać
„Dziurę” Andrzeja S. Rodysa [44]. Oto grzeczna, słuchająca starszych i księży
dziewczyna ma wyjść za wyznaczonego przez rodziców narzeczonego, mimo
że kocha innego. Tymczasem nad miasto nadciąga dziura ozonowa ogłoszona
przez Kościół „dziurą do nieba”. W wyznaczonym dniu cała ludność zbiera się
na placu na modlitwę i wtedy: W dziurze ukazała się brama niebios. Niegdyś
świetna, była teraz ruiną, tylko rozmiarami świadczącą o dawnej świetności.
Pokruszone cegły, odpadające tynki, wygięte kraty od drzwi. W rozchylonych
skrzydłach bramy leżał starzec. Brudny, zapyziały, pijany. W lewej ręce trzymał
aureolę na cienkim drucie, w prawej pęk kluczy. Nad nim, na klamce wisiała
tabliczka z napisem „Nieczynne do odwołania”. Dziewczyna zatem buntuje
się, zrywa z oficjalnym narzeczonym, postanawia żyć własnym życiem, skoro
zbyt krucha była podstawa, na której opierały się jej życiowe plany.
Równie kruchą podstawą byłoby liczenie na to, że „starsi” są w stanie zaproponować młodym jakiś sensowny „sposób na życie”. Wzorowanie się na
ich trybie życia jest bezsensowne, gdyż materialnie młodzież jest tak biedna
[218], że nie może nawet założyć rodzin. Dobrem nieosiągalnym są mieszkania (otrzymanie tegoż może się stać nawet głównym motywem fantastycznym
utworu, skutecznie odrealniającym świat przedstawiony [30]). Ideologicznie
proponują dorośli jedynie zmierzanie do własnego obozu pracy i cichych przyjemności – czyli po prostu z gruntu absurdalny nawyk pracy [203]. Za to radzi byliby młodzież wykorzystać, jak np. w zgrabnej noweli, w której młody
człowiek, pragnąc usłużyć starszemu panu w potrzebie, godzinami pchał mu
samochód, dopóki właściciel nie zdradził się, że chciał sobie pojeździć, a żal
mu było na benzynę [210].
A w ogóle dorośli są beznadziejnymi hipokrytami [227], cały dzień ogłupianymi przez telewizję [82], [139], niekochającymi swoich otyłych żon
(skoro np. tulą się do ścian domów, krzycząc z zachwytu: Płasko! [11]), gotowymi zabić, jeśli dostaną nieodpowiedni prezent [109]. Niekiedy utwór po
prostu tchnie nienawiścią do strasznych mieszczan, mieszkańców blokowisk
podglądających całymi dniami sąsiadów, zdolnych do zamordowania nawet
najbliższych, gdy dojdą do wniosku, że im się to opłaca [187].
Młodym bohaterom marzy się tryb życia zupełnie inny, swobodny, nieskrępowany obowiązkami (tak aby mogli „pluć na wszystko” – Cudowne!
Człowiekowi tak mało potrzeba, aby czuł się wielki. Wystarczy wejść na piedestał i pluć, pluć... [197]), polegający na wolnej włóczędze i spotkaniach
z przyjaciółmi [43], [72], [73], [124], lub na odmianę – na samotności we
własnym lokum [45], [60]. Odnosi się wrażenie, że najbardziej pożądanym
stanem bytowania są w tej literaturze po prostu wakacje, opisywane niekiedy
prawdziwie poetycko, jak w „Śniadaniu na szczycie świtu” Rafała Skrobota –
opowieści o tym, jak chłopak i dziewczyna postrzegani są przez otoczenie na
letnisku jako przebywający tam w pojedynkę. Raz z nim, raz z nią (mimo że
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niby wciąż są razem) – rozmawia otoczenie. Powoduje to narastanie jakiegoś
nastroju niesamowitości, akcja nabiera cech realistycznego snu. Na końcu
wyda się czytelnikowi, że chłopak kiedyś utonął, ale kochająca dziewczyna
przezwyciężyła śmierć, więc znowu są razem [131]. Innym wartym wymienienia „wakacyjnym” utworem są „Dni miodnego lata” Marcina Wrońskiego
[100] – oniryczna opowieść o inicjacji seksualnej.
Z podanych przykładów można się już zorientować, że jedynym traktowanym w nurcie literatury dzieciństwa i młodości na serio uczuciem, a zarazem
ideałem, jest miłość. Obojętne, czy jest to swobodny seks bez zobowiązań
[45], czy pospieszne spotkanie „bezdomnej” pary [10] lub banalne zaloty
[34], [67] – czy też uczucie niespodziewanie łączące całkiem odmiennych
ludzi [173], stanowiące prawdziwy azyl [185], zmieniające obraz świata [19],
silniejsze niż wojna [58], przezwyciężające ludzką samotność [220]. Niekiedy
wzbogaca ją wampiryczny sadyzm [71] lub lekki wstręt [84]. Miłość może
być także: homoseksualna [70], [138], kazirodcza [111], [145], nieszczęśliwa
[148], niezasłużenie wybaczająca [181], wyimaginowana [163], przez telefon
[126], natrafiająca na tkwiące w podświadomości przeszkody (To naprawdę
brutalne, by nawet we śnie przeszkadzać się ludziom kochać [212]), czasem
niepokojąco bliska śmierci [85]. Może na koniec stanowić pewną głębszą zasadę postępowania, która – gdy ją stosować na co dzień – czyni ludzi dobrymi [196], jak choćby starszego pana bezinteresownie pomagającego młodej
dziewczynie, a społeczeństwa – idealnymi i nierzeczywistymi [201], a więc
takimi, za jakimi tęsknią np. narkomani [202].
Z powyższego widać, że omawiani prozaicy są – razem wzięci – wcale
niezłymi psychologami. Widać też, że są zdeklarowanymi hedonistami, propagującymi miłość i swobodę jako zasadnicze ideały życiowe, co z kolei pozwala określić omawiane tu utwory w ogóle jako literaturę niepokojących
się o własną przyszłość, więc chcących – póki co – użyć życia, nastolatków.
Wydaje się ona zjawiskiem w dziejach naszego piśmiennictwa nietypowym.
***
Pozostawaliśmy dotąd na bardziej socjologicznym gruncie, analiza wątków tematycznych prowadziła do ujawnienia, jaki obraz sposobu myślenia,
problemów i poglądów alternatywnego skrzydła najmłodszego pokolenia
polskich prozaików (a poniekąd młodych Polaków) dają omawiane teksty.
W tym momencie przechodzimy na teren rozważań bardziej estetycznych,
gdyż spojrzenie na utwór pod kątem prezentowanej przezeń wizji jednostki
i rzeczywistości musi uwzględniać zagadnienia prądu literackiego.
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Wizje człowieka i świata
Wydaje się, że z estetycznego punktu widzenia omawiana literatura stoi na
przełomie prądów literackich. Występuje tu bowiem grupa tekstów w swym
ogólnym ukazywaniu człowieka i świata (a temu przede wszystkim są one
poświęcone) kontynuująca doświadczenia nowofalowe oraz znacznie większa grupa proponująca podejście inne, które proponowałbym określić jako
swoistą mutację nadrealizmu (Paleczny 1996, s. 71–79).
a) Śladem Nowej Fali
Korzysta się z jej doświadczeń przy penetracji środowisk bądź dla młodego
inteligenta egzotycznych, bądź takich, co do których zachodzi podejrzenie,
że mogą być egzotyczne dla czytelnika. Autorzy zwracają wówczas uwagę na
językowy autentyzm cytowanych dialogów, co owocuje przynajmniej interesującą stylizacją jak we wspomnianych „Dryfujących sobotach” Jana Sobczaka [60] zawierających sporo materiału językowego zaczerpniętego z gwary
narkomanów (w „Pasterce” Artura Przystupy [139] pojawia się żargon marginesu, w „Zwyczajnej historii” Almanzora [61] – gwara alternatywistów).
Ale to nawiązanie bardzo ogólne. Z wyraźniejszym mamy do czynienia, gdy
autorzy wykazują bezinteresowną fascynację językowym żywiołem (np. dokładnie kopiując monolog panienki uprawiającej „sex przez telefon” [126]).
Z ewidentnym natomiast przywoływaniem doświadczeń Janusza Andermana (nb. w 1992 roku w 3. numerze artzina „Blamaż” (Jastrzębie-Zdrój)
– przedrukowano „Grę na zwłokę”) czy Tadeusza Siejaka spotykamy się
w tekstach poświęconych osobowościom prymitywnym, fascynującym autorów ze względu zapewne na bytowanie na społecznym pograniczu i bliskie
sercu „nieprzejmowanie się”. Bohaterami utworów mogą być np.: dziewczyna
z marginesu „mająca się za coś lepszego” [46], powracająca z „imprezy” młodociana pijaczka [74], pijak [136], morderce (sic!) i gwałciciele opowiadający,
jak przysypali na cmentarzu „starą babę” [141], bliżej nieokreśleni osobnicy
zachowujący się i mówiący skrajnie agresywnie a prymitywnie [143], [137],
prostytutki [36], [172] i ich potencjalni klienci [156]. Nieco inny rodzaj prymitywizmu reprezentują np. nastolatki przeżywające pierwsze doświadczenia
seksualne [67], [65], jeśli się przedstawi te doświadczenia (co zapewne ma
związek z postulatami tzw. banalizmu) jako skrajnie nieinteresujące.
O „nowofalowym” rodowodzie tych utworów świadczy jednak nie status
społeczny ich bohaterów, lecz widoczne w nich przekonanie pisarzy, że prawda wizerunku – to prawda języka, że dla oddania sposobu myślenia należy jak
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najdokładniej zreprodukować sposób mówienia, albo przynajmniej włączyć
tę reprodukcję do monologu wewnętrznego. W rezultacie powstają:
– Albo trochę mniej „nowofalowe” utwory narracyjne przechodzące w monologi w mowie pozornie zależnej, typu „Koń siermiężny” Miłosza Rynarzewskiego [74] (Teraz Beata chwiejnym krokiem w pielesze z balangi
nawraca. A jak ojcu znowu humoru zabraknie to i w mordę da i następne
impry swoim ojcowskim zakazem skosi. Co za cholerny los, co za przeklęty
koń w środku siedzi i swym głupim końskim głosem mami i do grzechu
namawia we wstyd wpędza i ludziom na pośmiewisko rzuca. Ulica mokra
po ulewie, ślisko to i Beata swe ciało przewaliła na asfalt, ach ja głupia młodociana pijaczka, gdzie chrześcijańska moralność), także [36], [156], [46],
[31], [65].
– Albo monologi w mowie niezależnej, typu słynnych „Bab” Jarka Suszka
[137] (Stoję na przystanku, a tu patrzę, jakieś baby wielkie chodzą, coś noszą ze sobą, z brzuszyskami takimi wielkimi chodzą w te i wewte. To ja
kurwa myślę, co tu będą takie wielkie baby chodzić i jak nie przypierdolę
jednej w to brzuszuszysko wielkie i drugiej w japę, co ją otworzyła, i z kopa
w dupę jak nie poprawię, to myślałem, że choć uklękną i przeproszą, że
takie wielkie i z brzuszyskami takimi w te i wewte łażą, a te mordy tylko
rozdziawiły i to jezu ło jezu ratuj), także [136], [141], [143], [67], a więc
utwory bardziej „nowofalowe” czy raczej „postnowofalowe”, gdyż autentyzm językowy będący dla pisarzy lat siedemdziesiątych środkiem walki
z propagandowo-oficjalną wizją świata tudzież sposobem prezentacji wizji stosunków społecznych – tu służy analizie psychologicznej lub obnażaniu (co już z tradycjami Nowej Fali nie ma nic wspólnego) założonego
a priori absurdu rzeczywistości.
Pomysłem także nawiązującym do młodoliterackich tradycji lat siedemdziesiątych (ale raczej grupy Kontekst – np. poezji Włodzimierza Paźniewskiego z początku lat siedemdziesiątych) jest cytowanie w charakterze dzieł
sztuki – pisanych dokumentów życia społecznego jako (zdaniem niektórych)
od fikcji literackiej nieskończenie prawdziwszych, sprawniej obnażających
istotę rzeczywistości. Mam na myśli np.: „Sekcję zwłok” – ten przepisany
fragment instrukcji postępowania w czasie sekcji występuje jako opowiadanie [122], przepisaną „Instrukcję korzystania z ubikacji” [114], wspomniany
wyżej „Totalitaryzm” [51]. W roli wartych przytoczenia osobliwości wystąpiły też potwornie głupie listy zakochanej w nauczycielu uczennicy [28] i teksty
„łańcuszków szczęścia” [42].
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b) Drogą neonadrealizmu
Częściej jednak ziny publikują poetyzowane pastisze lub parodie tekstów
publicystycznych bądź użytkowych.
Przykładem pierwszych może być będąca opisem przyrody liryzowana
proza (wykorzystująca jednak struktury narracji przewodnika turystycznego) [180], [183] albo reportaż z „domu wariatów” – w tonie eseju [190], towarzyszący artykułowi, który zgodnie z romantyczną tradycją uznawał nerwowo chorych za odrzuconych przez społeczeństwo „widzących”, świadomych
istnienia rzeczywistości transcendentnej (zob. także [168]).
Te drugie natomiast są najczęściej tekstami „udającymi” swą formą naukowe lub dziennikarskie, a traktującymi o najczystszych absurdach. Zarejestrowałem parodie: felietonów [124], [93], [113], ankiety dla czytelnika
[119], noty informacyjnej – tzw. ciekawostki na tematy zdrowotne [178],
początku rozprawy naukowej [215], ogłoszenia o konkursie [225], gazetowej kolumny informacyjnej [15], całej gazety [29], fragmentów tekstu mszy,
przepisów kulinarnych [92], artykułu popularnonaukowego na tematy historyczne [106], wywiadu [108], felietonu podróżniczego [115], pamiętnika [2],
artykułu publicystycznego (z elementami reportażu) na tematy militarne [57],
wywiadu [82], [108].
Teksty obu rodzajów określają rzeczywistość metodą „orzekania pośredniego”. No bo jeśli w formie informacyjnej opisuje się rzeczywistość poetyzowaną – sugeruje się, że „coś” lirycznego jest niezbywalnym elementem tej
rzeczywistości; jeśli quasi-obiektywnym językiem publicystyki rozprawia
się o rzeczywistości odrealnionej absurdem – sugeruje się jej absurdalność,
a w każdym razie wyczula na nią... czytającego. I tym sposobem wchodzimy na teren artystycznych prądów pojmujących świat jako domenę zjawisk
ukrytych i niezrozumiałych, które literatura miałaby przybliżać sugestią.
Znacząca grupa tekstów (i tych parodiujących piśmiennictwo, i tych beletrystycznych) rzeczywistość przez siebie prezentowaną (albo swój świat
przedstawiony) ufantastycznia, odrealnia – przy czym stopień nasycenia nierealnością i metody osiągania celu mogą być różne, dowolnie z sobą kombinowane i obowiązujące na przestrzeni całego utworu lub tylko jego części.
Wymienię następujące strategie odrealniania i nasycania absurdem:
1) Wprowadzenie do demonstracyjnie realistycznej rzeczywistości elementu zasadniczo realnego, aczkolwiek mało prawdopodobnego, o satyrycznym znaczeniu (w małym miasteczku pani docent i ordynator
szpitala żyją z okradania grobów, w nagrodę za ich zdemaskowanie
młoda para otrzymuje mieszkanie [30], strajk kolejarzy polega na niezatrzymywaniu się pociągów na stacjach [1]).
2) Wprowadzenie do realistycznej rzeczywistości elementu zasadniczo realnego, aczkolwiek mało prawdopodobnego i niemającego wpływu na
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akcję (nad najzwyklejszym miastem ciągle krążą helikoptery, puszczając z głośników „Bolero” Ravela [211]).
3) Wprowadzenie do realistycznej rzeczywistości elementu fantastycznego, niemającego wpływu na akcję (para „z towarzystwa” udaje się w zimie na bal wiejski, ciągnięta przez pociągowych chłopów [50]).
4) Wprowadzenie do realistycznej rzeczywistości elementu fantastycznego (sprzedanie duszy diabłu, wampiryzm, jasnowidztwo), realnego
tylko w rzeczywistości utworu (ewentualnie innych utworów w danej
konwencji), mającego wpływ na akcję (łamiącego immanentną konsekwencję przedmiotową) – powstaje fantastyka grozy lub jej pastisz
[66] [211], [54], [99], [214].
5) Złożenie świata przedstawionego w całości z otwarcie fantastycznych
realiów (przypadek typowych gatunków fantastycznych budowanych
bez przełamania immanentnej konsekwencji przedmiotowej, tj. antyutopii [58], historii przyszłości [167], Science Fiction [176], [184] fantasy [41], [179], [206]).
6) Zasugerowanie za pomocą paradoksalnej pointy lub lekkich zakłóceń
w toku przyczynowo-skutkowym innej niż realistyczna możliwości
interpretacji przedstawionego. Rzeczywistość utworu może być wówczas (ale nie musi) traktowana przez czytającego jako sen czy subiektywna fantasmagoria. Nie wiadomo jednak, czy fantastyczne elementy
są subiektywną wizją bohatera, czy obiektywnie w stosunku do niego
istniejącym elementem świata utworu (np. monolog bohaterki wstydzącej się nagości może też być monologiem zmarłej [199], por. także:
omówione wyżej „Śniadanie na szczycie świtu” Rafała Skrobota [131],
„Dni miodnego lata” Marcina Wrońskiego z motywem ożywających
fotografii [100] oraz krwawą opowieść miłosną, w której m.in. mowa
o parku, gdzie ożywają ofiary [111]).
7) Zakłócenie stosunków ilościowych w obrębie świata przedstawionego
(za dużo prób samobójczych ośmioletniego bohatera [18], za dużo jednego dnia kochanków..., i to różnych narodowości [59] itp.).
8) Wprowadzenie elementu karykaturalnie przerysowanego (nie dość, że
żona morduje męża bez powodu i ćwiartuje ciało, to jeszcze kawałki są
zjadane przez domowe psy, koty [109], winda jedzie do góry... nieomal
do nieba [104], ogłasza się konkurs o prawo wzięcia udziału w losowaniu odkurzacza ze wskaźnikiem częstotliwości połykania prezerwatyw
[225], także [187], [146], [8], [11].
9) Motywy „świata na opak” (Bóg „złośliwie” ratuje samobójcy życie
[200], kobieta jest wielekroć silniejsza od mężczyzny [171], bohater
deklaruje się jako terrorysta wewnętrzny [132], mężczyzna zachodzi
w ciążę [142], ciało kobiety staje się szkłem powiększającym (odsłania
zamiast ukrywać) [80], w klinice „udzielają pomocy”, torturując psy-
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chicznie, a następnie zabijając niezdecydowanych samobójców [123],
organizuje się wycieczki starych Polek z Ameryki, aby mogły „na rodzinnej ziemi”... umrzeć od seksu z młodymi chłopakami [108], diabeł
jest opętany przez człowieka [95], w sklepie można kupić „nic” [188],
mówi się do kogoś, kogo nie ma [81], także [208], [66]).
10) Udosłownienie utartej metafory (z mieszkania sąsiada dochodzą odgłosy stukania, bo „każdy jest kowalem własnego losu” [164], koledzy na pożegnanie wymieniają się adresami i od tego czasu dostają
cudzą korespondencję [25]) lub frazeologizmu (np.: „być w podziemiu”: W mądrych, przewidujących krajach w czasie pokoju partyzanci
zakopcowywani są jak ziemniaki i zawsze jakaś część trzymana jest pod
ziemią na wszelki wypadek [57]).
11) Ucieleśnienie abstraktu wraz z konsekwencjami (jeśli Śmierć jest kobietą, to można... mieć z nią dziecko [55], może też umrzeć [192],
z kolei z Prawdą można się ożenić [14], także [110]); albo – jawnej
fikcji artystycznej (np. zabicie bohatera kreskówki [194]).
12) Budowanie fałszywych związków przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem nie logiki wydarzeń, a „logiki” wieloznaczności wyrazów
lub podobieństwa ich brzmienia (o kolejarskiej parze rozjechanej przez
pociąg: Z kolei powstali, w kolei żyli i z kolei kolej ich wykoleiła [171],
machina okazała się być tak zwanym samograjem i wnet bez niczyjej
pomocy wygrała sztuczną wojnę [40], Wenus rodzi się nie z morskiej
piany, a pianki do golenia [16], także [97]).
13) Budowanie fałszywych związków przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem nie logiki wydarzeń, a jej pozoru nadawanego wydarzeniom przez przypadkowe ruchy, zewnętrzny pozór związany z czasowym następstwem (przewalający się na dworcu tłum ma swój osobliwy
rytm kreowany przez pewne postacie [161], chłopiec uparcie nie może
trafić kamieniem w huśtającą się i śmiejącą dziewczynkę, co sugeruje
istnienie sprzężenia między rzucaniem a śmiechem [68], dwa słonie
zachowują się, jakby istniał związek między „nadymaniem się” jednego a płaczem drugiego [69], wspominana już śmierć kapitana Koguta
[48]).
14) Pozbawienie rzeczywistości omawianej jakichkolwiek logicznych
związków przyczynowo-skutkowych przy formalnie poprawnej składni języka (monolog: Poruszony spleenem kajakowym [...] przystępuję do
zamknięcia swoich podwoi dla zmysłu zaburzenia. Zamierzam tym samym dać upust mej transcendentacji, czego dowodem może być wymiana wiersza metafizycznego o skłonnościach ambiwalentnych na zestaw
noży kuchennych [226], także [2]); możność odczytywania tekstu jako
absurdalnego – lub nie, w zależności od przyjętych założeń ([102]).
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15) Odrealnienie mające miejsce w sytuacji jaskrawej niezgodności między sposobem nazywania i relacjonowania (styl narracji, imiona bohaterów etc.) a naturą tego, co relacjonowane, nazywane (np. zbyt
wymyślne opowiadanie o sprawach trywialnych [53], entuzjastyczne
zachwycanie się makabrycznym samobójstwem [150], historia, jak to
Atanazy Wesołek się utopił [103]).
16) Tradycyjny komizm (opowiadanie o zabawach wężem ogrodowym zaczyna się: wydajnym strumieniem obryzgał jej piersi [35], zob. także
[193], [204], [166] [165] [191].
17) Ostateczna kwalifikacja wszystkiego, co przedstawiono w utworze,
jako zjawiska fikcji literackiej lub artystycznej. Należy przy tym rzecz
odróżnić od tradycyjnego autotematyzmu (też w próbie występującego: [43], [209]). Co innego bowiem, gdy tekst jest dla nas od samego początku alegoryczną rozprawką na tematy literaturoznawcze
(np. w postaci rozmowy postaci z ich twórcą lub o ich twórcy), a co
innego, gdy się taką rozprawką staje niespodziewanie, co kwestionuje
status realistyczny bohaterów, których za odbicie życia czytelnik już
zaczął uważać.
Przykład to Małgorzaty A. Staniewskiej i Tomka Kitlińskiego „Dolores”
[140]. Tekst zaczyna się jak jedno z opowiadań tzw. „nurtu obrzydliwie-ohydnego”, Dolores śpi w wymiocinach, kocha się na śmietniku, gryzie syfilityka itd. itp. Narrator jednak w pewnym momencie woli rozważania na
temat asemantyzmu sztuki; tekst więc następnie się „rozpływa” w tok niepołączonych gramatycznie i logicznie kwestii, wyrazów, morfemów... Na końcu
rozkładowi ulegają litery i wówczas narrator zaczyna temat inny – wampiryczny, po czym oznajmia, że opowiadanie o Dolores w ogóle go znudziło.
Mniej awangardowe jest miniopowiadanie Marka Kochana „Samobójstwo”
[39]. Wbrew tytułowi akcja zaczyna się od ucieczki bohatera, za którym goni
drab z nożem. Dopędza go, zadaje pierwsze ciosy... i wtedy bohater wykrzykuje, że jest narratorem, że drab, mordując go, sam też zniknie. Coś, co miało
być historią morderstwa, okazuje się eseikiem o wyższości narracji tradycyjnej nad monologiem wewnętrznym.
Na podobnej zasadzie wspomnienia mogą się okazać monologiem postaci
z obrazu [56], uczestnicy dekadenckiej stypy – bohaterami literackimi czczącymi śmierć swego kreatora [75], „głos wewnętrzny” w strumieniu świadomości – głosem „muzy” pisarza [76], opisywany szybki bieg – wspólną gonitwą narratora i jego Pegaza [193].
Wyjąwszy teksty w całości należące do niektórych gatunków fantastycznych (SF, fantasy, utopia) i alegorie – w tym omawiane w innym miejscu
antybaśnie – procedury odrealniania i nasycania absurdem mają całkowicie
odmienne znaczenie w zależności od tego, czy służą kreacji rzeczywistości
względem bohatera zewnętrznej, czy wewnętrznej (jeśli akurat można odróż-
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nić te dwa przypadki). W pierwszym wypadku procedury te – wraz z wskazywanymi już cechami ideowej zawartości dzieła – służą wypracowaniu jednego
ogólnego wrażenia: rzeczywistość, w której wypada żyć młodym bohaterom,
nadaje się jedynie do tego, aby ją kontestować. W wypadku drugim (wraz
z bardzo szeroko stosowaną poetyką snu, wizji, halucynacji, koszmaru) służą
kreowaniu właściwego miejsca azylu i ucieczki: rzeczywistości psychicznej,
krainy własnego „ja”. Dlatego właśnie uważam wyłaniający się z tych tekstów
nowy w literaturze polskiej literacki prąd za neonadrealizm („neo-” – bo pozbawiony aspiracji społecznych i freudowskich inspiracji swego francuskiego
poprzednika).
Dlaczego akurat sen tak ciekawi literacką młodzież? Może dlatego, że tam
nie ma zła i dobra, nie ma ograniczeń wolności i – jak głosi znany przebój
Anity Lipnickiej – wszystko się może zdarzyć? W każdym razie poetykę snu,
wizji, krain wyobraźni rozpoznajemy w bardzo wielu utworach.
Po pierwsze wtedy, gdy ich światy – mimo że na początku lektury chciałoby się je traktować realistycznie – zawierają jakiś motyw rodem z sennego
marzenia czy koszmaru (może to być: chodzenie nago [199], bezsensownie
wymyślne zabójstwo [72], cieknąca z kranów lub ciał krew [86], [71], [105],
przemiany w zwierzę [147], przenikanie przez ściany i okna [147], [21], urodzenie głowy ptaka [142]) i tym sposobem stają się ponad wszelką wątpliwość
rzeczywistością psychiczną. Gdy jest tych motywów więcej, utwory stają się
prezentacjami fantasmagorii ([3], [32], [87] [85] [91], [96], [186]), bezładnymi nagromadzeniami obrazów pełnych przemocy, krwi, seksu (wśród których można niekiedy rozpoznać reminiscencje rodem z kultury masowej –
np. zasypanie zrzuconymi z samolotu kwiatami jak w reklamie dezodorantu
Impuls [118]) – czasem ze szczątkową akcją.
Motywy oniryczne wzbogacają też monologi „strumieni świadomości”
kreowanych postaci, które – w odróżnieniu od monologów wyrosłych z tradycji nowofalowej – odzwierciedlają nie język (więc tylko pośrednio sposób
myślenia) i typ społeczny – a stan świadomości w danej chwili (więc oddają
bezpośrednio sposób myślenia jednostki ujmowanej jako fenomen niepowtarzalny i do innych niepodobny). Niekiedy odnosi się wrażenie, że pisarze
uprawiają ćwiczenia z psychologii. (Rozpatrywaniu teoretycznych możliwości
wczuwania się przez twórcę w świadomość innego człowieka – w tym wypadku przypadkowych pasażerów tramwaju – poświęcono całe, dłuższe opowiadanie [37]). Interesuje ich np., co czuje: umierające, małe dziecko [47], kobieta
– kloszard z dworca [159], marzący o miłości alkoholik [160], ktoś, kto pozostał na ziemi sam [89], kobieta, która właśnie zerwała z kochankiem [148],
kobieta obawiająca się starości [149], ktoś, kto boi się rewizji i pobicia
[152], chce się zabić po zawodzie miłosnym [153], obawia się samotności [154],
jest z nią pogodzony [155], ktoś tęskniący za seksem, samotny i chory
[144], mąż na wózku inwalidzkim niemogący współżyć z żoną [90]. Odczy-
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tanie, o kogo chodzi, sprawia często trudności i jest niepewne, gdyż rzeczywistość, sen i marzenie są tu solidnie z sobą wymieszane, a stopień spójności
tekstu – nader różny.
Mogą również wzbogacać dłuższe opowiadania – historie bohaterów, czyniąc w nich to, co rzeczywiste, i to, co senne albo wyobrażone – czymś nierozróżnialnym, a zatem bohatera „Zębatych kół” Jana Sobczaka [20] trapi
to, że halucynacje „sprawdzają mu się” w realnym życiu (tylko nie wiadomo,
co tu jest życiem, a co halucynacją). Prawie do końca trudno rozpoznać, że
bohater „Realnej Vivian” Marka Sieprawskiego [17] umawia się ze zjawiskiem
fikcji literackiej, albo że poeta Derwion z opowiadania Miłosza Rynarzewskiego „Obojętność i wóz ze średniowieczem” [21] najprawdopodobniej żyje
w krainie iluzji.
Inna grupa tekstów wyraźnie rozróżnia realistyczną rzeczywistość zwykłą i rzeczywistość snu (bądź wyobraźni) – obie z równą szczegółowością
zarysowując i obu przyznając jednakowy status ontologiczny. Może to służyć
celom satyrycznym (wizyta nader impulsywnego bohatera w Niebie, które uważa za dom wariatów [5], zomowiec na sabacie czarownic [60]), ale
również marzeniu o istnieniu innej rzeczywistości [179], a przede wszystkim stwarza bohaterom możliwość pocieszenia się, gdy to, co realne – jest
nieznośne. Jak powiada jeden z bohaterów opowiadania rozwijającego ten
motyw, „Balu” Marka Sieprawskiego [50], ktoś zawsze nie dojeżdża na bal,
i wówczas jedynie wyobraźnia pozostaje. Przed koszmarem egzystencji ucieka np. w marzenie (gdzie może być motylem albo dokonywać bohaterskich
czynów) starzec na fotelu inwalidzkim [40]. Czasem, z dwu danych człowiekowi egzystencji (normalnej i wyobraźniowej), ta druga jest po prostu ważniejsza, jesteśmy tam kimś innym, z czego nie zawsze na co dzień zdajemy
sobie sprawę [7], [134].
Najradykalniejszym wyjściem jest dla znudzonego lub umęczonego nieinteresującym życiem codziennym pisarza penetracja już samych tylko krain sennych, gdzie można przeżyć wiele groźnych przygód (np. obudzić się
w klatce z lwami [38] lub poznać tkwiące w nas zło [212]); które mogą też
być pełne przerażających koszmarów [112] – ale przede wszystkim są pełnymi harmonii pięknymi rzeczywistościami, gdzie umęczona dusza znajduje
spokój [185], [79], [33]. Obrazy te niejako naturalnie przechodzą w opisy
krain jeszcze piękniejszych, kolorowych i cudownych schronień samobójców
i narkomanów – w wizje śmierci [162], [202], [224].
Jeśli w czasach współczesnych rzeczywiście mamy do czynienia z odrodzeniem się świadomości dekadenckiej, to w omawianych tekstach właśnie
neonadrealizm ją wyraża. Jest to godne uwagi zwłaszcza w sytuacji, gdy wątki
nadrealistyczne w dwudziestowiecznej polskiej literaturze były dotychczas
wątłe (międzywojnie) lub przez krytyków dekretowane (przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych). Konstatowany neonadrealizm jest także o tyle
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ważny, że jest chyba spontaniczny. Owszem, jak widać z niektórych tekstów
krytycznych i teoretycznych, młodzi pisarze dowiedzieli się już, że powinni
być postmodernistami (np.: Nie stać nas na nowe idee i tylko karmimy się
mieszanką tego, co udało nam się stworzyć do tej pory. To się zwie postmodernizmem [„A to ci dopiero...”, s. 3]), ale próby nawiązania do znanego im ze
szkoły modernizmu kończą się na razie (tj. do 1995 r.) jedynie nieudolnymi
próbami uzyskania napuszenie-poetyckiego stylu ([196], [195], [198], [201],
[205] [218], [196]) lub odwzorowania portretów „schyłkowców” ([53], [75]).
***
W charakterze zakończenia chciałbym przedstawić niewielką grupę tekstów o stricte estetycznych celach, zakładających oddziaływanie na czytelnika
przez wywołanie u niego estetyczno-obyczajowego szoku.

Awangarda w awangardzie
W kompromitowaniu rzeczywistości, obnażaniu jej absurdu przodowała redakcja „Rewii Kontrsztuki”, propagując coś, co można określić jako „poetyka
słowotoku”.
Oto krótki fragment tekstu Małgorzaty A. Staniewskiej „Tańcząc” [135],
amorficznego tworu, gromadzącego wyrwane z (prowadzonych przez nieznane bliżej postacie) „dialogów o życiu” i przemieszane kwestie: [...] gadamy
o wyświetleniu, no wyobrażeniu może, tempie, znajomości rzeczy, dotknij to
i jeszcze dużo więcej, czarne jest czarne, a tak w ogóle nie istnieją dla ciebie,
zmyślone, nieprawdziwe, dlaczego? bo mam oczy z tyłu głowy, więc dobranoc
wszystkim, lustra – pamiętajcie o lustrach, osoba wynajęta, wymagana znajomość tych rzeczy, wszystko kwestia gustu, bo są te większe i mniejsze, skłonność
nie doprowadza, prowadzi, a co z tymi, co nie zanurzeni w tradycji, dlatego ja
tak inaczej [...].
Z drukowanego na tej samej stronie zapisu happeningu można się domyślić twórczego programu: Schować się za słowami, które już nie słowią,
i przedmiotami, które się nie upodmiotowią. Derridaizm dla ubogich. Słowa-na-wolności, a bez uczciwości. Finnegans Wake minus magia. Artystce pod
sztandarem postmodernizmu nawiązującej do futurystycznej tradycji chodzi
najprawdopodobniej o świadome usuwanie logiczności, związków przyczynowo-skutkowych z tekstu (nasza sztuka to aglutynacja), co ma być zdecydowanym przejawem buntu (Protest, nie służ społeczeństwu).
Bardziej radykalny od Staniewskiej jest Tomek Kitliński („a ja wolę
mausse” [138]). Tendencja do rozbijania wszelkich utartych całości obejmuje
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u niego nie tylko zdanie, ale niekiedy nawet wyraz, także język jako system
(stąd mówienie naraz wieloma językami). Na dodatek wrogo odnosi się do
każdej ideologii (każdego ustalonego poglądu) poza anarchizmem:
[...] w niedorozwoju zacząć INFANTYLIZM! potrzeba dzieciątka, moronów.
Skrzyżowawszy się ze słowotokiem (fragmentacją, obcością) nadgarstkami, językiem drugim a bełkotem (poème en prose, BRAKIEM literatury ciała u nas)
„mozaiką cytatów”, to singnum temporis: rząd dźwięku rozmontowywanego
ale agresywnego jako expresja ego a raczej ciała (le corps lesbien + zewłok,
zwłoki). [...] ZAKŁÓCAMY porządek, dosyć podporządku bo harmonia to
konstrukt; a ciało, to konkret, to antykoncepcja, a tak się zakaża, a tak nie.
Podobno o tym się nie mówi [...] Bo Staniewskiej i Cixius proza to antypoezja
szczegółu, jak koherencja się rozpuściła, bo jej nigdy nie było, „że świat jest
barwnym dźwiękiem który nic nie znaczy”.
Jako próbka twórczości literackiej, słowotoku bezskładniowego (a w końcu bezgramatycznego i bezwyrazowego) może posłużyć fragment pt. „Poezja
dla dżentelmenów”:
[...] Miłośnie. Dawaj kroplę święę te liczby dawaj dawaj dawaj już mów Kim
jam jeśli nie anchoretka na wieki zaprawdę Komm dodh boć ptaszarnia ma
się miele a take męczonym precz słuchać tylko pierd pierd zużyty pierd niczym
ciał spotkanie z kwasu oczmi teraz do zbojonych jakimiś naczyniami może nie
jędrnymi dość co się źle czyta weisszuschrebendjak weiss ich. Uch, tu ja twój kochanie sawantka bleblue jak to wyściełając liz lizak bobhobpup luli tylko zasnąć
tylko to chcieć on/a byli tu a a ja byli byłam jestem ten euhemirm giętkim tylko
i już cię zapraszam Pospolity imbecyl pluga więc to tu szmatki taktaktak kurwą kurwą kurwą bernadettetleniącą ocho pizda to jest moja pizda wkładam
palca to taktaktaktaktaktakyaktaktaktak, spró buj mój słap ochbaby it’s coming
commkommnakommdoch du komm na kommmst du comm come to come too
com ocmomcomcomcom n nownanananana na komme kmkomm’komme komme kom c’mon comenokome komconnnnnnnnnnnnnnn na komm na komm
kum (najprawdopodobniej jest to rzecz o przeżywaniu orgazmu w czasie stosunku homoseksualnego).
Że poetyka słowotoku się spodobała, świadczy zastosowanie jej w utworach innych autorów, na przykład w „Jedzonku” Sobczaka.
Drugim wynalazkiem pokolenia (niemożliwym do ujawnienia się gdzie
indziej ze względu na obyczajowe ograniczenia) jest tzw. „nurt obrzydliwie-ohydny”. W zaliczanych do niego utworach odbija się świadoma dążność do
stworzenia czegoś maksymalnie odpychającego i wstrętnego. Opracowano tu
swoistą strategię. Najlepsze rezultaty daje opatrzenie pozytywnym komentarzem narratora-bohatera przemieszania motywów: sadystycznego mordu,
seksu (najlepiej kazirodczego lub homoseksualnego) i wydalania, co owocuje
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skutkiem w rodzaju następującego fragmentu „Człowieka niedobrej stopy”
Marka Kochana [70];
Boguś miał większe kłopoty, bo chłopcy byli skrępowani, nie można było
robić hałasu [...], nie dało się ładować ich w apetyt, Boguś posuwał w kakao,
ale to małe tyłki, niewyrobione, najpierw tylko szło wolno, gówniarzy bolało,
wyrywali się, musiałem mocno trzymać, wreszcie jednemu, to był na szczęście
ten trzeci, coś się rozpruło, sranie wyleciało naokoło pomieszane z farbą. Obu
nas zemdliło. Boguś rzucił pawia, ja się ledwo utrzymałem i zgasiłem gnojka,
żeby się dalej nie paskudził.
Następnie dzieciom odpiłowuje się stopy, które planuje się podrzucić
w sieci supermarketów, aby wywołać pozytywną z handlowego punktu widzenia sensację.
„Szczyty” obrzydliwości osiągają także: prozka „Ostatnie takie tango,
ostatnie takie gówno” [117] ([...] włożyła mi rękę w spodnie, głęboko. Wyciągnęła z obrzydzeniem upaprana w tłustym kale) i opowiadanie „Sok poziomkowy” Andrzeja Andrzejskiego [145], szokująco, ze szczegółami opisujące
erotyczne ekscesy starszego brata i osiemnastoletniej siostry. O „Dolores”
[140] już wspominano.
Do ulubionych metod epatowania mieszczucha należy także motyw ludożerstwa [8], [112], [146]. Interesujące efekty daje makabra ukryta. W „Koszykiem o bruk” [150] Marcina Gohenta mowa o samobójcy, który skoczył
z dachu i rozpruł się o piorunochron, oraz jego naśladowcy, który także pragnie być deszczem.

Aneks
Wszystkie teksty cytowane według wymienionych źródeł (jeśli nie podano
roku wydania, numer niedatowany):
„Lampa i Iskra Boża” nr 1/91
1) P.: Pasażer; 2) Teston: rubryka Z pamiętnika znalezionego w misce olejowej...; 3) Ada No: Opowiadania; 4) Max: Kucharz; 5) Dariusz Ciepielewicz:
Zbawiciel; 6) Wojciech T. von Krzywda: Genesis; 7) Miłosz Rynarzewski: Koniec; 8) Marek Kochan: Guzik; 9) Rafał T. Czachorowski: Sroka; 10) Rafał
T. Czachorowski: Krzyk; 11) Adaśko Wasilkowski: Pojęcie przyjemności w ujęciu geometrycznym – próba zarysu; 12) Paweł Dunin-Wąsowicz, Andrzej
S. Rodys: Mitteleuropa; 13) Wojciech Turaj: prozki; 14) Ada No: prozka;
15) kolumna Rafała Smoczyńskiego; 16) Jana Sobczak: Narodziny.
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„Lampa i Iskra Boża” nr 4/92
17) Marek Sieprawski: Realna Vivian; 18) Futrzak: Mój mocny zegarek;
19) Marek Karcerowicz: Strefa nowej miłości; 20) Jan Sobczak: Zębate koła;
21) Miłosz Rynarzewski: Obojętność i wóz ze średniowieczem; 22) Rafał Stolecki: Nauczyciel Paulus; 23) Bogusław Kopiec: Przypowieść; 24) Marek Karcerowicz: Przedpołudnie; 25) Rafał T. Czachorowski: Piotr spotyka kolegę; 26)
Rafał T. Czachorowski: Kot; 27) Rafał T. Czachorowski: Motyle; 28) Listy Barbary; 29) „Kurier Odczapowski” – parodia gazety.
„Lampa i Iskra Boża” nr 5/93
30) Andrzej Stefan Rodys: Romans cmentarny; 31) Miłosz Rynarzewski: Wulkan Mariolka; 32) Marek Karcerowicz: Noc czarodziejów, Okiennica, Krawędź, Sukienka; 33) Ada No: Cień głowy (mój sen); 34) Wojciech Płocharski: Shakespeare’s sisters; 35) Wojciech Płocharski: Miłość o silnym podłożu
seksualnym; 36) Wojciech Płocharski: Kurwy, kurwy, kurwy...; 37) Marcin
A. Gohent: Moja tramwajada; 38) Dariusz Trzaska: Coś ciepłego; 39) Marek
Kochan: Samobójstwo; 40) Marek Sieprawski: Lekko-duszność; 41) Paul Pavique: Zima (powieść w odcinkach); 42) teksty „łańcuszków szczęścia”.
„Lampa i Iskra Boża” nr 6/93
43) Artur Kudłaty Kozdrowski: Tomek w poszukiwaniu Tomka na piętach
Smugi; 44) Andrzej S. Rodys: Dziura; 45) Jan Sobczak: Obcasy; 46) Miłosz Rynarzewski: Anilana; 47) Monika Kopiec: Pokrowiec; 48) Jan Sobczak: Kapitan
Kogut; 49) Futrzak Rożyński: O smoku na nartach; 50) Marek Sieprawski: Bal;
51) Rafał Smoczyński & Paweł Dunin-Wąsowicz: Totalitaryzm; 52) Barbara Węgorzewska: Ognisko; 53) Wojciech Płocharski: Bidet; 54) R. Almanzor:
My Bloody Valentine czyli Błękitna krew. Romans gotycki ujęty w pięciu rozdziałach; 55) Robert Krajewski: Ze stanów sommabulicznych...; 56) Krzysztof
Szklarczyk: Płótno.
„Lampa i Iskra Boża” nr 9/95
57) Stanisław Tekieli: Raporty wojenne; 58) Marek Sieprawski: Pół chleba;
59) Roman (Red) Praszyński: Dlaczego jestem Żydem; 60) Jan Sobczak: Dryfujące soboty; 61) Run Almanzor DMC: Zwyczajna historia; 62) Eva Montana:
Jeżynki; 63) Artur Cezary Krasicki: Fartuszek; 64) Radosław Dobrowolski:
Stasina długofalowa powaga; 65) Radosław Dobrowolski: Czechotka; 66) Radosław Dobrowolski: Martwiana; 67) Radosław Dobrowolski: Dobra, dobra!;
68) Radosław Dobrowolski: Na barankach; 69) Radosław Dobrowolski: Moje
słonie; 70) Marek Kochan: Człowiek niedobrej stopy; 71) Radosław Dobrowolski: Nie ma miejsca dla mnie; 72) Cezary Domarus: Nie spocznę, dopóki nie
wyjaśnię wszystkich strasznych wydarzeń, które się wokół dzieją; 73) Krzysztof
Varga: Trzydzieści lat wcześniej i później; 74) Miłosz Rynarzewski: Koń sier-
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miężny; 75) Eva Montana: Pornokraci; 76) Rafał Lenin Nowakowski: Wielki
łuk; 77) Radek Mesjasz Sady: Mój manifest; 78) Iza Dziemsza: Merytoryka;
79) Iza Dziemsza: Gdzie indziej; 80) Izabela Barnasikowska: Icelandia; 81) Iza
Dziemsza: Finał; 82) Wojtek Warzecha: Dżordż; 83) Andrzej Stefan Rodys:
Morska róg Kwiecistej; 84) Krzysztof Gołoński: Piwo i za darmo pomarańcze.
„Litera” nr 1 (1990?)
85) W.M. Smoter: Umieranie, moja miłość, Ciemna strona pokoju; 86) Expert:
Naprzeciw potrzebom; 87) anonim: Na imię miała Rzęsistkowica.
„Litera” nr 2 (1992 ?)
88) Expert: Zurt; 89) anonim: Twój czas.
„Litera” nr 3
90) anonim: Szecherezada; 91) anonim: liryk prozą; 92) parodie mszy i przepisów kulinarnych; 93) parodia felietonu.
„Litera” nr 4
94) Expert: Wieża; 95) Expert: Opętane; 96) Wojciech Marian Smoter: Zmartwychwstanie jaszczurki; 97) Expert: Ania z...
„Mała Ulicznica” nr 7 (1993)
98) Jarek: Never ending story; 99) Tomek: Dzień szorstki jak prawda
o kobietach; 100) Marcin Wroński: Dni miodnego lata; 101) Jarek: Opowieści na tematy filmowe; 102) Paweł i Adam Tatur: Wujek; 103) Mały: Odjazd;
104) Marek Sieprawski: Winda; 105) Adam Tatur: Something 2; 106) Jarek
i Mały: O wyższości piwa konwencjonalnego nad piwem w proszku.
„Mała Ulicznica” nr 9 (1994)
107) Zorro: Never ending story; 108) Jan Sobczak: Wywiad ze Stanem Błonką;
109) Głupi: Badanie przestrzeni ludzkich namiętności – poszukiwanie prawdy w niewinnej naiwności lub naiwnej niewinności; 110) Jan Sobczak: Zima;
111) anonim: Pictures at an exibition; 112) L. Almanzor: Las cierpienia;
113) Elphas Levy: Wysoka Magia; 114) Instrukcja korzystania z ubikacji –
przedruk autentyku; 115) Grzegorz Wiński: Martwa natura z wazonem w tle;
116) Mycha i Przemek: Bajka; 117) Żuberek: Ostatnie takie tango, ostatnie
takie gówno; 118) anonim: Rok siedmioramiennej gwiazdy filmów porno.
„Mała Ulicznica” nr 10 (1995)
119) ankieta nt. dostępności czasopisma w kioskach zakończona: A po
uważnym wypełnieniu, wsadzeniu do koperty, zaadresowaniu, możecie włożyć niniejszą ankietę w dupę swojemu ulubionemu (a zarazem najlepsze-
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mu) kioskarzowi; 120) Zorro: Never ending story; 121) Mario: Oczekiwanie;
122) E. Chrucielewski, R. Raszeja: Sekcja zwłok; 123) Adam Tatur: Something else; 124) Zorro: tekst bez tytułu; 125) Marcin Wroński: Beadecker lubelski; 126) Jan Sobczak: Sexy line; 127) Paweł: Sen; 128) Paweł: Powiastka;
129) Wojtek Kopacz: Reminiscencje; 130) Zorro: Bajka; 131) Rafał Skrobot:
Śniadanie na szczycie świtu; 132) Marcin Wroński: Rozmowy z Pierrotem lecącym samolotem; 133) Jan Sobczak: Ba; 134) Mario: Ruletka.
„Helikon. Rewia Kontrsztuki” nr 1/1991
135) Małgorzata Staniewska: Tańcząc; 136) Jarek Suszek: ***(Kurewsko zimno
było); 137) Jarek Suszek: *** (Baby); 138) Tomek Kitliński: a ja wolę mausse;
139) Artur Przystupa: Pasterka; 140) Małgorzata A. Staniewska, Tomek Kitliński: Dolores.
„Rewia Kontrsztuki” nr 1/1993
141) Jarek Suszek: Krótki epizod z życia morderców i gwałcicieli; 142) Jarek
Suszek: tekst bez tytułu; 143) Jarek Suszek: tekst bez tytułu; 144) Paweł Wołyniak: tekst bez tytułu.
„Rewia Kontrsztuki” nr 3/1993
145) Andrzej Andrzejski: Sok poziomkowy; 146) Jan Sobczak: Jedzonko.
„Vae Victis. Antybiotyk Artystyczny” (1991?)
147) Ada: Opowiadanie; 148) Ada: I jeszcze jedno; 149) Iza Lewandowska:
Nieunikniony proces; 150) Marcin Gohent: Koszykiem o bruk; 151) Miłosz
Rynarzewski: Szkic o osadzie, diable i lwie; 152) VAT ZLAV: Grinding like an
undertaker?; 153) Marcin Gohent: Wieczorem; 154) Iwona Piechocka: Prozka;
155) Karolina: Prozka; 156) Karolina: Prozka; 157) Karolina: Prozka; 158) Karolina: Prozka; 159) Ada: Opowiadanie; 160) Ada: Opow.; 161) Tot-art: Krążenie; 162) Piotr Stychowski: Siedem minut w krainie czarów.
„Die Hülle” nr 7 (kwiecień 1992)
163) J: W pokoju malarza.
„Raj Głupców” nr 2
164) Jarosław Warzecha: Pamiętnik umysłowego – O mądrościach ogólnych
w szczegółowym zastosowaniu; 165) K.: Dzieła; 166) K.: Wojna.
„Opiekun” nr 1 (maj 1995)
167) Belfegor Burszewski: Wizje Hyeronimusa Boscha czyli lata przyszłe
w kilku punktach opisane; 168) Miłosz Rynarzewski: Pierdolnięta; 169) Miłosz Rynarzewski: Śmierć; 170) M.R.: Koń siermiężny (zob. „Lampa...” 1995/9,
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s. 71); 171) Marek Miron „Gała” Galewski: Kanarowa narzeczona; 172) anonim: Kurwy – historia pierwsza; 173) M. Rynarzewski: O tym, jak doszło do
tego, że moskwiczem woziłem kartofle, A. Rynarzewska: Śnieg; 174) Marek
Miron „Gała” Galewski: Biała drabina; 175) Marek Miron „Gała” Galewski:
Jezupa Chryszczaty.
„Wolny Ptak” nr 1 (1993)
176) anonim: Szczury; 177) anonim: AIDS I.
„Wolny Ptak” nr 2 (1994)
177a) anonim: AIDS II.
„Wolny Ptak” nr 3 (1994)
177b) „AIDS III”, 178) anonim: parodia noty informacyjnej.
„Żaden” nr 13 (1995)
179) Qba (Rafał Jakubowski?): Inicjacja. Baśń; 180) Qba: Zakątki.
„Żaden” nr 300 (1994)
183) Qba: Zakątki; 181) Krzysiek: Proza; 182) B. Kopiec: Powrót.
„Szelest” nr 6
184) anonim: Jaśniejszy; 185) anonim: Nasze Oz; 186) anonim: Ofiara; 187)
anonim: Patrząc.
„Szelest” nr 4
188) anonim: Nic; 189) anonim: Przecież człowiek jest tylko człowiekiem; 190)
anonim: Dom.
„Brytan Od Nowa” nr 16 (luty 1995)
191) Badyl: Zezowate szczęście; 192) M.I.: tekst bez tytułu; 193) K.M.: Gnaliśmy; 194) Badyl: 348 liter; 195) Franz: Do M.; 196) K.M.: Przyjście Moniki; 197) Badyl: Ze strażniczej wieży; 198) Badyl: tekst bez tytułu; 199) Magda Harasim: tekst bez tytułu; 200) M.I.: tekst bez tytułu; 201) K.M.: Pełnia;
202) Mila: Odlot; 203) Franz: Codzienność; 204) Thomas B. Brandt: tekst bez
tytułu; 205) Franz: Być; 206) M.I.: Posłuchaj, nieurodzony elfie...; 207) K.M.:
Siostrzyczki; 208) Badyl: Ustawa; 209) K.M.: Teofania; 210) Badyl: tekst bez
tytułu; 211) K.M. Opowiadanie dla Pawła; 212) Franz: Zielony im.; 213) Thomas B. Brandt: Taki, jak wy; 214) K.M.: Trzeci wtorek listopada.
„A to ci dopiero...” nr 10
215) Ciupcianie (fragment) by Maciek; 216) Marek: Śnieżka.
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„Okno” nr 1 (1995)
217) Kramer: Ance i Michałowi; 218) Rodzyn: Biedny; 219) Rodzyn: Kamień;
220) Rodzyn: Rozmowa z Adamem; 221) Rodzyn: Widowisko.
„Strategia” (nr 1?) 1993
222) Gułaj: Buntownicy; 223) Krycha: Sposób; 224) anonim: Sen.
„Wątroba” nr 1
225) anonim: groteskowa parodia ogłoszenia konkursu; 226) anonim: Nie sen
nons; 227) anonim: Egzekucja pewnego pijaka.

II
Jeszcze o prasie i jej języku

8. Czasopisma dla młodzieży w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku – wybrane
problemy kultury języka, stylu, perswazji

Opracowanie jest próbą całościowego przedstawienia charakterystycznych
cech polszczyzny używanej na łamach sześciu popularnych czasopism młodzieżowych. Przedmiot analiz to: dwutygodnik „Bravo” (polska wersja czasopisma niemieckiego), wydawany od 1991 roku przez koncern H. Bauera w nakładzie 700 tys. egz. (20% zwrotów); miesięczniki: „Popcorn. Magazyn dla
młodzieży”, wydawany od 1990 w nakładzie 450 tys. egzemplarzy (30% zwrotów), i „Dziewczyna taka jak ty!” ukazujący się od 1991 roku, obecnie w nakładzie 500 tys. – również one mają charakter międzynarodowy, właścicielem jest grupa wydawnicza Jürga Marquarda; obecny na rynku od roku 1996
miesięcznik „Machina. Najlepszy Magazyn Popkulturalny”, wydawany przez
spółkę polsko-amerykańską w nakładzie 80 tys. (15% zwrotów); ukazujący
się od 1995 roku w Krakowie, w nakładzie 30 tys. (5% zwrotów) tygodnik
„Droga. Tygodnik Młodzieży Katolickiej” i ukazujący się od 1967 roku,
ale unowocześniony, miesięcznik „Jestem. Magazyn PCK”, nakład 400 tys.
egzemplarzy (40% zwrotów) (Dziki, Chorązki, Maczuga, Płaneta 1998)34.
„Bravo” jest magazynem przede wszystkim muzycznym, przeznaczonym
dla uczniów starszych klas podstawówek. „Popcorn” może być czytany także
przez młodsze klasy licealne. W „Dziewczynie” (dla dziewcząt ok. 15–18 lat)
przeważają „kobiece” treści obyczajowe. „Machina” to komercyjny magazyn
kulturalny dla studentów i trzydziestolatków mający cechy pisma pokoleniowego (dla tzw. „urodzonych po 1960 roku”). „Droga” jest czasopismem dla
młodzieży licealnej o wyraźnej opcji światopoglądowej. „Jestem” – to pismo
dla młodych kobiet, ok. 18.–25. roku życia.

34
Obecnie, w 2016 r., większość tych czasopism należy do historii. „Popcorn” i „Dziewczyna” zakończyły swój żywot w styczniu 2012 r. „Machinę” wydawano do kwietnia 2002 r.,
potem w latach 2006–2011; od 2012 r. tradycję czasopisma kontynuuje (kontynuował?) portal
internetowy. W lipcu 2003 r. zakończono wydawanie „Jestem”. „Droga” w 2002 r. zmieniła tytuł na „Nasza Droga”, prawdopodobnie w 2012 r. powrócono jednak do starej nazwy. „Bravo”
bez większych perturbacji utrzymuje się nadal na polskim rynku.
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Problemy poprawności
Komputerowe słowniki ortograficzne stanowią z reguły skuteczną zaporę
przeciw literówkom i kardynalnym błędom pisowni. Wyjątkowo może się
zdarzyć sytuacja, gdy błędna forma danego wyrazu jest taka sama jak forma prawidłowa wyrazu innego (Wiki poleca [szoferowi] zawieść się do Agaty
[B]35 – pomylono „zawieźć do kogoś” i „zawieść się na kimś”). Automatyczna
kontrola ortograficzna nie zareaguje także w przypadku niektórych literówek
(presja filtrowania [D] – zamiast „flirtowania”), leksykalnych absurdów (nie
powinien [...] mnie cyfrować [tj. „cytować”]; reguła nie do określenia zamiast
„reguła niedookreślenia” [M]). W sumie jednak błędów ortograficznych kardynalnych nie ma w omawianych czasopismach prawie wcale, a literówek
i błędów interpunkcyjnych jest niewiele – wyjątkami Bravo i Popcorn redagowane pod tym względem niechlujnie.
Nie tylko pod tym. Występują też zasadnicze kłopoty z pisownią i odmianą
skrótowców. O ile pisownię nazw zespołów muzycznych (O.N.A., M.A.F.I.A.)
i pseudonimów wykonawców (K.A.S.A.) można od biedy wytłumaczyć artystyczną ekspresją (literowiec, i to pisany „z angielska”, wygląda jak wyraz
pospolity – O.N.A. ma być czytane jako „o’en’a”, albo wyrazy pospolite wyglądają jak angielskie skrótowce), a zresztą nie redakcje za nią odpowiadają
(błąd w nazwie zespołu: L.O.27), o tyle ewidentnie błędne jest pisanie USA
„z kropkami” (U.S.A. Single [B]) bądź odmiana typu M.A.F.I.I. [P] (tę nazwę
w zasadzie powinno się traktować jako nieodmienną – jak O.N.A.) lub „ckm”
pisany wielką literą [P]. Redakcje nie mogą się zdecydować, jak pisać popularny ostatnio skrót od ang. „disc jockey”: „DJ” (jestem DJ’em [P], a może
„dj” (dj-a, dj-e, dj-owanie, dj-ski [M] – tj. „didżeja”, „didżeje”, „didżejowanie”,
„didżejski”). Wahania dotyczą i innych wyrazów importowanych z angielszczyzny. Pisze się czasem np. rock&roll, [J] albo fan-club [B]. Ciekawą praktyką redakcji „Popcornu” (zapewne atakowanej za nadmiar anglicyzmów,
rzeczywiście tam licznych) jest swoista hiperpoprawność, polegająca na polszczeniu wyrazów angielskich uwzględniającym nie ich pisownię, a brzmienie (podobnie jak się to dzieje w języku rosyjskim), stąd można tam napotkać
formy w rodzaju: szołbiznes czy szejk owocowy (od ang. shake). Ortograficznym zwyczajom angielskim bez zbytniego sprzeciwu ulega natomiast bliźniacze „Bravo”, które nie dość, że nazywa się, jak nazywa, ale jeszcze częstokroć
pisze wielkimi literami wszystkie wyrazy składające się na tytuły polskich
piosenek („Kolorowe Sny”, „Jeszcze Bliżej”).

35

W nawiasach kwadratowych podano źródło cytatu: [D] – „Dziewczyna”, [Dr] – „Droga”, [B] – „Bravo”, [P] – „Popcorn”, [M] – „Machina”, [J] – „Jestem”, ale tylko tam, gdzie informacja o lokalizacji cytatu nie jest podana w tekście, a jest istotna.

8. Czasopisma dla młodzieży w latach dziewięćdziesiątych...

131

Przegląd problemów ortografii, który zacząłem pochwałą oprogramowania, zakończę jego naganą. Nie najlepiej niekiedy działa moduł dzielenia
wyrazów, np. bezsensownie rozdzielając angielskie „oo” (nazwa zespołu:
Scooter).
Jeśli nie liczyć wzorowo redagowanej „Machiny”, omawiane czasopisma
mają liczne kłopoty z poprawnością leksykalną i gramatyczną. Po części
wynikają one z językowej polityki redakcyjnej. Na przykład „Bravo” konsekwentnie stosuje półangielskie tytuły stałych działów, przydawkę rzeczowną
(tu: angielski mianownik w funkcji dopełniacza) stawiając przed wyrazem
określanym, co owocuje wyrażeniami typu: Bravo Krzyżówka, Bravo Raport,
Bravo Moda, Bravo Lista, Bravo Ciekawostki, Bravo Opowiadanie (zamiast:
„Moda Bravo”, „Opowiadanie Bravo” itd.). Niekiedy między przydawką rzeczowną a określanym rzeczownikiem pojawia się angielski skrócony przymiotnik (Bravo Psycho Test, Bravo Foto Opowieść). Co prawda tytuły te po
polsku brzmią jak dziwaczne złożenia, ale prezentują się światowo. „Bravo”
i „Popcorn” nie zważają na to, że kategoria rodzaju w polszczyźnie ma przeważnie charakter gramatyczny i o działaniach męskich zespołów muzycznych
piszą w rodzaju męskoosobowym (Depeche Mode przyjechali; Radiohead coraz bardziej smęcili; Faithless dostarczyli nam dwie godziny świetnej zabawy).
Zdarza się też, że ignorują związek zgody, jeśli chodzi o liczbę, jak w zdaniu:
Zespół Magma kończy już pracę w studiu i niebawem będziecie mogli usłyszeć ich nowe piosenki („ich” – bo przecież to paru muzyków). Te ryzykowne
operacje związane są, jak sądzę, głównie z chęcią nadania językowi cech potoczności cennej dla kontaktu z czytelnikami i rzeczywiście, najczęściej efekt
stylizacji potocznej zostaje osiągnięty (Chłopaki nie mieli zbyt wiele czasu;
Młodziaki, którzy na topie znaleźli się dzięki najnowszemu albumowi).
Większość obserwowanych błędów wynika jednak ze zwykłej niestaranności (w przypadku materiałów redakcyjnych i przedruków) bądź nieumiejętności stosowania form grzecznościowych (listy od czytelników i teksty
współpracowników). Są rozmaite.
W przypadku leksykalnych najdrastyczniejsze wynikają z nieznajomości znaczenia (w zdaniu: Chyba masz już dosyć tej wyraźnej ignorancji? [D]
„ignorancja” błędnie oznacza tu „ignorowanie”, a nie – jak podają słowniki
– „nieuctwo”) i błędnych operacji słowotwórczych (jagnina w sosie koperkowym [D] zamiast „jagnięciny”, utworzona na wzór „świniny”, a nie „cielęciny”).
Nieznajomość znaczeń wyrazów i frazeologizmów prowadzi czasem do
rysowania absurdalnych sytuacji. Nie można kierować statku na pełne morze w kierunku portu [B], szturmować hali bankowej [D], będąc wewnątrz
niej, ani zacząć praktyk zawodowych w banku [D], skoro jest się jedną osobą,
praktykantem (choć można „zajmować się tajemniczymi praktykami”, będąc
np. czarownicą).
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Ponadto nawet prawidłowo utworzone lub zapożyczone wyrazy można
źle odmieniać (córka don Diegi; trzeciego singlu [B], otwórz [...] „Mega Stara”
[P] – „Star” to „gwiazda”, a nie rodzima ciężarówka). Dziennikarzom mylą
się też zaimki (Chłopaki planowali umieścić go [utwór] na ich sztandarowej
płycie [P] – zamiast „na swojej”) i ich formy (Może to mi przestało zależeć?
[P] – zamiast „mnie”). Mylą się znaczenia wyrażeń przyimkowych (wszyscy
się wcisnęli na przód autobusu [P], tj. „na przednią maskę” – zamiast: „do
przodu” czyli „w stronę kierowcy”), używa się przyimków niezgodnie ze zwyczajem składniowym (aż mnie odrzuca przed czytaniem reszty [Dr], pretekst
na przerwanie rozmowy [D], zapiszcie się na kółka zainteresowań [D], możliwości do czynienia dobra [Dr] zamiast „możliwości czynienia dobra”). Takie
użycie zdarza się także w zdaniach z podwojoną przydawką (nie wszystkim
muszą się podobać [...] ulizani chłopcy w białych koszulkach i „przyklejonych”
uśmiechach [P] – zamiast: „...i z przyklejonymi uśmiechami”) lub okolicznikiem: Natalia i Piasek razem? Tak, ale tylko w filmie i teledysku [P] – zamiast
„[...] i na teledysku”.
Do błędów składniowych należy też zaliczyć połączenie nadać blasku
w zdaniu: Makijaż w kolorze lawendy ożywi twoją twarz i nada jej niepowtarzalnego blasku [D] – zamiast „przyda blasku” lub „nada blask”.
Następnym polem porażek redaktorów jest frazeologia. Albo wykazują
się nieznajomością stałych związków frazeologicznych (daj swoją uwagę [J]
– zamiast „poświęć”; Ulica [...] szła prosto do mostu kolejowego [J]– zamiast
„biegła”; ma nade mną panowanie [B] – zamiast „władzę”), albo zderzają
z sobą stałe lub łączliwe frazeologizmy, powołując do życia hybrydy. Na przykład zdanie: Zemsta może polegać na wejściu w romans z inną osobą [J] miesza: „nawiązać romans” i „wejść w kontakt”, a kolejne: Chłopak ma wszystkie
zadatki, by stać się partnerem o jakim marzysz [B] – „zadatki na partnera”
i „możliwości, by stać się partnerem”. Z kolei fraza: cieszyć się autorytetem pozostałych uczniów [D] kontaminuje „cieszyć się szacunkiem” i „mieć u kogoś
autorytet”. Błędy frazeologiczne są szczególnie kompromitujące... Łagodniej
spojrzeć można na nieznajomość frazeologii potocznej, ujawnianą w trakcie
działań stylizacyjnych, choć rezultaty bywają zaskakujące – np. rozminięcie
się treści projektowanych i uzyskanych, jak w tytule: Trzymają kondychę, grają za dychę! [P], który miał chwalić (powinno być „na dychę”, czyli świetnie,
„na dziesiątkę”), a gani („za dychę”, znaczy „za dziesięć złotych”, czyli nie tak
dobrze). Podobnie entuzjastyczne: Puff Daddy i „dziadek” Jimmi [na scenie]
dali sobie ostro czadu [B] nie oznacza doskonałej gry („dali czadu”), a jakąś
czynność skierowaną na siebie; w sumie więc wychodzi na to, że zrobili oni
sobie na scenie jakąś krzywdę, np. upili się, oszołomili, może pokłócili? Albo
inny przykład: Mieć oko na wokalistę [B] oznacza „pilnować” go, a nie „podrywać”, jak chce tekst.
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Obok leksykalnych, fleksyjnych i frazeologicznych pojawiają się usterki i błędy szyku. Do tych pierwszych zaliczam szyk nieelegancki (mnie na
szczęście nic poważnego nie stało się), który odróżniam od błędnego, wprowadzającego niepożądaną dwuznaczność. Mimo iż w języku polskim o wzajemnym powiązaniu wyrazów w zdaniu informuje fleksja, a szyk pełni funkcję
pomocniczą, niełatwo od razu dociec sensu zdań typu: Oszczędzę Wam danych statystycznych na temat wielokrotnie wyższej śmiertelności kobiet zażywających pigułkę na skutek zatoru płucnego i trombozy [Dr]; Albo po prostu
stań na środku chodnika z ogromnym planem miasta ze zrezygnowanym wyrazem twarzy [D]; Boję się, że jeśli nie będę zabezpieczona, podpaska przemoknie
i gdy wyjdę z basenu, wszyscy to zauważą [B]. Czytając je, zrazu odnosi się
wrażenie, że: „kobiety zażywają pigułkę na skutek zatoru płucnego”, lub istnieją „miasta ze zrezygnowanym wyrazem twarzy”, w przykładzie ostatnim
nie wiadomo, czy zostanie zauważone wyjście z basenu czy przemoknięcie
podpaski.
Nieuwagą redaktora można natomiast wytłumaczyć lapsusy typu: Na wyspie występuje kilkanaście odmian cyprysów i ogromna dużo drzew oliwkowych [B], Co parę dni spotykaliśmy się właśnie w celach naukowych, czyli po
prostu przekazaniu, nazwijmy to, notatek [Dr]).
Tabela 8.1. Błędy językowe w czasopismach młodzieżowych
Nazwa czasopisma
i wielkość próby
(w tysiącach wyrazów)
Błędy fleksyjne,
słowotwórcze
i leksykalne

„Popcorn”
47

„Bravo”
40

„Dziewczyna”
20

„Droga”
28

„Jestem”
17

9

7 [8,4]

5 [12]

Błędy składniowe

12

1 [1,2]

2 [4,8]

2 [3,4]

1 [2,8]

Błędy frazeologii

2

5 [6]

6 [14,4]

2 [3,4]

3 [8,4]

Błędy szyku

4

4 [4,8]

4 [9,6]

2 [3,4]

1 [2,8]

27

17 [20,4]

18 [40,8]

6 [10,2]

6 [16,8]

Razem

1 [2,8]

Przegląd powyższy przekonuje, że na łamach prasy młodzieżowej można
napotkać wszystkie rodzaje błędów językowych. Obrazu dopełnia skłonność
do wielosłowia (czyżby wierszówka?!), nietłumaczącego się względami retorycznymi lub ekspresywnymi i stąd niezasługującego na wzmiankę w rozdziale o stylistyce (poniżej). Mam na myśli obfitość wyrażeń zawierających
elementy redundantne (zaznaczam je nawiasem klamrowym}) w rodzaju: na
planie {filmowym do} nowego teledysku [P]; brzdąka na gitarze w przerwie
{podczas} próby [B]; chcę się ich {skutecznie} pozbyć; abyś mogła się {zupełnie}
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odpowiednio rozwijać; jestem wtedy w najlepszej formie {do tego}, aby robić coś
twórczego [D].
W ocenie poprawności języka poszczególnych czasopism może pomóc
zestawienie (tabela 8.1), nieobejmujące „Machiny” – gdyż, jak wspomniałem, błędy językowe trudno tam dostrzec – i biorące pod uwagę tylko usterki
nader wyraziste.
Jak widać (liczby w nawiasach oznaczają prawdopodobną liczbę błędów,
gdyby próba równa była próbie tekstów „Popcornu”), w językowym niechlujstwie przodują: „Bravo” oraz wydawnictwa koncernu Jürga Marquarda,
a spośród nich „Dziewczyna”. Nie jest to przypadek, gdyż ma ona równocześnie największe ambicje stylistycznej oryginalności.

Problemy stylistyki
Każde czasopismo jest wielostylowe. Rodzaj spotykanych w nim grup słownictwa i – mówiąc szerzej – sposobów pisania zależy od poruszanych tematów, preferowanych gatunków, przewidywanego czytelnika i rozumienia
obowiązków wobec niego. Redakcyjna gospodarka zasobami leksykalnymi
polszczyzny oraz sposób korzystania z repertuaru środków retorycznych jest
językowym wykładnikiem polityki pisma; zależy od tego, jak i o czym chce
informować, jakiego czytelnika i jakim sposobem pragnie sobie zaskarbić,
jak dostarczyć mu rozrywki i do czego przekonać. Omawiając kolejno napotykane w interesujących nas czasopismach: style związane z określonymi
dziedzinami (specjalistyczne), anglicyzmy, stylizację środowiskową, retorykę
perswazyjną i zdobniczą, językowe gry i zabawy – będziemy się starali nie
tylko zjawisko opisać, ale i dociec jego funkcji.
a) Style specjalistyczne (tematyczne)
Narzuca je tematyka artykułów. Stąd w katolickiej „Drodze” napotkamy charakterystyczną leksykę i frazeologię Kościoła: pamiątka odejścia Syna Bożego do Chwały Ojca, prawdy wiary, objawione prawo Boże, oczyszczenie duszy
z plam grzechów, formy duszpasterskie, spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne, charakter proewangelizacyjny, wspólnota zbawionych, łaska nawiedzenia,
u kresu czasów, nowa ewangelizacja, zawierzenie, wzrastanie w świętości, bycie
zanurzonym w miłości Bożej, interkomunia, niebieska chwała, formacja oazowa, mesjańska misja; niekiedy w jej odmianie perswazyjnej: uwrażliwiać
na dar życia, nienarodzony ma głos! Ponieważ „Droga” jest też czasopismem
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młodzieżowym, styl ten może wchodzić w dziwne powiązania, np. z gwarą alternatywistów (kiedy w jednej wypowiedzi mowa o: scenie niezależnej,
muzyce bezkompromisowej, buncie przeciw systemowi oraz o byciu na drodze
neokatechumenalnej) lub z językiem młodzieżowym (aluzja do „Przekażcie
sobie znak pokoju” w tekście o spotkaniu grupki maturzystów: Chwilę porozmawialiśmy, poprzekazywaliśmy sobie nawzajem słowa otuchy). Zasadniczo
jednak jest on na trwałe przywiązany do określonej problematyki: trudno
o teologii mówić w języku nieteologicznym, a jego użycie do innych tematów
może się skończyć na parodii.
Tylko teoretycznie możliwość wyboru istnieje w przypadku grupy tekstów
poświęconych fizjologii seksu („Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna”, „Jestem”).
Co prawda w języku potocznym także się tę sferę omawia, ale redakcje nie są
tak odważne i preferują maksymalnie oficjalny, bezosobowy, nasycony słownictwem specjalistycznym i konstrukcjami analitycznymi styl w rodzaju: Śluz
płodny najczęściej pojawia się na kilka dni przed owulacją [...]. Ostatni dzień,
w którym jest zauważalny, nazywa się szczytem płodności i wskazuje, że za
dobę wystąpi owulacja. Po owulacji śluz znika lub zmienia się w lepki, gęsty,
nieprzezroczysty. Jeśli przez 3 kolejne dni po szczycie płodności nie pojawi się
śluz typu płodnego, można wznowić współżycie.
Rzeczywisty wybór stylistyczny istnieje natomiast w opisach czynności
i specyfików kosmetycznych. Redakcja „Drogi” preferuje opisy półmedyczne typu: [...] zajmowaliśmy się problemem oczyszczania cery trądzikowej. [...]
kontynuując ten temat, przyjrzyjmy się zaawansowanej pielęgnacji, wczesnemu usuwaniu wykwitów oraz tuszowaniu niedoskonałości naszej skóry albo:
Zwykle winę za przetłuszczanie się włosów ponoszą gruczoły łojowe pracujące
zbyt szybko. My nie mamy dużego wpływu na to, by proces ten zahamować,
gdyż sterują nim hormony. [...] Przy intensywnym łojotoku można zdecydować się na specjalną kurację ampułkową [...]. Substancję leczniczą wcieramy
w skórę głowy 2 razy w tygodniu przez miesiąc. Ale – poniższe przykłady pochodzą z „Dziewczyny” i „Jestem” – podobne zabiegi opisywać można w stylu
metaforyczno-ekspresywnym, zaczerpniętym z reklam36.
Jest on oparty na paru nieskomplikowanych regułach. Po pierwsze na
personifikacji poszczególnych części ciała (od życia należy się też coś ustom;
naszym stopom także należy się odrobina luksusu; lokom wypowiadam wojnę; rada dla suchych, zniszczonych włosów; zmęczone stopy odzyskują wigor;
ulgę oczom przyniosą chłodne kompresy), której często towarzyszy wyolbrzymienie negatywnych skutków nieużywania danych kosmetyków. Bez nich
potrzebuje się ratunku (nawilżające kremy i maseczki, które będą ratunkiem
dla waszego zmęczonego naskórka; zapchany nos uratujesz także dzięki kąpieli
parowej; na ratunek suchym włosom), cierpi (lawenda [...] koi podrażnienia

36

Styl ten – w tym aluzje erotyczne – wyczerpująco opisał Jerzy Bralczyk (1996, s. 92).
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skóry), tkwi w nudnej codzienności (świętem dla piekących i zmęczonych stóp
będzie chłodząca kąpiel z lawendową solą Bingo Cosmetics). Ponadto w opisie
działania specyfików używa się słownictwa, które z powodzeniem można by
wykorzystać, opisując wrażenia związane z uprawianiem seksu. Na przykład
ze zdań i wyrażeń: poranna kąpiel działa pobudzająco, zaś po pełnym wrażeń dniu koi psychikę i oddala napięcia; relaksujący masaż stóp; relaksująca
i upiększającą kąpiel; odprężająco na psychikę wpłynie kąpiel z olejkami sosnowymi; lekkie, łagodne żele; superdelikatne maseczki; kochajcie podkład; talk do
ciała Woods of Windsor otuli was uwodzicielską chmurką delikatnego zapachu;
rozpieszczajcie się uspokajającym masażem; cudownie odpręża i relaksuje kąpiel w mleku; masując [stopy] całemu ciału ofiarowujesz odprężającą pieszczotę. Można wskazać słowa klucze: „lekki”, „łagodny”, „delikatny”, „uwodzić”,
„pobudzać”, „otulić”, „masować”, „pieszczota”, „koić”, „kochać”, „odprężać się”,
„uspokajać”, „relaksować”. W rezultacie ich obecności ładunek zmysłowości
obecny w tego rodzaju tekście jest zgoła imponujący37. Zresztą w „Dziewczynie” zdecydowanie ów styl preferującej przedstawione zmysłowo mogą być
nawet kwestie kulinarne (zjedzenie potężnej tabliczki czekolady z rodzynkami
wywołuje prawdziwie aksamitną rozkosz w brzuszku)38 i moda (Agata opatuliła się w cieplutką granatową kurtkę z grubego sztruksu (370 zł)). I w „Dziewczynie”, i w „Jestem” obecne są oba sposoby pisania o kosmetyce, w drugim
piśmie – przeważa bezosobowy, lekarski.
Większość poruszanych w omawianej prasie tematów (ważnych dla niej)
nie zakreśla jednak tak wyraźnych granic stylistycznym wyborom. W związku z tym, zamiast opisywać wielorakość stylów, słuszniej będzie się skupić na
grupach słownictwa te style tworzącego.
b) Anglicyzmy
Zapożyczenia angielskie są uznanym środkiem zbliżenia się do młodzieżowego czytelnika, sugerują „światowość” pisma i są mu niezbędne przy poruszaniu interesującej młodzież problematyki kultury popularnej. Poza „Drogą”,
demonstracyjnie unikającą wplatania anglicyzmów w tekst polski, wszystkie
omawiane pisma są wyrazami angielskimi wręcz upstrzone – zwłaszcza jeśli liczyć nazwy własne: imiona, nazwiska, pseudonimy muzyków i aktorów,
tytuły, nazwy firm itd. (którymi tu wszelako zajmować się nie będę). Różne
37
Jak zresztą i w całej „Dziewczynie” – kwestie „damsko-męskie” zajmują tam do 25%
zawartości numeru (Szocki 1996, s. 121 – autor celnie scharakteryzował też sposób ujęcia tego
tematu przez czasopismo).
38
Koncept najprawdopodobniej zaczerpnięto z telewizyjnej reklamy czekolady. W ogóle
chwyt wskazywania na równocenność odczuć seksualnych i smakowych często pojawia się
w reklamie napojów i żywności.
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jednak są cele redakcji, drogi ich osiągania oraz zakładany czytelnik. „Machina” – sądzę – w ogóle liczy na czytelnika znającego język angielski. Pozwala
sobie zatem na makaronizowanie – inkrustowanie polskich wypowiedzi językiem angielskim w celach wyłącznie ekspresywnych (Dokąd? Magic America
czeka. Wszak „It’s nice to be in magic America”; Raz jakiś gnój celował do mnie
z gana [...], ale „job is a job” i nie ma przepuść; Jeżeli ktoś używa pseudonimu
„Abnormal” to musi znaczyć, że jest wnikliwie i trzeźwo absolutely normal;
Kiedyś spotkałem Dyzia z nową fryzurą (i koralikami wokół szyi of course; idealny good looking writer; jego aktorski cool; Muzyczny underground był meanstreamem, meanstream [tj. mainstream – W.K.], zaś wegetował gdzieś na
marginesie). Czytelnik „Machiny” powinien także znać się na muzyce (i nie
tylko), stąd obecność na jej łamach specjalistycznych terminów: advance
tape, box płytowy, conference call, cover story, evergreen, koncept-album, label, nagranie live, transowe loopy rytmiczne, soulowy feeling – najczęściej nieposiadających dokładnych polskich odpowiedników (w każdym razie stylistycznie nienacechowanych). Pozostałymi komponentami jej strategii są:
konieczność używania zwykle już zleksykalizowanych wyrazów angielskich,
gdy nie ma powszechnie używanego polskiego odpowiednika (billboard, fast
food, image, być na haju, outsider, recykling, remake, yuppies), ale też ogólna
sympatia do angielszczyzny, każąca wybrać wyraz angielski, nawet gdy istnieje szeroko używany polski (lub nieangielskie zapożyczenie). Stąd bumbox
zamiast „kombajnu”, boom zamiast „mody na”, come back zamiast „powrotu”, coverowanie zamiast „transkrypcji” (utworu muzycznego na inny instrument), fan – zamiast „miłośnika”, czytelniczy fanklub zamiast „czytelników”
oraz frontmenka („solistka”), gejowski („homoseksualistów”), hit („przebój”),
power lub pałer („siła muzyki”), show-biznes („przemysł rozrywkowy”), topowy
(„doskonały”), t-shirt („koszulka”). Sympatia ta jest zresztą uzasadniona ekonomią wysiłku (to wyrazy krótsze) i zapewne chęcią przypodobania się odbiorcy.
Konieczność bądź korzyść to dwie determinanty gospodarki anglicyzmami i w pozostałych czasopismach. Za sprawą pierwszej można się natknąć
na biper, boysband, linę bungy, (przyprawę) curry, wersję demo, dewelopera,
developerkę, discmana, didżeja (lub DJ), dubbing, face-lifting, fitness, fotostory,
gadżet, girlsband, hipermarket, jogging, klip, mansband, menadżera, peeling,
petting, poster, raper, singiel, skejt, snowboard (nie uniknęła go nawet „Droga”!), spray, surfing, spot (reklamowy), talk show, windsurfing. Dzięki drugiej na: cool-gości (tj. „w porządku”), fanów, fanki, techno-fanów, fan-cluby,
hity, interview, firmę konsultingową, wyrazy typu: happy-end, lunch, make-up,
meeting, second-hand, rockman, show, slajd, slang, suspens, top, na topie, top-modelka, t-shirt, snooker, sequel (filmu).
Bywają też sytuacje nie tak oczywiste. Należy do nich np. przedwczesna
leksykalizacja słowa biper w „Popcornie”. Na potrzeby kampanii reklamowej
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stworzono tam całą rodzinę wyrazów: zabiperować, biperowiec, biperomaniak
– chcąc wokół tego rzadkiego w Polsce urządzenia stworzyć „kultową” atmosferę. Z kolei słowo fan i pokrewne, znane przynajmniej od lat siedemdziesiątych, zleksykalizowało się i wyspecjalizowało naturalnie. Istnieją co prawda
słowa i wyrażenia rodzime: „miłośnik”, „zwolennik”, „kluby miłośników”, ale
w badanych czasopismach nieomal się ich nie używa. „Fan” zwycięsko wyparł je w dziedzinie muzyki i filmu, wkracza w życie codzienne (fanka zrazów
w sosie pieczarkowym [D]) i jako fan-chuligan zaczyna konkurować ze słowem „kibic”. Można też w niektórych pismach zaobserwować swego rodzaju
manipulację frekwencją anglicyzmów.
Poniżej (tabela 8.2) wynotowałem kilka powtarzających się zapożyczeń
(z derywatami):

RAZEM
314 407
wyrazów

„Droga”
57 529
wyrazów

„Jestem”
50 340
wyrazów

„Machina”
55 729
wyrazów

„Dziewczyna”
61 075
wyrazów

Wyraz

„Popcorn”
47 273
wyrazy

Tytuł

„Bravo”
42 461
wyrazów

Tabela 8.2. Frekwencja wybranych zapożyczeń w sześciu korpusach tekstowych

Fan
Miłośnik
Kibic

97
2
24

85
0
1

28
0
0

29
4
4

4
2
0

0
1
11

244
9
40

Hit
Przebój

33
35

44
53

11
10

5
30

4
8

2
3

99
139

Team
Drużyna

1
22

2
2

0
2

1
3

0
0

1
9

5
38

Top
Szczyt

2
6

16
12

5
0

3
4

0
0

1
2

27
24

Top
Bluzka

1
10

0
8

0
6

0
0

1
13

0
6

2
43

T-shirt
Koszulka

3
7

3
7

3
4

2
6

0
0

0
1

11
25

Make-up
Podkład

0
0

0
0

2
13

0
0

11
23

0
0

13
36

Potwierdzają one tezę o losach słowa fan, sygnalizują, że obecność słów
team, top (bluzka) może mieć jedynie charakter ekspresywny. Widać też, że
pewne słowa są przez redakcje lansowane. „Jestem” wyjątkowo lubi make-up
(choć kosmetyczny podkład też docenia), pisma koncernów Bauera i Marquarda lansują T-shirt, top (na topie) w znaczeniu ‘szczyt powodzenia’ (którego „Droga” np. nie umie poprawnie użyć; tam zawsze się staram być „na
topie” znaczy „być modnym”), a nade wszystko hit, który stał się w nich tak

Tytuł

xxxxxx
6 wyrazów
xx
2 wyrazy

xxxxxxx
7 wyrazów

xxx
3 wyrazy

32

19

x
2 wyrazy

1 wystąpienie

xxxx
5 wyrazów

xxxxx
5 wyrazów

xxxx 4 wyrazy

2 wystąpienia

rzadziej

„Dziewczyna”
20 tys.
wyrazów

49

X
1 wyraz

11 wystąpień

xxxxx
5 wyrazów

12

xxxxx
5 wyrazów

x
1 wyraz

xxx
3 wyrazy

xxxxxxxx
xxxxxxx
15 wyrazów
xxxxxx
6 wyrazów

xxx 3 wyrazy

„Jestem”
17 tys.
wyrazów

xxxxxxxxxx 10
wyrazów

1 wystąpienie

„Machina”
24 tys.
wyrazów

* Puste rubryki oznaczają brak odpowiednich przykładów. Ciągi xxx mają służyć graficznej ilustracji różnic ilościowych.

Razem

Angielskie wykrzykniki, spójniki,
powiedzonka

Przypadki makaronizowania niezwiązanego z żadną koniecznością

Ogólnie znane
Wyrazy mające
odpowiedniki
w polszczyźnie og. Specjalistyczne

39

xxxxxxxxx
9 wyrazów

xxxxxxxxx
9 wyrazów

Specjalistyczne

xx
2 wyrazy

xxxxxxxx
8 wyrazów

xxxxxxx
xxxxxxxx 15
wyrazów

Ogólnie znane

Wyrazy bez
odpowiedników
w polszczyźnie og.

2 wystąpienia

2 wystąpienia

Fragmenty tekstów i zabawy językowe
wymagające znajomości j. ang.

3 wystąpienia

są częste

„Popcorn”
23 tys.
wyrazów

3 wystąpienia

są częste

„Bravo”
20 tys.
wyrazów

Nietłumaczone ang. cytaty

Angielskie tytuły działów i tekstów

Rodzaj
anglicyzmów

2

x
1 wyraz

x
1 wyraz

„Droga”
28 tys.
wyrazów

153

5

12

15

26

41

41

7

6

Razem

Tabela 8.3. Frekwencja niektórych anglicyzmów w pięciu korpusach*
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pospolity (pojawiły się nawet zaczątki rodziny wyrazów – hitowy), że utracił
swą ekspresywność i wyższe stopnie doskonałości utworu przyszło określać:
hicior, superhit, mega hit, ekstrahit, podczas gdy praktyka „Machiny” dowodzi ciągłej atrakcyjności słowa przebój (wówczas sam hit jest czymś wyjątkowym). A więc szeroka obecność pewnych anglicyzmów ma być zapewne
„znakiem rozpoznawczym” danego pisma. Zresztą nie tylko ich. „Politykę
anglistyczną” redakcji uzmysławia tabela 8.3.
Ponieważ w większości rubryk tabeli podano liczbę odnotowanych leksemów używanych do angielskiej inkrustacji (a nie liczbę ich wystąpień),
zestawienie to pozwala zauważyć, że (w przeciwieństwie do „Machiny”)
„Bravo” i „Popcorn” osiągają „światowy wygląd” nie za pomocą bogactwa
angielszczyzny, lecz wskutek pociągnięć redakcyjnych. Zwłaszcza imponująco brzmią tu tytuły artykułów, działów i rubryk (Film Stars, Kino news,
Round’n’Round, Bravo Song Book, News, Bravo Song Book [B], Pop Non Stop,
Hotline, Popcorn Songbook, Top Ten Anglia, Charts [P]), Leo is the best! [D])
czasem zawierających elementy zabawy (Base Ball Boys – tekst o zespole
Backstreet Boys grającym w baseball). Sugeruje się czytelnikom redakcyjną
wiarę w ich anglistyczne umiejętności, pozostawiając bez tłumaczenia proste teksty (Popcio, he cut my popcorn!), fragmenty znanych piosenek oraz
konstruując wywody niepozostawiające wątpliwości co do tego, że odbiorca
umie przetłumaczyć nazwy zespołów lub tytuły „kawałków” (Tych z Was,
którzy spędzili lato w tajemniczych i groźnych miejscach w towarzystwie
najbliższej sercu osoby, porwał stary, sprawdzony przebój w nowej wersji, czyli
„Stand By Me” w wykonaniu zespołu 4 The Cause. Bo w niezbyt przytulnym
otoczeniu najfajniej jest, gdy ukochany człowiek stoi przy nas, prawda? Wielu
z Was musiało też włóczyć się po jakichś dzikich ogrodach, bo bardzo dużo
głosów przyszło na piosenkę „Truly, Madly, Deeply” zespołu Savage Garden.
A ci, którzy od dzikich woleli kwieciste ogrody, wybrali Ace Of Base i ich kawałek „Life Is A Flower”. I tak dalej... fajnie tak bawić się w zgadywanie, kto
gdzie był w wakacje, wiecie?). Swobodna inkrustacja nie występuje natomiast prawie wcale, liczba rzadkich wyrażeń specjalistycznych jest niewielka
w dużej części to po prostu nazwy mniej znanych stylów muzycznych (acid
jazz, ambient, breakdance, britpop, funk, house itd.), najczęściej zaś można
napotkać anglicyzmy powszechnie znane (boysband, demo, didżej, discman,
dubbing, fan, fan club, fitness, gadżet, girlsband, singiel, show, team, top i inne
cytowane wyżej). W ten sposób – i teksty są zrozumiałe dla przeciętnych
nastolatków, i mają oni wrażenie uczestnictwa w światowej kulturze bez konieczności wertowania słowników.
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c) Między retoryką, stylizacją, potocznością a sztampą
Nawiązywanie „bezpośredniego” kontaktu dziennikarz–czytelnik, udawanie,
że czytanie pisma jest rozmową, wymaga po pierwsze nadania narratorowi
tekstu dziennikarskiego cech osoby. Stąd charakterystyczne gawędziarstwo.
Na przykład redaktorka „Dziewczyny” ironizuje: Wszelkie informacje o cudownych właściwościach dotyków i pocałunków mogą być wyssane z palca psychologów. [...] Kup sobie… psa! Tylko on zapewni ci romantyczne spacery po
parku o szóstej rano i dawkę najczulszych, pluszowych pieszczot – dając znać
czytelniczkom, że „tak naprawdę, to my wszystkie wiemy, że pocałunki są
niezastąpione”. Może także zastosować znane z młodzieżowego folkloru intensyfikatory (Abrahams 1979, s. 329), czasem układające się w szeregi (Od
redakcji: Mowę nam odjęło, dech nam zaparło, jesteśmy dumne i blade; Jeśli
czujesz się już osaczona koniecznością flirtowania w każdym miejscu i czasie,
„w pociągu i w przeciągu”, z Jamesem Bondem i wielbłądem – wrzuć luz i zjedz
marchewkę!) lub zdaniami wykrzyknikowymi sugerować własne emocjonalne zaangażowanie (zanieczyszczoną skórę na dekolcie, nosie czy brodzie lekko
zwilżcie wacikami nasączonymi jedną lub dwoma kroplami olejku lawendowego Avicenna-Oil. Ten prosty zabieg czyni cuda!).
Zdarza się – choć rzadko – „my” inkluzywne, akcentujące ogólnoludzką
wspólnotę doświadczeń (Robimy więc to, czego nas nauczono: mówimy więcej,
szybciej, dłużej, głośniej i... [J]) lub więź pokoleniową (Pamiętamy, że utwory
takie, jak „The Hudsucker Proxy” czy „Blood Simple” [...] przez wielu kojarzone
są z hasłem postmodernizmu. Innymi słowy lokujemy Coenów w osobnej przegródce [M]). Ale ulubionym retorycznym środkiem nawiązywania kontaktu
jest pytanie retoryczne.
Można je zadać samemu sobie, gwoli urozmaicenia tekstu (Idźmy jednak
dalej. Co tam mamy na ruszcie? A to ci rarytas! 12 powodów, dla których lemoniada jest lepsza od dziewczyny; Zacznijmy od roślin strączkowych, takich jak
soja, fasola, groch i bób. Powinny znaleźć się one obowiązkowo w twoim jadłospisie. Dlaczego? To proste – zawierają duże ilości wartościowego dla organizmu białka [D]. Można je zadawać także czytelnikowi, z nadzieją, że przykuje
się jego uwagę do jakiegoś miejsca wywodu (Pigułka nazywana jest bombą
zegarową. Czy wiesz, jak działa bomba zegarowa? Tak, po prostu jej wybuch
następuje dopiero po pewnym czasie, a na razie wszystko wydaje się być w porządku [Dr]) albo bez wyraźnych przyczyn ([...] fajnie tak bawić się w zgadywanie, kto gdzie był w wakacje, wiecie? [P]). Może ono wystąpić z podaną
sekwencją odpowiedzi niejako imitujących głosy zaciekawionych czytelników, choć naprawdę udzielanych samemu sobie (A szpadą wywija z takim
wdziękiem, że potrafi sobie zjednać niejedno dziewczęce serduszko. Kto to taki?
Romeo? Janosik? Nick Carter? Pudło. To Zorro! [P]). Możliwe są też sytuacje
inne, jak ten oto wywód udzielającej porad dziennikarki „Jestem”, która, for-
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mułując go w postaci szeregu pytań zadawanych czytelniczce, starała się go
skrócić i złagodzić natrętny dydaktyzm: A poza tym, czy Pani wie, dlaczego
on się Pani podoba? Czy z powodu ładnych oczu? Czy gorąco Panią adoruje
i pożąda? [...] W jakich okolicznościach poznała go Pani, na ile zna jego historię? Jak on się zachowuje wobec Pani w miłych, a jak w trudnych chwilach, jak
wobec rodziny, wobec innych (warto zwrócić uwagę na nieczęsto spotykaną
w innych pismach formę „pani”). A już wyjątkowo zdarzyć się mogą pytania
do czytelnika zadawane „jego językiem” (mowa pozornie zależna): Rozstałaś
się z ukochanym. Przed kim się wypłaczesz? Dostałaś pracę, o której zawsze
marzyłaś. Kto pierwszy podzieli Twoją radość? [J]. I chyba tylko one mogą być
odebrane jako w miarę autentyczna próba porozumienia się.
Podstawowym bowiem sposobem nawiązywania kontaktu z czytelnikiem
jest właśnie próba użycia „jego języka”, mówienia „jak on”. „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna”, „Droga” zwracać się będą (w kolejności) do coraz starszych nastolatków, „Machina” – studentów i „młodzieży” przed trzydziestką.
Na dodatek „Bravo” i „Popcorn” interesują się młodzieżą zafascynowaną muzyką, „Machina” zaś – czytelnikami obeznanymi ze szkołą kontrkulturowego, undergroundowego myślenia. Jako materiał językowy redakcje wykorzystywać będą leksykę uczniowską i studencką, gwary muzycznych subkultur
i środowisk alternatywnych. Funkcje i sposoby tego wykorzystywania są odmienne, gdyż inne będą na danych łamach proporcje między trzema sposobami istnienia gwar młodzieżowych w czasopiśmie. Języki środowiskowe
i obecne w nich różne rodzaje słownictwa mogą być tu albo środkiem mówienia o rzeczywistości (jak jest w zinach, niektórych pismach środowiskowych), albo materiałem dla stylizacji wykorzystywanym przez dziennikarzy,
albo środkiem uwiarygodnienia bohaterów, głosów czytelniczych itd.
Nie każda grupa słów przez młodzież używana będzie mogła się pojawić
we wszystkich czasopismach i w każdej sytuacji. W zasadzie tylko jako cytat
obecne są w tekstach wulgaryzmy i ich eufemizmy. „Bravo”, cytując wypowiedzi tzw. fanów-chuliganów czy kiboli, wykropkowuje je (sk...stwo, napier...ć,
je...ć ŁKS!). „Machina”, w trosce o autentyzm starannie przytacza Stasiuka
(W oddali stał dworzec. Kanciasty, ciężki, wbity w ziemię, jakby jebnął z cholera wie jakiej wysokości), piosenki rockowe (skurwysyny, Areczka Gdańsk to
kurwa, pizda, świnia, Panowie, spierdalamy!, Ja pierdolę!!!, dupnęli nas, frajerów, leję na trepanację, kurde mole), wypowiedzi rockmenów mówiących
o zajebistych sytuacjach, wpierdoleniu [kogoś] w klatkę (tj. ujęciu w schemat),
wpierdoleniu się w ślepy zaułek (kryzysie twórczym), pierdzeniu (o głosach
krytyki). Wyjątkowo użyje ich publicysta (palancka wojna zespołów). Inne
redakcje ich unikają, stosując nawet cenzurę (nie uwierzę, aby wypowiadający się w „Jestem” były członek Totartu w rzeczywistości ani raz nie zaklął).
Nie klną i bohaterowie fikcyjni (w tzw. fotostory „Bravo” można najwyżej napotkać gówniarza czy wredną świnię). Podobnie tylko realistycznym uwiary-
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godnieniem mogą być w „Bravo”, pismach Marquarda i „Machinie” (bo inne
omawiane w ogóle unikają żargonów) słowa i wyrażenia charakterystyczne
dla nisko społecznie notowanych przejawów aktywności subkultur (zwłaszcza
niemuzycznych) – np. przejawów związanych z agresją, przestępstwem, typu:
mętownia, psy, gestapo (policja), suki, lodówy (auta policyjne), młyn (sektor na
trybunach stadionu), sprzęt (narzędzia do walki), chuliganka Widzewa, skitrać (schować), wjechać [komuś] na chatę (napaść kogoś w jego mieszkaniu),
ustawić się na [kogoś] (zaczaić się w zasadzce), mieć [z kimś] kosę (być czyimś
wrogiem), jest git, zadyma, zabór (zabranie wbrew woli) zwinięcie (jw.), chyba
że powszechniej weszły w zakres leksyki młodzieżowej. Śmielsza będzie znów
„Machina”, gdzie napotkać można np. szemrany, obciach, menelski, podpucha
i to w ciekawych kontekstach (menelska literatura rozrywkowa).
Język młodzieżowych subkultur muzycznych (reprezentowany przez znane słowa) bywa przez reporterów czy recenzentów używany, gdy mowa o muzyce, której sympatycy subkultur słuchają, więc tekst może być przez nich
czytany. O muzykowaniu subkultury straight edge narrator pisze zatem: czterej kumple łoją na instrumentach jak opętani, doprowadzając publiczność do
szaleństwa surowym, hardcore’owym brzemieniem: fani pogują w amoku. Gdy
pisze się o techno, pojawiają się: technoimprezka, techno-fan, wskoczyć w bity
(w rytm), technobity (‘utwory techno’), dawka czystego electro, dawka ostrego
transu. Jeśli nie liczyć „Drogi” i „Jestem” niezainteresowanych muzyką, spotyka się następujące terminy swoiste dla undergroundowego pisania o muzyce: psychodelia, granie mikstury (lat sześćdziesiątych), garażowa alternatywa,
impreza alternatywna, scena rockowa – w znającej się na rzeczy „Machinie”,
oraz klimatyczny, kop, wersja mix, załoga, publika, kapela, pudełeczko, wibracje, solowy projekt, wokal, składanka, singlowy numer, granie (tu: ‘muzyka’),
dźwięki (jw.), długograj (‘longplay’), formacja, trasa – w pozostałych pismach.
Czasem użyte bez sensu, np. Chłopaki [...] totalnie na żywca, wystąpili w programie (radiowym) [B] – tzn. „na żywo”, a trudno byłoby z playbacku. „Popcorn”, którego redakcja określa się jako Popcornowa załoga – w ogóle stara się
stworzyć wrażenie swojej „subkulturowości”, nie zaniedbując jednak i młodszych miłośników boys- i girlsbandów. Stąd tu i w „Bravo” także: fani, idole,
Spajsety, Spajsetki, spajsmaniacy, królowe hip-hopu, trasy promocyjne, Ostre
Dziewczyny, Bekstrici, muzyczne bomby roku itd.; „Dziewczyna” interesuje się
muzyką umiarkowanie.
Podjęte próby „młodzieżowego mówienia” przede wszystkim jednak polegać będą na wykorzystywaniu słownictwa, którym – przynamniej zdaniem
redakcji – młodzi ludzie posługują się na co dzień, nawet wtedy, gdy nie mówią o muzyce. Prócz omówionych anglicyzmów będą to więc z jednej strony standardowe potocyzmy typu: balanga, ciuchy, facet, frajer, gość (w znaczeniu: ‘mężczyzna’), impreza (‘prywatka’), knajpa, kumpel, kwękanie, laska
(‘dziewczyna’), maruda, mordobicie, panienka (‘dziewczyna’), dochrapać się,
schlać się, ubzdurać sobie, wkręcić się itd., oraz całkowicie utarte frazeologi-
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zmy (sztampy), z drugiej – wyrazy i wyrażenia rzeczywiście niosące piętno
niewiele wnoszącej z punktu widzenia informacji, za to wysoce ekspresywnej39 inwencji językowej wykazywanej przez młodzież.
Zgodnie z pierwszą tendencją język omawianych pism nasycony jest więc
sztampami, utartymi frazeologizmami o konwencjonalnych, niewiele wnoszących do informacyjnej zawartości tekstu znaczeniach. Są one tu tak cenione, że zdarza się dziennikarzom poświęcać dla nich logikę zdania, jeśli
piszą np.: Po kilku dniach Kasia spotkała się wreszcie z długo wyczekiwanymi znajomymi z Polski – spędzili razem dwa wspaniałe dni [B] (jeśli czekała
kilka dni, to nie tak długo), albo opisanej sytuacji (Napastnicy katują Gila
do nieprzytomności [B] – dla autora fotostory, jeśli już „katować” to „do
nieprzytomności”, mimo że wzmiankowany Gil głośno krzyczy o pomoc).
Ich funkcją ma zdaje się być uwiarygodnianie sposobu mówienia bohatera
reportaży (jako potocznego). Zdarza się to np. w niestosującym na ogół stylizacji środowiskowej „Jestem”, użycie sztamp stwarza tam nawet coś w rodzaju mowy pozornie zależnej (Ale to nie koniec eksperymentowania. Justyna
chciałaby jeszcze spróbować swych sił na teatralnych deskach) lub niezależnej
(Nie ma mowy o tym, bym dał się ponieść chwilowym emocjom, zapomniał).
Zwłaszcza w czasopismach Bauera i Marquarda można mówić o swoistej retoryce sztamp, używaniu w celach perswazyjnych i zdobniczych tego, czego
zazwyczaj piszący pragną unikać.
Przede wszystkim mogą one tworzyć sekwencje, występując w sąsiedztwie
po dwie (aby zyskać na czasie i wymyślić jakiś awaryjny plan, powiedz, że...;
Głowa do góry! Ta gra jest już skończona [D]), po trzy (Dalsza gra na dwa
fronty może kogoś skrzywdzić. W tym miesiącu musisz postawić wszystko na
jedną kartę. Nie masz innego wyboru [P]), lub po cztery (Masz złe przeczucia i boisz się, że nic z tego nie wyjdzie, tak naprawdę nie jesteś zdecydowana
do końca, czy robisz dobrze [B]. Siedząc w domu i wyglądając przez okno, nic
nie zdziałacie, a wszystko, co dobre, przeleci wam koło nosa. Ja wykorzystałam swoją szansę [D]). Sensy sztamp w sekwencji mogą z siebie wynikać
(Potem jakby osiedli na laurach i zrobili sobie przerwę [P]) lub się dublować
(pozostanie zimny jak ryba i nieczuły jak głaz [D]) – co wskazuje na używanie ich jako swoistego ornamentu. Ma to jednak i swoją wartość perswazyjną: sztampy można łatwo zapamiętać i bezrefleksyjnie powtarzać, co z kolei
wpływa na łatwe przyswajanie treści, do zapisu których owych sztamp użyto.
Użycie sztamp w dialogach jest z kolei niebyt chyba skutecznym, ale używanym środkiem uwiarygodnienia bohaterów – przynajmniej w oczach
czytelników zupełnie niezaznajomionych z artystyczną literaturą. Przykładem takie rozmowy bohaterów „fotostory”: Byłam wściekła. Teraz wszystko
jest ok! / Kochać potrafię tylko ciebie! / Wzruszeni dają sobie buzi. / Tak
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Na cechę tę niejednokrotnie zwracano uwagę, np. w pracy Haliny Zgółkowej (1999).
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bardzo cię kocham! / Teraz będziemy zawsze razem! [B] lub: – Już nie będzie
źle. Najważniejsze, że się kochamy! /– Co by się nie działo, będę zawsze przy
tobie! [D].
Obok sztamp obecnych na co dzień w języku czasopisma wykorzystują
także reklamowe slogany. Przykładem może być następująca przeróbka sloganu coca-coli: Dobre buty, to jest to! [D], szamponów i proszków – Klasyka
i nowoczesność w jednym; Podkład, korektor i puder w jednym! [D], pasty
do zębów – Nadchodzi wielki powrót przygaszonych, ciemnych i złamanych
barw! [D], odżywek do włosów – Lokom wypowiadam wojnę [J], środków
leczniczych – uzdrawiająca moc słonych akwenów [J]. Wykorzystują je jednak (być może z pogwałceniem praw autorskich!?) do reklamy lub kryptoreklamy innych produktów. Oczywiście redakcje stać i na własne slogany reklamowe, np. „Dziewczyny” (Odlotowa bez dwóch zdań!).
d) Stylizacja na język młodzieży
Druga, przeciwstawna tendencja sprawia, że w ramach stylizacji, o której
mowa, napotykamy w omawianych pismach przede wszystkim obrazowe
frazeologizmy. Często więc przeczytamy, że w kogoś trafił piorun (‘zakochał
się’), film mu się urwał lub zwaliło go z nóg (‘zdziwił się’), napotkamy polecenia typu: morda w kubeł! lub zapewnienia – wszystko jest pod kontrolą, Wynotowałem też zwroty: być na czasie, być singlem (‘bez partnera’), być solo! (jw.),
dać kopa (tyle co „dać czadu”), dać z siebie wszystko, drążyć temat, mieć coś do
kogoś, mieć miękkie nogi (‘bać się’), mieć ostre spięcie (‘pokłócić się z kimś’),
mieć przechlapane, ruszać w miasto (tzn. „do znajomych”), spuścić [komuś]
łomot! (‘zbić kogoś’), wisieć na telefonie (‘ciągle telefonować’), wylewać wiadra łez, wyrwać dziewczynę (tu: ‘odbić dziewczynę’), zalać pałę, zarabiać na
drzwi (‘od ilości słuchaczy’); wyrażenia: bicie piany (‘rozmowa, mówienie
o niczym’), chłopcy z ferajny, gołe zdjęcie (‘pornografia’), odrobina szaleństwa, pierwszy raz (tu: ‘inicjacja seksualna’), taśma życia (‘papier toaletowy’).
Większość z nich jest jednak znanych, z rzadka (a pół przykładów pochodzi
z „Machiny”) trafią się te o stabilizującym się dopiero znaczeniu (Podczas
pracy trochę iskrzyło między nami lub W tej kwestii między nami zaiskrzyło
oznacza spór, a Już wówczas coś między nimi zaiskrzyło – narodziny uczuć;
mieć haj – to ‘być podnieconym, być w humorze’, a jechać na haju – ‘okres
życiowego powodzenia’), formalnie zmodyfikowane (szczęki poopadały im
aż do ziemi – tj. ‘zdziwili się’), będące frazeologicznymi neosemantyzmami właściwie mającymi inne znaczenia (krótka piłka – tutaj: ‘prosta sprawa’,
ścieżka zdrowia – ‘bicie przez szereg policjantów’, te sprawy – to tyle co ‘itd.’)
bądź występujące w nietypowym kontekście (wejść w butach do Internetu).
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Młodzi ludzie od dawna już wiedzą, że inwencją wykazać się można,
tworząc nowe wyrazy (które zatem znalazły się na łamach). Po pierwsze, za
pomocą standardowych językowych procedur: sufiksami (kibicowy, kultowość, czarnowidztwo, balować, imprezować, imprezowicz, chuliganka, twardziel, przystojniak, smutas, sznurowańce (buty sznurowane), nowofalowiec,
discopolowiec, szalikowiec), prefiksami (odstresować się, ukulturalnić się), na
sposób mieszany (spanikować), co najbardziej przekonujące rezultaty daje,
gdy podstawami są wyrazy i wyrażenia już ekspresywne, jak w wypadku neologizmów: tumiwisista – od „tu mi wisi”, żarówiasty kolor (jaskrawy) – od
„żarówa”, jajcara – od „jaja” (wygłupy), maksymalny szajbus – od „szajby”,
lasek – od „laska” (dziewczyna), ściemniactwo (‘dezorientowanie, kłamstwo’)
– „ściemniać”, zglanować (skopać) – „glan”, gandżowa idejka (‘fantazyjna,
taka, jakby powstała w oszołomieniu’) – od „gandzi” (marihuany), zlewny (śmieszny) – od „lać z czegoś” (‘śmiać się’), pałowanie, spałować od policyjnej „pały”, kibolski – od „kibol” (‘kibic-szalikowiec’). Siedem ostatnich
przykładów znów pochodzi z „Machiny”. Po drugie – dokonując tylko dla
efektu (albo z minimalną zmianą znaczenia) wymian morfemów (podłamany
zamiast „załamany”, wykręcone ciuchy zamiast „pokręcone” (‘dziwne’ itd.).
Można też dokonywać operacji słowotwórczych na zapożyczeniach (sojowy
burger od „hamburgera”, zostać wylukanym (zauważonym, wypatrzonym) od
spolszczonego, angielskiego „to look”).
Podobną metodą są czysto formalne zmiany paradygmatów fleksyjnych.
Można np. odmieniać to, co (w ramach utartego frazeologizmu) nieodmienne (mieć farta, łapać stopa), zmieniać paradygmat na męskoosobowy (Chłopaki nie mieli czasu – praktyka częsta w „Bravo”).
Odmienną – wprowadzanie neosemantyzmów. W omawianych czasopismach można ich znaleźć sporo – przytaczam wybór: zareagować alergicznie
(tyle co ‘ostro’), branie (‘zażywanie – zwłaszcza narkotyków’), buzować (‘być
w rozkwicie’ – tu o muzyce), kasa (‘pieniądze’), kłopoty egzystencjalne (‘kłopoty pieniężne’), góral (‘rower górski’), gwiazdozbiór (‘grupa gwiazd muzycznych’), idol (‘znany artysta’), krążek (‘płyta z muzyką’), wylądować w studiu
(‘znaleźć się’ tam), nawijać po polsku (‘mówić po polsku’), obstawiać miejscówki (‘zamawiać’ je), odstawiony (‘wystrojony’), odlecieć (‘stracić kontakt’),
pokopany (‘głupi’), pogięło cię (‘zgłupiałeś’), pogubić się (‘stracić sens życia’),
przypalać (‘palić – zwykle marihuanę’), pakowanie (‘zażywanie narkotyków’),
spalać się dla idei (‘poświęcać się’), spięcie (‘kłótnia’), stukać (‘uczyć się’), ścieżka (‘strużka kokainy’), trafić bilet albo inny bajer (‘wygrać, dostać’), wywlekać
(zamiast „wyciągać z domu”), zaliczyć wystawy (‘odwiedzić wystawy’), zaliczyć pałą! (‘dostać pałką’).
W trosce o ekspresję młodzież wykorzystuje szeroko także te grupy wyrazów, które same z siebie są ekspresywne. Redakcje to też podpatrzyły, stąd
w tekstach liczne zdrobnienia (ciałko, fotka, idejka, jedzonko, koleś, mięsko,
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mężulek-zabijaka, serduszka, strawka, mini-płytka, przyjaciółeczka, temaciki
maturalne, staruszkowie – ‘rodzice’, teścik, warzywko, witaminki, w porząsiu,
zwierzaczki i pogardliwy zboczek), zgrubienia (spadówa!, gościówa, chamówa
– ‘chamstwo’, gały – ‘oczy’, fota, klata – ‘klatka piersiowa’, piącha, kumpela,
szczęściara, kibol, pornol, hicior, zadyma) i bardzo potocznie brzmiące derywaty wsteczne: nasze typy, typ na listę, nasz typ, świr, glan, ubaw, absolutny klasyk, klasyk kinowego horroru, metal, bajer, pełne spoko. Interesującymi
przykładami są typ i klasyk (te klasyki). Utworzono je od „typować” (na listę
przebojów) i „klasyczny”, a oznaczają: ‘to co typujemy’ i ‘to co jest klasyczne’.
Mimo starań naśladowanie niezwykle różnorodnego, zmiennego, ekspresywnego języka młodzieży nie wszystkim redakcjom jednakowo się udaje.
Dla podróbki doskonałej potrzebne byłoby nie tyle nagromadzenie „masy
krytycznej” młodzieżowo-potocznej leksyki, ile raczej prowadzenie polityki językowej zakładającej pozostawienie autorom takiej językowej swobody,
jaką ma młodzież. I dlatego stosunkowo najwięcej ciekawych przykładów
słownictwa znajduje się „Machinie”. Jednak, jeśli nie liczyć zainteresowanego
najwyżej pospolitszymi potocyzmami „Jestem” i ascetycznej językowo „Drogi”, redakcje pozostałych czasopism nie mogły wybrać tego rozwiązania –
groziłoby pojawieniem się wyrazów niezrozumiałych lub wywołujących protesty. Wybrano drogę inną – nieustanne powtarzanie wyrazów40 uznanych
za modne i młodzieżowe: czad, luz, odlot, kręcić, super, totalny i wyrazów
tworzących z nimi rodziny.
Czad – oznacza tu ‘muzykę’ i ‘pozytywny a ekscytujący stan rzeczy’; czadowy (rzadziej: czaderski) – mniej więcej tyle co ‘fajny’ lub ‘oryginalny, undergroundowy’ (czadowy życiorys pisarza [M]); dać czadu – ‘grać’ lub ‘się
wygłupiać’. Luz – to ‘swobodny i zabawowy nastrój’; dać na luz, wrzucić luz,
wyluzować – ‘dać sobie spokój’. Odlot (Odlot!, odlotowo, odlotowy) – zasadniczo oznacza stan narkotycznego oszołomienia, ale tu prawie zawsze tyle
co ‘wspaniale’ (‘coś wspaniałego!, wspaniały’). Najczęściej spotykane: kręcić
kogoś i zakręcony (pokręcony, wykręcony) – to ‘interesować, ekscytować kogoś’ i (pozytywnie) ‘zwariowany, dziwaczny’. Jazda i jazda na maksa – to ‘coś
wspaniałego i sensacyjnego’, ‘Wspaniale!’; odjazdowy, odjechany to raczej
‘zwariowany, niesamowity’. Wyraz super – będący samodzielnym wykrzyknikiem, pełniący funkcje przymiotnika, przysłówka lub pierwszego członu złożenia jest znakiem najwyższej akceptacji, przy czym „super” może być w tej
prasie wszystko (Super!, było super, Gil jest super, super jest ten numer!, super,
że u was wszystko się tak dobrze układa, uznać za super-hiper, superagent,
super boysband, superczadowa muzyka, superczasopismo, superdługa sukienka, supergość, superhit, supermodna kolia, super nagroda!, supernowoczesny,
40

Za artykułem Grażyny Majkowskiej i Haliny Satkiewicz można je nazwać słowami-zaklęciami (1999, s. 188). Spora część tych słów ma charakter wartościujący. Por. listę Haliny
Zgółkowej (1999, s. 182).
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superplakat, superobcisłe spodnie, superrozmówca, superseria, superserial, superstrzał, superwygodny, super zakończenie rozmowy, superbuty, superprzebojowa piosenka, superraper, superduet XXI wieku!, super babka, super imprezki,
supernowa przygoda, superwypady z kumplami, super zabawa, pracowało nam
się ze sobą super, super komplet, super poster itd.41). Zdarza się i przymiotnik
superowy. Jako mocne określenie stosowany jest przymiotnik totalny (pojawiają się także wyrazy total, totalnie), oznaczający zjawiska, stany zachodzące
w najwyższym stopniu – ‘całkowity’, ‘w wielkim nasileniu’ (totalnie zakochani), ale też ‘wspaniały’, ‘świetny’.
Wyrazy te tracą (zwłaszcza w „Bravo”, „Popcornie”, „Dziewczynie”) pierwotną ekspresję. Są tam naprawdę nadużywane. Oto frekwencja (tabela 8.4):
Tabela 8.4. Wybrane natręctwa językowe
Tytuł „Bravo”
42 461
Wyraz
wyrazów

„Popcorn”
47 273
wyrazów

„Dziewcz.”
61 075
wyrazów

„Machina”
55 729
wyrazów

Czad

czad,
czadowy,
czadownia
„Czadowych
Świąt!”

dać czadu

czadowy
życiorys
pisarza

Razem: 5

Razem: 1

Razem: 1

wyluzowany, na
luzie, wrzuć
luz, luz-blues
Razem: 4
ale odlot!,
odlotowy

luz-blues

Luz

Odlot

Kręcić
[kogoś]
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czad,
czadowo,
czadowy,
superczadowy, dać
czadu,
czaderski
Razem: 16

luz, dać na luzacki, luz,
luz, luzacki, luzak
wyluzować
się
Razem: 7
odlot,
odlotowy

Razem: 3
odlot!,
odlotowy

Razem: 14

Razem: 9

Razem: 7

kręcić,
zakręcony,
„Zakręcona” (tytuł
piosenki)
Razem: 16

kręcić,
zakręcony,
„Zakręcona” (tytuł
piosenki)
Razem: 6

wykręcony,
pokręcony

Razem: 2

Razem: 1
odlot, odlecieć, odlot
(narkotyczny)
Razem: 3
pokręcony,
zakręcona
epoka,
zakręcony
tytuł
Razem: 3

„Jestem”
50 340
wyrazów

„Droga”
57 529
wyrazów

brak

brak

23

brak

brak

15

brak

brak

33

brak

28

„Zakręcona” (tytuł
piosenki)

RAZEM
314 407
wyrazów

Razem: 1

Podając przykłady, zachowuję oryginalną pisownię, bardzo, jak widać, rozchwianą.
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Jazda

Super

Totalny

jazda,
odjazdowy,
odjechany,
jazda na
maksa!
Razem: 8

odjazdowy,
odjazd!

Razem: 10

Razem: 3

Razem: 2

super,
super!,
superRazem: 39

super,
super!
superRazem: 63

super,
super!
superRazem: 26

super,
superman,
superRazem: 16

totalny

totalny, total, totalnie

totalny,
totalnie

totalny

Razem: 10

Razem: 8

Razem: 4

Razem: 5

odjazdowy

jazda na
maksa,
gitarowa
jazda
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brak

brak

super,
super-

super-

Razem: 16

Razem: 2

brak

23

162

brak

27

Porównanie tych trzech czasopism z „Machiną” wskazuje, że – jak było
i w wypadku anglicyzmów – ciągłe używanie „modnych” wyrazów nie jest
konieczne. Pisząc „młodzieżowo”, można je zastąpić różnorodnością zapożyczeń, ba – nie rezygnując ze stylizacji „młodzieżowej”, można tych słów
unikać („Droga”).
Można nawet wysunąć hipotezę, że „Popcorn”, „Bravo”, „Dziewczyna”
stwarzają obraz języka młodzieży daleki od pierwowzoru. Abstrahując bowiem od zagadnienia, czy rzeczywiście młody człowiek powiedziałby, że coś
jest super-hiper [P], albo Zwykle mnie kręcą twoje odjechane pomysły, ale tym
razem już przeginasz [B], udający język młodzieży sztuczny język „Bravo”
i pism Marquarda musi być właśnie sztuczny i właśnie udawać, skoro pewne
elementy zagęszcza (słowa „modne” i niektóre anglicyzmy), a niektórych –
tych drastycznych – unika. W sytuacji ciągłego powtarzania paru wyrazów
trudno mówić o charakterystycznej dla języka młodzieży kreatywności.
Brakuje też językowego odbicia młodzieńczego buntu i przekory, realizujących się językowo przede wszystkim na terenie stylu, przez ironię, łamanie decorum (mówienie o danych tematach językiem jawnie do nich nie
pasującym i mieszania stylów wysokich i niskich)42. Te zjawiska widoczne
są w „Machinie”. Przykładami mogą być np.: Jestem pisarzem egzystencjalnym: piszę dla pieniędzy, żeby przeżyć (kpina z filozoficznego terminu); „Rubin”, telewizor słynny również ze swych wybuchowych skłonności (zabawowo
wykorzystujący możliwość dosłownego odczytania utartego frazeologizmu
– mówienie o urządzeniu technicznym w języku opisu psychiki); Jedyna
ekstrawagancja w zakresie kompozycji prawdopodobnie zostanie ograniczona
do tego, że rzecz będzie przekładańcem. Lecz spoko! Zakłócenia chronologii,
symultaniczne wątki fabularne czy też przeskoki czasowe będą istnieć – jeśli
wolno tak powiedzieć – w granicach rozsądku (przemieszanie terminologii
42
Naruszanie decorum jest ulubionym chwytem np. punkowo-anarchistycznych zinów
(Kajtoch 1999b, s. 70–72).
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literaturoznawczej z potocyzmami); Zapewne w powieści znajdzie się też sporo
cennych refleksji filozoficznych w rodzaju: „Ależ to życie zapierdala – pomyślał.
Zapierdala nie wiadomo skąd i dokąd i gówno po nim zostaje” (język kultury
wysokiej skontrastowany z wulgaryzmami); historia w swej okrutnej dobroci
(klasyczny oksymoron).
Co ciekawe, młodzieńcza przekora widoczna będzie także w niemodnej,
konserwatywnej i prawicowej „Drodze”, nie tylko tam, gdzie – jak wspomniałem – zderza się język religii z codziennym, ale w drobiazgach, jak np. w nazwaniu sprzątania minimalizowaniem strat czy określeniu nocy przed maturą
jako upojnej.

W stronę zagadnień perswazji
a) Aby przekonać...
W omawianych pismach obecne są dwie strategie perswazyjne. Pierwsza, od
lat znana, polega na próbie przekonania odbiorcy do określonych poglądów,
druga – na zbudowaniu atrakcyjnego wizerunku wszystkiego, o czym traktują łamy. Wyrazistym przykładem pierwszej strategii jest „Droga”, drugiej
– „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna”.
W prawicowej „Drodze” obecna jest więc propaganda tradycyjnie pojęta,
to znaczy polityczna, uprawiana za pomocą repertuaru środków perswazyjnych, od setek lat obecnych w życiu publicznym. Chwyty te są redaktorom
dobrze znane – w tym tygodniku częstokroć publikują księża – więc ludzie
o dużej kulturze retorycznej.
W polemicznych tekstach ma tematy polityczno-światopoglądowe odnajdujemy więc np.: pytania retoryczne ([...] tylko tylu wyborców wzięło udział
w głosowaniu. A pozostali „przespali” wybory. Kto na tym skorzystał?), mającą
wartościujące konotacje metaforykę (Jak wielu z nas znowu zdezerteruje i nie
weźmie udziału w wyborach?), przedstawianie twierdzeń wątpliwych jako
pewnych (Nie od dziś wiadomo, że takie oswojenie z brzydotą, złem i okrucieństwem na ekranie łatwo przenosi się z rzeczywistości wirtualnej do otaczającego świata, a to już stanowi niebezpieczeństwo dla nas wszystkich).
Autorzy „Drogi” potrafią też złośliwie relacjonować poglądy swych
ideowych oponentów. Na przykład – posługując się stylem ironicznym, jak
w następującym fragmencie polemiki: Autor artykułu biadolił oczywiście, że
wszystkiemu winny jest brak zasad „bezpiecznego seksu”, a problemu w ogóle
by nie było, gdyby ludzie używali prezerwatyw. [...] Ponieważ sprawa dotyczyła
obywateli państw, gdzie katolicy stanowią większość, wydumał, że tak naprawdę
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to wszystkiemu winny jest Kościół, szczególnie Papież, który mimo wysiłków
setek podobnych publicystów, uparcie zakazuje stosowania prezerwatyw. [...]
Insynuuje on [tj. autor – W.K.], że katolicy w krajach Ameryki Łacińskiej mają
nie po kolei w głowach. Wbrew głównym zaleceniom szóstego przykazania kopulują, z kim i gdzie popadnie, nie mając rozterek religijnych, ale nie założą
prezerwatyw, bo tego zakazuje im religia. Jeśli szacowny autor znajdzie choć
jedno monstrum, które tak oryginalnie podchodzi do tych spraw, nie wyjdę
z podziwu.
Niekiedy w funkcji ironicznej występują cytaty z przestarzałej, skompromitowanej (ale przedstawianej jako aktualna) frazeologii politycznej przeciwnika (W świecie filmu czy reklamy od dawna panuje pewna prosta zasada. Jeśli
twórca osiągnął artystyczną niemoc (lub zawsze takową posiadał), a mimo to
uparcie chce osiągnąć w danej branży sukces, to wystarczy, że nawet w najbardziej prostacki sposób przyłoży komuś, kogo nie lubią postępowe media, by stał
się wielkim artystą, bohaterem oświeconego świata i męczennikiem walki
o postęp). Publicyści mogą także przedstawiać obce sobie poglądy jako skrajnie prymitywne – na przykład posługując się animizacją (Drugi pogląd, to
wyobrażenie państwa na wzór dojnej krowy, która zawsze, każdemu i w każdej
ilości powinna dać mleko. Karmienie jej jak największą ilością siana (naszymi
podatkami), by później jak najwięcej z niej wydoić, jest istotą lewicowości).
Nie są redakcji obce także takie chwyty perswazyjne, jak wprowadzanie
maskujących istotę rzeczy synekdoch-eufemizmów: podjęcie współpracy
z Amerykanami (zamiast: „służba w wywiadzie amerykańskim” – o działalności płk. Kuklińskiego), agresja Ludowego Wojska Polskiego na Czechosłowację (zamiast: „agresja Polski” – o wydarzeniach 1968 roku). Zdarzają się
presupozycje, np. w artykule o działalności Kazimierza Świtonia na oświęcimskim żwirowisku (przytaczam tylko słowa publicysty):
– Usunięcia krzyża domagają się środowiska żydowskie, z którymi jawnie
sympatyzują polskie kręgi lewackie liberalne – ze zdania wynika, że istnieje i „sympatyzowanie niejawne”, spisek;
– Wokół krzyża stale gromadzili się zdeterminowani ludzie. Żydowskie żądania przybrały na sile w latach 1997–1998. W szerzeniu tendencyjnych
informacji przodowała „Gazeta Wyborcza” – sugeruje się więc, że „Gazeta Wyborcza” jest gazetą żydowską.
– W obronie krzyża odważnie wystąpił Prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp, a także premier RP Jerzy Buzek – wynika z tego, że siły występujące przeciwko są tak potężne, że aż najwyższe władze Kościoła
i RP muszą „zdobywać się na odwagę”.
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b) I aby nie musieć przekonywać...
Pozornie, w porównaniu z „Drogą” repertuar środków perswazyjnych „Bravo”, „Popcornu”, „Dziewczyny”, „Jestem” wydaje się żenująco ubogi. Z klasycznego repertuaru tych środków w głosach dziennikarzy i czytelników
napotkać można zaledwie tryb rozkazujący (Biegnijcie szybko do kina! [B];
Kochajcie podkład! [J]) lub proste zapewnienia o prawdzie (Popcorn jest naprawdę rzetelnym pismem [P]), szczerości (Smuci mnie to bardzo i – powiem
szczerze – nudzi! [D]) i trafności (Drugie danie [...] było po prostu pyszne [B];
Gdy nie pójdę raz w tygodniu do kina, to po prostu źle się czuję [D]; Wybieramy
przecież różne zawody, zmieniają się nasze zainteresowania, jednym słowem
rozwijamy się [J]). Magiczne „po prostu”, mające zaświadczać o nieodpartej celności twierdzenia, nietypowo brzmi zwłaszcza wtedy, gdy poprzedza
wyraz o słabo sprecyzowanej treści: Edele opowiada z dumą: Jest po prostu
czadowo! [B]. Pisma te jednak rzadko sięgają do klasycznego zasobu retorycznego (lub ma on tam charakter tylko zdobniczy), dlatego że preferują
technikę odmienną.
„Jestem” zadowala się w niektórych tekstach jedynie perswazją czysto reklamową, „Machina” pragnie zajmować pozycję obiektywną i niezaangażowaną, w związku z tym uchwycenie perswazyjności jej tekstów jest
w ogóle trudne. „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna” prowadzą natomiast nieintencjonalną, żywiołową, propagandę socjologiczną (Dobek-Ostrowska,
Fras, Ociepka 1997, s. 31), mającą prowadzić do powszechnej akceptacji lansowanego na ich łamach sposobu życia. Ma ta propaganda w gruncie rzeczy
merkantylne cele, bo prowadzi po pierwsze do zwiększenia własnych nakładów, a po drugie – do ukształtowania odpowiedniego popytu na produkty
przemysłu muzycznego, odzieżowego, kosmetycznego (spora część tekstów
ma tu charakter kryptoreklamowy).
Inna zatem jest i strategia. Ambicją redakcji jest wprowadzenie czytających w intensywny, wręcz ekstatyczny dobry nastrój, wywołujący akceptację
nieomal wszystkiego, co wiąże się z głównie poruszanymi tematami (kultura
masowa, obyczajowość). Działania w tym kierunku mają charakter całościowy i dotyczą obrazu świata tu obecnego, ale część z tych działań ma charakter
językowy i głównie obejmuje stosowanie wzbudzającej określone skojarzenia
metaforyki lub – szerzej – leksyki.
Nie chodzi tylko o proste wypaczenie proporcji między tym, co cenione i akceptowalne, a tym, co negatywne, które ma swój językowy wykładnik
np. w nagromadzeniu i różnorodności określeń wysoce pozytywnych dotyczących bohaterów tego świata (absolutny kult, absolutny hit, absolutnie oryginalny, boski film, cool, ekstra, fajny, fajowy, fantastyczny, git, klawy, kultowy,
maksymalny, mega, niesamowity, niezastąpiony, niezwykły, prawdziwa bomba
sezonu, rewelacyjny, seksowny (najseksowniejszy), szalony, szałowy, szampań-
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ski, szok!, triumfalny, top, topowy, totalny, ultrazabawny, wspaniały (najwspanialszy), najfajniejszy w promieniu tysiąca kilometrów, zwariowany), a wyraźnym unikaniu i pomniejszaniu wagi określeń negatywnych (niegrzeczny
Brandon). Chodzi o obecny w metaforach, niezauważalnie sugerowany obraz
praw prezentowanego na łamach (a więc i rzeczywistego) świata. Zgodnie
z konotacjami metafor w świecie tym obowiązują:
– najwyższa waga osób i zjawisk pozytywnie wartościowanych,
– niesłychana intensywność przeżywanych uczuć,
– istnienie konkurencji.
Na tę ostatnią wskazują odniesienia do pojęcia osiągania sukcesu w sporcie (to był strzał w dziesiątkę!), życiu towarzyskim (Królową wieczoru została Madonna), na liście przebojów – tzn. w przemyśle rozrywkowym (niepokonany numer jeden na wszystkich listach techno; jedwabne swetry nie tracą
miejsca na liście przebojów), a w końcu niesprecyzowanej przewagi nad kimś
innym (Dziewczyny górą!).
Zasada druga (niesłychana intensywność przeżywanych uczuć) wyraża się przede wszystkim w konotacjach metaforycznych określeń zachowań
idoli, reakcji młodzieży na nie i współzależności między nimi. Ogólnie odzwierciedla to następujący fragment charakterystyki zespołu Prodigy: Szalony wygląd, dźwięki, wybryki na scenie – wszystko to jest do tego stopnia zwariowane, że można to albo pokochać, albo znienawidzić. Ci, którzy zrozumieli
ich muzykę i przesłanie, są wniebowzięci, zaś ci, którzy tego nie pojęli – drżą
z przerażenia [P] – intensywność przeżyć na scenie wpływa na temperaturę
uczuć wobec sceny i nie tylko.
Dokładniej rzecz ujmując, idole przede wszystkim są szaleni (szaleńcy
z Prodigy, szalona Spajseta, szalona rodzinka (o The Kelly Family), największe
świry muzyki w ogóle, L.O.27 Co nowego w szalonej szkole?), są zwariowani
(Keith wariował na scenie, a Liam poza nią; Chłopaki [...] są totalnie zwariowani zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym; zwariowana [...] zakręcona
Reni Jusis). Cecha ta przenosi się na wszystko, co ich dotyczy (W garderobie jednej ze Spice Girls rozkręca się właśnie szalona impreza), staje się udziałem z nimi obcujących. Tak podczas słuchania muzyki (tłum ogarnia totalne
szaleństwo; koncertowe szaleństwo; publiczność miotała się wraz z zespołem
w dzikim tanecznym uniesieniu), jak i innego typu kontaktów (możecie zabiperować do chłopaków z Just 5. Wyślijcie im najbardziej zwariowane informacje pod słońcem!).
Szaleństwo i „zwariowanie” udziela się samych fanom (jestem zwariowaną 13-latką spod znaku Lwa; muzyczny magazyn tylko dla zwariowanych
nastolatków; jestem szalona i zwariowana), dotyczy ich życia i zajęć (totalnie zwariowana gierka!; Masz ochotę na nową, szaloną fryzurę?). Na przykład bohaterka fotostory z „Dziewczyny” wolałaby zostać dziennikarką i prowadzić szalone życie. Jak zatem owo szaleństwo i „wariowanie” rozumieć?
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Nie na sposób psychiatryczny – ostatnie przykłady świadczą, że chodzi raczej o swobodę w realizacji zamierzeń i zachowanie niepodporządkowujące
się konwenansom (chłopaki wariują po ogrodzie z Angelą i Marią). A więc:
wolność... w sumie konotacje omówionego powyżej motywu sugerują obraz
świata, w którym muzyka jest dla młodzieży surogatem wolności, a muzycy
– jej prorokami.
Jak wypada romantycznym szaleńcom – są również swego rodzaju nauczycielami intensywnego przeżywania uczuć (Reszta piosenek [...] będzie
na pewno niezłym szokiem dla fanów). Sami są wzorem takiej intensywności (zobaczyli go podczas koncertu na scenie i wydał im się totalnym diabłem
[...]; Młodzi małżonkowie zapewniają, że są obłędnie szczęśliwi; Leonardo
DiCaprio: Kocham wszystkie dziewczyny!; chłopcy są już nieźle rozjuszeni),
a młodzież idzie za ich przykładem: dogłębnie kocha (kochasz ponad wszystko Backstreet Boys?; byliśmy w sobie totalnie zakochani; Kocham Kellysów!!!
[...] Kocham ich i zawsze będę kochać; umierające z miłości fanki), śmiało daje
wyraz swojemu niezadowoleniu (fani [...] wysłali setki listów z protestami.
W wielu z nich dawali ujście swojej wściekłości). Również szczerze, z egzaltacją potrafi prosić: Paulino błagam o odpowiedź; Chciałabym Was prosić o to,
byście przysłali mi adres Leonarda DiCaprio. Proszę Was o to z całych sił i myślę, że chyba zlitujecie się nade mną?). Jest więc podwójnie wolna – bo także
od potrzeby udawania.
W świecie „Popcornu”, „Bravo” (z nich pochodzi większość przytaczanych
przykładów) oraz „Dziewczyny” w ogóle wszystko przeżywa się niezwykle
intensywnie. Zdziwieni – są w ostrym szoku, zazdrośnicy urządzają psychiczny terror, z nudów można umrzeć (będzie chciał cię natychmiast ratować od
tej śmiertelnej nudy!), zapominalski cierpi na zanik pamięci, słuchanie muzyki
może zamienić każdy nudny dzień w superową przygodę, a spacer po plaży
staje się szalonym wypadem. Ponadto należy pamiętać o zmysłowości obecnej
w świecie „Dziewczyny”.
Przejdźmy do omówienia pierwszej zasady – najwyższa waga osób i zjawisk pozytywnie wartościowanych. Jakie więc cechy decydują o najwyższej
wadze wielkich świata tej prasy? Konotacje wiążące się z metaforycznymi
określeniami ich atrybutów, cech i czynności wskazują na własności następujące:
1) Potężne wymiary i wielka siła (Nick wali jak szalony; A.J. nosi teraz
ogromne tatuaże na obu rękach; Backstreet Boys [...] dostaniesz tony informacji o nich!);
2) Nadludzka energia i moc (Sammny (27) niczym rakieta mknie do swojego pulpitu DJ’a; Hi Street eksploduje. Dynamika dynamitu; Są niebezpiecznie przystojni, wybuchowi i szalenie profesjonalni [...]. A po ulicach
chodzą naładowani jak dynamit!; Wystrzałowe trio; sala aż kipi);
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3) Kojarzenie się z groźnymi lub wzbudzającymi podziw zjawiskami przyrodniczymi, takimi jak: trzęsienie ziemi (A kiedy tytułowe „Aniołki”
[...] wyruszały tropem przestępców, telewizory aż drżały w posadach!;
Spajsetki trzymają się i nadal trzęsą światem!), burza (Uciekli tak daleko
nie tylko przed [...] nawałnicą wielbicielek; Cleo, Zainam i Yonah idą
jak burza), siły kosmosu (Gdy tylko nasze utwory będą w waszym kraju na dobrych miejscach na listach, zjawimy się z prędkością światła!),
góry (zestaw hitów, które jeszcze nie tak dawno szalały na szczytach listy
„30 ton”);
4) Są groźnymi wojownikami (fani przypuścili na firmę płytową prawdziwy szturm; Chłopcy z Backstreet Boys uderzają!; Na najnowszej płycie
dominują ballady. To przecież najmocniejsza broń Celine; Puffy wykrzykiwał swoje rapowe teksty niczym salwy z karabinu maszynowego; Sportowy atak; Trzecie natarcie „Dziewczyny”; „Dziewczyna 3” nadchodzi!!!;
Dinozaury i Leonardo DiCaprio ruszają do akcji; Cleopatra w akcji;
Kasia Kowalska zawojowała Grecję);
5) Władają dziejami, są niezależni od czasu i przestrzeni („Bajlando” rozbrzmiewała na plażach i dyskotekach całego świata; oto nadchodzi era
CARTOONS!; Wyrok: Przesłuchiwany skazany na wieczne imprezowanie w dyskotekach na Księżycu. Wyrok uprawomocni się w 2015 roku
kosmicznej ery dance!; „Dziewczyno” [...]. Kupuję tylko ciebie i mam
nadzieję, że będziesz istnieć wiecznie);
6) Są piękni i seksualnie atrakcyjni (śliczni chłopcy z BOYZONE; słodki
chłopak spod znaku Skorpiona; młodziutki Adonis; urocza dziewczyna;
Eksplozja seksapilu: Anna, Carisma i Chiaro wprawiają swoje biodra
w ruch; pięciu cudownych chłopaków; Miliony dziewczyn wzdychają na
sam dźwięk jego imienia);
7) Niezwykłe i zasługujące na entuzjazm jest w zasadzie wszystko co robią – istotna jest tu rola wykrzykników (Cleopatra na łyżworolkach!;
To był dopiero występ!; Mel B.: Zamiast białego wina piję mleko!).
Ukazany wyżej wizerunek podmiotu kultury masowej jako olimpijskiego
boga uwalniającego młodzież od znienawidzonych przez nią przymusów nie
jest zapewne skutkiem świadomej polityki koncernów, ale wypadkową działań dziennikarzy oraz językowych i społecznych konwencji. Jest pośrednim
produktem starań o nakład i zysk (lecz i produktem na co dzień weryfikowanym pod względem finansowej skuteczności swego działania). Działa raczej
bez świadomości zainteresowanych – składa się w umyśle czytającego, podobnie jak się to dzieje z wielkimi figurami semantycznymi literackiego dzieła, z tą jednak różnicą, że czytelnik powieści zdaje sobie sprawę z obcowania
ze światem fikcji, a czytelnik czasopisma pragnie się po prostu rozerwać i dowiedzieć czegoś; ponadto elementy wizerunku rozrzucone są na większych
połaciach tekstu i zrazu niezauważalne. Jest też – jako oparty na istotnym
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archetypie – sugestywny i zapewne wpływa43 na postawy zafascynowanej pismami Bauera i Marquarda młodzieży.

Ozdobność i rozrywka
Niełatwo stwierdzić, kiedy trop stylistyczny na pewno nie ma perswazyjnej
funkcji – zawsze w jakimś stopniu ją pełni, zwracając uwagę czytelnika na
swoje otoczenie. Może też poprawiać nastrój odbiorcom (dostarczać rozrywki, rozśmieszać). Wyraźniej służy perswazji, gdy współgra z prezentowanym na łamach obrazem świata. Stąd w zasadzie tylko w nawiązującej do
tradycji undergroundu „Machinie” zdarza się animizacja in minus, naturalistycznie „uzwierzęcająca” kontestowanych nosicieli wartości (wylęgarnia
talentów; wysyp piszących; stado adeptów pióra; tabun naśladowców [Hłaski];
dziki wrzask odzieranych z wpływów i pieniędzy „autorytetów”). Dość dużo
tu oksymoronów (cudownie nietrwałe kamaszki; zidiociali bohaterowie), jak
i wszelkiego typu zestawień kontrastowych – pod względem stosowności
(eleganckie młode damy musiały obowiązkowo wciągać na łydki barwne pofałdowane onuce; autor [...] coraz mniej zaciekawiał jako egzotyczny zwierz [...],
a coraz bardziej jako zawodowy literat; wypociny uniwersyteckich polonistów)
lub emocjonalności (brutalne i obsceniczne historyjki więzienne, więzienny epizodzik) – publicyści wywodzący się z kontestatorskiej tradycji widzą
w świecie niespójności i absurd. „Dziewczyna” i „Popcorn” najwyżej udają
niekiedy stylistyczną kontrkulturowość (Pytania [...] czule połechcą jego ego;
szalenie profesjonalny, hip-piguła, hop-piguła – hybrydy oparte na kontraście
swojskiego potocyzmu z angielską nazwą stylu: hip-hop). Niewykluczone,
że stosunkowo duża ilość spotykanych na łamach omawianych pism synestezji i zbliżonych tropów (zapach totalnego nihilizmu; słodki zapach szaleństwa; barwy wyglądają [...] smaczniej [M]; zatankowanie sporej ilości dobrego nastroju; aksamitna rozkosz w brzuszku; dawka najczulszych, pluszowych
pieszczot; lawendowa pokusa [D]; hity pełne słońca [P]) nie jest bez związku
z modnym dzisiaj postmodernistycznym hedonizmem – styl bywa odbiciem
światopoglądu (choć raczej nieintencjonalnym).
Świadome jest uprawiane przez dziennikarzy zdobnictwo: ma wyróżniać
pismo spośród innych, rozśmieszać, umacniać wiarę w umiejętności piszących, na koniec niewykluczone, że i dostarczać przyjemności estetycznej.
Wyróżniać się rozwiązaniami stylistycznymi pragnie przede wszystkim
„Popcorn”. Jako jedyny specjalizuje się w rymowankach. Rymowane bywają
tytuły (Wymarzone życie kobietki-poetki; Robbie Williams: Fryzura kocura),
43

Por. np. pracę Ewy Bobrowskiej (1998) i podaną tam bibliografię.
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teksty kryptoreklamowe (np. ten zachęcający do korzystania z komercyjnego numeru telefonicznego gwiazdora: Aaron Carter bawi i wzrusza, a przez
telefon tak fajnie gwarzy, że słuchawka w ucho parzy!!!), reklamowe slogany
(Mimo że na dworze jesień i plucha / A wiatr za oknami wieje i dmucha / Otwórz radośnie Mega Stara / Bo u nas słońce świeci od rana; Czy to lato, czy to
zima z Popciem każdy dzień zaczynaj!) i zapowiedzi (L.O.27 – Barszczyk z uszkami na wigilii z fankami!). Zachwyceni fani rewanżują się podobną twórczością: Zakręcona Reni Jusis / Śpiewem swym facetów kusi / Ładna, zgrabna
zwariowana / Ta dziewczyna jest od rana / Renifer – tak zwie ją tato / Więc
z różkami Reni lata / Różki ma na głowie śliczne / Całe ciało dynamiczne...
Drugą specjalnością pisma jest tworzenie metaforycznych określeń wykorzystujących polskie tłumaczenie obcojęzycznych nazw zespołów. Na tej
zasadzie będące w ciąży członkinie Spice Girls zostały ostrymi mamusiami,
The Prodigy – stali się cudownymi narwańcami, Loona – księżycową załogą,
a atletyczny ochroniarz tego zespołu – okrąglutkim jak księżyc w pełni. Metafory można urabiać od brzmienia nazwy (Boom Box to boombowy zespół)
albo treści określanego dzieła (Sukces „Titanica” zalał wszystkich). Z kolei
redakcja „Dziewczyny” uwielbia igrać znaczeniem słowa „dziewczyna” oraz
frazeologizmami i „skrzydlatymi słowami”, w skład których ten wyraz zwykł
wchodzić. Na przykład tytuł Bądź śliczna z „Dziewczyną” wykorzystuje utarte „śliczna dziewczyna”, a stanowiące komentarz do zmiany szaty graficznej
pisma zdanie: Wiadomo, że każda dziewczyna zmienną jest, dlatego i nasza
postanowiła zmienić swój wygląd – początek znanej arii. Na podobne koncepty zdobywają się i inne redakcje – np. „Machina”, tworząc tytuł, wykorzystała
dosłowne znaczenie nazwiska bohatera artykułu, Stephena Kinga: Strach is
King.
Opisane „znaki rozpoznawcze” dostarczają też rozrywki, jak wszystko,
co „nie jest na miejscu”, więc zaskakuje – ale równocześnie nie jest niebezpieczne (tzn. w dziedzinie języka – nie niszczy spójności wywodu). Element
rozrywkowy musi więc być dwuznaczny. Jednym swym znaczeniem sprawiać
niespodziankę, drugim – nie. Na tej zasadzie zaskakiwać może np. eufemizm,
ale tylko wtedy gdy jest równocześnie ironiczny: kraina pełna była wtedy
smoków i innych nie zawsze przyjaznych stworzeń [B], Pokaźny arsenał broni
pomoże zdystansować konkurencję [P]. Nie widzę natomiast nic atrakcyjnego
w zwykłym eufemizmie użytym np. z obyczajowych względów (mieć problem
alkoholowy [D], pracownica agencji towarzyskiej [M]).
Ze względu na tę atrakcyjną dwuznaczność redakcja „Popcornu” z upodobaniem używa ploke (powtórzenie wyrazu – ale w innych znaczeniach:
Zanim zaczną rodzić dzieci, muszą jeszcze urodzić nową płytę; Nowy zespół
[...] proponuje Wam dzisiaj nie całkiem normalną zabawę, dlatego że sam nie
jest całkiem normalny!) bądź chwytów zbliżonych (Łamią wszelkie konwenanse i kobiece serca; były to dni bardzo burzliwe. Zarówno jeśli chodzi o wa-
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runki meteorologiczne, jak i o atmosferę w grupie). Pożądanymi chwytami są
też inne jeszcze powtórzenia wyrazów skojarzone ze zmianą ich znaczeń lub
znaczeniowych odcieni (diafora: obrazy o ludziach i dla ludzi [M], antymetabola: Lepszy okropny koniec niż okropność bez końca [D]).
Przyjemnie zaskakujące może być też napotykane w „Machinie” niespodziewane nadanie nowego – ale przecież zasadniczo możliwego – znaczenia
utartemu wyrażeniu (jak w cytowanym już przykładzie „Rubin” [...] Telewizor słynny również ze swych wybuchowych skłonności), terminowi (mikrokomputer wydawał się niepełnosprawny), a nawet stworzonemu ad hoc skrótowi
(3xT – Totalna Toporna Tandeta). W umyśle odbiorcy wciąż (choćby na zasadzie skojarzenia) pozostaje znaczenie pierwotne lub bardziej prawdopodobne – a więc dwuznaczność jednak i tu istnieje.
Jeszcze jednym sposobem jej zachowania jest momentalne odsłonięcie
konwencjonalności utartego frazeologizmu połączone z chwilowym i niecałkowitym powrotem do jego znaczenia dosłownego, z którym mamy do czynienia w momencie nietypowego, paradoksalnego użycia. Oto dwa przykłady z „Dziewczyny”: Dla ładnych butów warto stracić głowę (stracić głowę, to
znaczy ‘zaszaleć, kupić je drogo’, ale przecież zestawienie uświadomiło i fakt,
że nogi i głowa stanowią przeciwstawne elementy ciała, a więc jakoś zwróciło uwagę na fizyczną możliwość „utraty głowy”); Flirt związany jest często
z ruchem na świeżym powietrzu, bowiem trzeba w znoju uganiać się za różnymi obiektami. To z pewnością wzmocni mięśnie nóg, ale może osłabić serce
(albo je wręcz złamać) (zestawienie „wzmocnienia mięśni nóg” ze „złamanym
sercem” też każe ten frazeologizm przez moment rozumieć – i w zgodzie ze
znaczeniem słownikowym, i dosłownie). Podobnie skonstruowano reklamowy slogan z „Jestem”: Ona chudnie w oczach – o coraz cieńszych podpaskach.
Umieszczenie frazeologizmu w nietypowym kontekście wywołuje również skojarzenia z wyrażeniami różnorako pokrewnymi: płyta dla grzecznych
i niegrzecznych dziewczynek [D] – tu „niegrzeczność” zarazem w znaczeniu
„złego wychowania” i negatywnego społecznego statusu, analogicznie do
treści angielskiego „bad boys”; Spodnie w panterkę, puchowa kurtka, solidne
buty. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że jesteś „twardą sztuką” [D] – tu „twarda sztuka”, czyli „trudna do poderwania” została skojarzona z wizerunkiem
wojskowego „twardziela”. Podobną semantyczną zasadę przywołuje zdanie
z „Machiny”: Już „od wczoraj” potrzebne są zmiany w sposobie myślenia o tym,
czym właściwie jest wykształcenie. Krwi nikt pewnie nie będzie rozlewał, ale
wylany zostanie ocean zatrutego atramentu i krokodylich łez.
To samo co z frazeologizmami można robić z poszczególnymi wyrazami.
Na przykład układając je w figury i powtórzenia oparte na współbrzmieniu:
poliptoton (Hi Street eksploduje: Dynamika dynamitu [P]), aliterację (Płyta
[...] może bardziej pastelowa, bardziej popowa, ale z pewnością równie przebojowa [P]), paronomazję (Obiadek: suszy ich na ulubione sushi [P]). „Eksplo-
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zja” będzie oznaczać wtedy i wybuch, i grę; „pastelowość” stanie się pokrewna
„popowości” i „przebojowości”, a „suszyć” będzie określać i kaca (pragnienie), i głód.
W tym miejscu znowu można zadać sobie pytanie, czy ta dominująca
w stylu pism młodzieżowych wszechogarniająca dążność do dostarczania
rozrywki44 poprzez igranie skojarzeniami, znaczeniami, eksponowanie wieloznaczności, niestałości sensów też nie ma szerszego, światopoglądowego
znaczenia, zwłaszcza że od tak rozumianej językowej zabawy zasadniczo
wolna jest preferująca wartości katolickie „Droga”, a prawie (bo nie w tym,
co dotyczy metafor przydatnych przy reklamie kosmetyków) wolne „Jestem”
– także ceniące wartości dość konserwatywne, takie jak rodzina, kariera zawodowa, status życiowy.
Jest wszelako taka cecha stylu, która jest wspólna dla wszystkich omawianych czasopism: dążność do ozdobności – trudno wytłumaczalna, bo
sprzeczna przecież z dziennikarskim profesjonalizmem.
Chodzi mi głównie o wszechogarniający duch pleonazmu. Wyraża się on
nie tylko w używaniu tej figury (czasem zgrabnym: Spadnie na ciebie część
obowiązków domowych [...]. Im prędzej się z nimi uporasz, tym prędzej będziesz mieć je za sobą! [P]; plastyka jest obecnie najbardziej zamknięta, elitarna i hermetyczna [M]), ale i przez mnogość powtórzeń – począwszy od
prostego epizeuksis (wasze życie to muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka...
[P]) czy poliptotonu (I cieszę się, że jesteście ciekawe, bo ciekawi żyją pełniej
i mądrzej; warto pokochać swoje piegi, bo piegi są śliczne [D]), na bardziej
skomplikowanych skończywszy. Mówiąc inaczej, powtarza się nie tylko jeden, konkretny wyraz, ale po trzy lub cztery razy może się powtarzać (za
każdym razem przynosząc podobną treść) prawie każda cząstka zdania wyrażana rzeczownikiem lub przymiotnikiem: podmiot (Wnikliwe są satyryczne teksty Dana Abnormala i wnikliwie konsekwentne muzyczne eksperymenty
nawiązania, pastisze, grepsy [M]), przydawka (bardzo gwałtowne, intensywne i mocne pieszczoty [B]; Ciemna, duszna, gwałtowna literatura [M]; Zgranie [...] najlepiej widać właśnie w sytuacjach najtrudniejszych, nietypowych,
nieoczekiwanych [D]; jesteś normalnym, fajnym, wrażliwym i wartościowym
człowiekiem [P]), orzecznik (słyszę w domu, że jestem najgorsza, najbrzydsza,
najgłupsza [P]; Są niebezpiecznie przystojni, wybuchowi i szalenie profesjonalni), dopełnienie (człowiek wyraża miłość, przywiązanie, bliskość i radość bycia
z drugą istotą [J]), a nawet całe zdania cząstkowe w zdaniu złożonym (przechodzisz też coś w rodzaju depresji. Wtedy świat widzi się w czarnych kolorach,
najbliżsi zamieniają się we wrogów, a nawet najdrobniejsza przeszkoda urasta
do niebotycznych rozmiarów [P]). Podobieństwo treści cząstek powtarzanych
polega na bliskoznaczności sensu stricto, inkluzywności lub gradacji sensów.
44
Jak zauważył Andrzej Magdoń, „duch zabawy” w ostatnich latach właściwy jest dla
znacznej części polskiej prasy (Magdoń 1995).
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Niekiedy zdarza się prawdziwe wirtuozerstwo: To właśnie oni wnieśli nieco
ekspresji, humoru i groteski w smutną, mroczną i metafizyczną sztukę twórców
kościelnych i opozycyjnych [M] – powtórzenie wg wzoru: 3+3+2 z odwróconą
gradacją w pierwszej, a właściwą – w drugiej trójce.
W omawianych czasopismach – uogólniając – zaznacza się skłonność do
ozdobnej składni (Taki mały krzyż przy polnej drodze [...]. Powiedziałbyś, że
zbyt prosty, skromny, by świętości być znakiem [Dr]; Na wyspie występuje kilkanaście odmian cyprysów i ogromnie dużo drzew oliwkowych, i te kolorowe
kwiaty... zupełnie jak w raju [B]). Obecne są oczywiście i leksykalne środki
stylistyczne, począwszy do stałych (chłopiec waszych marzeń, słodki chłopak
[D]), zdobniczych (powłóczyste spojrzenie, promienny uśmiech [D]) czy złożonych (złotomiodowy brąz [J]) epitetów, a na rozwiniętych metaforach skończywszy. Najpopularniejsze są wszelkiego typu ożywienia (GRZECH – czyli
zło, jest bardzo przebiegły. Czasami ukrywa się pod postacią tzw. mniejszego
zła lub po prostu dobra. Nie zawsze jest czarny, często przebiera się za szarość, dlatego tak łatwo wpaść w jego sidła. Stara się, żeby granica między nim
a dobrem była niezauważalna [Dr]), ale zdarzają się hiperbolizacje (Runął
już mit, który od wielu lat towarzyszył podkładowi, że zatyka pory skóry [J]),
synekdochy, metonimie i inne, niekiedy w całkiem złym guście (mężczyźni
są „biedni”, bo zawsze muszą, gdyż ich ciała rozrywane są gejzerami pożądań
[J]) – metaforyką dokładniej zajęliśmy się wyżej.
Wszystko to sprawia, że język omawianych pism – poza tym, że pragnie
im nadać światowy (lub swojski) charakter, że z mniejszym lub większym powodzeniem pragnie je zbliżać do swego czytelnika, że pragnie stać się sprawnym i sugestywnym narzędziem przekazu określonej (lub każdej możliwej)
ideologii oraz dostarczyć rozrywkowego relaksu – jest też po prostu pstry.

9. Fan i idol w „Bravo”
– o pewnych wzorcach zachowań

Dwutygodnik „Bravo” (polska wersja czasopisma niemieckiego) wydawany jest od 1991 roku przez koncern H. Bauera, pod koniec dekady osiągał
nakład 700 tys. egzemplarzy (20% zwrotów) (Dziki, Chorązki, Maczuga,
Płaneta 1998). Zatem pokaźna liczba młodych czytelników45 zdążyła się już
zapoznać i nadal się zapoznaje z wzorami osobowymi prezentowanymi na
jego łamach. Jeśli oceniać ich ważność według frekwencji rzeczowników,
przymiotników i aksjologicznie nieobojętnych liczebników najczęściej tu
spotykanych (na próbę ok. 66 000 wyrazów (właściwie słowoform), m.in.:
122 – fan (fanka), 107 – chłopiec (chłopak), 102 – dziewczyna, 77 – pierwszy, 69 – dom, 64 – nowy, 58 – zespół [muzyczny], 55 – płyta, 50 – piosenka,
48 – film, 44 – koncert, 39 – singiel, 36 – muzyka, 36 (+1046) – gwiazda (gwiazdor, idol), 35 – przebój, 34 (+2) – hit (hicior), 34 – występ, 32 – wokalista (wokalistka), 30 – nowość, 29 – szkoła, 26 (+9) – koleżanka (kolega), 28 – ojciec
(tato), 21 – mama, 20 – mężczyzna), młody człowiek dowie się z tego pisma
jak – zdaniem redakcji – należy się zachowywać w szkole, w domu, wśród rówieśników, na czym polega bycie chłopcem i dziewczyną, ale przede wszystkim jakie są wzorce bycia odbiorcą przemysłu muzycznego (lub filmowego),
jak naprawdę być fanem.
Jeśli ograniczyć się do spraw związanych z muzyką (bo można być wielką fanką dobranocek, jak w dzieciństwie Natalia Kukulska, fanką futbolu czy
fanem-chuliganem – tj. kibicem piłkarskim pewnego typu), słowo fan ma
dwie znaczeniowe odmiany. Po pierwsze oznacza miłośnika muzyki danego
gatunku (fani elektronicznych rytmów; fani hip hopu; fani ostrego grania), po
drugie – uczestnika zbiorowości dwojakiego rodzaju; rzadziej – jednej z subkultur młodzieżowych (,,Straight Edge to filozofia życiowa, a nie jakaś przejściowa moda”, oświadcza jeden z przybyłych na koncert młodych fanów; do
Warszawy zawitał jeden z najpopularniejszych punkowych zespołów ostatnich
45

Według redakcji „Bravo” przeznaczone jest dla dwóch grup czytelników: w wieku
11–14 i 15–19 lat (Prewęcka 1999).
46
Cyfra w nawiasie oznacza frekwencję leksemu lub leksemów podanych w nawiasie po
leksemie zasadniczym.
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lat, The Offspring. [...] Dwa i pół tysiąca fanów przyjechało z całej Polski zobaczyć swoich idoli), częściej – grupy swoiście „kibicującej” danemu artyście
lub zespołowi (Jestem fanką Marilyn Manson i grupy Oasis; List fana zespołu
O.N.A.)47.
Cechy, swoiste zachowania tej grupy (czy raczej lansowanego na łamach
„Bravo” jej wzorca) będą dla nas szczególnie interesujące.
Przede wszystkim jest to zawsze grupa spora: miliony amerykańskich fanów Backstreet Boys; występ w Atlancie przed 3 tys. fanów; chłopcy zagrali
w sumie 50 koncertów, występując przed ponad 8 000 000 zachwyconych fanów;
spora rzesza fanów; tłum fanów. Stopień jej spoistości jest dość niski, aczkolwiek fani powinni dążyć do zacieśnienia wzajemnych kontaktów, nawiązując
(za pośrednictwem „Bravo”) korespondencję, wykorzystując internet oraz
zakładając fankluby (na 66 000 słowoform – fan club (+FC) – 19 (+4)). Istnieją wszelako okazje dla szczególnej mobilizacji: koncert (Na tym koncercie
stawiło się ponad 10 tysięcy fanów), głosowanie na listę przebojów (Wierni
fani Kelly Family zadbali, aby zwariowana rodzinka nie straciła na popularności (16,3% głosów), wszelkie okoliczności niepomyślne, jak np. wiadomość
o niewydaniu nowej płyty (Po ukazaniu się informacji w „Bravo” nasi kochani
fani przypuścili na firmę płytową prawdziwy szturm. Wysłali setki listów z protestami. W wielu z nich dawali ujście swojej wściekłości, w wielu wyrażali swe
ogromne rozczarowanie) czy pobiciu idola48 (Po pobiciu Andrzeja oburzeni
fani pisali nie tylko do naszej redakcji, ale również do jego domu) – nawiasem
mówiąc, w wyjątkowych wypadkach, fani mogą być niebezpieczni ([...] leją
się [...] fani jednej kapeli z fanami innej; Naporu fanów nie wytrzymało kilka
szyb salonu płytowego).
Jako grupa fani mają okazję zaistnieć także w okolicznościach pomyślnych: gdy ukaże się płyta ulubieńców i będzie można ją kupić (Wiadomość,
która z pewnością ucieszy fanów: w marcu ukaże się najnowszy krążek „666”;
Luty będzie szczęśliwym miesiącem dla fanów grupy Turbo. Oto bowiem ukaże
się kompaktowa edycja klasycznej płyty „Kawaleria szatana”), powstanie nowa
piosenka (polscy fani jako jedni z pierwszych w Europie mogli poznać piosenki
z najnowszego albumu Kelly Family), ale szczególnym wydarzeniem jest koncert: wymarzonym, długo wyczekiwanym (Nareszcie polscy fani będą mogli
obejrzeć na żywo The Kelly Family. [...] No i doczekaliśmy się! Kellysi zawitają
po długiej przerwie do Polski), którego ziszczenie się wymaga niekiedy od za47
Wszystkie przykłady zaczerpnięto z numerów „Bravo”: 22 (październik 1998), 26 (grudzień 1998), 5 (luty–marzec 1998).
48
W tzw. „fotostory” z numeru „Bravo” 22 (październik 1998) znalazła się scena pobicia
głównego bohatera – Gila, niemieckiego nastolatka – wokalisty grupy Round’n’Round
(w charakterze bohatera „fotostory” występowała osoba autentyczna). Niewiele tygodni
później pobito Andrzeja Lamperta, będącego w podobnym jak Gil wieku wokalistę grupy
Boom Box. Czyżby działanie mediów na rzeczywistość? A może przypadkowa zbieżność?
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interesowanych sporego wysiłku (Polscy fani nie mogli niestety obejrzeć zespołu w Polsce. Większość z nich udała się więc do czeskiej Pragi), ale opłacalnego,
gdyż po koncercie Wszyscy wychodzili z wypiekami na twarzy, ale szczęśliwi
z przeżytej przygody.
Misterium koncertowe – bo inaczej trudno koncert opisywany w „Bravo” nazwać – jest niesłychanie silnym przeżyciem zbiorowym, polegającym
na doznaniu tylko metaforycznie opisywalnych, gwałtownych, zmysłowych
i emocjonalnych (lecz ani nie intelektualnych, ani nie estetycznych) wrażeń.
Mowa m.in. o: zdenerwowaniu (fani ulegli nerwowej atmosferze oczekiwania),
szaleństwie (Wielbicielki szaleją; Gdy odezwały się pierwsze dźwięki ostatniego
hiciora [...] publiczność oszalała), hipnozie (fioletowo-różowe światła oświetlały zahipnotyzowaną publiczność), hipnotycznym transie (Kapela [...] wprawia
fanów w szalony, taneczny trans swoim hipnotycznym brzmieniem), elektryzowaniu (Następny kawałek, równie dynamiczny jak pierwszy, pozytywnie naładował publiczność), wysokiej temperaturze ([...] publiczność [...] reagowała
wspaniale. A do czerwoności rozgrzała ją godzina spędzona z największymi hitami TSA), zachwycie (wprawiając publiczność w zachwyt), ekstazie (publiczność ogarnęła ekstaza), czymś tak miłym, że aż strasznym („Another World”
– tylko utrzymywał niesamowitą atmosferę) i czymś tak wspaniałym, że opisać tego nie sposób (Nie musimy chyba opisywać reakcji dziewczyn na widok
Paddy’ego i Angelo). Zdarza się niekiedy dłuższa charakterystyka zachowań
publiczności: Czterej kumple łoją na instrumentach jak opętani, doprowadzając publiczność do szaleństwa surowym, hardcore’owym brzemieniem: fani pogują w amoku lub skaczą ze sceny prosto w tłum. Jazda na maksa!
Wrażenia owe łączą się z odczuciem kontaktu z idolem przez współuczestnictwo w jego poczynaniach (Fani śpiewali razem z Johnem; Loona tańczy bailando z tłumem fanów; Maite nagle zamilkła i pozwoliła śpiewać publiczności), zewnętrzne upodobnienie się do niego (Nie zabrakło także słynnej
szkockiej spódnicy w kratkę Paddy’ego (szkoda, że wokalista nie widział fanki
ubranej dokładnie tak samo jak on)), poddanie jego woli (dwa tysiące fanów
tańczy, wsłuchując się w odlotowe komendy MC Sammy’ego), stanie się bezpośrednim przedmiotem jego działań (Gil pozdrawia fanów; Barby wyszła do
fanów w długiej, aksamitnej sukni; Paddy śpiewał dla polskich fanek).
Ze swojej strony idole bawią swych fanów (urządzają czadową zabawę
koncertową; porywają fanów do zabawy), dają im prezenty (Jest to świąteczny
prezent dla naszych fanów [o płycie]), a zwłaszcza uwielbiają (na koncercie
i nie tylko) ich zaskakiwać (Wykonawcy chcą zaskoczyć fanów zwariowanymi
pomysłami i oryginalnym wyglądem; O tym, że Paddy lubi zaskakiwać publiczność, wiedzą wszyscy. Tym razem ulubieniec dziewczyn miał na głowie zabawną czapeczkę; szykujemy niespodziankę dla naszych fanów), intrygować (Nazwa grupy 666 (liczba szatana) od dawna intryguje wielu fanów), zaciekawiać
(nazwa, która ma jedynie wzbudzać ciekawość publiczności), szokować (Reszta
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piosenek z naszej płyty będzie na pewno niezłym szokiem dla fanów). Wydaje
się także, że istniejąca w czasie występu łączność fana z idolem opierać się
może na erotycznej fascynacji (Oczarowane fanki wsłuchiwały się w piosenkę
[...] śpiewaną przez ich ulubieńca; B. Witched oczarowują angielskich fanów;
Swoim subtelnym, namiętnym głosem fanów uwodzić będzie Kasia Kowalska).
Zbiorowości fanów przysługiwać mogą także pewne inne cechy psychologiczne i etyczne, takie jak wierność i narodowa duma. Świadectwem ich jest
następujący list młodej fanki:
Kocham Kellysów!!!
„Czy jeszcze kochacie Kellysów?” Bez urazy, Redakcjo, ale ten artykuł
w „Bravo” 9 nr 15 obraża wielu fanów Kelly Family. Niesłusznie uważacie, że
czescy fani są lepsi od nas. Opisujecie koncert w Czechach i tak komentujecie to
wydarzenie: „Jak widać, w Czechach entuzjazm jest wielki, jak u nas przed laty.
Na tym koncercie stawiło się ponad 10 tysięcy fanów. [...] Fani śpiewali razem
z Johnem”. W tym artykule stwierdzacie, że czescy fani bardziej kochają Kellysów, a ja uważam, że tak nie jest. Byłam na koncertach KF i moim zdaniem
nasi fani są naprawdę wspaniali, a już na pewno nie są gorsi od Czechów. [...]
Myślę, że każdy człowiek, który kiedyś był fanem KF, a teraz się ich wypiera, jest
tchórzem i boi się sprzeciwić opinii ogółu.
Miał on kontynuację w następnych numerach – Chciałabym nawiązać do
listu Agaty (BRAVO 22), dotyczącego Kelly Family. Zgadzam się z nią, że [...]
polskie fanki są bardzo wierne swoim idolom. Od czterech lat jestem wielbicielką KF, mam 19 lat i wcale się tego nie wstydzę. Chciałabym, aby wszyscy fani
tej rodzinki byli tak odważni jak ja. Kellysom byłoby przykro, gdyby dowiedzieli
się, że mają pseudofanów – zapewniała inna wielbicielka. Również wątek „narodowej dumy” ma przedłużenie w innych tekstach (o stronie internetowej
BSB: Muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to, iż strona, którą zrobiła Polka dla
polskich fanów, powstała w języku angielskim), ale ostatecznie ma mniejsze
znaczenie.
Według wskazań powyższego wzorca (fanów jako zbiorowości) należy
więc głównie chodzić na koncerty, kupować „Bravo” oraz płyty, być z tego
dumnym i czynić to jak najdłużej – sądzę, że merkantylne, reklamowe znaczenie lansowanego modelu jest jasne.
Jeśli natomiast spojrzeć na proponowany wizerunek fana jako jednostki,
należy odnotować, że według redakcji powinien się on nieustannie interesować swoimi idolami. Przede wszystkim zbierać informacje o nich (Angela i Maria są naszymi największymi fankami w Kanadzie. Zbierają wszelkie
wycinki prasowe na nasz temat, a także mają kolekcję wszystkich plakatów
i artykułów umieszczanych w BRAVO) – najlepiej, widać, czerpane z omawianego pisma, poza tym – dążyć do bezpośredniego kontaktu i otrzymania
jakiejś pamiątki, najczęściej autografu (Nawet w Grecji fanki odnalazły Kasię;
Fani rozpoznają swych ulubieńców i proszą ich o autografy. Zakręcona Reni
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jest często zaczepiana przez fanów, którzy koniecznie chcą mieć z nią zdjęcie),
a także – choć bywa to niełatwe – uczestniczyć w życiu prywatnym gwiazdy
(Mel B. Wyszła za mąż za swojego chłopaka Jimmy’ego. Fani oblegali mały kościółek w miejscowości Little Marlow już na dzień przed tym niezwykłym wydarzeniem. Niestety, żaden z nich nie został wpuszczony do środka). Kontakty
z idolami pozwalają także na zaspokojenie istotnych potrzeb o charakterze
egzystencjalnym, jak dowodzi ta oto wzruszająca historia: Kilkunastoletnia
dziewczynka nie mogła pójść na koncert Kelly Family o własnych nogach. Przyjechała na wózku inwalidzkim razem z rodzicami. Dla niej, podobnie jak dla
innych fanów, koncert popularnej rodzinki to jednocześnie spełnienie marzeń
i wielkie wydarzenie, którego nie można przegapić). Bywają nawiązywane
także platoniczne więzi miłosne. Przy ich okazji zaobserwować można pewną równorzędność obu partnerów: idola i fana, bo choć proponowany model wzajemnych stosunków zakłada ogromną przewagę pierwszego z nich
(Ze względu na artystę należy mieć szacunek dla jego fanów), to bywa, że i idol
musi się liczyć z fanem.
Owszem, zdawkowo brzmią kwestie „gwiazd” deklarujących zainteresowanie odbiorem swojej nowej płyty (mam nadzieję, że piosenka spodoba się
fanom), bliższym kontaktem z fanami (Cieszymy się, że będziemy mogli pojechać tam (tj. do Disneylandu) z fanami; Marzy o tym, aby osobiście podziękować wszystkim fanom za wsparcie) – w omawianym przypadku chodzi o rzecz
poważniejszą. Temat Czy gwiazdy mogą kochać? stał się głównym wątkiem
jednego z uwzględnionych w badaniach numerów pisma i jest – jak się zdaje
– nader istotny przy budowaniu wizerunku „idola-gwiazdy”. Czyni mianowicie z niego swego rodzaju nadczłowieka, który dla dobra innych musi czegoś
się wyrzec – a jest to obraz zgodny zasadniczo z dobrze znanym młodzieży
szkół średnich romantycznym stereotypem artysty.
Dokładnie, ze strachu, żeby nie zaszokować fanów wiele gwiazd utrzymuje
swoje związki w tajemnicy, niekiedy żąda tego menedżer. Reakcja publiczności dowiadującej się o związku bywa gwałtowana (Gdy okazało się, że Nick
ma stałą dziewczynę, wiele fanek płakało i nie mogło w to uwierzyć; Wiele
fanek BSB zszokowało to i rozczarowało), prawdziwa miłość jednak z reguły
zwycięża (Inne [fanki] znów uznały za przejaw odwagi takt, że przyznał się
do swojego związku. Tylko niektóre życzyły mu szczęścia) i szczęśliwie trwa
(Zakochani trzymali się za rączki, wymieniali czułe spojrzenia i całowali się
przy wszystkich. Fani reagowali przeważnie ze zrozumieniem. [...] Amanda dostawała nawet pozdrowienia i prezenty dla A.J.-a – od fanek BSB!). W tak szanującym problematykę erotyczną czasopiśmie jak „Bravo” (na 66 000 słowoform: miłość – 82, kochać – 59) nie może być bowiem mowy o klęsce miłości
z powodu fanów, których wizerunek wiele wówczas by stracił.
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Dziwi natomiast fakt następujący: tylko z rzadka gwiazdy „Bravo” pragną
się kontaktować ze swoimi miłośnikami przede wszystkim za pomocą swej
sztuki. Do wyjątków należą deklaracje w rodzaju:
Dzień w dzień fani wystawali przed hotelami, w których mieszkałem,
i czegoś ode mnie chcieli. Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka to
udręka. [...] Bravo: Czego właściwie oczekujesz od swoich fanów, skoro nie
chcesz, żeby wystawali przed hotelami? Robbie: Chciałbym, żeby moje piosenki znaczyły dla nich tyle samo, co dla mnie, i żeby spodobał się im mój
album.
albo:
KASA pragnie mieć jak najlepszy kontakt ze swoimi fankami, ale jeżeli
chodzi o jego życie prywatne, to stawia sprawę jasno: „Z fankami lubię mieć
przyjacielskie stosunki, lecz chciałbym, żeby lubiły mnie ze względu na moją
muzykę, teksty i osobowość, a nie dlatego, że się we mnie kochają”.
***
Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w istotnej słabości dwutygodnika jako
pisma muzycznego. By poważnie potraktować problematykę nie muzyków,
a muzyki, i propagować atrakcyjność idoli, wskazując na wartości, z którymi można obcować za ich sprawą – trzeba w ogóle doceniać problematykę
wartości estetycznych i innych. Tego zaś w „Bravo” nie znajdziemy (bo choć
często wspomina się o dziełach, to rzadko – o ich cechach i składowych).
Może o tym świadczyć poniższa analiza statystyczno-semantyczna przykładów słownictwa najczęściej służącego na tych łamach określaniu muzycznych bohaterów, dzieł i zjawisk (a także ich cech charakterystycznych oraz
powiązanych z nimi wartości). Nie wziąłem przy tym pod uwagę typowych
produktów przemysłu muzycznego – stąd brak w zestawieniu wyrazów: płyta
(na 66 000 słowoform – 103), album (70), singiel (47), jako że o ich estetycznych walorach decyduje głównie nagrana na nich muzyka.
Wstępnie słownictwo to podzielić można na dwie grupy: słownictwo tradycyjne, używane powszechnie przy omawianiu zagadnień muzycznych (I),
oraz słownictwo raczej swoiste dla Bravo i innych pism młodzieżowych (II),
a następnie – na dalsze podgrupy wydzielone w zależności od materii, którą
najczęściej określają. Otrzymamy następujący podział:
IA: muzyk i jego cechy: zespół (100 [8]), wokalista/tka (59 [7]), artysta/tka
(33 [7]), mistrz (3), piosenkarz/arka (12 [1]), wykonawca/czyni (20), kompozytor/komponować (7 [7]), talent (6). Razem: (237 [30]);
IB: jego czynności i ich efekty: śpiewać/śpiew (40 [10]), sukces (24 [3]), zagrać/grać/granie (20), kariera (15), głos (3 [2]), szansa (3). Razem: (106 [15]);
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IC: dzieła: koncert (81 [2]), piosenka (80 [14]), występ/występować (61
[1]), muzyka (oraz muzyczny – 23) (56 [13]), przebój/przebojowy (43 [7] –
w tym 37: lista przebojów), utwór (34 [3]), wersja (25 [14]), nagranie (18 [1]),
wykonanie (12), kompozycja (7 [4]), rewelacja (4 [1]). Razem: (444 [60]);
ID: estetycznie ważne elementy i cechy dzieła: rytm/rytmiczny (28 [2] –
w tym 8 razy współtworzy peryfrazę nazwy stylu), brzmienie (16 [8]), dźwięk
(13 [3] – w tym: ścieżka dźwiękowa: 6), styl (6). Razem: (63 [13]);
IE: reakcja i stosunek odbiorców: słuchać (11 [1]). Razem: (11 [1]).
IIA: muzyk i jego cechy: gwiazda/gwiazdor/supergwiazdor/supergwiazda/
megagwiazda (48 [20]), chłopiec/chłopak (36 [19]), kapela (34 [1]), dziewczyna (33 [16]), idol/idolka (20 [1]), kolega (4), koleś (4 [4]), koleżanka (7), kumpel (8 [8]), facet (4 [3]), boysband/band (4 [1]), przystojniak (4 [4]), załoga
(1[1]). Razem: (207 [78]);
IIB: jego czynności i ich efekty: wokal (3 [3]). Razem: (3 [3]);
IIC: dzieła: hit/superhit/megahit/ekstrahit (43 [11]), hicior (7 [7]), kawałek
(41 [19]), trasa (zwykle: trasa koncertowa) (23 [6]), numer (14 [4]), [to] granie (3 [3]), materiał (3), projekt (6). Razem: (140 [50]);
IID: estetycznie ważne elementy i cechy dzieła: klimat/klimatyczny (18 –
w tym 3 razy współtworzy metonimiczną nazwę stylu [7]), nastrój/nastrojowy (4 [4]). Razem (22 [11]);
IIE: reakcja i stosunek odbiorców: zabawa/bawić się (36 [14]), szaleństwo
(7 [7]), jazda/jazda na maksa (2 [2]). Razem (45 [23]).
W sumie:
A I i II (muzyk i jego cechy) – (444 [108]);
B I i II (czynności muzyka i ich efekty) – (109 [18]);
C I i II (dzieła muzyczne) – (584 [110]);
D I i II (estetycznie ważne elementy i cechy dzieła) – (85 [24]);
E I i II (reakcja i stosunek odbiorców) – (56 [24]).
Całość I (słownictwo stosowane powszechnie) – (861 [119]);
Całość II (słownictwo „młodzieżowe”) – (417 [165]).
Ograniczam się więc zasadniczo do rzeczowników i najważniejszych czasowników. Zaznaczam, że obliczona na próbie 66 000 słowoform frekwencja, podana w nawiasach okrągłych, dotyczy tylko wypadków użycia danego
słowa w związku z problematyką muzyków i muzyki (nie interesuje mnie
np. wyraz chłopiec, gdy mowa o każdym nastolatku, lecz gdy oznacza on muzyka), jest ona podana łącznie (tj. bez zróżnicowania na rodzaj i często wraz
z wyrazami pochodnymi). W nawiasach kwadratowych podano liczbę tych
szczególnych wypadków, gdy interesujące nas wyrazy występują z dodatkiem
wyraźnie wartościujących estetycznie określeń. Na przykład zapis „numer
(14 [4])” oznacza, że słowa numer użyto 14 razy w tym 4 razy z dodatkiem
określeń w rodzaju: hitowy, nastrojowy, szybki, superszybki, a zapis „hicior
(7 [7])” – że słowo hicior wystąpiło 7 razy i wszystkie użycia, z natury rze-
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czy, były ekspresywne. Zastrzegam, że nie uwzględniam (jako że występują
w charakterze określeń klasyfikujących, a nie wartościujących): kilkunastu
nazw stylów muzycznych (rap, dance, hip-hop itd.) oraz uprawiających je muzyków (typu: raper, rocker), przymiotników w rodzaju amerykański, angielski,
niemiecki itd. Ponadto wliczam do określeń wartościujących cząstki super-,
ekstra-, mega-, pojawiające się przy analizowanych wyrazach, oraz ekspresywne derywaty (np. wspomniany hicior).
Ogólne założenie analizy brzmi: jeżeli napotykamy wiele terminów związanych z daną problematyką, to znaczy, że redakcja poświęca jej sporo miejsca (co jest oczywistością), ale im więcej spośród tych terminów w wypadku
użycia w tekstach podlega wartościowaniu, ekspresywizacji, dodatkowemu
uszczegółowieniu – tym bardziej redakcja zna się na problematyce, nią się
interesuje i tym bardziej uważa ją za istotną, ciekawą dla swego odbiorcy.
Przykładowo, jeśli napotkamy na łamach znaczną liczbę wyrazów typu: „melodia”, „piosenka”, „utwór”, świadczy to, że pismo dużo pisze o muzyce; jeśli zaś dużo określeń typu „szybki”, „wolny”, „melodyjny”, „dodekafoniczny
(„utwór”), „cudna”, „prosta”, „wpadająca w ucho” („melodia”, „piosenka”) – to
znaczy, że pismo w istocie się tą problematyką interesuje, bo dziennikarze
starają się oceniać, a swoje sądy precyzować, uzasadniać.
Z zaprezentowanych powyżej danych widać, że „Bravo” więcej miejsca
poświęca muzyce niż muzykom, gdyż stosunek ilościowy wyrazów w rubrykach IA+IIA do IC+IIC wynosi 444 do 584, ale bardziej zna się na muzykach
i się nimi interesuje (spośród 444 – 1/4 oznaczeń jest uszczegóławiana) niż na
muzyce (spośród 584 – tylko około 1/5). Najmniej miejsca poświęca reakcji
odbiorców (E) – ale najstaranniej ją określa (połowa wyrazów dodatkowo
waloryzowana). W sposób umiarkowany i dość stereotypowo traktuje przyczyny, dla których i autor, i dzieło są tym, czym są (B i D). O autorach i dziełach dwa razy częściej się mówi w polszczyźnie standardowej, niż stylizując
wypowiedź na gwarę młodzieżową (I, II), ale to w wypowiedziach sformułowanych z użyciem stylizacji powinniśmy szukać odpowiedzi na interesujące
nas pytania (tu: 1/3 oznaczeń uszczegóławiana, waloryzowana lub ekspresywna, w wypowiedziach utrzymanych w standardzie – tylko 1/7).
W szczegóły można wniknąć, badając proporcje między grupami słów
o zbliżonym znaczeniu. Na przykład – jakie cechy dzieł muzycznych najbardziej redakcję interesują? Przede wszystkim te związane z ich popularnością i modą na nie (przebój, rewelacja, hit, hicior; w sumie (97 [26]) – tu
1/4 określeń jest uszczegóławianych), w mniejszym stopniu – ich cechami
jako dzieł (piosenka, utwór, nagranie, wykonanie, kompozycja, kawałek, numer, materiał, projekt; w sumie: (215 [45]) – około 1/5 wyrazów dodatkowo
określanych), choć oczywiście tą grupą wyrazów dziennikarze posługują się
częściej. Podobnie nie talenty i umiejętności, a pozycja społeczna muzyka
bardziej interesuje omawiany dwutygodnik (śpiew, gra, głos, wokal, wokalista,
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artysta, mistrz, talent; w sumie (165 [31]) – w tym 1/5 określeń o staranniejszym charakterze: sukces, kariera, szansa, gwiazda, idol; w sumie (110 [24]) –
nieco mniej niż 1/4). Z kolei proporcja między liczbą wystąpień i sposobami
używania wyrazów: utwór i wersja (tudzież zupełny brak wyrazu „dzieło”)
świadczą o nieprzywiązywaniu wagi do oryginalności muzyki, którą interesuje się pismo.
Oczywiście dany problem najprecyzyjniej rozstrzygnąć można, dopiero
wniknąwszy w znaczenie słów określających zjawisko i naturę cech dodatkowo mu przypisywanych.
A więc dlaczego idol (gwiazda) jest idolem (gwiazdą) i tyle znaczy dla
fana?
Otóż na pewno nie dlatego, że jest nosicielem i twórcą wartości estetycznych – artystą, skoro na 33 użycia słowa artysta tylko dwa wskazują na jakąś
wyjątkowość tego zawodu (Missy jest silną kobietą i podziwiam ją jako artystkę; Twoja firma fonograficzna chce promować Ciebie za granicą. Co oznacza to dla ciebie jako artystki?), następnych pięć przypisuje mu jakieś cechy
powiązane z wartościami lub specyficzne dla sztuki (młody artysta, znana
na całym świecie artystka, artyści sceniczni, najlepsza artystka ubiegłego roku,
prawdziwy artysta), natomiast w reszcie przypadków to słowo standardowe,
a czasem nawet (w sześciu wypadkach) używane tylko jako mechaniczny zastępnik imienia – stosowany, aby uniknąć zbyt dużej liczby powtórzeń (złe
zdrowie artystki, na każdym postoju artystka kupowała słodycze).
Również nie dlatego, że jest sprawnym zawodowym muzykiem wokalistą, bo słowo wokalista jest jeszcze mniej szanowane, aż 14 razy – na 59
wszystkich wystąpień – powtarza się w kontekstach zupełnie niezwiązanych
z muzyką, typu: „Zjemy sobie obiadek. Chodźcie za mną”, zarządziła wokalistka – więc stosunkowo często bywa zdeaksjologizowane. Choć oczywiście
nie zawsze, bo można zaistnieć jako wokalistka. O deaksjologizacji świadczą
też najczęściej spotykane określenia, wokalistka może być: nastoletnia, młoda, utalentowana i całkiem ładniutka, zakręcona, a wokalista: młody, sympatyczny, utalentowany, wzruszony, nowy, doskonały, znakomity). Nie są więc
wskazywane cechy związane z umiejętnościami muzycznymi opisywanych
wykonawców. Słabość aksjologii estetycznej w „Bravo” można by pokazywać
na jeszcze innych przykładach określeń muzyków – ogólnie, możliwości muzykologiczne czasopisma nie przekraczają, jak sądzę, poziomu przeciętnej
podstawówki.
Jeśli więc gwiazdy i idole nie wabią młodych ludzi możliwością obcowania z tajemniczym i pięknym światem sztuki (o innych możliwościach
– np. ideologicznych, politycznych, religijnych itd. – oczywiście nie ma
mowy) – to czym? Zgodnie z wyznaczonym wcześniej kierunkiem odpowiedzi poszukamy w znaczeniach wyrazów grupy IIA.
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Wabią więc obcowaniem z „gwiazdą” – postacią romantyczną i tajemniczą
(kapryśne i niedostępne gwiazdy; oko w oko z gwiazdą). Słowo gwiazda jest po
części odpowiednikiem słowa artysta. Jego brzmienie, ze względu na synonim, z jednej strony budzi określone konotacje, niekiedy wykorzystywane
w językowych żartach (Gwiazdka z Gwiazdami) i wytartych frazeologizmach
(wschodząca gwiazda); to znaczenie umacniają częste epitety w rodzaju: wielki, największy, wspaniały, znany, derywaty: megagwiazda, supergwiazda. Ale
z drugiej strony gwiazda to tyle co ktoś wyróżniający się w określonej dziedzinie (gwiazda rapu, muzyki pop, show-businessu, dance, disco polo) czy na
danym terenie (amerykańska, polskiej sceny muzycznej) lub przynależący do
instytucji (największe gwiazdy, m.in. z firmy fonograficznej Polygram). Bycie
pierwszym, popularnym jedynie w zbyt małej grupie wyklucza bycie „prawdziwą gwiazdą” (swego rodzaju gwiazdy kultowego ruchu straight edge). Poza
tym gwiazda to po prostu solista (wystąpić jako gwiazda; w następnej piosence
gwiazdą była Maite), ktoś przyciągający w danej chwili uwagę, grający główną rolę. Na omawianych łamach znaczenie pierwsze nie zdarza się często –
a „gwiazdą” w znaczeniu trzecim w zasadzie każdy może zostać przy jakiejś
okazji (np.: „gwiazda prywatki”).
Następnie – nęcą obcowaniem z „idolem”. Teoretycznie idol może oznaczać „bożyszcze” – kogoś wyjątkowego, kto ma niepowtarzalne cechy, predestynujące go do tego, aby nim być, ale to znaczenie wystąpiło tylko raz
(słynny rockman Billy, idol i aktor w [...]). W pozostałych wypadkach idolem
jest się zawsze „dla kogoś” (Michael Jackson i jego bracia są naszymi największymi idolami; Jeżeli ktoś z was szuka informacji o swoim idolu; wasi idole)
i najczęściej dla adorującej fanki. I znowu ten wysoki tytuł może należeć się
w zasadzie każdemu, bo każdy może zostać dla kogoś idolem (W tym miejscu
możesz przykleić zdjęcie swojego idola [...]. A tak w ogóle, zamiast idola możesz
wkleić zdjęcie swojej sympatii; Tuż obok ciebie jest ktoś równie interesujący jak
twój idol).
Można więc stwierdzić, że przykłady artysty, gwiazdy i idola dowodzą,
iż nawet używając (i to bardzo chętnie) słów kojarzących się z wartościami
elitarnymi i niedostępnymi dla ogółu, dziennikarze „Bravo” zwykli wprowadzać te słowa w konteksty, które usuwają owe wysokie wartości z ich znaczeń.
Wreszcie – kuszą obcowaniem z kimś bliskim: z kolegą, facetem, kumplem,
kolesiem, koleżanką, chłopakiem, chłopcem, dziewczyną, a na dodatek prawie
takim samym jak czytający o nim nastolatek. Bo różni się on od tegoż nastolatka w zasadzie tylko miejscem, gdzie mieszka (piątka chłopaków z Orlando)
i przynależnością do danej wąskiej i znanej grupy (Piątka uroczych dziewczyn
z Taboo; Dziewczyny z Orange), ale żadnych cech, których ten nastolatek nie
ma lub nie mógłby mieć – nie posiada. Jeśli więc któryś z muzyków jest facetem, to: eleganckim, w gustownej fryzurze, niesłychanie radosnym, z ogromnym poczuciem humoru, pogodnym, a jeśli chłopcem – to: cudownym, bardzo
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przystojnym, we wszystkim wyglądającym super, naprawdę miłym, naszym,
utalentowanym i przystojniakiem. A piosenkarki jeśli są dziewczynami, to:
robiącymi furorę; przypominającymi dziewczynę z armii; dumnymi z tego, że
są normalnymi dziewczynami, które mocno stoją nogami na ziemi; wysokimi; jak każda dziewczyna; o zielonych oczach i brązowych włosach; uroczymi;
blondynkami; brunetkami z długimi włosami, ubranymi jak na rodeo; zakręconymi; niegrzecznymi; pełnymi seksapilu; ładnymi; wyglądającymi naprawdę
bosko; a w końcu – „czyimiś dziewczynami” (sukces mojej dziewczyny).
Przedstawiona wyżej analiza, moim zdaniem, dowodzi nie tylko tego, że
„Bravo” jest takim czasopismem muzycznym, które interesuje się muzyką
jedynie jako zjawiskiem towarzyskim. Chodzi o to, że pod pozorem informowania o niezwykle ważnych, światowych zjawiskach z dziedziny kultury
„Bravo” pokazuje młodym ludziom, w charakterze obiektów najwyższego
szacunku... ich samych49, ich własne lustra. Oczywiście nieco podretuszowane (wymienione cechy są prawie wyłącznie pozytywne), schematyczne, ukazane w atrakcyjnych sytuacjach i odziane w egzotyczne stroje50. Gdyby media
rzeczywiście mogły w skali masowej kształtować nastroje swoich odbiorców,
czytelnicy tego pisemka charakteryzowaliby się wyjątkowo dobrym humo49

Ten komunikat jest rozrzucony po łamach, ale podany wprost. Równocześnie metaforyka i inne środki perswazji ukrytej wprowadzają w umysł czytelnika pism typu „Bravo”,
„Popcorn” itd. komunikat nieco inny, w rodzaju: „Idol jest bogiem niosącym mi wolność”
(zob. podrozdz. I aby nie musieć przekonywać... w poprzednim rozdziale). W rezultacie oba
rodzaje komunikatów, działając razem, muszą zmierzać w stronę wywołania u czytających
wrażenia: „Jestem taki jak idol, wolny i doskonały (więc nie muszę ponosić wysiłku, by stać
się kimś innym)”.
50
Istnieją zasadniczo dwa typy portretów artystów prezentowane w „Bravo”. Wokaliści
polscy (np. Andrzej Lampert, Reni Jusis, Natalia Kukulska) przedstawiani są przeważnie jako
dobre i grzeczne dzieci (zwykle obok występują ich mamy, charakterystyczny jest także motyw
pluszowych zabawek), z życiem uczuciowym ujmowanym na sposób romantyczny. Wokaliści
obcy przedstawiani są jako skandaliści, z częstym motywem pijaństwa, narkomanii (ale zawsze
– byłej). Por. następujące fragmenty:
– Wokalista po słynnych przejściach z alkoholem i narkotykami znowu jest w pełni sił.
– Kiedy pierwszy raz usłyszałem hip hop, myślałem, że znów zacznę brać narkotyki, ale
teraz już uwielbiam tę muzykę – i to bez narkotyków.
– A Bon? Stoi gdzieś obok św. Piotra z nieodłączną butelką piwa, cieszy się z sukcesu
przyjaciół i rozgląda za pięknymi anielicami [o zmarłym idolu].
Na miejscu okazują się też pytania o szczegóły intymne (typu: czy Mel B. jest w ciąży, bo
zapomniała połknąć pigułkę?) i nieprzyzwoite aluzje. Por. relację o głosach dobiegających
z garderoby jednej ze Spice Girls: [słychać z niej] komendy wydawane donośnym dziewczęcym
głosem: „Wstrzymaj się Jimmy! Nie, opanuj się, zepsujesz mi moją fryzurę! Przynieś mi lepiej
szklankę mleka, umieram z pragnienia!” lub znaczącą przerwę w zdaniu: Krok po kroku tancerki pokazują fanom... jak należy tańczyć letni hit „Bailando” (ciekawe, co by jeszcze mogły
pokazać!). Nagminne jest zwracanie uwagi na walory wyglądu artystek. Zdarzają się też pomysły zgoła perwersyjne, jak mieszanie elementów dziecinności i wyzywającej seksualności
występujące w image’u dziewcząt z zespołu Vengaboys, starannie, z dziennikarskim obiektywizmem, zaprezentowanym i oddanym na łamach („Bravo”, nr 5, luty–marzec 1998).
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rem, gdyż mieliby wrażenie, że dla osiągnięcia sławy i powodzenia wystarczy
tylko być takim, jakim się jest (i trochę szczęścia). Nie może także niczego
swoich czytelników nauczyć (np. obcowania ze sztuką), bo musiałoby zaopatrzyć swoich bohaterów w cechy, których wykształcenie w sobie kosztuje
sporo wysiłku. Czy szkodzi to, czy pomaga młodym ludziom? – Pytanie to
pozostawiam bez odpowiedzi. Zależy, kim chcielibyśmy ich widzieć.

Ta dwoistość wydaje się funkcją swoistego charakteru pisma-kalki (część materiałów zapewne sporządzonych jest na Zachodzie, a część – tylko przez redakcję polską, wyłącznie na
potrzeby wydania polskiego). A może to echo posiadania dwóch grup czytelniczych?

10. „Płomyk” a czasopisma współczesne.
Studium z językowej analizy zawartości

Od paru lat zajmuję się dziedziną badań, którą roboczo nazwałem ilościowo-leksykalną analizą zawartości. Według Walerego Pisarka – zacytuję znaną
definicję – analiza zawartości jest badaniem „strumieni lub zbiorów
przekazów, polegającym na możliwie obiektywnym (w praktyce zwykle:
intersubiektywnie zgodnym) wyróżnieniu i identyfikowaniu ich możliwie
jednoznacznie skonkretyzowanych, formalnych lub treściowych, elementów
oraz na możliwie precyzyjnym (w praktyce zwykle: ilościowym) szacowaniu
rozkładu występowania tych elementów i na głównie porównawczym wnioskowaniu, a zmierzającym przez poznanie zawartości przekazów do poznania innych elementów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego” (Pisarek
1983a, s. 45).
Elementami, które w niniejszym studium w ramach ilościowo-leksykalnej
analizy zawartości wyróżniam i których rozkład szacuję, są wyrazy pełnoznaczeniowe (w tym konkretnym wypadku – rzeczowniki) o szczególnie wysokiej frekwencji w badanych zbiorach przekazów51. Tymi zbiorami są zespoły
tekstów, zaczerpniętych z:
1) sześciu numerów „Płomyka” z 1936 roku52,
2) tyluż numerów „Świata Młodych” z 1976 roku53,
3) korpusu współczesnych czasopism tzw. „popkulturowych”, przeznaczonych dla nastoletnich fanów muzyki popularnej (przede wszystkim
z „Bravo” i „Popcornu”, w mniejszym stopniu z „Machiny”)54.
Ponieważ miałem do dyspozycji zbiory różnej wielkości (kolejno: 100 tys.,
45 tys. i 250 tys. słowoform), nie mogłem porównywać frekwencji wyrazów
liczonej w liczbach bezwzględnych, ani nawet w procentach sumy słowoform
danego korpusu. Zdecydowałem się więc sięgnąć do starej metody list ran51

A więc wyraz stanowi jednocześnie jednostkę analizy i jednostkę pomiaru.
Nr 1/1936, nr 5/1936, nr 8/1936, nr 11/1936, nr 13/1936, nr 16/1936.
53
Nr 1/1976, nr 4/1976, nr 9/1976, nr 11/1976, nr 13/1976, nr 15/1976.
54
Na korpus komercyjnych magazynów muzycznych dla nastoletnich fanów muzyki pop
złożyły się teksty numerów czasopism: „Bravo” [1998, nr 22 (15–28 X); 1998, nr 26 (10–20 XII);
1999, nr 5 (18 II–3 III); 2000, nr 8 (13–28 IV); „Machina” [1999, nr 8 (sierpień)]; „Popcorn.
Magazyn dla Młodzieży” [1998, nr 10 (październik); 1999, nr 3 (marzec); 2000, nr 1 (styczeń)].
52
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gowych i porównuję (a zatem równorzędnie bądź analogicznie traktuję) wyrazy o takich samych rangach, wskazujących na kolejność danego wyrazu na
tzw. liście rangowej, wymieniającej leksemy tworzące dany korpus tekstów
w kolejności od najczęściej do najrzadziej występujących. Uwzględniłem
przy tym zasadniczo rzeczowniki55 zajmujące na listach zestawionych dla
każdego korpusu pierwszych 40–50 (a pomocniczo – 80) miejsc. Jeśli leksem
ma tak wysokie miejsce na liście rangowej, to znaczy, że jest używany w tekście wysoce natrętnie, a przynajmniej często.
Uzyskane wyniki, by bardziej przejrzyście je zaprezentować, przedstawiam w dwóch tabelach (10.1 i 10.2).
Tabela 10.1. Porównanie pierwszych 25 rang list frekwencyjnych
rzeczowników trzech zbiorów
R*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

„Płomyk”
pan
człowiek
oko
chłopiec, rok
głowa
dziecko, ręka
szkoła
praca
dzień
czas, metr
świat
dom, głos [dźwięk], miasto
chwila
godzina
życie
matka
noga
droga
kraj
woda
strona

„Świat Młodych”
rok
szkoła
czas, człowiek
pan
dzień
praca
życie
świat
dom
miejsce
samochód, sprawa
kraj
miasto
przygoda
zdjęcie
film
uczeń
wieś, ulica
dziewczyna, godzina
chłopiec, konkurs, metr, woda
chwila, droga, klasa
noc, ręka, strona (pozycja,
kierunek)
las, pytanie, zadanie

22

słowo

23

morze

24

ziemia [grunt, gleba]

galaktyka, osoba, zasada

chłopiec

25

inżynier

drzwi, harcerz, metr, oko

przebój

* Tj. numer rangi; ten skrót także w pozostałych tabelach.

55

Nie uwzględniałem nazw własnych.

„Bravo” /”Popcorn” /”Machina”
rok
płyta
zespół
film
muzyka
album
człowiek
piosenka
czas
życie
dziewczyna
grupa
świat
koncert
dom
fan
dzień
chłopak
miłość
zdjęcie
osoba, gwiazda (osoba)
utwór
miejsce
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Tabela 10.2. Porównanie pozycji 25–50 na listach frekwencyjnych
rzeczowników trzech zbiorów
R
26

„Płomyk”

„Świat Młodych”

„Bravo”/„Popcorn”/„Machina”

wieś

dziecko, gra, książka

szkoła

27

chłopak, las

drużyna, dźwięk, gra, list, rodzina, rzecz, uwaga
[myślowa]

scena

28

serce

kolega, numer, redakcja, sport, sposób, zawód

rola

29

pokój
[pomieszczenie]

koniec, pani, sklep, słowo, sztuka

lista, numer

30

zwierzę

część, miesiąc, potrzeba, styczeń

strona, chwila

31

pani

decyzja, deszcz, ekran, fakt, jezioro, ryba, statek,
struna, zawodnik

praca

32

teatr

autor, głowa, kilometr, kultura, młodzież,
odpowiedź, syn, sytuacja, temat, typ, wieczór

problem

33

drzewo, noc, numer

miłość, państwo, piękno, plan, powieść, szczep,
udział

rodzice

chłopak, grupa, historia, imię, mieszkaniec,
możliwość, ptak, rodzaj, okno, sikora, zespół

nagroda, singiel [płyta]

34
35

36

37
38

doktor, rzeka

twarz, wódz
góra [wzgórze]

siła

brak, czasy, dyrektor, klub, obraz, pomoc,
pomysł, słońce, warunki, zakład [produkcyjny],
ziemia [planeta]
bohater, dziewczę, lekcja, mama, marzenie,
obóz, okres, początek, przerwa, rysunek, strona,
teren
członek, czytelnik, drzewo, liczba, materiał,
ojciec, prawda, produkcja, ruch, wojna, złoty,
zmiana

sukces

adres

dziecko

Bóg

dzieło, głos, grudzień, kwiat, noga, oddział, twarz,
przyjaciel, sposób
wiedza

miejsce, okręt, rzecz

adres, medal, miejscowość, mieszkanie, motyw,
muzyka, prenumerata, program, przyjaciel,
przystanek, racja, patriota, rodzice, rola [grana],
rozwój, szczęście, telewizja, wiatr, węgiel, zima

impreza

40

flisak, ojciec

elektrownia, kłopot, kobieta, meldunek, moment,
nagroda, partia, piosenka, pojazd, poszukiwania,
rozmowa, społeczeństwo, stan, start, spotkanie,
szansa, światło, trening, tytuł, wiek [stulecie],
wzgląd, zawody

hit, sprawa

41

marynarz, słońce

akcja, cel, dziadek, gość, góra [wzgórze], koleżanka, liść, minuta, muzeum, prasa, przyszłość,
rada, rajd, sala, tajemnica, większość, wyprawa,
wyraz [leksem], wzrost, zachowanie

złoty

audycja, brzeg, robota, sprawa, ziemia
[kraina, planeta]

gwiazda [kosmiczna], jutro, konstytucja, luty,
motorówka, ojczyzna, okolica, pieniądz, pisarz,
prawo, propozycja, przemysł, rozwiązanie, sens,
stado, święto, układ, umiejętność, widz, wiosna,
władza [rządy], wrażenie, zabawa, zwycięstwo

tekst

39

42
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43

maszyna, ojczyzna

bok [kierunek], cena, grubas, kontakt, liceum,
ludność, magister, maj, maszyna, matka, mężczyzna, mila, opieka, osiedle, patriotyzm, piątka
[ocena], projekt, pustynia, reżyser, serce, skarb,
słuch, spokój, szereg, turniej, zjazd, zwycięzca

44

but, góra [kierunek],
królewna, książka,
załoga

aktor, autorytet, dziedzina, gwiazda [osoba], opis,
podróż, pokój, róża, szkoda, telefon, trudność,
muzyk
zainteresowania

45

klasa, koniec, łódź

bohaterstwo, cecha, centrum, kość, kierowca,
radio, rzeka, góra [kierunek]*

46

przyjaciel

godzina

47

ruch, zagadka

koniec

48

pole

artysta, rzecz

49

kwiat

firma, książka

50

tydzień, ulica

nowość

list

wokalista, tytuł

* Szare tło rubryki oznacza, że nie udało się ustalić wszystkich rzeczowników posiadających w zbiorze
wskazaną rangę. W zbiorze tekstów ze „Świata Młodych” ze względów technicznych zrezygnowałem przy
tym z ustalenia rzeczowników o rangach 46–50, gdyż w tak małym zbiorze nie miały już szczególnego
znaczenia (liczba ich wystąpień mierzona w liczbach bezwzględnych wynosiła mniej niż 5).

Ustalenie list i poddanie zbioru wyrazów o wysokich rangach klasyfikacji tematycznej pozwoliło następnie na zrekonstruowanie głównych zarysów
tego, co nazywam „tekstowymi obrazami świata”56 prezentowanego młodemu czytelnikowi w wyżej wymienionych czasopismach. Tylko zarysów, bo
przedstawienie szczegółów wymagałoby uwzględnienia frekwencji wszystkich leksemów przynajmniej raz lub dwa razy powtórzonych w choć jednym
z uwzględnianych tu korpusów, a badane korpusy zasadniczo powinny być
równe i liczyć przynajmniej po 100–200 tys. słowoform.

56

Wspominaną kategorię definiuję następująco: „Tekstowy obraz świata (występujący na
poziomie parole) jest swoistą, dokonaną w konkretnym tekście – lub w zespole tekstów – realizacją językowego obrazu świata (występującego na poziomie langue), a więc jest zbiorem prawidłowości wynikłych z faktu preferowania w danym tekście lub zespole tekstów określonych
konstrukcji fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych, a przede wszystkim – określonego
słownictwa. Tekstowy obraz świata wskazuje na panujący w danym tekście (zespole tekstów)
pogląd na temat istnienia i funkcjonowania poszczególnych składników świata, ich związków
oraz wzajemnych proporcji, a więc na takie rozumienie organizacji świata, panujących w nim
hierarchii i wartości, które jest preferowane przez nadawcę danego tekstu i akceptowane przez
użytkowników tegoż tekstu [...], każda grupa tekstów, posiadając swoiście dobraną leksykę
i równie swoiście ją wykorzystując, swój tekstowy świat buduje inaczej niż inne” (Kajtoch
2008, t. 1, s. 14).

10. „Płomyk” a czasopisma współczesne. Studium z językowej analizy zawartości

177

***
W ramach prac przygotowawczych, których wyniki tu przedstawiam, uzyskałem tylko zarysy najistotniejszych elementów tychże „tekstowych rzeczywistości”, głównie to, jak czasopisma widziały hierarchię ważności różnych sfer rzeczywistości otaczającej młodego człowieka, bo zakładam, że im
w tekście danego czasopisma częściej występuje (i wyższą rangę posiada)
dany leksem, tym częściej występuje w tekstowym świecie czasopisma jego
desygnat – więc tym jest ważniejszy. Innymi słowy: im wyższa pozycja słowa
na liście, tym ważniejsza w tekstowej rzeczywistości rola jego desygnatu.
Przede wszystkim założyłem, że najważniejszymi sferami aktywności nastolatka są: szkoła, rodzina, grupa koleżeńska, związki miłosne, kultura, wypoczynek wraz ze sportem.
Tabela 10.3. Słownictwo obsługujące zasadnicze wymiary życia nastolatka
(przeważnie dobrane spośród rang 1–50)
Temat

„Płomyk” – leksemy i ich rangi

„Świat Młodych”
– leksemy i ich rangi

szkoła 2; uczeń 17; klasa 21;
lekcja 36; liceum 43;
szkoła 26
magister 43; piątka [ocena] 43

A.
Szkoła

szkoła 7; klasa 45; uczeń 57

B.
Rodzina

dom 9; dziecko 26;
dziecko 6; dom 12; matka 16;
rodzina 27; syn 32; mama 36;
ojciec 40; syn 55;
ojciec 37; rodzice 39;
siostra 57; brat 62
dziadek 41; matka 43

C.
Grupa

przyjaciel 46; grupa 54;
kolega 54

E.
Kultura
(hobby)

kolega 28; grupa 34;
zespół 34; przyjaciel 39

serce 28

miłość 33; serce 43

miłość 19

książka 44; poeta 65;
czytelnik 64

książka 26; powieść 33;
czytelnik 37; pisarz 42

książka 49; czytelnik 70;
tekst 42

piosenka 40

od góry podkategorie:
literatura,
muzyka,
teatr,
media,
sztuka
ogólnie

dom 15; rodzice 33;
dziecko 38;
mama 59; ojciec 62;
rodzina 67
zespół [muzyczny] 3;
grupa 12; przyjaciel 38;
kolega 71; koleżanka 71

harcerz 25; szczep 33;
obóz 36; członek 37;
oddział 38; meldunek 40

Organizacja
D.
Miłość

„Bravo”/„Popcorn”/„Machina”
– leksemy i ich rangi

teatr 32

widz 42; reżyser 43; aktor 44

audycja 42

ekran 31; telewizja 39;
prasa 41;

artysta 64

sztuka 29; kultura 32;
piękno 33; dzieło 38;
muzeum 41;
gwiazda [osoba] 44

płyta 2; zespół 3; muzyka 5;
album 6; piosenka 8;
koncert 14; scena 27;
singiel 34; muzyk 44,
wokalista 45; krążek 60
film 4; kino 69

fan 16; gwiazda 21; utwór 22;
przebój 25; hit 40; artysta 48;
nagranie 66; kawałek [utwór
muzyczny] 67; występ 68
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Rozrywka
G.
Sport
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szarada 72; zagadka 47

konkurs 20; gra 26;
nagroda 40; zabawa 42

nagroda 35; impreza 39;
konkurs 69

gra [rozgrywka] 27; sport 28;
zawodnik 31; klub 36;
medal 39; zawody 40;
trening 40; turniej 43

* Wytłuszczam leksemy, na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na ich jednoczesną obecność w różnych korpusach lub ważność dla danej kategorii tematycznej.

Jak widzą te sfery poszczególne korpusy tekstów (więc i czasopisma)
w świetle uzyskanych list rangowych. Tabela – moim zdaniem – uwidacznia spore odmienności, będące świadectwem zmian w preferowanych modelach życia, które zachodziły w ciągu kilkudziesięciu lat, bo tyle ich minęło
od czasu publikacji uwzględnionych numerów „Płomyka” do drugiej połowy
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy trafiły na rynek wzięte pod
uwagę numery „Bravo”, „Popcornu”, „Machiny”.
Co się zatem w ciągu tych ponad 70 lat stało?
1) Zmieniło się w tekstowych rzeczywistościach znaczenie szkoły.
W świecie P57 była bardzo ważna, w tekstowej rzeczywistości SM jej
znaczenie jeszcze wzrosło, ale zauważono także ucznia, w B/P/M istotnie straciła znaczenie. Owszem, ranga słowa szkoła ważniejsza jest niż
leksemów praca lub problem (zob. tabela 10.2), ale nie może się równać
z miłością. Romanse są więc zdecydowanie ważniejsze. Ponadto badania w innym miejscu zaprezentowane pokazały, że obecnie leksem
szkoła miewa szczególne konotacje. W rzeczywistości wielkonakładowych pism młodzieżowych jest ona nie tyle miejscem, gdzie się człowiek uczy, ile miejscem rozkwitu życia towarzyskiego (Kajtoch 2007).
2) Sukcesywnie obniżały się rangi wszystkich leksemów powiązanych
z życiem rodzinnym (rubryka B). Zmieniał się również jego model.
Istniejąca w korpusie P spora różnica rang leksemów ojciec i matka
wydaje się wskazywać na szczególną ważność matki w tym modelu.
W rodzinie SM role obydwu rodziców się wyrównały, ale wskutek tego,
że ranga leksemu matka wyraźnie spadła. Ponadto stosunek do matki
stał się dość poufały (wyższa ranga leksemu mama), wśród rzeczowników częściej występujących pojawiło się także określenie rodzice, co
świadczy o obniżeniu się statusu i ojca, i matki, zbiorczym ich traktowaniu. To określenie zaczęło dominować w świecie B/P/M, przy
dalszym spadku rang w zasadzie wszystkich ważniejszych leksemów,
obsługujących sferę życia rodzinnego.

57
W dalszej części artykułu będę używał skrótów: P – „Płomyk”, SM – „Świat Młodych”,
B/P/M – korpus tekstów zaczerpniętych z „Bravo”, „Popcornu”, „Machiny”.
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I jeszcze jedna, istotna obserwacja. W światach SM i B/P/M obniżyła się
ranga leksemu dziecko, a i model opisywanej rodziny wyraźnie się zmienił,
skoro z interesującego nas zbioru wypadły rzeczowniki brat i siostra, w tekstowym świecie P jeszcze dość ważne.
3) W trzech zbiorach podobna jest ranga słowa przyjaciel, a w korpusie
B/P/M nastąpił wyraźny awans leksemów zespół czy grupa. Oczywiście
chodzi o grupy i zespoły muzyczne, ale jeśli wziąć pod uwagę, że na
ogół są one (tzw. boysbandy, girlsbandy, kidsbandy itd.) przedstawiane
jako grupy przyjaciół, to można uznać, że w tekstowych światach najnowszych pism młodzieżowych nastąpił wyraźny awans grupy rówieśniczej, która stała się być może ważniejsza od rodziny (ranga wyrazu
przyjaciel przewyższa pozycje i ojca, i mamy).
Należy także zauważyć, że rubryka C uwidacznia skądinąd oczywisty fakt,
iż SM, jako organ Związku Harcerstwa Polskiego, wyraźnie wspierał „ducha
organizacji”.
4) W świecie P problem miłosnych związków młodzieży albo nie istnieje, albo jest marginalny. Leksem serce wskazuje raczej na pozytywną emocjonalność, która nie musi mieć romansowego charakteru.
SM tę tematykę ostrożnie wprowadza. Nowoczesne pisma młodzieżowe w zasadzie nią żyją.
5) Kultura artystyczna (rubryka E) jest tematem obecnym we wszystkich
trzech omawianych korpusach. Świat P odznacza się przede wszystkim
akcentowaniem dziedzin kultury wysokiej – zadziwia wysoka ranga
leksemu teatr, obecne są nawet (choć z niższą rangą) poeta i artysta.
Zwraca uwagę nieobecność terminologii wiążącej się z muzyką. „Płomyk” wśród dziedzin sztuki zauważał także – jak i inne omawiane pisma – literaturę (nie mówiąc o tym, że często ją drukował), zwracał
także uwagę na radio (leksem audycja).
„Świat Młodych” wyróżnia się zauważalnym zainteresowaniem problematyką ogólnoestetyczną (leksemy: sztuka, kultura, piękno, dzieło), w odróżnieniu od „Płomyka” interesuje się nie tyle teatrem, ile powieścią; miejsce radia
zastąpiła telewizja. W tym czasie zaczyna się też w polskiej prasie młodzieżowej kult gwiazd (gwiazda), tekstowej rzeczywistości „Płomyka” nieznany.
Dopiero jednak w korpusie B/P/M przekroczy on wszelkie rozsądne granice.
Świadczą o tym nie tylko rangi takich leksemów, jak fan, gwiazda, hit itd.
Chodzi o to, że pisanie o „gwiazdach” i produktach ich działalności (płyty,
koncerty itd.) stanowi jedyny, zwłaszcza dla „Bravo” i „Popcornu”, sposób
poruszania tematyki muzycznej. Pisanie o muzyce rozumianej jako sztuka
jest w tych pismach niemożliwe.
6) Rubryka F wskazuje po pierwsze na zwiększającą się w miarę biegu
czasu rolę funkcji rozrywkowej czasopism. „Płomyk” proponował
czytelnikom szarady i zagadki, „Świat Młodych”, „Bravo”, „Popcorn” –
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także konkursy z nagrodami. Po drugie – bardzo wzrosła rola rozrywki
w tekstowych rzeczywistościach współczesnych czasopism i pojawiły
się nowe jej rodzaje, o czym świadczy ranga leksemu, impreza. A jeśli
zważyć, że w świecie B/P/M muzyka jest rozrywką, to ta druga staje się
wszechogarniająca.
7) Jak widać, „Płomyk” sportem mało się interesował. Współczesne czasopisma – tak samo. Warto jednak zauważyć, że brak wśród wyższych
rang B/P/M słownictwa (więc i tematu) sportowego można wytłumaczyć pojawieniem się wyspecjalizowanego, młodzieżowego czasopisma sportowego – „Bravo Sport”.
Uzyskanie obrazu tak wyrazistych różnic w zakresie spraw dla nastolatków najważniejszych zachęca, by przyjrzeć się kwestiom ogólniejszym: zarysom wartości istotnych w tekstowych światach interesujących mnie czasopism, modelom drogi życiowej możliwej w tych światach, a przede wszystkim
temu, jakie to są światy, jakie są w nich proporcje między naturą i cywilizacją,
i jak obie te sfery wyglądają.
***
Wypada zacząć jednak od pokazania pewnej charakterystycznej cechy sposobu przedstawiania człowieka w interesujących nas próbach. Między tekstami „Płomyka” a „Świata Młodych” istnieje spora różnica w odniesieniu do
miejsc, które zajmują na listach rangowych niesłychanie ważne (gdy mowa
o językowym obrazie człowieka) leksemy: głowa, ręka, oko, twarz. Chodzi
o to, że bez częstego użycia słowa głowa nie możemy mówić o ludzkim umyśle, bez leksemu ręka rzadko tylko mogą się obejść opisy ludzkiego działania
i pracy, bez oka – trudno opisać zdobywanie informacji, bez twarzy – precyzyjnie powiadamiać o charakterze, moralności, cechach indywidualnych
i stanach emocjonalno-mentalnych. Rzadkie używanie tych leksemów utrudnia stosowanie niezbędnej frazeologii. Jak pisać o myśleniu np. bez owych:
w głowie świtać, ruszyć głową, do głowy wpaść, o poznawaniu bez na własne
oczy zobaczyć, o działaniu i woli bez na własną rękę coś zrobić, we własne ręce
coś brać, o nastroju człowieka bez twarzy zmęczonej, wesołej etc.58. Ponadto człowiek nieustannie rękami rusza, na jego twarz i oczy często zwracamy
uwagę itd.
W „Płomyku” leksemy te mają bardzo wysokie rangi (głowa 5, ręka 6,
oko 3, twarz 35), co świadczy o stosowaniu przez to pismo literackich standardów opisu człowieka. „Świat Młodych” tych słów tak nie eksponuje
(ręka 21, oko 25, głowa 32, twarz 38). Opis bohaterów jego świata wyczerpuje
normy – powiedzmy, że – gazetowe. W pismach typu „Bravo”, „Popcorn” itd.
58
Dalsze przykłady można znaleźć w każdym dużym słowniku języka polskiego, eksponującym frazeologię. Por. także: Wierzbicka 1975; Siekierska 1976; Maćkiewicz 2006.
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leksemy te mają natomiast jeszcze niższe rangi, co wskazuje, że pisma te do
wiedzy o człowieku odnoszą się z wyjątkowym lekceważeniem. Ich bohaterowie to zwykle albo nastolatkowie przeżywający dość stereotypowe problemy, albo „szalejący” na scenie „idole”, więc przy tworzeniu charakterystyk
nie przydaje się duszoznawcza czy antropologiczna wiedza lub choćby umiejętność opisu człowieka. Łamy pism, których teksty gromadzi próba B/P/M,
zasiedlają osoby mocno zredukowane w stosunku do poziomu „człowiekoznawstwa” obowiązującego w pozostałych, interesujących nas czasopismach.
Czy bardziej, czy mniej kompletnie wyobrażony jest człowiek – powinien
jednak w coś wierzyć czy coś cenić. W słownictwie wartości nie dominują
rzeczowniki (list rangowych przymiotników na potrzeby tego rozdziału nie
przygotowano), ponadto często zajmuje ono niższe niż uwzględniane w tym
opracowaniu miejsca na listach, jednak i tak udało się zauważyć odmienności
(zob. tabela 10.4).
Tabela 10.4. Wybrane słownictwo wartości i jego rangi
Wartości

P

A. Religijne

Bóg 38; kościół 59;
krzyż 64; dusza 64

B. Osoby

serce 28; radość 55;
wola 69;

SM

miłość 33; marzenie 36;
serce 43

B/P/M

miłość 19; nadzieja 65

C. Odczuciowe

szczęście 72

szczęście 39; spokój 43

D. Społeczne

ojczyzna 43; przyjaciel 46;
kolega 54; pomoc 55;
wolność 68

E. Poznawcze

prawda 68

zasada 24; kultura 32;
pomoc 35; patriota 39;
opieka 43; patriotyzm 43
prawda 37; wiedza 38;
umiejętność 42

F. Witalne

życie 15; siła 37

życie 7

życie 10

G. Estetyczne

sztuka 62; artysta 64;
poeta 65

sztuka 29; piękno 33;
dzieło 38;

artysta 48

H. Prestiż

gwiazda 21; przebój 25;
bohater 36; nagroda 40;
nagroda 34; sukces 35;
gwiazda [osoba] 44;
hit 40; kariera 51;
autorytet 44; bohaterstwo 45
bohater 54

„Płomyk” tym się spośród prezentowanych czasopism wyróżnia, że –
mimo iż zarzucano mu kiedyś zbytnią lewicowość (Cieślikowa 2004) – tylko
na jego łamach często pojawiało się słownictwo powiązane z religią, a więc
dotyczące sfery wartości metafizycznych (A), którego frekwencja w „Świecie
Młodych” i w pismach korpusu B/P/M była bardzo niska. Ponadto lekce sobie waży wartości powiązane z prestiżem (H), który „Świat Młodych” zaczął
zauważać, a pisma typu „Popcorn” propagują bardzo usilnie i który na ich
łamach staje się wartością naczelną.
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Współcześni czytelnicy pism korpusu B/P/M wydają się zatem usilnie
wdrażani do przyszłego uczestnictwa w „wyścigu szczurów”. Dodatkowo
mają być chyba miłymi ludźmi, gdyż w korpusie tym wyróżnia się słownictwo
wskazujące na zalety charakteru (B), ale niezbyt skłonnymi do uczestnictwa
w grupie i zupełnie obojętnymi na tradycyjne wartości patriotyczne (D),
ważne i dla „Płomyka”, i dla „Świata Młodych”. „Bravo”, „Popcorn”, „Machina”
lekceważą też wartości poznawcze (E), istotne dla starszych pism. A w ogóle
nieliczne wartości propagują59.
W zasadzie niewiele jest grup słownictwa aksjologicznego o wysokich
rangach wspólnego dla trzech korpusów (B, F, G), sześć grup jest istotnych
i dla „Płomyka”, i „Świata Młodych” (B, C, D, E, F, G). Ogólnie pod interesującym nas tu względem korpus B/P/M przeciwstawia się dwu pozostałym,
które są do siebie dość podobne (różnicują się tylko w zakresie grup A i H,
gdzie SM bliższy jest B/P/M).
***
Interesująca nas odmienność w zakresie wysokich rang rzeczowników
obrazuje jeszcze trzecią grupę różnic między tekstowymi rzeczywistościami
„Płomyka”, „Świata Młodych” oraz współczesnych, wielkonakładowych pism
młodzieżowych dla fanów muzyki pop. Okazuje się, że nie tylko główne sfery
aktywności nastolatków są w tych tekstowych światach inne, nie tylko sfery propagowanych wartości mają z sobą mało wspólnego, ale sama, ogólnie
rozumiana rzeczywistość bywa zasadniczo odmienna i całkiem co innego
jest w stanie młodemu człowiekowi zaproponować w jego „tu i teraz” oraz
w przyszłości.
Widziane przez pryzmat rzeczowników o wysokich rangach główne sfery
rzeczywistości, w której wypada żyć bohaterom tekstów trzech tekstowych
korpusów, przedstawiono w tabeli 10.5.
Tabela 10.5. Główne sfery tekstowej rzeczywistości badanych czasopism
Dziedzina

P

pan 1; człowiek 2; dziecko 6;
chłopak 27; pani 31;
I. Demografia dziewczyna 59; osoba 61;
postać 61; dziewczynka 64;
panna 66

59

SM
człowiek 3; pan 4;
dziewczyna 19; chłopiec 20;
osoba 24; dziecko 26;
młodzież 32; chłopak 34;
dziewczę 36; kobieta 40;
mężczyzna 43

B/P/M
człowiek 7; dziewczyna 11;
chłopak 18; osoba 21;
chłopiec 24; dziecko 37;
pan 54

To, że współczesne, wielkonakładowe czasopisma młodzieżowe typu „Bravo” stanowią
aksjologiczną pustynię, zauważają prawie wszyscy badacze nimi zainteresowani. Bibliografię
podaję w pierwszym tomie rozprawy Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej
i alternatywnej (Kajtoch 2008, t. 1, s. 207–217).
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II. Droga
życiowa

praca 8; robota 42;
dyrektor 71; doktor 34

praca 6; zawód 28;
dyrektor 35; rozwój 39;
kłopot 40; szansa 40; zwycięstwo 42; zwycięzca 43

fan 16; praca 31; problem 32;
firma 49; okazja 58

III. Konsumpcja

pieniądz 54; chleb 64

sklep 29; złoty 37; cena 43

płyta 2; album 6; singiel 34;
krążek 60; złoty 41;
nowość 50; krążek 60

IV. Polityka

V. Przemysł

kraj 19; naród 56; żołnierz 57;
wojsko 61; lud 60; wojna 62;
rozkaz 63; bój 69; bitwa 70;
Komendant 72
inżynier 25; maszyna 43;
fabryka 54; górnik 58;
węgiel 60; robotnik 68;
kopalnia 72

kraj 12; państwo 33; wojna 37;
partia 40; społeczeństwo 40;
kraj 71
władza 43
zakład [produkcyjny] 35;
produkcja 37; węgiel 39;
elektrownia 40; maszyna 43

miasto 12; ulica 50; pociąg 66

samochód 11; miasto 13;
ulica 18; pojazd 40;
kierowca 44

wieś 26; chata 55; dwór 59;
wioska 72; domek 72;
miasteczko 72

wieś 18

woda 20; ziemia [grunt] 24;
las 27; drzewo 33; rzeka 34;
słońce 41; pole 48; kwiat 49;
wiatr 52; skała 64; leśniczy 66;
trawa 70

woda 20; las 23; jezioro 31;
deszcz 31; słońce 35;
teren 36; drzewo 37; kwiat 38;
wiatr 39; góra 41; liść 41;
rzeka 45

zwierzę 30; niedźwiedź 56;
koń 59; ptak 61; kot 64;
ryba 69; mysz 70; zwierz 72;
owad 72

ryba 31; ptak 34; sikora 34

VIII. Podróże

świat 11; noga 17; droga 18;
morze 23; wódz 35; okręt 39;
marynarz 41; ziemia
[kraina] 42; but 44; załoga 44;
łódź 45; Murzyn 52; port 52;
fala 55; szyper 55; pokład 57;
podróż 62; ląd 62; ocean 67;
kuk 69; majtek 71; mapa 71

świat 8; przygoda 14;
droga 21; galaktyka 24;
statek 31; ziemia 35; noga 38;
pustynia 43

IX. Baśń

król 57; rycerz 60; szewc 61;
smok 63; szewczyk 65;
królowa 71; zamek 71

VI. Cywilizacja

VII. Przyroda

miasto 71

Od razu narzuca się istotna różnica między światami P i SM a B/P/M.
Tekstowe rzeczywistości „Płomyka” i „Świata Młodych” to zmaskulinizowane
krainy ludzi dorosłych (rubryka I). Świadczy o tym wysoka ranga rzeczownika pan, którego zasadniczo używa się tylko w odniesieniu do dorosłych
mężczyzn. W pismach korpusu B/P/M młodzież, wbrew życiowym realiom,
bez dorosłych nieomal się obywa. To jedna z przesłanek tezy, że współczesne
wielkonakładowe czasopisma młodzieżowe zwykły przedstawiać taki świat,
jaki może się spodobać przeciętnemu nastolatkowi.
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Cóż mu one oferują? Przede wszystkim konsumpcję ulubionych produktów kultury masowej (rubryka III), możliwość skupiania się na swoim hobby
(o czym świadczy wysoka ranga leksemu fan), a potem zawodową karierę
(rubryka II), która zapewne zagwarantuje mu tak upragniony prestiż. Możliwa obecność kłopotów tę wizję tylko uprawdopodabnia. Z wysokich rang
stosownych leksemów (zob. tabela 10.1) już wiemy, że istotne w jego życiu są
i będą również: życie towarzyskie i miłosne przygody.
„Płomyk” i „Świat Młodych” radosnej konsumpcji nie obiecywały (III).
Pierwszy – tylko chleb, drugi najwyżej wspominał o rysujących się innych możliwościach. Starały się także młodego człowieka informować o obywatelskich
powinnościach (IV) i wskazywać na konieczność pracy w dorosłym życiu, jak
również na możliwość awansu w ramach struktur rozwijającego się przemysłu.
Oba pisma na rozwijającą się gospodarkę zwracały dużą uwagę (rubryka V),
a „Płomyk” chyba darzył sferę produkcji i techniki zgoła wyjątkową estymą,
jeśli wziąć pod uwagę umiarkowany stopień uprzemysłowienia II RP.
„Płomyk” zdawał sobie przy tym sprawę z tego, że rzeczywistość polska dzieli się na dwa światy: wieś i miasto (VI). W tekstowej rzeczywistości
„Świata Młodych” podział ten jest mniej widoczny, natomiast tekstowa rzeczywistość korpusu B/P/M eksponuje miejskość i tylko ją, przy czym do tego
stopnia, że pisma tego korpusu w zasadzie niemal nie widzą świata przyrody.
„Płomyk” bardzo ją eksponował. Można się domyślać, że kontakt ze światem
przyrody (VII) był istotnym elementem wychowawczej strategii pisma. Kontakt ten obiecywał swoim czytelnikom także „Świat Młodych”, przy czym był
to kontakt już raczej z przyrodą nieożywioną. Różnice w tekstowych rzeczywistościach obu pism odbijają – jak sądzę – rzeczywiste odmienności w polskiej przyrodzie lat trzydziestych i siedemdziesiątych XX wieku. Coraz mniej
gatunków zwierząt uczestniczy obecnie w życiu Polaków.
Pozostaje jeszcze interpretacja różnic w rubrykach VII i VIII. Otóż jestem
zdania, że tekstowe rzeczywistości „Płomyka” i „Świata Młodych”, nie obiecując młodym Polakom zbyt wielu życiowych przyjemności, jakieś wytchnienie
od prozy życia im jednak proponowały, a mianowicie obcowanie ze światem
przyrody i dalekie podróże. Przy czym rzeczywistość „Płomyka” bardziej intensywnie, a „Świata Młodych” – mniej. „Płomyk” oferował jeszcze wędrówki
w świat baśni (VIII), ale chyba dlatego, że uwzględniał szersze wiekowo spektrum czytelników.
***
Podsumujmy wyniki. Otóż uprośćmy rozważania i załóżmy, że w danym
korpusie interesuje nas tylko wystąpienie lub brak wystąpienia (spośród rzeczowników o wysokich rangach) leksemów obsługujących którąś z 31 kategorii i podkategorii tematycznych, wyróżnionych w tabelach 10.3, 10.4 i 10.5,
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czyli uznajmy, że po pierwsze nie bierzemy pod uwagę, iż dane kategorie
mogą być obsługiwane z mniejszą lub większą intensywnością w zależności
od tego, ile rzeczowników o wysokich rangach można im przyporządkować
i jak wysokie mają te rangi, a po drugie, że wszystkie kategorie i podkategorie
są tak samo ważne.
A zatem na 31 istotnych (bo obsługiwanych przez rzeczowniki o wysokich
rangach) tematów – 14 występowało zarówno w „Płomyku”, jak i w „Świecie
Młodych” oraz w korpusie tekstów „Bravo”/„Popcornu/„Machiny”. Wyłącznie w SM występowały dwa tematy, jedynie w P także dwa, tylko w B/P/M
– jeden. Ponadto jeden temat wystąpił jednocześnie tylko w korpusach SM
i P/B/M (a nie wystąpił w P), natomiast jednocześnie w P i SM wystąpiło
(a nie wystąpiło w P/B/M) aż 14 tematów, czyli prawie połowa.
Licząc inaczej, na 31 wypadków wystąpienia danej tematyki – „Płomyk”
i „Świat Młodych” miały do niej podobny (choćby to było podobieństwo minimalne) stosunek w 25 wypadkach, a diametralnie różny – w sześciu. „Świat
Młodych” i „Bravo”/”Popcorn”/„Machina” przejawiały natomiast jakieś podobieństwa w 19 wypadkach, a całkowite różnice – w 12.
Wygląda więc na to, że w najogólniejszym sensie, tj. pod względem możliwości wystąpienia lub niewystąpienia danych tematów, podobieństwo między „Płomykiem” a „Światem Młodych” występuje wyraźnie częściej niż jego
brak, a podobieństwo między „Światem Młodych” a pismami typu „Bravo”
i „Popcorn”, choć istnieje, to jest wyraźnie mniejsze. Dodajmy, że możliwość
choć trochę podobnego ujęcia danej tematyki w wypadku „Płomyka” i pism
korpusu B/P/M występuje tylko w 17 wypadkach, a krańcowo różnego – w 15.
Widzimy zatem pewną linię rozwojową: kolejne korpusy coraz mniej przypominają tematycznie teksty „Płomyka”, o ile jednak w okresie 1936–1976
(P – SM) wspólnota przeważa nad różnicami, o tyle w okresie 1976–1996
(SM – B/P/M) wspólnota – choć nadal istnieje – zaznacza się słabiej. Nasuwa
się więc wniosek, że – przynajmniej pod względem kultywowania określonych wychowawczych strategii pism młodzieżowych – okres II RP był bardziej podobny do okresu PRL niż okres III RP do PRL. Główny więc okres
przełomu w zaznaczającej się ewolucji tychże strategii należy dostrzec nie
w 1944, a w 1990 roku.
Wynika stąd, że pod względem pedagogicznym (a jeżeli pedagogicznym,
to może i pod innymi – zob. Waśkiewicz 1997) PRL był dość podobny do
II RP, a III RP nie tyle nawiązała do przedwojennych tradycji suwerennej
Rzeczypospolitej, ile przyniosła coś całkiem nowego...
Sprawdzenie tej narzucającej się hipotezy wymagałoby oczywiście o wiele
dokładniejszych badań, innej konstrukcji korpusów i innych sposobów liczenia. Zadaniem tego tekstu było tylko pokazanie, że problem istnieje i jest na
tyle znaczący, że warto podjąć dalsze poszukiwania.
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Dodatek

Tabela 10.6. Porównanie pozycji 51–72 na listach rangowych
rzeczowników dwóch korpusów
R

P

B/P/M

R

P
brat, krok, kolor, ląd,
mama, podróż, sztuka,
tłum, wojna
łza, rozkaz, smok,
strach, walka, wieczór

B/P/M

51

ogień

kariera, kobieta

62

52

Murzyn, port, wiatr

słowo, ulica

63

53

okno

DJ, początek

64

artysta, chleb, dusza,
dziewczynka, kot, krzyż,
ogród, skała

postać, powód

54

grupa, fabryka,
kolega, miesiąc,
pieniądz

65

czytelnik, izba, kilometr,
liść, myśl, okolica,
piosenka, rano, sposób,
szewczyk, wzrok

nadzieja

55

chata, drzwi, fala,
nos, pomoc, radość,
syn, szyper

historia [ciąg
wydarzeń]

66

baba, bajka, historia,
krew, leśniczy, list,
mrówka, wiercipięta,
panna, pierś/piersi,
pociąg

nagranie [utwór muz.]

56

dół, naród,
niedźwiedź

część

67

centymetr, gatunek, km2,
kawałek [utwór muz.],
ocean, południe [dnia],
rodzina
stół, tratwa, wiosna

57

król, pokład, ramię,
siostra, uczeń,
żołnierz

tydzień

68

58

część, górnik, łóżko,
podwórze, puszcza,
rysunek, zima

okazja

69

59

dwór, dziewczyna,
koń, kościół

mama, wersja

70

bitwa, ból, broń, cisza,
garnek, jesień, mysz,
papier, trawa

czytelnik, spotkanie

60

dym, listopad, lud,
powietrze, rycerz,
węgiel, ząb

71

dyrektor, litera, wioska,
zamek, światło, mapa,
październik, królowa,
majtek

dziś, kolega, koleżanka,
kraj, miasto

61

mieszkaniec, osoba,
postać, powierzchnia, pół, ptak, sen,
szewc, wojsko

72

komendant, szczęście,
domek, miasteczko,
milczenie, kopalnia,
widownia, szarada,
zwierz, owad, wypadek,
środek [centrum]

imię, plan, uwaga [nakierowanie myśli i emocji]

bohater, pan

krążek

głos

aktor, ojciec
redakcja, telefon, temat,
trasa

kamień, poeta, pas
[kształt], prawda, robotwystęp
nik, strój, szereg, ściana,
wolność, wózek
bawełna, bok [kierunek],
bój, czasy, kuk, niebo,
kino, konkurs
ryba, wola

11. Prasa studencka lat osiemdziesiątych
XX wieku – agonia czy przemiana

Istnieją dwa modele funkcjonowania pisma kulturalno-literackiego czy też
społeczno-kulturalnego: albo jest dziełem niewielkiej grupy artystycznej, czy
nawet pojedynczego twórcy, propagującego swoje idee i dzieła (typu „Chimera”, „Zwrotnica”), albo jest miejscem stworzonym przez mecenat (prywatny,
państwowy, organizacyjny lub inny) jako swoiste „miejsce spotkań” twórców
i ich odbiorców60.
W ramach pierwszego modelu możliwe jest wydawanie pism o zróżnicowanym (zależnie od funduszy) poziomie edytorskim, o silnie zindywidualizowanym charakterze i precyzyjnie przewidywanym czytelniku – elastycznych lub stabilnych, swobodnie traktujących redakcyjną konwencję itd.
Najbardziej radykalnym podtypem tego rodzaju pism jest artystyczny fanzin.
Drugi model – to typ rozbudowanej instytucji, prowadzonej przez profesjonalistów, niespiesznie reagującej na wyzwania rzeczywistości, starającej się
w miarę stabilnie realizować politykę kulturalną mecenasa i według określonych przez niego reguł (rzecz jasna przy zachowaniu programowej linii
redakcyjnej).
Pisma propagujące tzw. kulturę studencką (czyli po prostu w ten sposób
określaną literaturę i sztukę określonego pokolenia – w tym wypadku dzisiejszych sześćdziesięciolatków) w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
zasadniczo należały do modelu drugiego, bo zawsze (oficjalnie czy nieoficjalnie) stała za nimi jakaś państwowa instytucja, ale reprezentowały jego formę
zbliżoną do modelu pierwszego, gdy tak się szczęśliwie składało, że pracowały w redakcjach grupy twórców lub ludzi twórczością zainteresowanych,
mających w dziedzinie kultury swoje plany i negocjujących z mecenasem
możliwość wcielania ich w życie.
W sumie system był dość stabilny. Co jednak się stało, gdy się zachwiał?
Rozdział, w którym nie tyle odpowiem na to pytanie, ile postaram się je
60

Narzuca się analogia do prasy młodzieżowej, pisanej i wydawanej przez samą młodzież
(ewentualnie pod opieką dorosłych – jak w przypadku gazetek szkolnych czy oazowych) oraz
prasy dla młodzieży, którą dla tejże wydają dorośli: albo dla zysku (np. „Bravo”, „Popcorn”,
Dziewczyna”), albo w wychowawczych celach („Świat Młodych”, „Płomyczek”, „Płomyk” itd.).
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w miarę precyzyjnie zadać, poświęcony będzie głównie opisowi bazy materialnej, na której „kultura studencka” w okresie swego schyłku mogła próbować się opierać61.
***
W latach 1980–1989 wychodziło w Polsce 330 czasopism wydawanych przez
(lub dla) studentów62.
12 z nich miało charakter religijny. Na początku dekady zarówno kontynuowano dawne tytuły, jak miesięcznik „Młodzież Katolicka. Pismo Akademickie” (od 1932) wydawany przez Rektorat Duszpasterstwa Akademickiego, przy kościele św. Anny w Warszawie (w latach 1981–1983 wyszło
36 numerów); lub krakowski „Meteor. Kwartalnik Kleryków Zgromadzenia
Misji”, ukazujący się (wtedy) od pięćdziesięciu lat. Krótszą tradycję miały
„Charis. Młodzieżowy Biuletyn Ekumeniczny” (wyd. Sekcja Ekumeniczna
Katolickiego Ośrodka Studenckiego oraz Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata Maitri) wychodzący od 1977 i „Nasze Życie” od 1979 do dzisiaj
wydawane przez Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi. Nie przetrwał 1981 roku nieregularnik „Kurier Akademicki. Pismo studenckie”, wydawany w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej od 1980.
W drugiej połowie dekady wychodziło we Wrocławiu „Sumienie. Katolickie
pismo studentów”, a 1989 rok przyniósł dwa czasopisma („Biuletyn Informacyjny” i miesięcznik „Votum”) wydawane przez Stowarzyszenie Katolickiej
Młodzieży Akademickiej, powstałe w 1988 roku w Warszawie i związane
z Duszpasterstwem Akademickim przy kościele św. Anny. Dwa almanachy
wydawało też wtedy Duszpasterstwo Akademickie przy Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu („Almanach Duszpasterstwa Akademickiego przy
Parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu” – 1988 oraz „Almanach Związku
Akademickiego «Młoda Polska»” – 1989).
Nie należy jednak sądzić, że działania twórcze były wyróżniającym się
na łamach tych pism tematem. Wśród czasopism tego kręgu aspirowało do
współuczestnictwa w nich jedynie „Ex Labyrintho. Forum Studentów Teologii”, wydawane przez Zespół Teatralny „Puls” Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu (Kompf 1992).
61

Czasopiśmiennictwo studenckie lat osiemdziesiątych XX w. jest słabo zbadane,
niemniej istnieją prace zawierające pewne wiadomości o nim (Twardochleb 1984; Czachór
1987; Dołęga-Herzog 1994; Sokół 1994; Mielczarek 1995; Stylińska 1995; Adamczyk,
Dzieniakowska 1996; Siuda 1998; Gomoliszek 2001, 2004, 2005).
62
Listę tytułów ustaliłem dzięki publikacjom Biblioteki Narodowej: Dybowiczowa 1984,
1987, 1990; Stasiak, Grochowska 2004; Klincewicz, Grochowska 2006 oraz bazom internetowym BN. Listę wymienionych czasopism należy więc uważać za wstępną, wymagającą jeszcze
weryfikacji i uzupełnień, a co za tym idzie, dane liczbowe podane w tym artykule także wymagają weryfikacji.
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O wiele liczniejsza i bardziej zasłużona w promocji kultury była grupa
pism ukazujących się w latach osiemdziesiątych pod oficjalnym patronatem
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (od 1982 – Zrzeszenia Studentów Polskich). Od 1980 roku było corocznie na rynku kolejno: 22, 24, 14,
26, 26, 12, 21, 20, 14, 18 tytułów. Łatwo można więc zauważyć dwa momenty załamania: przełom 1981 i 1982 roku (w 1981 r. zamknięto 11 czasopism
z tej grupy, co było związane ze stanem wojennym, w 1982 powołując tylko
trzy nowe) oraz 1984 i 1985 roku (w 1984 znikło kolejnych 12 czasopism63,
podczas gdy w 1985 powołano tylko dwa nowe). Przełom 1987 i 1988 roku
(w 1987 roku znikło 5 czasopism – 1/4 wychodzących wtedy tytułów sektora,
w 1988 powołano jedno) pogłębił spadkowe tendencje64.
Działacze studenccy (SZSP, ZSP) dysponowali w Polsce lat osiemdziesiątych w sumie 48 tytułami prasowymi (z których równocześnie na rynku
obecnych było średnio ok. 20), składającymi się na system prasowy organizacji, wzorowany na standardowych „dorosłych” organizacyjnych systemach
prasowych PRL.
Centralny, ogólnopolski, stabilny tygodnik65 „Itd.” (1960–1989), którego
redaktorem naczelnym w latach 1982–1984 był Aleksander Kwaśniewski,
a od 1987 Marek Siwiec, prezentował oficjalną linię organizacji. Otaczały go
centralne „pisma teoretyczne”, mające pełnić funkcję zaplecza intelektualnego: „Warsztat. Miesięcznik studencki” (później z podtytułem: „Studencki
Miesięcznik Teoretyczno-Polityczny”), wydawany w latach 1981–1986 przez
ZG ZSP) i jego następca z lat 1986–1989: „Poszukiwania. Miesięcznik Teoretyczno-Polityczny Młodych. Pismo pod patronatem Rady Naczelnej ZSP”,
jak również „Politechnik. Tygodnik Studencki. Pismo Społeczno-Polityczne”
(później: „Pismo Społeczno-Polityczne Środowiska Akademickiego”), dwutygodnik, ukazujący się w latach 1953–1981 i 1983–1984.
63

Być może miało to związek w uchwaleniem Prawa prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.) albo kłopotami finansowymi państwa, albo też powody były jeszcze inne:
np. roszady personalne.
64
Po spotkaniu Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa w Reykjavíku 11 października
1986 władze PRL rozpoczęły łagodzenie polityki, czego rezultatem było np. zniesienie przez
USA w lutym 1987 sankcji gospodarczych, i rozpoczęły przygotowania do II etapu reformy
gospodarczej. Nastąpiła też zmiana polityki prasowej (w czerwcu 1987 wznowiono niezależny
miesięcznik „Res Publica”). Po przegranym listopadowym referendum gospodarczym władze
– jak się zdaje – zaczęły się liczyć z koniecznością przekazania opozycji władzy w kraju. Nie
mogło się to nie odbić na poziomie finansowania dotychczas popieranych tytułów prasowych.
Zwięzły, aczkolwiek treściwy, opis funkcjonowania mediów masowych w Polsce owego czasu
zawiera raport krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych: Komunikowanie masowe
w Polsce: Lata osiemdziesiąte (Bajka, Dziki, Filas, Grzybczak, Kołodziej, Kunda, Nowicki,
Pawłowski, Pisarek, Siwek, Zagrodnikowa 1991). Opis zmian polityki prasowej PZPR i władz
PRL przynosi zwłaszcza rozdział IV: Polityka informacyjna – autorstwa Walerego Pisarka
(s. 40–52).
65
Pomijam w rozważaniach „Sztandar Młodych”, który nie był dziennikiem studenckim.
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Owo „centrum systemu” otoczone było czasopismami dwóch kręgów:
terytorialnego i tematycznego. Bardzo słabo zarysowany był krąg „terytorialny”, obsługujący środowiska studenckie poszczególnych ośrodków:
„Kalejdoskop. Jednodniówka Warszawskiego Środowiska Studenckiego”
(1974–1981), „Dwukropek. Jednodniówka studentów Rzeszowa” (1981,
1983–1987), „Spojrzenia. Jednodniówka Społeczno-Kulturalna Studentów
Poznania – ZSP” (1983–1989), „Gaudeamus. Jednodniówka Studentów Szczecina” (1980–1981).
Nierównie mocniej był reprezentowany – krąg „tematyczny”. W jego ramach istniał np. segment studenckich pism naukowych i warsztatowych, na
czele z warszawskim nieregularnym dwumiesięcznikiem „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” (1971–1981). W 1981 RU SZSP UJ wydała polonistyczny „Warsztat. Zeszyt Naukowo-Literacki”, w latach 1986–1989 ukazało
się 6 numerów nieregularnika „Spectrum” poświęconego rolnictwu, medycynie i naukom o środowisku (seria 1), technice i ekonomii (seria 2), naukom
społecznym (seria 3) oraz 2 numery „Półrocznika Filozoficznego Młodych.
Pisma Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich” (1986, 1989). W 1989
Ośrodek Badań Społecznych przy Radzie Naczelnej ZSP wydał numer pisma
„Res Litigiosa. Kwartalnik naukowy”.
Tylko dwa czasopisma mieli do dyspozycji studenccy dziennikarze:
w latach 1975–1981 ukazało się 26 numerów pisma „Faktor. Jednodniówka Klubu Dziennikarzy Studenckich SZSP”66, a w latach 1980–1981 i 1983
Klub Publicystów Studenckiego Centrum Kultury „Zameczek – Remedium”
w Sosnowcu wydał 10 numerów pisma „Tak–Nie. Biuletyn RU SZSP UŚ”.
W sumie segment nie przedstawiał się obszernie, a opublikowane w latach osiemdziesiątych egzemplarze można policzyć na palcach67. Najważniejszym osiągnięciem prasowym studenckiego ruchu naukowego tych czasów
jest – moim zdaniem – „Colloquia Communia”, wydawane w Warszawie od
1979 roku przez tzw. Kolegium Otryckie (pod patronatem Rady Naczelnej
ZSP). To prestiżowe dziś pismo filozoficzno-socjologiczne, wychodzące już
od ponad 30 lat – od 1982 do końca lat osiemdziesiątych wydało w sumie
ok. 30 tomów.
66
Zdaniem Andrzeja K. Waśkiewicza, które wyraził w rozmowie z autorem, „Faktor” nie
był pismem warsztatowym, lecz raczej środowiskowym.
67
Należy także wspomnieć, że bez oficjalnego poparcia ZSP studenci UJ i UWr
opublikowali w latach 1982–1985, cztery zeszyty „Studenckich Prac Naukowych” (serie
poświęcone: naukom humanistycznym, polonistyce, historii, etnografii). W latach 1989–1992
w Lublinie ukazywała się „Próba. Almanach studentów Polonistyki UMCS” (wydawca: Koło
Naukowe Polonistów UMCS, dziewięć numerów). Ponadto w okresie 1981–1983 ukazał się
7. i 8. nr „Filozofii. Nowej Serii. Czasopisma Koła Filozoficznego Studentów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego” (pierwszy numer – 1954). W latach 1965–1983 wychodził
„Merkuriusz. Miesięcznik Studencki (pismo warsztatowe Pomagisterskiego Dziennego
Studium Dziennikarstwa UW)”. Na jego temat pisała Joanna Gomoliszek (2004).
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Ponadto SZSP i ZSP w latach osiemdziesiątych firmowały: 1 pismo turystyczne68, 2 sportowe69, 2 literackie70, 5 hobbistycznych (1 esperanckie71,
2 – miłośników SF72, 2 – muzyczne73). Sporym sukcesem organizacyjnym
i merytorycznym było wydawanie przez Tadeusza Skoczka w latach 1981–
1989 w Krakowie „Powiększenia, Studenckiego magazynu filmowego. Biuletynu Rady Naczelnej ZSP” – dość regularnie ukazującego się kwartalnika74.
Kolejny segment pism społeczno-kulturalnych, najbardziej nas w tej
chwili interesujący, stanowiły przede wszystkim „studenckie” odpowiedniki „dorosłych” pism społeczno-kulturalnych w rodzaju „Życia Literackiego”,
„Kultury”, „Literatury”. Były to dwa dwutygodniki: warszawski „Nowy Medyk. Dwutygodnik studencki SZSP” oraz krakowski „Student”.
„Nowy Medyk” ukazywał się z różnymi podtytułami od 1953 roku (w 1981
określił się np. jako „Pismo Młodzieży Medycznej pod Patronatem SZSP”).
Pismo to, bardzo dla studenckiego ruchu kulturalnego75 zasłużone, po zawieszeniu w stanie wojennym przez rok się nie ukazywało. Nowa edycja (przy
zachowaniu numeracji, z podtytułem: „Czasopismo Młodzieży Medycznej.
Dwutygodnik Studencki”) trwała stabilnie w latach 1983–1990. Później zdarzały się tylko pojedyncze próby wznowienia wydawania.
Pouczająco ułożyły się dzieje krakowskiego „Studenta”. „Student. Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny” z końcem 1981 roku, w dwudziestopięciole68

„Watra” (nieregularnik wydawało Studenckie Koło Przewodników Górskich – Oddział
Akademicki PTTK, Kraków, w latach 1978–2000).
69
„Akademicki Przegląd Sportowy. Miesięcznik Zarządu Głównego AZS”, Warszawa,
w latach 1981–1984 i 1985–2009, oraz „Karate. Pismo Akademickiego Środowiska Dalekowschodnich Sztuk Walki” (nieregularnik w latach 1983–1984 wydaje Komisja Sportu RN ZSP,
Warszawa).
70
Warszawski „Kwartał. Almanach Studenckiej Rady Literackiej. Publikacja Zrzeszenia Studentów Polskich” (2 zeszyty w latach 1983, 1984); „Merituum. Pismo Artystyczno-Literackie ZW SZSP”, wychodzący w latach 1973–1981 bydgoski nieregularnik. Ponadto poza
systemem SZSP i ZSP m.in. Robert Tekieli wydał na UJ 2 zeszyty „Biuletynu Studenckiego
Klubu Literackiego”.
71
Było to „Informilo por Interlingvistoj” wychodzące w latach 1983–1984 pod patronatem
RN ZSP (4 zeszyty).
72
„Feniks. Biuletyn PSMF” i „Sfera. Biuletyn Informacyjno-Kulturalny Polskiego
Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki” (nieregularniki w latach 1984, 1985 wydaje
w Warszawie Rada Naczelna ZSP i Rada Główna PSMF).
73
„Ballada. Kwartalnik Piosenki Studenckiej” (nieregularny kwartalnik wydawała
Komisja Kultury Rady Naczelnej ZSP w Warszawie w latach 1983, 1984); osiem numerów
„Notesu Jazzowego: Organu Jazz-Clubu «Rotunda»” w latach 1980–1984 w Krakowie
wydawała Krakowska Filia Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Ruchu Studenckiego
(potem: Studenckiego Ruchu Uczelnianego – red. Tadeusz Skoczek).
74
Od 1987: „Magazyn Filmowy. Biuletyn Krajowej Rady Kultury i Ogólnopolskiej Rady
Dziennikarzy Studenckich”.
75
Na przykład latach 1974–1980 i 1987–1988 „Nowy Medyk” miał dodatek literacko-artystyczny.
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cie swojego istnienia, jak większość pism został zawieszony. Nową redakcję,
zrazu pod kierownictwem Marka Siwca (od 1987 – Tadeusza Skoczka), udało
się zebrać dopiero w 1984 roku. Wznowione pismo na początku było jednodniówką (4 numery w 1984 roku); od 1985 roku ukazywało się już w miarę
stabilnie i w sporym nakładzie (do 16 tys. egz.), by w 1990 zakończyć swą historię (Kolasa 2004, s. 191–193). O ile jednak pierwszy „Student” był pismem
zasłużonym, jednym z autorów sukcesu pokolenia Nowej Fali76 w literaturze
lat siedemdziesiątych, redagowanym przez znanych później literatów (Adam
Zagajewski, Julian Kornhauser, Wit Jaworski, Jan Pieszczachowicz i in.),
o tyle nowy – mimo intensywnego zajmowania się problematyką kulturalną
– pozostał mało znany. Okazało się, że objęcie rządów przez nową, młodszą
generację pismu nie posłużyło. Nie udało się pozyskać do współpracy osobowości na miarę poprzedniej edycji dwutygodnika77. „Student” – jak się zdaje –
mógł należycie funkcjonować tylko jako pismo swojej generacji – pokoleniowa zmiana redakcji nie skończyła się dobrze mimo sprawnej organizacji
i poniesienia nakładów. Czasem sukces pisma kulturalnego zależy przede
wszystkim od tzw. czynnika ludzkiego, od autorytetu, umiejętności, woli i talentu współpracowników i redaktorów oraz wierności czytelników.
Problematyką kulturalną zajmowały się pod znakiem ZSP jeszcze pomniejsze pisma, wydawane przez różnorakie instytucje „kultury studenckiej”
(np. „Mandragora. Biuletyn Ośrodka Twórczego «Dom» przy Akademickim
Centrum Kultury «Pałacyk» – ZSP” – cztery zeszyty w latach 1983–1987,
Wrocław) oraz unikatowy zespół trzech czasopism nastawionych na rejestrację, prezentację i analizę przejawów aktywności kulturalnej studentów
i młodej inteligencji, tj. (młodych, a później wciąż starszych i starszych)
przedstawicieli pokoleń Orientacji poetyckiej Hybrydy78, Nowej Fali, Nowej
Prywatności. Centralny Ośrodek Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu
Kulturalnego ZSP wydawał dwa nieregularniki: „Zeszyt Dokumentacyjny”
(10 numerów w latach 1978–1987) oraz „Prasę Studencką” (4 tomy w latach
1979–1984). Z pomocą różnych instytucji przez długie lata (1978–2006) ukazywały się „Integracje. Zeszyty Ruchu Kulturalnego i Artystycznego SZSP”,
redagowane przez Jerzego Leszina-Koperskiego, któremu chyba jako jedynemu udawało się pozyskiwać środki i utrzymywać wydawanie pisma po 1990
roku, dodajmy – w dobrej edytorskiej szacie.

76

To znaczy generacji pisarzy urodzonych w latach czterdziestych, których przeżyciem
pokoleniowym był rok 1968.
77
Choć trudno mówić o jakiejś personalnej pustce; np. pozyskano do współpracy Janusza
Drzewuckiego – później znanego krytyka literackiego.
78
Określano je też mianem „nieobecnego pokolenia”. W tym miejscu przypomnę, że
„kultura studencka”, o końcu funkcjonowania której jest mowa w moim artykule, to przede
wszystkim „forma obecności «nieobecnego pokolenia», że sparafrazuję tytuł znanej książki
Andrzeja K. Waśkiewicza (1978).
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SZSP i ZSP w latach osiemdziesiątych wydawało ponadto 12 różnorodnych biuletynów i pism uczelnianych, najczęściej nieregularników
firmowanych przez rady uczelniane – analogicznych nieco do popularnych
w latach PRL tzw. zakładówek79.
Kolejnym rodzajem czasopism studenckich (w sumie 19 tytułów) były legalne przedsięwzięcia organizowane pod auspicjami innymi niż eszetespowskie i zetespowskie.
Swoje czasopismo studenckie chciał wydawać np. Zarząd Główny ZSMP
(„Konfrontacje Akademickie. Pismo Studentów i Młodej Inteligencji” –
6 numerów w latach 1983–1984), ale inicjatywa ta długo nie trwała. Większość pism tego typu wydawały studenckie samorządy i pomniejsze instytucje uczelniane, zwłaszcza na początku i pod koniec lat osiemdziesiątych.
Odnotowałem 6 biuletynów informacyjnych (np. „Biuletyn Informacyjny
Studentów KUL. BIS” – 1988, 1989; „Informacje Samorządu Studenckiego
Akademii Medycznej” – Wrocław 1988), efemeryczną próbę ich zcentralizowania („OBISS. Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny Samorządów Studenckich” – wyszedł 1 numer w styczniu 1989 r. w Lublinie), a z pewnością było
ich o wiele więcej. Przy czym niektóre miały charakter specyficzny80.
Wśród tych przedsięwzięć parę skupiało się na kwestiach literackich, naukowych i kulturalnych. Obok wymienionych w przypisach 70 i 73 należy
wspomnieć warszawską „Hybrydę. Biuletyn Rady Artystyczno-Programowej
CSK UW „Hybrydy” (4 numery w latach 1981–1983) i „Biuletyn Studenckiego Klubu Literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim” (2 numery w 1985
roku, redagowali m.in. Robert Tekieli i Katarzyna Krakowiak).
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Na przykład: „ZEZ. Pismo Studentów UW. Biuletyn Informacyjny” (1973–1981, Warszawa); „Grunt. Magazyn studentów AR we Wrocławiu” (1980–1984); „Myślnik. Biuletyn
Informacyjno-Kulturalny Studentów Politechniki Wrocławskiej” (1980–1984), „Szermierz.
Biuletyn informacyjny RUSZSP Uniwersytetu Wrocławskiego” (1980 i 1989); „Dialog. Pismo
Ośrodka Pracy Politycznej SGPiS” (Warszawa 1981); „Bez Lidera. Biuletyn Informacyjny RU
SZSP UMCS” (1981); „A My...” (1981, poznański UAM), „Biuletyn Informacyjny” (wydawany
przez RU ZSP UMCS w 1983); „Bankrut. Pismo Studentów AE Katowice” (w latach 1988–
2000?); „Elektronika” (Politechnika Wrocławska, 1984); „Elektronik” (tamże, 1986–1987);
„Enigma” (Uniwersytet Warszawski, 1987–1989); „Annales Societatis Doctrinae Studentium
Academiae Medicae Silesiensis” (od 1974 wydawała SZSP – Sekcja Farmaceutyczna Komitetu Koordynacyjnego Studentów Akademii Medycznych, m.in. w latach 1980–1981, 1984,
1987–1990).
80
Chodzi przede wszystkim o pisma wyższych szkół „mundurowych”, jak „Przed Wachtą.
Kwartalnik Studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie” (ukazywał się w latach 1974–
1985 – w 1980, 1984 i 1985 roku wyszły łącznie 4 zeszyty), „Awangarda. Trybuna Podchorążych
i Kadetów. Międzyuczelniane Pismo POW” (1974–1984, nieregularny dodatek do „Żołnierza
Polski Ludowej”). Por. Kurzawa 1983, 1988–1989.
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***
Aby należycie ocenić znaczenie powyższych inicjatyw, należy wskazać na ich
tło: co najmniej 251 pism i pisemek – wydawanych i kolportowanych przez
studenckie organizacje opozycyjne (Bondaryk 1992; Gomoliszek 2005; Sudziński 2005; Wąsowicz 2010). 200 sygnowanych było przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, 50 przez różnorodne większe i mniejsze organizacje czy
instytucje o opozycyjnym obliczu. W sposób zamierzony nie mówię o pismach nielegalnych, gdyż z ich statusem prawnym różnie bywało. Na przykład
w 1981 roku NZS wydawał swoje pisma legalnie (i – jako druki „do użytku
wewnętrznego” zwolnione spod cenzury). Z kolei pod koniec dekady represje
tak złagodniały, że można mówić o legalności de facto (choć nie de iure).
Dynamikę rozwoju opozycyjnej prasy studenckiej obrazuje tabela 11.1.
Tabela 11.1. Dynamika rozwoju opozycyjnej prasy studenckiej
w latach osiemdziesiątych XX w.

1. Orientacyjna
liczba tytułów
zapoczątkowanych
w danym roku
2. Orientacyjna
liczba tytułów zamkniętych w danym
roku
3. Liczba wychodzących w danym roku
tytułów

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

37

70

22

2

5

3

5

10

15

28

22

77

18

4

0

8

1

7

9

43

35+5*

89+16

22+11

9+3

7+5

9+8

8+1

18+4

24+4

47+6

30+11

44+7

49+2

4. Liczba wychodzących w danym roku 120+10 753+98 151+41 40+29
numerów**

101+11 176+8 162+21

* Po lewej stronie znaku „+” – liczba dotycząca wydawnictw NZS, po prawej – innych organizacji
opozycyjnych.
** Numery łączone potraktowano jak pojedyncze.

Odmiennie niż w wypadku pism SZSP, ZSP i im podobnych okresy prosperity zaznaczają się bardzo wyraźnie w latach 1980–1982 i pod koniec dekady. Liczba tytułów w obiegu zależy nie tylko od meandrów polityki medialnej, ale także od entuzjazmu, woli i uporu redaktorów oraz sprawności SB.
Ogółem najwięcej czasopism wyszło w okresie, kiedy władze na to (oficjalnie lub nieoficjalnie) zezwalały (1981, 1987–1989) bądź kiedy miały kłopoty
z opanowaniem sytuacji (1980, 1982).
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Pisma te były pismami studentów, a nie „dla studentów”, powstawały samorzutnie, w znakomitej większości (ale nie wszystkie) były efemerydami.
Jeden numer wypuściło 69+20 pism81; 2 numery – 44+9; 3 numery – 30+13;
4–5 numerów – 39+14; 6–10 numerów – 44+5; 11–15 numerów – 10+0; 16–
19 numerów – 9+0; 20–29 numerów – 5+2; 30 i więcej numerów – 6+0 pism.
Podobnie przedstawiała się sprawa długości trwania tytułów. 142 pisma
zamknęły się w jednym roczniku, 32 – w dwóch, tylko dziewięć przetrwało
w okresie trzech lat. Dłużej wychodziły: „Aneks” (wydawany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów WSP w Opolu – 10 numerów w 1980–1981, potem
dwa w 1988 i 1989); „Informacje” (tygodnik wydawany siłami NZS Politechniki Śląskiej – 31 numerów w okresie 1980–1981 i 1988–1989); „Komunikaty” – nieregularnik wydawany w latach 1982–1989 przez NZS Uniwersytetu
Wrocławskiego (91 numerów); krakowski nieregularnik „Kurier Studencki”
wydawany w okresie 1982–1987 przez NZS AGH (34 numery); „Nurt. Pismo studenckie”, wydawane w Warszawie (14 numerów w latach 1986–1989);
„Przegląd Akademicki. Pismo Ruchu Oporu NZS” dwutygodnik wydawany
na Uniwersytecie Jagiellońskim (84 numery w latach 1985–1990).
Pisma te kwestiami kulturalnymi raczej się nie interesowały. Jedynie we
Wrocławiu wychodził „Wrocławski Student. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” (w latach 1987–1989 ukazało się 10 numerów). W Krakowie ukazywał
się periodyk „Bez Tytułu. Pismo Społeczno-Kulturalne NZS UJ” (3 zeszyty w 1981, 1 w 1989). Nadmienię także, że wspomniane wyżej „Informacje”
miały podtytuł „Ptah. Dodatek literacki”, a „Tygodnik dawniej SPIS”, wydawany przez krakowski NZS, w 1981 roku opublikował „Polskie Drogi do
Niepodległości. Dodatek Kulturalny”. I to byłby, według stanu odnotowanego
przez Bibliotekę Narodową, cały dorobek literacko-kulturalny studenckich
pism opozycyjnych.
Nic w tym dziwnego, gdyż stawiały sobie cele polityczne, propagandowe,
agitacyjne. Charakterystyczne są ich tytuły i podtytuły akcentujące charakter informacyjny, urzędowy, opozycyjny, bojowy i konspiracyjny, niekiedy
w różnych kombinacjach.
Przykładowo, tytuły mogły podkreślać:
– Charakter informacyjny (słowa kluczowe: kurier, informacja, informacyjny, informator, serwis, przegląd, aktualności), np.: „Kurier Akademicki. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, „Informacje”;
„Serwis Informacyjny”, „Akademickie Pismo Informacyjne”, „Akademicki Serwis Informacyjny”, „Informator Akademicki”, „Informator.
Serwis Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Organizacji Młodzieżowej KPN”, „Serwis Krajowy NZS Uniwersytetu Wrocław-

81
Po lewej stronie znaku „+” – liczba dotycząca wydawnictw NZS, po prawej – innych
organizacji opozycyjnych.
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–

–

–
–

–

skiego”, „Serwis Zagraniczny NZS Uniwersytetu Wrocławskiego”, „Co
Słychać...”, „Wiadomości”.
Urzędowość i oficjalność (słowa kluczowe: biuro, komunikat, raport,
biuletyn), np.: „Biuro Prasowe Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego”, „Komunikat” (wyd. Komitet Bojkotowy Szkolenia Wojskowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej), „Komunikat Ośrodka Informacji NZS Szczecin”, „Komunikat Specjalny”
(wyd. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Międzyuczelniane Biuro Prasowe), „Komunikat Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Studentów na Akademię Rolniczą”,
„Komunikaty”, „Raport Ośrodka Studiów i Analiz «Osa» NZS UWr,
„Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”.
Niezależność i opozycyjność (słowa kluczowe: niezależny, wolność,
cenzura, indeks), np.: Bez Cenzury”, „Indeks. Niezależne Pismo Studenckie”, „NOS. Niezależna Opinia Studentów Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach”, „Czas Przyszły. Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość. Pismo Studentów i Młodej Inteligencji”.
Konspiracyjność (słowo kluczowe: bibuła), np.: „Bibuła”, „Bibuła Studentów Akademii Rolniczej”.
Bojowość (słowa kluczowe: strajkowy, samoobrona, opór, wojenny),
np.: „Akademia Strajkowa”, „Akademicki Ruch Samoobrony [Studentów Uniwersytetu Warszawskiego]”, „Jednodniówka Strajkowa – Uniwersytet Wrocławski”, „Gazeta Strajkowa”, „Gazeta Strajkowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.
Charakter informacyjny i urzędowy zarazem, np.: „Biuletyn Informacyjny Biura Informacji i Propagandy NZS”, „BIS. Biuletyn Informacyjny Studentów”, „BIS. Biuro Informacji Studenckiej”, „Informator
Akademicki. Biuletyn informacyjny Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS”, „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, „BI NZS. Biuletyn
informacyjny NZS. Informacje, Dokumenty, Komentarze”, „Biuletyn.
Biuro Informacji Studenckiej NZS”, „Biuletyn Informacyjny Komitetu
Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenie Studentów PRz”, „Biuletyn
Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w PW”, „Biuletyn Informacyjny NZS”, „Biuletyn Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie”, „CIA Centrum
Informacji Akademickiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Serwis
informacyjny”, „CIA Centrum Informacji Akademickiej przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego”, „CIA.
Centre of Academic Information of Independent Students’ Association Foreign Bulletin”, „Serwis. Biuletyn Informacyjny UKGS NZS
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AR”, „Serwis Biura Informacyjnego NZS”, „Serwis Centrum Informacji Akademickiej NZS Gdańsk”.
– Niezależność i opozycyjność połączone z informacyjnością, np.: „Nawis. Niezależny Agencyjno-Wydawniczy Informator Studencki”, „Niezależny Serwis Informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności”.
– Niezależność i opozycyjność połączone z urzędowością, np.: „Niezależny Biuletyn Studencki”.
– Bojowość połączoną z informacyjnością, np.: „Informator Strajkowy NZS Akademii Teologii Katolickiej”, „Przegląd Akademicki. Pismo Ruchu Oporu NZS”, „Kurier Strajkowy”, „Studenckie Aktualności
Strajkowe”.
– Bojowość połączoną z oficjalnością, np.: „Biuletyn Oporu. Pismo Społeczne”, „Biuletyn Strajkowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”,
„AGO. Biuletyn Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej”,
„Fala. Biuletyn NZS UAM z... Tygodnia Wojny. Biuletyn Wojenny”,
„Komunikat Komitetu Strajkowego AGH”, „Komunikat Komitetu Gotowości Strajkowej NSZZ «Solidarność» i NZS Politechniki Śląskiej”,
„Komunikat Komitetu Strajkowego NZS UJ”, „Komunikat Strajkowy
NZS WSP Kraków”, „Komunikat Studenckiego Komitetu Gotowości
Strajkowej AR”, „Komunikaty Uczelnianych Komitetów Strajkowych
Akademii Medycznej w Białymstoku”.
– Bojowość połączoną z informacyjnością i oficjalnością, np. „Komunikat Centrum Informacji Strajkowej”, „Serwis Biura Prasowego Strajku
Studentów Akademii Medycznej”, „Serwis Informacyjny Uczelnianego
Komitetu Strajkowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, „Strajkowy
Biuletyn Informacyjny”.
Zaiste: Inter arma silent musae. Zainteresowania kulturą i sztuką te pisma nie podkreślały. Nie znaczy to, że wśród pism drugiego obiegu nie było
pism kulturalnych (jak np. krakowska „Arka”) czy pism młodych twórców
(jak „bruLion”). Ale nie miały one charakteru studenckiego. Studentów kwestie kulturalno-literackie nie obchodziły. Chcieli być radykalnymi i poważnie
traktowanymi politykami. Historia pism tego rodzaju zakończyła się na przełomie 1989/1990 roku.
***
Trzecim rodzajem czasopiśmiennictwa młodej inteligencji (będącym już
głosem nowego pokolenia – Kajtoch 1997c), funkcjonującym w latach
osiemdziesiątych i później, który jednak w żaden sposób nie podkreślał swej
„studenckości”, były tak zwane artziny82, zwane niekiedy pismami „III obie82
Na temat zinów, fanzinów i artzinów zob. np. stosowne hasła w słownikach: Pęczak
1992; Varga, Dunin-Wąsowicz 1998; Pisarek 2006.
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gu” – czyli tymi, które ani nie funkcjonowały oficjalnie w zasięgu cenzury
(I obieg), ani nie były pismami opozycji politycznej (II obieg). Wywodziły
się w swej większości z subkultury punkowej. Zdaniem Krzysztofa Vargi:
„To właśnie subkultura punkowa jest ważnym elementem rozwoju alternatywnych, undergroundowych wydawnictw, zwanych umownie «trzecim
obiegiem», który zaistniał w Polsce lat osiemdziesiątych jako alternatywny
właśnie w stosunku do obiegu oficjalnego, a także do «drugiego obiegu» podziemnego. Oba te obiegi funkcjonowały bowiem według antynomii politycznej «władza–opozycja», tymczasem obieg trzeci, wywodzący się z anarchizującego ruchu punkowego, ex definitione negował polityczność jako formułę
istnienia w kulturze” (Varga 2002, s. 4)83.
Wbrew obiegowym opiniom do tej awangardy nie zalicza się „bruLionu”84.
W latach osiemdziesiątych, na początku dekady, ukazywały się natomiast takie tytuły, jak „Czerwony Kapturek. Myślnik Społeczno-Filozoficzny” (w latach 1980–1981 firmowany przez NZS Politechniki Warszawskiej, reaktywowany w latach 1989–1991) i „Tango”, związany z zespołem punkowym Łódź
Kaliska. W drugiej połowie – wymieniane przez Krzysztofa Vargę: „Drut”
(Dębica 1986–1987), „Linie” (Warszawa 1988–1994), „Czyżby Agonia Uczuć”
(Grodzisk Mazowiecki 1987–1988), „Kau Gryzoni na Serze” (Łódź, ok. 1989;
związany z Pomarańczową Alternatywą), „Europa X” (Wrocław 1989) oraz
pisma Pawła Konnaka i grupy TotArt: „Gangrena” (Gdańsk 1986), „Higiena.
Przegląd Archeologiczny Metafizyki Społecznej” (Gdańsk 1988), „Futurfoto”
(Gdańsk 1986).
Pisma tego rodzaju, zazwyczaj kserografowane nieregularniki, atakowały świadomość estetyczną czytelnika niezwykłym sposobem redagowania,
dziwnym liternictwem i szatą graficzną, awangardowym komiksem, awangardową poezją i prozą o mocnej, anarchizującej estetyce i absurdalno-groteskowej poetyce, buntowniczych (bardziej obyczajowo czy światopoglądowo
niż politycznie) treściach. Najpoważniejszymi, zrodzonymi w latach osiemdziesiątych propozycjami były: warszawska „Iskra Boża” (wydawana przez
Pawła Dunina-Wąsowicza i innych od 1988; w latach dziewięćdziesiątych
znana jako „Lampa i Iskra Boża”), „Linie. Nasiąknięty Organ Joanny Makabresku” (Warszawa 1988–1994), „Czyżby Agonia Uczuć? Pismo Urodzonych na Przełomie Lat 60. i 70.” (Grodzisk Mazowiecki 1987–1988), „Szajba.
Dwumiesięcznik Kulturalno-Oświatowy dla Dzieci i Młodzieży” (Kożuchów
83

Dalsze informacje też za tą pozycją.
Por. następującą opinię: „Do 1989 «bruLion» był drugoobiegowym kwartalnikiem, wydawanym przez podziemną Oficynę Literacką. Czytając dziś jego wczesne, podziemne numery, nie poznajemy zupełnie późniejszego «kultowego» pisma. Dominowały w nich nazwiska
autorów wywodzących się z opozycyjnych elit kulturalnych, jak Artur Międzyrzecki, Wiktor
Woroszylski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Józef Szczepański, Jan Błoński (tymi nazwiskami, a nie Świetlickim, «bruLion» chwalił się jeszcze jesienią 1990 w reklamie zamieszczonej
w «Tygodniku Literackim»” (Varga, Dunin-Wąsowicz 1998, s. 20).
84
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1988), „Żaden” (wyd. Rafał Jakubowski, ps. Qba, Szczawno-Zdrój – od 1988),
„Już Jest Jutro” (Poznań 1986–1995), „Dada Rzyje” (Zielona Góra 1988) oraz
„Litera” (red. Dariusz Eckert, ps. ExPert; Kraków, 4 zeszyty od 1989).
Piśmiennictwo zinowe i artzinowe rozwinęło się bujnie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych85, stopniowo zmieniając swą kserograficzną szatę
na formy bardziej profesjonalne. Niektóre czasopisma, jak dębicki „Pasażer”
lub „Lampa” trwały (a może jeszcze trwają) bardzo długo.
***
Rozwinęło się jednak nie tylko ono. Po początkowym załamaniu i likwidacji większości starych, zasłużonych w okresie PRL tytułów odrodziło się piśmiennictwo kulturalne (Fiut 2000) – z reguły już w nowej formule: miesięcznika prywatnego lub wzmocnionego jakąś fundacją czy też opierającego się
na jakiejś instytucji. Zaczęło się także rozwijać czasopiśmiennictwo studenckie – obecnie w zasadzie każda uczelnia ma jedno lub kilka pism, w których
studenci mogą zamieszczać swoje prace, przy czym zjawisko trudne jest do
ogarnięcia, bo – jak się zdaje – nikt tych tytułów nie rejestruje i nie gromadzi
w sposób systematyczny.
Ale pisma kręgu „kultury studenckiej” przeszły do historii. Nie ma bowiem obecnie pism kulturalnych „dla studentów” wydawanych przez zawodowych studenckich działaczy, którzy studia ukończyli wiele lat temu
i w takich pismach mają etaty. Jeśli ci działacze byli także ludźmi kultury
i literatury, zajmowali się ulubioną, literacko-artystyczną pokoleniową problematyką, na łamach tych pism i tworzyli „studencką kulturę”. Obecnie nie
ma ani takich etatów, ani takich działaczy. A choć zdarzają się wydawane
„dla studentów” magazyny lifestyle’owe, prowadzone przez profesjonalistów,
to jest nadzwyczaj wątpliwe, by ich właściciel zatrudnił w tych redakcjach na
przykład młodych poetów i pozwolił im na realizację swych pasji na łamach.
Tym bardziej studenckie czasopisma kulturalne, wydawane w okresie
PRL, zasługują na kompleksowe zbadanie, a pośród nich – te z lat osiemdziesiątych. Niniejszy tekst przynosi wiedzę o nich jedynie wstępną i niekompletną. Mam jednak nadzieję, że zachęci kogoś do podjęcia dalszej refleksji.
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Niewydany katalog prasy alternatywnej sporządzony przez OBP UJ pod redakcją
Włodzimierza Chorązkiego (Chorązki i in. 1996) notuje 1076 tytułów, które się ukazywały
zasadniczo do 1996 roku. Przy podawaniu danych czerpałem z jego rekordów. Por. także
Ciosmak 2001.

12. Uwagi o języku czasopism lokalnych86

Opis, choćby pobieżny, zjawiska przywołanego w tytule jest bardzo trudny,
żeby nie powiedzieć – wręcz niemożliwy. Składają się na to dwie podstawowe
przyczyny.
Po pierwsze, charakter języka używanego w ogóle w mediach, w tym
w prasie o charakterze ogólnoinformacyjnym. Nie jest to wszak jakaś narzucająca się swą odrębnością odmiana polszczyzny. Jak piszą Grażyna Majkowska i Halina Satkiewicz, „w mediach znajduje odbicie polszczyzna «jako
taka», w całym swoim zróżnicowaniu wewnętrznym – stylistycznym i gatunkowym...” (Majkowska, Satkiewicz 1999, s. 181). Wspomniane autorki, próbując wydobyć najbardziej charakterystyczne cechy polszczyzny w mediach
używanej, dokonują licznych wyborów i ograniczeń zakresu badań, by wreszcie skonstatować nasilone występowanie pewnych zjawisk, nieobcych także
polszczyźnie używanej poza mediami. Ta charakterystyka może być oczywiście pewnym punktem odniesienia dla badań języka prasy lokalnej, lecz, jak
już zostało to powiedziane wyżej, ani owa charakterystyka, ani zaprezentowana niżej w odniesieniu do prasy lokalnej nie są w stanie w sposób zadowalający opisać polszczyzny mediów ogólnopolskich czy polszczyzny mediów
lokalnych, bo są to zjawiska zbyt zróżnicowane, zbyt ulotne, a równocześnie zbyt słabo się odbijające od polszczyzny standardowej, by je można było
poddać wyczerpującemu, całościowemu językoznawczemu opisowi – język
mediów jest wszak w wielu wypadkach reprezentantem standardowej, kulturalnej polszczyzny.
Po drugie, jeśli chodzi o prasę lokalną, trudności te potęguje jeszcze
ogromne jej zróżnicowanie: ze względu na zasięg – czy adresowana jest do
mieszkańców powiatu, miasta, czy gminy lub dzielnicy, oraz ze względu na
to, kto jest jej wydawcą – władze administracyjne i samorządowe, ugrupowania polityczne, stowarzyszenia kulturalne itp. Pisze o tym wyczerpująco
Sylwester Dziki (1996).
Opis języka prasy lokalnej pojmowanej ogólnie, w całym jej zróżnicowaniu, jest raczej niemożliwy. W niniejszym szkicu chcielibyśmy zamieścić kilka uwag nt. języka jednej z jej odmian, którą określiliśmy roboczo mianem
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Współautor – Krystyna Kajtoch.
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„gazet tygodniowych”. Chodzi o tygodniki87 relacjonujące to, co wydarzyło się
na terenie danej gminy lub powiatu w danym tygodniu, zachowujące z grubsza układ działów charakterystyczny dla gazet ogólnopolskich (a na pewno
ich dodatków lokalnych), mianowicie: dział wiadomości politycznych (w tym
wypadku z ratusza, rad miejskich i gminnych oraz sołectw), gospodarczych,
kulturalnych, sportowych oraz ciekawostek kryminalnych i innych, rozrywki. Obrazu dopełniają reklamy i ogłoszenia. Pod względem gatunkowym
dominują w nich informacje i artykuły (informacyjne lub publicystyczne),
felietony, sprawozdania – znacząco mniej jest reportaży.
Czasopisma te są więc niejako miniaturami różnorodnej prasy codziennej – od „Gazety Krakowskiej” do „Faktu”, poświęconymi tylko tematyce lokalnej. Przeciwstawiają się natomiast drugiemu typowi czasopism lokalnych
(miesięcznikom lub kwartalnikom), które mają charakter swoistych biuletynów powiadamiających o pracach władz miejscowych, zawierających także
kronikę wydarzeń, jak również poważniejsze materiały informacyjne, kulturalne, popularnonaukowe (zwykle z folklorystyki, historii regionu itp.)88.
***
Istotną tendencją, która jest zauważalna przy badaniu owych „gazet tygodniowych”, jest zróżnicowanie języka w zależności od gatunku, tematyki publikacji oraz oceny przedstawianych faktów. Tę różnorodność, z grubsza rzecz
ujmując, można określić jako trzy potoki stylistyczne, które postaramy się tu
scharakteryzować, przypisując je odpowiednim grupom tekstów, nazwanym
przez nas umownie tekstami typu I, II i III.
A zatem inne nieco reguły używania języka rządzą w tekstach dotyczących kwestii najważniejszych dla danej społeczności – politycznych i gospo87

Wykorzystane pisma: „CT. Co Tydzień” (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) [9 XII
2004]; „Gazeta Giżycka” [28 VI 2001]; „Gazeta Jarocińska. Tygodnik Ziemi Jarocińskiej”
[11 II 2005]; „Gazeta Jędrzejowska” [31 I 2002]; „Gazeta Kościańska. Tygodnik Regionalny”
[2 III 2005]; „Gazeta Myślenicka. Tygodnik Samorządu Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice” [23 VIII 2001]; „Gazeta Ostrowiecka. Tygodnik powiatów ostrowieckiego i opatowskiego”
[18 II 2002]; „Gazeta Złotoryjska. Dwutygodnik” [18 VII 2001]; „Głos Kaszub. Gazeta Powiatowa. Tygodnik Ziemi Kaszubskiej” [5 VI 2001]; „Głos Wągrowiecki. Tygodnik Ziemi
Wągrowieckiej” [25 II 2005]; „Kontakty. Tygodnik Podlaski” [2 I 2005]; „Mazowieckie To
i Owo. Tygodnik powiatowy” (Legionów, Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszewo) [23 XII
2004]; „Obserwator” (Dębica, Pilzno, Brzostek, Czarna, Jodłowa, Żyraków) [12 III 2005];
„Przegląd Dębicki. Dwutygodnik” [10 III 2005]; „tit. Tomaszowski Informator Tygodniowy”
[18 II 2005]; „Tygodnik Płocki” [28 XII 2004]; „Tygodnik Tucholski” [9 XII 2004]; „Wieści
Podwarszawskie” [19 XII 2004]; „Ziemia Dębicka. Dwutygodnik” [28 II 2005]; „Życie Gostynia. Tygodnik Ziemi Gostyńskiej” [11 II 2005]; „Życie Pleszewa. Tygodnik Ziemi Pleszewskiej” [11 II 2005]; „Życie Rawicza” [18 II 2005].
88
Nie czynimy tu różnicy między pismami prywatnymi a samorządowymi. Chodzi nam
o innego typu zróżnicowanie – raczej rodzajowe.
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darczych, w których widoczny jest akceptujący stosunek piszących do poczynań władz (dalej umownie nazywanych tekstami typu I), inne – w przypadku
gdy gazeta najwyraźniej reprezentuje nurt opozycyjny w stosunku do któregoś z organów władzy, najczęściej jest to kontrowersyjny burmistrz, któremu
sprzyja tylko część rady miasta lub gminy (dalej nazywane tekstami typu II),
a jeszcze inne w publikacjach poświęconych wydarzeniom lub problemom,
których bohaterami nie są pierwszoplanowe postacie miejscowej elity (teksty
typu III).
W większości tekstów informacyjnych typu I bardzo silnie zaznacza się
zjawisko wielogłosowości (termin używany m.in. przez Majkowską, Satkiewicz 1999, s. 187). Dziennikarze wystrzegają się osobistego komentowania
opisywanych wydarzeń. Opisują je jedynie, ocenami zaś i komentarzami są
wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w daną sprawę lub też innych, znanych w środowisku, których głos jest opiniotwórczy. Wiąże się z tym
bogaty zestaw słów wprowadzających te wypowiedzi. W wielu artykułach zauważyć można niezwykłą staranność w ich doborze – żaden z wyrazów się
nie powtarza. Podajmy kilka przykładów: [pan/pani X] argumentuje, dodaje,
komentuje, mówi, odniósł się, określił, oznajmił, poinformował, powiedział,
przypomniał, relacjonuje, skomentował, stwierdził, tłumaczy, wspomina, wyjaśnia, uzupełnia, zastanawia się, zwierza się. Uzupełnia je cała gama wyrazów prezentujących intencje mówiących: domaga się, denerwuje się, deklaruje, jest zdania, kiwa z dezaprobatą głową, krytykował, miał wątpliwości, nie
kryje zdziwienia, obiecuje, opiniuje, optuje za czymś, podał w wątpliwość, podkreślił, podsumował, podważył, powoływał się, proponował, przekonuje, przyznał, pytał, usprawiedliwiał propozycje, wyraził opinię, wyraża/ma nadzieję,
wyraża krytykę, zapewnił, zapowiedział, zaproponował, zaprzecza kategorycznie, zastrzega, zwrócił uwagę. Nie odnotowaliśmy natomiast w badanych
materiałach (w neutralnych kontekstach) mocniejszych określeń, mogących
wskazywać na tendencję do nasycania tekstu emocjami negatywnymi, typu
oskarża, grzmi, grozi. Wiąże się to zapewne z tym, że w omawianych tekstach
typu I w ogóle nie obserwuje się zbyt wielkiego nasycenia emocjami czy tendencji do usensacyjniania lub udramatyzowania przekazywanych informacji.
Nawet informacje o niewątpliwie sensacyjnej i emocjonującej treści od strony
językowej formułowane są „letnio”.
Na przykład w całym długim (2/3 kolumny) artykule o nieuczciwych lekarzach oszukujących Narodowy Fundusz Zdrowia ze słów, które można by
uznać za zaangażowane emocjonalnie, odnotowaliśmy: wyłudzić, proceder.
Teksty publikacji diametralnie odbiegają pod tym względem od tytułów
i nadtytułów, o czym będzie mowa dalej. Naszym zdaniem jest to dowód
przestrzegania w tym typie tekstów zasady swoistej poprawności stylistycznej
w znaczeniu zbliżonym do poprawności politycznej. Terenem wyłączonym
spod jej panowania, na którym można sobie pozwolić na stylistyczne eks-
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trawagancje, ironię, aluzje i wszelkie inne zabiegi mające zaintrygować czy
zbulwersować czytelnika (a często także wyrazić stosunek piszącego do danego problemu), są właśnie tytuły, sam zaś tekst jest już jak najbardziej serio,
podany pozbawionym emocji, wyważonym, stereotypowym informacyjnym
stylem, bez aluzji i dwuznaczności.
Oto garść sformułowań charakterystycznych dla tego stylu: dają się odczuć efekty opracowanego i wdrażanego od marca ubiegłego roku programu
naprawczego; wszedł w życie plan finansowo-ekonomiczny; komisja budżetowa Rady Gminy przedstawiła trzy priorytety; odbyło się spotkanie poświęcone
opracowaniu wieloletniego programu strategii rozwoju turystyki i kultury na
terenie gminy; zbilansowano działalność podstawową; ruszył program wsparcia dla rolników. Zdarzają się sformułowania nieco karkołomne: W perspektywicznym programie ujętym w strategii rozwoju Inowłodza zawarto projekt
zagospodarowania terenów wzdłuż Pilicy. Niekiedy trzymanie się takiego
oficjalnego stylu w sprawozdaniach z obrad rady miasta czy gminy, które
wszak dotyczą nieraz także spraw drobnych, daje efekt wręcz humorystyczny,
np. omówiono zasady funkcjonowania osiedlowej knajpki.
Nieodłączną cechą tego stylu jest obecność utartych i wytartych, żeby nie
powiedzieć wyświechtanych, frazeologizmów i „okrągłych” sformułowań,
należących do języka polityków i urzędników, a dotyczących polityki i gospodarki, np.: dojść (lub nie dojść) do porozumienia – bardzo często używany zwrot, dalej: zająć stanowisko, pozytywnie ustosunkować się do propozycji,
negatywnie zaopiniować, generować straty/korzyści, zasiadać w spółce, zabezpieczyć środki na inwestycje, pozyskiwać, ubiegać się o środki, wchodzić w inwestycję, sfinalizować transakcję, zbycie udziałów, inwestycja ruszyła, na dzień
dzisiejszy, na tę chwilę, czynnik miastotwórczy, [coś] będzie priorytetem, [coś]
jest zasadne.
Pojawiają się one często w „oddziennikarskich”, partiach tekstu, częściej
jednak w wypowiedziach osób cytowanych. Zauważalny jest nawet niekiedy swoisty kontrast między stylem narracji dziennikarza czy stylem pytania,
które zadaje w wywiadzie, a stylem przytoczonej wypowiedzi bądź odpowiedzi polityka, który językowo „wchodzi w swoją rolę”.
Utrzymanie tej „tonacji serio” wymaga też „języka serio”. Nie odnotowaliśmy więc w tekstach typu I zbyt wielu wyrazów, wyrażeń czy frazeologizmów,
które można by zakwalifikować jako reprezentatywne dla języka potocznego; nieliczne, jakie się pojawiły, to: dostawać od ręki, powoływać się na bilet
zaufania, wziąć sprawy w swoje ręce, wziąć się ostro do roboty, zaświeciło się
światełko nad..., haczyk na inwestorów, grubo ponad, z grubsza, budowlańcy.
Charakterystycznym zjawiskiem wskazującym na świadome unikanie
przez dziennikarzy słów i frazeologizmów przynależnych dla tego rejestru
polszczyzny jest ujmowanie ich w cudzysłowy: „lewe” automaty (do gier
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zręcznościowych); „brudne” pieniądze, „obwoźne” firmy, „piekiełko”, „lek na
całe zło”, „szybkie pieniądze”, „klepnięcie budżetu”.
Potoczne wyrazy i frazeologizmy w tekstach typu I pojawiają się częściej
w przytaczanych wypowiedziach i komentarzach innych osób – za ich kształt
językowy dziennikarz nie ponosi wszak odpowiedzialności. Odnotowaliśmy
takie m.in. przykłady: załatać dziurę w budżecie, dostać wypieków, dyskutować nad rozlanym mlekiem, już by go dawno prasa rozjechała, mieć namiary,
nie będziemy spali podczas wyborów, facet. Przytaczane wypowiedzi bywają
także utrzymane w bardziej emocjonalnym tonie. Świadczą o tym i zacytowane wyżej frazeologizmy, i ekspresywne określenia typu: fatalna ocena, kaskaderskie wyzwania, sromotnie przegrać, na Boga.
Innym przykładem dążności do utrzymania w tych publikacjach oficjalnego, poprawnego, standardowego stylu, a zapewne też wystrzegania się przez
piszących wartościowania i oceniania (o czym była już mowa wcześniej), jest
unikanie jawnej ironii czy złośliwości. Jeśli już można wyczuć czasem nutkę ironii, jest ona bardzo subtelna, jak na przykład w tekście informującym
o niewątpliwie bardzo ważnej dla powiatowej społeczności sprawie – zainteresowaniu dwu zagranicznych firm inwestowaniem na tym terenie. W rozmowie przytoczono nazwę jednej firmy, nazwy drugiej, tu cytuję: włodarz
Jarocina... nie pamięta. Oficjalne, staropolskie włodarz ma tu niewątpliwie
ironiczny wydźwięk.
Jak zaznaczyliśmy wyżej, charakterystyka ta obejmuje teksty akceptujące poczynania miejscowych władz, pozbawione wobec tego zdecydowanych
akcentów krytycznych. Krótko reasumując, można stwierdzić, że charakteryzuje je przede wszystkim styl przybierający często postać sztampowego, stereotypowego języka polityczno-gospodarczego.
Inny nurt stylistyczny dominuje w tekstach krytycznych wobec miejscowej władzy i jej poczynań (teksty typu II).
I tutaj również wyróżnić można kilka cech charakterystycznych. Pierwszą i dominującą jest nasycenie negatywnymi emocjami (Majkowska 1996,
s. 151; Majkowska, Satkiewicz 1999, s. 185–186). Ich wyrażanie odbywa się
rozmaicie. Przede wszystkim jest to sposób nazywania prezentowanych zdarzeń. Relacjonowane wydarzenia – tu zwykle posiedzenia rad miast czy gmin
– określane są jako żenujący spektakl, kabaretowy numer z pointą, komentowane decyzje władz zapadają w kuriozalny sposób, perfidnie; sprawy, sposób
załatwienia których wzbudza krytykę, nazywane są aferą, skandalem, absurdem, ale niezwykle groźnym, faktami, które wołają o pomstę do nieba, sytuacją patologiczną, społeczną tragedią, okłamywaniem społeczeństwa, krzywdą,
szkodą, szastaniem majątkiem miasta, sprawą szytą grubymi nićmi, planami,
które legły w gruzach. Władzom stawiane są szokujące zarzuty, żąda się od
nich wyjaśnień itp. Również jako bardzo emocjonalne opisane są reakcje ludzi: pieklił się, denerwować kogoś, przestraszona większość.
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Jak w każdej polskiej politycznej prasie, poczynania władz i ich oponentów określane bywają metaforami walki: postawić barierę, zablokować, odpierać atak, walczyć do upadłego; z dziedziny teatru: scena polityczna, działania
na scenie, aktywność zakulisowa, aktorzy społeczni, grać role powierzone przez
elektorat, umówić się za kulisami, odegrać inny scenariusz.
Istotną rolę w krytycznym prezentowaniu poczynań władz ma podkreślanie niejasności, tajności jej działań (np.: działają tajemniczo, w tajemnicy, za
kulisami, coś jest sprefabrykowane podstępem, jest niejasna sytuacja) – w opozycji do postulowanej szczerości (mają działać: głośno, bez ukrywania, przejrzyście, jawnie).
Inną cechą tego stylu jest obfitość odpowiednio dobranej, emocjonalnej
frazeologii, np.: wybuchł spór, podgrzać atmosferę, wciskać ciemnotę, słowa
ubodły kogoś, dla świętego spokoju, na dwoje babka wróżyła, będzie płacz
i zgrzytanie zębów, milion w tą, milion w tamtą nie robi różnicy, nie było komuś na rękę, kwiatki z działalności rady nadzorczej, ledwie dychająca spółka,
dyrektorski stołek, spółki rozmnażają się jak szczury.
Z upodobaniem stosowana jest ironia. Występuje ona w zdaniach wprost
już wyrażających krytykę i pogłębia ją. Oto przykłady: Władze potrafią po
mistrzowsku skomplikować najprostsze sprawy; ktoś ma talent do podgrzewania atmosfery, do konfliktowania ludzi – wyrazy talent i mistrzowsko użyte
w odniesieniu do w destrukcyjnej poniekąd działalności niewątpliwie mają
wydźwięk ironiczny.
Ponadto stosowane są ironiczne pytania, np.: dlaczego milion, a nie dwa
i 35 groszy? Wnoszą ironię zdrobnienia: ciepła posadka, mieszkanko. Bywa
też ona wyrażana bardziej subtelnie, np.: wykazać się zaradnością lub: naszły go wątpliwości moralne albo: misja polityczna radnego – i uchwytna tylko
w szerszym kontekście. W przykładzie pierwszym nośnikiem ironii jest słowo zaradność – przejawiająca się tu w próbie załatwienia sobie przez radnego
mieszkania komunalnego – pogłębia ją jeszcze zbieżność brzmieniowa: zaradność – radny. W dwu kolejnych przykładach wyrażeń naszły wątpliwości
i misja radnego używa się w odniesieniu do – jak sugeruje artykuł – poczynań
pospolitego dorobkiewicza, który dorwał się do władzy. W innym przykładzie ironiczne jest użycie pełnych emocji słów w opisie działań, w trakcie których emocje tylko udawano – na użytek opinii publicznej: grzmiał, zbeształ,
przepraszał za paskudne podejrzenia.
I wreszcie występuje obfitość neutralnych słów i frazeologii nieodłącznej
przy relacjonowaniu nadużyć: wytknąć szereg nieprawidłowości, zawiadomić
o nieprawidłowościach itp. Ale wyróżniają ten nurt stylistyczny negatywne
emocje, ironia, frazeologia walki i gry używana w znaczeniu negatywnym.
Dla tekstów umownie zakwalifikowanych przez nas do typu III najbardziej charakterystyczne jest spore nasycenie utartą, raczej neutralną emocjonalnie frazeologią, należącą do języka standardowego i potocznego – nie
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zawsze można to ściśle oddzielić, np.: kłaść podwaliny pod coś, mieć pod swoją
kuratelą, dzierżyć palmę pierwszeństwa, stawiać pierwsze kroki, coraz śmielej
sobie poczynać, pragnąć czegoś jak kania dżdża (sic!), stawić czoła wyzwaniu,
wieść prym, dać komuś wolną rękę, przyprawić o ból głowy, trafić do policyjnych statystyk, wejść w konflikt z prawem, zgłębiać wiedzę, wprowadzać w tajniki czegoś, gościć na łamach gazety, dwoić się i troić w propozycjach, wpadać
do kogoś, dać się ponieść zabawie, wyjść na zero, zamknąć podwoje, konkurencja nie śpi, na dobrą sprawę, sęk w tym, odbiorcy (= klienci) z pierwszych stron
gazet, kwitło życie towarzyskie, powinęła się komuś noga, czar pryskał, nabity
w butelkę, kropla w morzu potrzeb, napoje wyskokowe, pod czujnym okiem
kogoś, gminna kiesa, gościnne występy (o działalności złodziei na obcym terenie), świeżo upieczony, z prawdziwego zdarzenia itd., itp. Czasem następują
zabawne zderzenia użytego frazeologizmu „wysokiego rejestru” z prozaiczną
dalszą treścią, np.: kłaść podwaliny pod specjalizację w hodowli trzody chlewnej.
Tutaj też można spotkać dość często wyrazy i wyrażenia potoczne,
np.: buszować w mieszkaniu, grać na harmoszce, cichcem opuścić, obrobić
volkswagena, namierzyć bandziora, nieuczciwych handlarzy, wysupłać pieniądze, zwinąć portfel, złodzieje wpadli, nocna burda, na potęgę, hit, harówka,
flaszka, kompan, drogówka.
W tym typie tekstów często zauważyć można starania o udramatyzowanie, zdynamizowanie przekazów, zwłaszcza dotyczących wydarzeń kryminalnych, zdarzeń losowych czy zjawisk atmosferycznych, ale także opisujących sprawy neutralne. Odbywa się to na różne sposoby, mniej lub bardziej
udolnie: za pomocą dość stereotypowej frazeologii, najczęściej nawiązującej
do walki, zmagań (np.: walczyć z czerwonym kurem, walczyć o tytuł mistrza,
do akcji gaśniczej rzucono pięć jednostek, batalia o szkołę, buldożery wejdą
do akcji, budowa idzie pełną parą, postawić na równe nogi, szalejący żywioł);
modnych wyrazów o takim zabarwieniu, np.: totalny (notabene w jednym
przypadku zabieg ten, w zestawieniu z wcześniej użytymi sformułowaniami, dał efekt humorystyczny: Szkoły, gminne ośrodki kultury przygotowały
jednak rozwiązania alternatywne na wypadek totalnej odwilży); modnych
morfemów (np. mega- tu w wyrażeniu megaprzystanek autobusowy); przy
użyciu frazeologii sportowej: przygotowywał się do ostrego startu w unijnych
zawodach, konkurencję, w jakiej wystartował, można było przewidzieć, stanąć
w olimpijskie szranki; przy użyciu frazeologii teatralnej: pierwszy akt tamtego
zdarzenia rozegrał się.
Często też w dziennikarskich relacjach pojawiają się zabiegi zdradzające emocjonalny stosunek piszącego do tematu: określenia i zwroty typu:
obskurny, obraz nędzy i rozpaczy, zabity dechami, bić na alarm, awanturnik,
być w szoku. Pojawiają się też określenia ironiczne, np. oto obraz wrót Dębicy.
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Odnotować warto przykłady emocjonalnych, sztucznie entuzjastycznych
opisów: sanna, kuligi, zabawy na śniegu i lodzie to coś, czego nic nie jest w stanie zastąpić; brzegi rzeki zyskałyby charakter malowniczych bulwarów. Niekiedy również przynosi to humorystyczne efekty, np. wspaniałą atmosferę
w szkolnej hali podgrzewały dźwięki syreny strażackiej.
W tekstach publicystycznych, zwłaszcza w utrzymanych w lżejszym tonie
felietonach, widać też oznaki pewnych gier językowych: Ale co robić, gdy już
spadnie na naszą głowę taki lub podobny spadek?; ponad pół promila alkoholu
nadmuchał Grzegorz T.; To dobry orzech do zgryzienia (tu mowa o bohaterze
opisywanych wydarzeń, panu Orzechu, którego działalność się aprobuje).
W prasie ogólnopolskiej zwraca uwagę występowanie neologizmów semantycznych, frazeologicznych, często okazjonalnych (Majkowska 1996,
s. 157–159). Odnotowaliśmy takie i w badanych gazetach, właśnie w omawianych teraz publikacjach, np.: śpiący policjanci na określenie wygarbień jezdni
ograniczających szybkość jazdy, bitumiczna odżywka na określenie asfaltu,
pójść w tunele, być w folii, czyli zajmować się uprawą warzyw w tunelach, styl
funkcjonalno-peerelowski (na określenie charakteru budowli).
Jako najbardziej charakterystyczną cechę tego potoku stylistycznego wymienić więc można obfitość utartej frazeologii, najczęściej neutralnej emocjonalnie, za pomocą której usiłuje się ożywić lub zdynamizować przekaz.
Metodą urozmaicania opisu często mało pasjonujących spraw są też próby
stosowania pewnych gier językowych, próby neosemantyzmów czy neofrazeologizmów. Ale przykłady takich działań językowych są nieliczne.
***
Osobnym polem analizy, z której wnioski dotyczą wszystkich wydzielonych
przez nas na potrzeby tego omówienia typów tekstów, są tytuły. Osobnym –
gdyż redakcje najwyraźniej traktują je jako szczególny środek przyciągnięcia
czytelnika, pozwalający pismu wyróżnić się na sklepowej ladzie, w wyniku
czego nadają intrygujące tytuły nawet najbardziej poprawnym politycznie
i stylistycznie „letnim” tekstom (takimi sensacyjnymi nagłówkami bywa obdarzanych przeciętnie od 1/3 do 1/2 tekstów w numerze, niekiedy mniej).
Kontrast między nagłówkiem a treścią artykułu wynika z użycia w tym
pierwszym przesadni. W rezultacie informacja o (ponoć) omyłkowym głosowaniu radnej może być zatytułowana Fatalna pomyłka, wiadomość
o groszowej podwyżce cen za wodę i odprowadzanie ścieków – Druzgocząca
podwyżka, uwagi na temat uchwalania gminnego budżetu – Paranoja czyli
samobójczy milion, informacja o sporze dwóch zagranicznych firm chcących
kupić teren wokół transformatora – Pat na hiszpańsko-tajwańskiej granicy,
a wzmianka o tym, że przedstawiciele gminy nie pojawili się na rozpoczęciu
rajdu rowerowego – Władza nie lubi imprez.
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Ostatni tytuł jest także przykładem użycia określenia o tak ogólnej treści,
że czytelnik powinien poczuć się zachęcony do sprawdzenia, co się pod nim
kryje. Podobnie jak wówczas, gdy przeczyta: Dwa za czapkę, dwa za pistolet;
Co zrobić z fikcją; Wójt do upadłego. Zapewne poczuje się też zaskoczony,
konstatując, że obdarzony pierwszym tytułem tekst traktuje o skandalicznie
niskim wyroku za strzelanie do policjanta (dwa lata – wcześniej tyle dawano za strącenie milicjantowi czapki), drugi mówi o złym oznakowaniu dróg,
a trzeci o tym, że wójt nie chce dotować imprez sportowych w gminie.
Odwrotną niejako praktyką jest precyzyjne wskazanie w tytule na okoliczności, które co prawda wystąpiły, ale w całokształcie opisywanego w tekście
wydarzenia były raczej drugorzędne.
I tak – tytuł Ciaśniej w garażu podkreśla nie to, że strażacy dostali nowy
wóz (o czym traktuje nota) i ważne tego skutki (jak np. wskazywałby hipotetyczny, inny tytuł, np. „Od dziś szybciej do pożaru”). Więzienie za petardy
sugeruje, że posiadanie petard jest w Polsce karalne, podczas gdy wyrok padł
za nielegalny handel nimi. Artykuł Dziadkowie bez wnuków omawia demograficzną sytuację w powiecie – owszem, rodzi się mniej dzieci i jeden ze
skutków tego faktu jest wskazany w tym tytule, ale na pewno nie jedyny...
Czwarta grupa tytułów dlatego intryguje, gdyż jest wieloznaczna: notka
Maluch poszkodowany może dotyczyć i fiata 126p, i dziecka, Spotkanie z przyśpiewkami (o imprezie folklorystycznej) może oznaczać, że przybyli na te
spotkanie będą śpiewać przyśpiewki, lub też, że ich posłuchają. Ciepło w modzie (rzecz o wymianie sieci ciepłowniczej) może traktować o tym, że ciepło
(ciepłe ubieranie się) staje się modne, lub o tym, że w modzie zrobiło się
cieplej, Bezpieczniej z prądem może informować o tym, że jeśli ktoś nie ma
prądu, to nie czuje się bezpieczny, tu zaś wprowadza notę o szkolnym konkursie wiedzy o elektryczności, w wyniku którego młodzież zapewne będzie
się ostrożniej obchodzić z urządzeniami elektrycznymi.
Grupa piąta to tytuły metaforyczne, najczęściej metonimiczne, jak: Przestępstwo na wysokich obcasach (artykuł o wyczynach kryminalistek), Dwa
promile na rowerze, Promile za kierownicą (teksty o alkoholowych wpadkach
kierowców), Naoliwić wrota (felieton o złym stanie dworca PKS); rzadziej
oparte są na innych rodzajach metafor (Szkoły pełne ferii – tekst o wypoczynku młodzieży; Promocja lekko nieświeża – o niezaktualizowanej stronie
internetowej urzędu miasta) itd.
Wymienione wyżej techniki czynienia nagłówka intrygującym i zachęcającym sprowadzają się do świadomego budowania go tak, aby od razu sugerował sensacyjne treści bądź aby był niejasny – z tą nadzieją, że czytelnik pofatyguje się, by sprawdzić, co naprawdę tekst zawiera. Istnieje jednakże liczna
grupa tytułów pozyskujących czy zachęcających odbiorców, a dość precyzyjnie określających temat artykułu. Są one ozdabiane stylistycznie.
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Jak w każdej prasie, tak i w lokalnej w nagłówkach parafrazuje się tytuły
innych dzieł i czyni do nich rozmaite aluzje (np. Błogosławione spóźnienie –
felieton o opóźnieniu w budowie drogi ma tytuł przypominający „Błogosławioną winę” – powieść Zofii Kossak-Szczuckiej; tekst Fundacja – reaktywacja
wykorzystuje tytuł filmu z serii „Matrix”), wplata się do tytułów frazeologizmy (Diamenty do oszlifowania – informacja o konkursie śpiewaczym dla
dzieci, Z drogi śledzie – tekst o pijanym kierowcy ciężarówki, Ferie inaczej
– artykuł o wypoczynku młodzieży), wykorzystuje w nich słownictwo żargonowe (Pracownik za friko?; Przekręt na chorych i martwych), stosuje rymy
i instrumentację głoskową (Leki z apteki; Radnego zawody w zaradności),
oksymorony i paradoksy (Sprawiedliwość nie do przyjęcia; Nowy stary prezes;
Chory, ale wyzdrowiał). Niekiedy tytuły próbują bezpośrednio aktywizować
czytelnika trybem rozkazującym (Podatniku wstąp na chwilę; Pomóż w noclegowni). Z rzadka pojawia się stylizacja gwarowa (Witojcie u nos, w Sułkowicach!) lub środowiskowa (Jezurela, czyli nauka religii).
***
Warto na koniec rozdziału, biorąc już pod uwagę nie tytuły, a całe teksty, odnieść się do pewnych zjawisk, których nasiloną obecność w języku mediów
ogólnopolskich sygnalizują cytowane wcześniej autorki.
Jednym z nich jest ekspansja profesjonalizmów, przesycenie tekstów terminologią, zwłaszcza ekonomiczną (np. Majkowska 1996, s. 154). Nie odnotowaliśmy zbyt wielkiego nasilenia tej terminologii w języku prasy lokalnej.
Na ogół z tego zakresu pojawiają się słowa, które w ostatnich latach na dobre
już się zadomowiły w języku ogólnopolskim, jak np.: biznesplan, preferencyjne kredyty, dokapitalizowanie spółki, akcja marketingowa, strategia rozwoju.
Częściej natomiast zdarzają się wyrazy z zakresu żargonu informatycznego:
dialery internetowe, nieuczciwi service providerzy, program Power Point, kompatybilny. Z rzadka tylko spotyka się w prasie lokalnej wyrazy, które niekoniecznie muszą być zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika, np.: aport (mieć
przekazaną ziemię aportem z Agencji Nieruchomości Rolnych), balot (śmieci
są pakowane w baloty o wadze 300 kg), inkaso (wzrost inkasa) czy neologizm
termomodernizacja – czyli po prostu modernizacja systemów grzewczych.
Jeśli chodzi o kwestię ekspansji języka angielskiego i innych języków obcych, to jej przykłady w badanej prasie są bardzo rzadkie. Oprócz – przytoczonych wyżej – z dziedziny żargonu informatycznego odnotowaliśmy kilka
zabawnych nazw organizowanych imprez kulturalnych: konkurs dla młodych
gwiazd Zimowy Mini Playback Show 2005, program Zima Mexicana z aneksem dla dzieci pod nazwą Trzej Amigos. Oczywiście przykłady ostatnie to
nie cecha języka mediów lokalnych, lecz dowód marketingowych poczynań
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organizatorów życia kulturalnego, którzy starają się przyciągnąć uczestników
egzotycznie brzmiącą nazwą imprezy.
Inną podkreślaną cechą języka prasy ogólnopolskiej (Majkowska 1996,
s. 155) jest upowszechnianie formacji słowotwórczych opartych na przedrostkach euro-, eko-, mega-, pseudo- itp. W omawianej prasie również nie zaobserwowaliśmy zbyt wielu przykładów tego typu. Nieliczne z nich to np.:
ekoplaneta, megaprzystanek, pseudobiznesmen, superoferta.
Podobnie jak w mediach ogólnopolskich pojawiają się wyrazy modne,
jednym z nich jest wyraz lobbować.
***
Sprawą zasługującą na odnotowanie jest staranność ortograficzna. Można bez obawy posądzenia o zbytni entuzjazm stwierdzić, że omawiana prasa
„obrabiana” jest pieczołowicie, a przynajmniej nie odbiega od standardów
panujących w prasie ogólnopolskiej. Nie spotyka się w zasadzie błędów ortograficznych, rzadko interpunkcyjne. Wystąpiły tam natomiast różne błędy,
które pojawiają się też w wielu innych publikacjach o zasięgu ogólnopolskim
(w zasadzie akceptuje się poprawność niektórych z nich), np.: odnośnie pomysłu; zastrzeżenia odnośnie poboru inkasa; poddawać w wątpliwość czy typowe
zakłócenie poprawności w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem: korzystając z podwykonawców, ten warunek nie został spełniony. Błędy innego
typu, np. składniowe (udział na sesjach rady gminy) spotyka się rzadko.
Pozwala się natomiast popełniać błędy językowe goszczącym na łamach
gazet politykom, których wypowiedzi się przytacza (np. Uważamy, że nijak
się ma działalność naszej koleżanki w jednej z gminnych spółek). Nie ingeruje się też poprawnościowo w nadsyłane listy. I oto na przykład, zapewne
nie przez przeoczenie redakcji, w wyjaśnieniu nadesłanym do gazety przez
dyrektora gminnego ośrodka kultury znalazł się taki fragment: zabiegałem
o zwiększenie [...], bynajmniej taki był mój cel.

13. W świecie tabloidowych nagłówków.
Ich retoryka oraz tworzony przez nie
obraz rzeczywistości

Pod adresem „Faktu” i „Super Expressu”, dwóch – jak dotąd – gazet tabloidowych zadomowionych na współczesnym polskim rynku prasowym, wysuwane są różne pretensje, ale wszyscy przyznają, że ze zdobyciem odbiorców te
pisma doskonale sobie radzą (Filas 2008). A ponieważ nikt nie zaprzeczy, że
nagłówki tekstów dziennikarskich stanowią podstawowe narzędzie zaskarbiania sobie czytelnika – pożyteczne będzie sporządzenie swoistego katalogu
chwytów retorycznych stosowanych przez redakcje polskich tabloidów przy
tworzeniu nagłówków. Katalog ów stanowić będzie pierwszą część rozdziału.
Część druga przyniesie próbę rekonstrukcji tekstowego obrazu świata zawartego w leksyce wykorzystywanej w nagłówkach.
Przez nagłówek rozumiem wyróżniony graficznie i oddzielony od reszty utworu dziennikarskiego (lidu i jego rozwinięcia), umieszczony nad nim
(lecz treściowo z nim związany) tekst, składający się przynajmniej z jednego
– a maksymalnie z trzech – zawiadomień, oznajmień lub zdań (Pisarek 1967,
s. 47). Nagłówek składa się zatem z nadtytułu, tytułu, podtytułu lub tytułu
i podtytułu czy też z samego tytułu, jest zwięzłym, spójnym komunikatem
i można go traktować jako osobny gatunek prasowy (Ślawska 2008)89. Należy
go odróżnić od lidu, od wyodrębnionego w ramkach fragmentu tekstu, tytułu
rubryki, działu lub całego czasopisma. Zaliczam natomiast do nagłówków
89

Traktuję go jako gatunek (tj. przyjmuję założenie, że jest gatunkiem), gdyż uważam,
że w ramach pewnego typu lektury można go czytać osobno, pomijając resztę tekstu. Świadom jestem, że problem genologicznej postaci nagłówka nie jest rozstrzygnięty. Maria Wojtak
pisze: „Tytuł [autorka ma tu na myśli nagłówek – W.K.] ma, jak wiadomo, niedookreślony
status. Jest inicjalnym składnikiem ramy tekstowej, funkcjonuje jako metatekst [...], może
te ż być uj mowany j a ko p ar atek st [podkr. – W.K.], czyli ważny składnik otoczenia
tekstu właściwego, służący jego prezentacji” (Wojtak 2004, s. 21). Ponieważ jednak nagłówek
w pełni samodzielnie nie istnieje, traktuję go jednocześnie jako „gatunek niższego stopnia”
(termin Jerzego Uszyńskiego) – czyli twór analogiczny do „niesamodzielnych elementów (części składowych) programów telewizyjnych, podporządkowanych większym przekazom, które
[to części – W.K.] zyskują pewną gatunkową autonomię i domagają się genologicznego opisu”
(Uszyński 2004, s. 26).
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także śródtytuły. Pierwszostronicowe zapowiedzi tekstów wewnątrz numeru
również są zaopatrzone w nagłówki (czasem składają się z samego nagłówka). Można mówić też o nagłówkach w wypadku przedstawiania zdjęć, tabeli,
wykresów90.
Kategorię tekstowego obrazu świata niedawno, w innej pracy, zdefiniowałem jako „swoistą, dokonaną w konkretnym tekście – lub w zespole tekstów
– realizację językowego obrazu świata (występującego na poziomie langue),
a więc zbiór prawidłowości wynikłych z faktu preferowania w danym tekście
lub zespole tekstów określonych konstrukcji fleksyjnych, słowotwórczych,
składniowych, a przede wszystkim – określonego słownictwa”91. Uważam bowiem, że „każda grupa tekstów, posiadając swoiście dobraną leksykę i równie
swoiście ją wykorzystując, swój tekstowy świat buduje inaczej niż inne” (Kajtoch 2008, t. 1, s. 14) i że dotyczy to również nagłówków.
Może go na przykład budować, w różnoraki sposób nasycając określonymi wartościami. Nagłówki tabloidów są więc ponadto nośnikami określonego wartościowania, co zostanie pokazane w ostatniej części tego rozdziału,
zatytułowanej Rysa na fundamencie?
W tym wypadku ową grupę tekstów „budujących swój tekstowy świat”,
czyli materiał zebrany na potrzeby tego rozdziału92, stanowi 2115 definiowanych jak wyżej93, różnorodnych nagłówków, na które składa się około
15 400 słowoform rozumianych jako ciągi znaków od spacji do spacji. Obrazu świata szukał będę w zasadzie tylko w słownictwie, uwzględnię w moich
poszukiwaniach także nazwy własne.

90

Można tak potraktować krótki tekst prezentujący owo zdjęcie, wykres, tabelę,
a niebędący ich podpisem.
91
I dalej: „Tekstowy obraz świata wskazuje na panujący w danym tekście (zespole tekstów)
pogląd na temat istnienia i funkcjonowania poszczególnych składników świata, ich związków
oraz wzajemnych proporcji, a więc na takie rozumienie organizacji świata, panujących w nim
hierarchii i wartości, które jest preferowanie przez nadawcę danego tekstu i akceptowanie
przez użytkowników tegoż tekstu” (Kajtoch 2008, t. 1, s. 14).
92
Wykorzystano wszystkie nagłówki z wiosennych numerów „Faktu” (52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 64, 69) i „Super Expressu” (52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66) z 2009 r., ale tylko
z grzbietów głównych, bez dodatków lokalnych i osobno drukowanych dodatków tematycznych.
Należy zaznaczyć, że wyodrębnienie nagłówków – zdefiniowanych i zbudowanych, jak wyżej
opisano – natrafiało na trudności. Niekiedy nadtytuł używany był jako nazwa rubryki (lub
odwrotnie), podtytuł rozrastał się do rozmiarów lidu, a rozwiniętą strukturę nagłówka
kreowano graficznymi wyróżnikami, mimo prostej struktury składniowej – np. „MARYSIA
SADOWSKA BĘDZIE ŚPIEWAĆ Z MAMĄ”, „MAGDALENA RÓŻDŻKA OCHRZCIŁA
CÓRECZKĘ. Wandzia w kościele była grzeczna” (sztucznie wydzielono nadtytuły i tytuły).
Podając przykłady tytułów, staram się oddać podstawowe wyróżnienia graficzne stosowane
w badanych dziennikach, np. wytłuszczenia, wersaliki.
93
Można definiować je inaczej. Na przykład Edyta Pałuszyńska w pracy Nagłówki
w „Gazecie Wyborczej” omawia same tylko tytuły główne (Pałuszyńska 2006, s. 5).
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***
Zapowiedziany katalog chwytów, o ile rzeczywiście ma uwzględnić liczną grupę metod budzenia i podtrzymywania czytelniczej uwagi, musi być
rozbudowany, tabloidy są bowiem niestrudzone w swej perswazyjnej wynalazczości. Oddziałują i na emocje, i na rozum swoich odbiorców, nawiązują
do stereotypów ich myślenia; aktywnie budują i zachwalają swój wizerunek;
więc z jednej strony kokietują z wprawą aktorów ulicznych (ale i ulicznych
kuglarzy) – z drugiej zaś postępują niczym wytrawni politycy. Nie gardzą ani
poligraficznymi, ani czysto językowymi środkami perswazji; potrafią też dla
swoich celów, świadomie bądź nieświadomie, tworzyć wizje rzeczywistości –
a konkretnie tworzyć je za pomocą samych tylko nagłówków. Przy czym te
wizje są nie tylko konstruktami teoretycznymi, mogą rzeczywiście zaświtać
na jakiś moment w czytelniczych głowach, bo przecież z łatwością wyobrazić
sobie możemy takiego odbiorcę tabloidów, który konsumowanie ich zawartości zaczyna od przekartkowania całości gazety i przeczytania nagłówków,
a czasem i na tym kończy.
W celu zdobycia zainteresowania swoich czytelników redakcje tabloidów
posługują się nagłówkami na dwa sposoby:
– starają się, aby nagłówek bezpośrednio aktywizował czytającego,
– dbają o aktywizowanie pośrednie, urzeczywistniające się przez kreację
za pomocą nagłówków zarówno obrazu czytelnika, jak i samej gazety
(autokreację).
Bezpośrednie oddziaływanie nagłówka na czytającego (metoda I) odbywa
się przez:
1) intrygowanie go
– na poziomie graficznym, tj. przez dobór krojów i rozmiarów liter
(metoda I.1.a),
– na poziomie treści (metoda I.1.b);
2) dostarczanie mu satysfakcji przez uporządkowanie naddane, zapewniające dodatkową rozrywkę (metoda I.2);
3) pobudzanie jego emocji (metoda I.3).
Aktywizowanie pośrednie (metoda II) odbywa się przez:
1) nadawanie gazecie jako źródłu informacji cech
– mędrca (metoda II.1.a),
– powiernika (metoda II.1.b);
2) nadawanie gazecie cech istotnych społecznie, tj. kreowanie się na
obrońcę czytelników (metoda II.2);
3) tworzenie czytelniczej wspólnoty
– przez stosowanie „my” inkluzywnego (metoda II.3.a),
– przez tworzenie obrazu wrogów (metoda II.3.b);
4) bezpośrednie nadawanie tabloidowi statusu osoby mówiącej (metoda
II.4).
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Retoryczna poligrafia
Na poziomie podstawowym, czysto graficznym, czytelnik wabiony jest (metoda I.1.a) paroma krojami kolorowych czcionek różnej wielkości (umownie podzieliłem je na posiadające cztery stopnie ekspozycyjności: A, B, C,
D – w kolejności od najbardziej ku mniej atrakcyjnym; wykorzystam to
w dalszej części tekstu). Niekiedy jeden nagłówek złożony jest czcionkami
różnego rozmiaru, co owocuje możliwością natychmiastowego, bez odczytywania całości nagłówka, zakwalifikowania tekstu jako dotyczącego jakiegoś tematu (*„WŁADZA KARY NIE MUSI PŁACIĆ”; *„NOWY ZARZUT
DLA ROKITY”94), niekiedy zaś takie liternictwo pozwala na podwójne odczytanie treści całości nagłówka lub wyodrębnienie jego części kluczowej
(„Hokeista GKS dał popis, jakiego w polskiej lidze hokeja jeszcze nie było.
WON SŁOWACKI CHAMIE!”; *„ZGINĘŁA W STUDZIENCE RATUJĄC
PSA”). Można nawet w nagłówku dojrzeć hasło lub slogan95: „JAKUBOWSKA JESZCZE POCZEKA NA PROCES”.
Bardziej wyrafinowanym sposobem intrygowania czytelnika jest graficzne „wskazanie fałszywego tropu”, jak w nagłówkach: „NIE LUBIĘ OSTREGO SEKSU (PRZED KAMERAMI). Ujawnia nam aktor Michał Żebrowski
(37 l.)”; albo „ŻONA POLSKIEGO FRITZLA DLA FAKTU”. Nieuważny odbiorca oglądacz będzie liczył na intymne zwierzenia celebryty lub sensacyjne
świadectwo świadka znanej zbrodni, dokonanej przez Austriaka. Dostanie
coś innego, ale przedtem kupi egzemplarz.
Zabieg to jednak ryzykowny, podobnie jak (stosunkowo rzadkie96) zbudowanie nagłówka zupełnie niejasnego (np. „KRYSZTAŁ SIĘ SYPIE”; „POJEDZIE W EUROPIE”; „A CZWARTE GRATIS”), stanowiącego zagadkę, którą
rozwiązać może dopiero przeczytanie tekstu informacji, listu, felietonu itd.
Odbiorca może się zniechęcić i tekstu nie przeczytać.

Dla uważniej czytających
Zastosowanie nagłówka niezrozumiałego należy jednak do nieco innej niż
wyżej opisana kategorii chwytów, to jest obejmującej te chwyty, które mogą
94

Zaznaczam gwiazdką * sytuacje, kiedy z całości nagłówka cytuję tylko tytuł główny.
Zwykle wystarcza to do ukazania zjawiska, a nadtytuły i podtytuły tak czy owak są mniej
wyeksponowane. Tylko w razie wyraźnej potrzeby będę cytował całość nagłówka.
95
Chodzi o analogię do konstrukcji typu: X na stos, X na szubienicę.
96
W całej próbie było tyko 19 nagłówków tego rodzaju.
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zadziałać, jeśli odbiorca dokładnie przeczyta nagłówek i spróbuje zrozumieć
jego treść (metoda I.1.b). Jest ono przy tym dość ryzykowne, gdyż uzyskanie
satysfakcji ze zrozumienia tego, co początkowo wydawało się niezrozumiałe,
wymaga przeczytania przynajmniej lidu (pierwszego akapitu), jeśli nie całego
tekstu, na co czytelnik może się nie zdecydować.
Częściej zatem można napotkać nagłówki intrygująco niejasne, lecz stanowiące zagadki, które się rozwiązuje bez dalszego czytania tekstu, niewielkim nakładem myślowej pracy, opierając się na podstawowym wyczuciu estetycznym, na wiedzy o znaczeniach słów, ich uzusie czy też na prostej erudycji
dotyczącej danej dziedziny.
Do tej grupy zaliczam więc nagłówki ironiczne lub parodystyczne97
(np. „Spektakularna akcja poznańskiej policji. Już po tygodniu... WYRWALI KRÓLICZKA Z RĄK PORYWACZA”) tudzież wykorzystujące wieloznaczność.
Przykładów nagłówków tego rodzaju jest wiele. Wykorzystuje się więc
równoczesne funkcjonowanie niektórych wyrazów (form wyrazowych) jako
określeń desygnatów obojętnych obyczajowo oraz jako eufemistycznych określeń spraw tabuizowanych. Na przykład dwie młode damy głoszą w nagłówkach jednego z numerów: „Uwaga! Zima wraca! Czeka nas chłodny tydzień.
MUSZĘ SOBIE PRZEWIETRZYĆ FUTERKO”, „JA TEŻ BĘDĘ WIETRZYĆ
FUTERKO”, przy czym jedna ma na sobie futerko i mini, a druga występuje
prawie nago98. Można też tym sposobem zaatakować znanego choć nielubianego polityka99.
Kolejną możliwością jest innego rodzaju nadużycie, polegające na niezgodnym z kulturową tradycją zastosowaniu słowa. Jeśli np. dowiadujemy
się, że nastąpił „Tragiczny wypadek na budowie wielopoziomowego skrzyżowania w Warszawie. ŻYWCEM POGRZEBANY” – przed przeczytaniem
nadtytułu informującego o miejscu zdarzenia skłonni bylibyśmy sądzić, że
w tekście chodzić będzie o omyłkowe pogrzebanie człowieka w stanie śmierci
klinicznej, bo o takich wypadkach zazwyczaj się mówi, że kogoś „pogrzebano
żywcem”. Podobnie, czytając nagłówek „URATOWAŁA ŻYCIE OBCEMU”,
spodziewamy się informacji z dziedziny ufologicznej, a nie doniesienia o samarytańskim uczynku. Słowo obcy już od dłuższego czasu jest w kulturze
97
Nagłówek jest parodystyczny, gdyż z reguły mianem „spektakularnej akcji” określa
się sukcesy rzeczywiste, a ironiczny – bo krytykuje policję za pomocą literalnie pochwalnych
słów. Ironia i parodia mogą się więc łączyć.
98
Wyraz futerko może oznaczać: ‘futro małego stworzenia’, ‘niewielkich rozmiarów
płaszcz futrzany lub kurtkę futrzaną’, ‘żeńskie owłosienie łonowe’.
99
Na przykład nagłówek: *„ŁUKASZENKO CHĘTNIE WYKORZYSTUJE SYNA”.
W artykule chodzi o uczestniczenie wraz z synem w uroczystościach oficjalnych, a słowo
wykorzystywać bez dookreślenia (to znaczy nietworzące konstrukcji typu „wykorzystywać
kogoś, coś jako kogoś, coś” lub „wykorzystywać kogoś, coś do czegoś”) – często bywa eufemizmem
zastępującym bezpośrednie określenie nagannego etycznie współżycia seksualnego.
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popularnej synonimem kosmity, a w wypadku ratowania życia bliźniemu nie
jest istotne, czy należy lub nie należy on do naszego kręgu znajomych czy
inaczej definiowanej „naszej grupy” (czy jest swój, czy obcy).
Cenną dla tabloidów metodą zastosowania wieloznacznego wyrazu lub
też mogącej obsługiwać różne znaczenia formy wyrazowej i to takiego zastosowania, by czytelnik dopiero po chwili zrozumiał, w czym rzecz, i się
z własnej domyślności ucieszył – jest swoiste używanie nazw własnych, które
są utworzone na bazie wyrazów pospolitych lub mają wiele znaczeń. Szczególnie brzmi początek nagłówka: „Bierzmowanie Tygrysa. Dariusz Michalczewski (41 l.) został namaszczony przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego (78 l.). TERAZ MAM NA IMIĘ BOGUSŁAW”, póki nie skojarzymy, że
Tygrys to właśnie przydomek znanego sportowca. „Kalisz nocą. RYSIEK!
TE BLONDYNY CIĘ WYKOŃCZĄ!” z początku wygląda na nagłówek reportażu o nocnym życiu miasta Kalisza, a nie – o przygodach polityka Ryszarda Kalisza. *„JELONEK POHASA SOBIE W HISZPANII?” brzmi tajemniczo, póki nie skojarzymy, że chodzi o mecz piłkarza nazwiskiem Jeleń,
a *„«ŚWIR» ZATAŃCZY NA «PASACH»?” będzie całkiem niezrozumiały,
dopóki nie uprzytomnimy sobie, że Świr jest przezwiskiem zawodnika, a Pasy
to nie przejście dla pieszych, lecz potoczne określenie krakowskiego klubu
piłkarskiego.
Podobnym chwytem, przeznaczonym raczej dla żeńskiej części audytorium, jest językowe utożsamianie postaci z popularnych telenowel obyczajowych z aktorami grającymi te postacie. Jeśli więc przeczytamy tylko tytuł
główny nagłówka: „Sceny zazdrości w serialu «M jak miłość». CZY MROCZEK ZDRADZA MUCHĘ”, to dopóki nie zauważymy nadtytułu, będziemy
się zastanawiać, czy Mroczek i Mucha w życiu prywatnym są parą. W wypadku tytułu „MAFIA ZABIJE PŁOSZAJSKIEGO” musimy dopiero przypomnieć sobie, kogo i gdzie gra Łukasz Płoszajski, by zrozumieć, że dziennikarz
„Super Expressu” nie ma znajomości w świecie przestępczym, lecz streszcza
wcześniej oglądany odcinek „Pierwszej miłości”.
Kończąc ten fragment przeglądu, muszę jednak zaznaczyć, że obok wyżej
opisanych sytuacji mamy do czynienia zarówno z nagłówkami, które całkowicie jednoznacznie i jasno wskazują na sytuacje absurdalne lub paradoksalne same z siebie100 albo też jednoznacznie cytują paradoksalne, lecz zrozumiałe wypowiedzi101, jak i z takimi, które przesadzają i wprowadzają w błąd
– nie proponując czytelnikowi żadnej gry.
I tak – nagłówek „Wstrząsające wspomnienia Izy Miko (28 l.). SIEDZIAŁAM W WIĘZIENIU” znajduje się nad tekstem o krótkotrwałym zatrzyma100

Na przykład o złodzieju: „UKRADŁ LAPTOPA I WYMIENIŁ BUTY”, o sprawcy
wypadku: „POTRĄCIŁ, POMÓGŁ, A POTEM UCIEKŁ”.
101
Na przykład *„MAM WNUKA, ALE DZIADKIEM NIE JESTEM” – aktor starszy
wiekiem zaznacza, że czuje się młodo.
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niu aktorki przez białoruskich pograniczników, więc hiperbolizuje banalną
informację, a zapowiedź „Dramat Książkiewicz. OD SEKSU TRZASNĄŁ
JEJ KRĘGOSŁUP?!” jest tylko przedstawieniem zwykłej spekulacji jako wysoce prawdopodobnego faktu, zresztą przedstawieniem zdemaskowanym
już w nagłówku wewnątrz numeru: „Wielki dramat Weroniki Książkiewicz
(28 l.) TRZASNĄŁ JEJ KRĘGOSŁUP! OD SEKSU? (TAK SPEKULUJĄ
LEKARZE)”.
Niekiedy mamy także do czynienia z nagłówkami zawierającymi presupozycje, które to nagłówki – czytane bez znajomości konwencji – brzmią trochę
tajemniczo, ale tylko dlatego, że zgodnie z regułami logiki wymagają uzupełnienia. Przykładowo: „Tomasz Adamek może teraz bić się na ringu w ojczyźnie. TERAZ ZBIJE HOLYFIELDA” (konieczne uzupełnienie: „przedtem bił
innych”), albo „Czytaj: wyznanie świadka burdy w samolocie. NOWY ZARZUT DLA ROKITY” (konieczne uzupełnienie: „były już inne zarzuty”).

O uporządkowaniu naddanym i nagłówkach
ekspresywnych
Innym sposobem dania czytającemu+ satysfakcji (metoda I.2) jest wprowadzenie do nagłówka jakiegoś elementu dodatkowego, niemodyfikującego zasadniczych znaczeń, który czytelnik zauważy, zarazem bawiąc się i nabierając
dobrego mniemania o swojej erudycji i artystycznym wyrobieniu. Stąd obecność w analizowanym materiale:
– rymowanek („BIESZCZADZKIE CHŁOPAKI TO FAJNE JUNAKI”),
– instrumentacji głoskowej („KAMIKADZE SZALAŁ NA KAWASAKI”,
„KUBA ŚCIGA KUBICĘ”),
– aluzji do tytułów dzieł kultury popularnej (omówienie meczu pt. „POZNAŃSKA MASAKRA PIŁĄ MECHANICZNĄ” przypomina tytuł
horroru „Teksańska masakra piłą mechaniczną”, felieton „FACECI
W FARTUCHACH KRĘCĄ POLKI” przypomina o filmach „Faceci
w czerni” i „Robin Hood: Faceci w rajtuzach”),
– aluzji do wypowiedzi znanych polityków, jak Zbigniewa Ziobry102
(„Pedofil Andrzej S. († 62 l.) uciekł sprawiedliwości. ON JUŻ NIGDY
NIE SKRZYWDZI DZIECI”).

102

Słynne: „Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie”.
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Granicą tego typu wynalazczości dziennikarzy są, jak się zdaje, lektury
szkolne – na przykład „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego103.
Godną szerszego omówienia metodą budzenia zainteresowania jest pobudzanie emocji czytelników (metoda I.3), zarówno uczuć negatywnych, np.
oburzenia na przestępców, jak i pozytywnych – współczucia względem ofiar.
W ramach tej metody redakcje sięgają po szeroki repertuar środków.
Przede wszystkim nie obawiają się ferować w nagłówkach bezpośrednich
ocen w stosunku do bohaterów prezentowanych historii: *„Trzeba nie mieć
rozumu, żeby własne dziecko narażać na takie niebezpieczeństwo!” pada pod
adresem ojca, który po pijanemu wyniósł niemowlę na mróz. *„I ona nazywa
siebie mamą? Potwór katował jej małego syneczka, a ona udawała, że niczego nie widzi” – tu oskarżana jest kobieta, matka pobitego niemowlęcia. Jest
mowa o: nikczemnym mordercy, szczycie bandytyzmu itd. – przy tych okazjach nikt zbytnio nie dba o poprawność polityczną, nie przejmuje się ewentualnymi procesami o zniesławienie itd., itp.
Wykorzystując dane o frekwencji wyrazów104 i łącząc inwektywy w szeregi,
można w jednym, długim zdaniu podsumować, że w świecie tabloidów pijani
(12), źli (7), wściekli (6), groźni (5), okrutni (4), brutalni (3), pazerni (2), bezwzględni (2), wyrodni (2), podejrzani (2), rozpustni (2), ohydni (2) i zwyrodniali (2) złodzieje (13), bandyci (7), mordercy (7), rabusie (7), napastnicy (5),
oprawcy (5), gwałciciele (5), pedofile (5), zwyrodnialcy (4), uwodziciele (3),
oszuści (3), piraci (3), zabójcy (3), gangsterzy (2), awanturnicy (2), kaci (2),
aferzyści (2), porywacze (2), terroryści (2), włamywacze (2), erotomani (2)
i zboczeńcy (2), na dodatek będący potworami (8), bestiami (3), ćpunami (3),
zbirami (2), świrami (2), brutalami (2), bandziorami (2), furiatami (2), szaleńcami (2), na przykład w pijackim (2), szale (2) dopuszczają się korupcji (6),
zbrodni (6), napadów (5), awantur (4), wybryków (3), masakr (3), zemsty (2),
gwałtów (2), mordów (3), zabójstw (2), kradzieży (2), kłamstw (2) i w ogóle
przestępstw (2), wbijają wszystkim szpile (4) i dlatego odpowiadają za piekło (2)
i śmierć (16) oraz wstrząsające (8), szokujące (6), tragiczne (5), przerażające (2),
koszmarne (2) i brudne (2) skandale (10), wojny (10), tragedie (10), walki (8),
wypadki (5), horrory (3), starcia (3) konflikty (3), kłótnie (3), katastrofy (3),
spory (2) i makabry (2).
A naprzeciwko tej lawiny zbrodni stoi na przykład *„GWAŁCONA MONISIA”, *„Malutki Wiktor”, skatowane *„MAŁE MALEŃSTWO”. Użycie
103

Przywołuje je tekst o rozwiniętym nagłówku: „Zezłoszczony na teścia Adam T. (20 l.)
trzasnął drzwiami i wybiegł w las. By go znaleźć, wezwano policjantów z psami! UCIEKŁ
Z WŁASNEGO WESELA”. Informacja zawiera śródtytuły: „PROLOG”, „AKT 1”, „AKT 2”,
„AKT 3”, „EPILOG”. Towarzyszący jej zapis weselnej kłótni zatytułowany: „OSOBY
DRAMATU: TEŚĆ, ZIĘĆ, PANNA MŁODA”.
104
Przygotowując artykuł, sporządziłem frekwencję rzeczowników, przymiotników
i przysłówków powtarzających się przynajmniej dwukrotnie. Przy przykładach podaję ją
w nawiasie; np. dla leksemów pijany, zły wynosiła (12), (7) itd.
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hipokorystyku, nagromadzanie zdrobnień czy kontrastowanie małości i słabości ofiar z okrucieństwem i siłą sprawców (cytowane: „Potwór katował jej
małego syneczka”) jest już pośrednim środkiem wzbudzania czytelniczych
emocji. Efekt tego rodzaju pojawia się także w wyniku hiperbolizacji przedstawionych wydarzeń czy zjawisk.
Jak się okazuje, przesadni użyć można, nawet prognozując pogodę:
„UWAGA! POGODA SPRAWI, ŻE CIŚNIENIE ROZERWIE CI GŁOWĘ”,
a co dopiero, gdy pisze się o łamaniu prawa („Kretyńskie zabawy niemieckich
studentów! RZUCALI GŁAZAMI W AUTA”; „MIESIĄCAMI KATOWALI
MŁODSZEGO KOLEGĘ”), katastrofach („Karkonosze. ŚNIEŻKA SIĘ SYPIE”), pojawieniu się tajemniczego zwierzęcia (*„BESTIA GRASUJE POD
OPOLEM”). Ani redakcji, ani zapewne czytelnikom nie przeszkadzało, że nie
można katować miesiącami, bo skatowana ofiara o wiele szybciej by umarła,
że rzucać głazami, a nie kamieniami, mogą tylko mityczni tytani, że nie sypała się góra Śnieżka, a fragment schroniska na tej górze, że pod Opolem nie
pojawił się żaden smok ani apokaliptyczny potwór, lecz większy kot.
Efekt wyolbrzymienia i egzaltacji jest wzmacniany przez właściwą relacjom dziennikarskim dążność do precyzyjnego unaocznienia szczegółu,
Mowa więc będzie nie o tragicznym wypadku drogowym, a o tym, że „TIR
ZABIŁ MAŁĄ MADZIĘ”, nie o wypadku w górach, lecz o tym, że „TATERNIK ZŁAMAŁ OBIE NOGI”, nie o napadzie rabunkowym, lecz o tym, że bandyci *„TŁUCZKIEM SKATOWALI INWALIDĘ”, nie o morderstwie, a o tym,
że zabójca *„NA MOICH OCZACH WBIŁ CÓRCE NÓŻ W GŁOWĘ”.
Unaocznienie niekiedy idzie tak daleko, że pojawia się efekt swoistej teatralizacji. Nagłówek tekstu wraz z tytułami fotografii i komentarzy w jego
ramach zaczynają przypominać didaskalia, jakby określają horyzonty dramatu i wyszczególniają jego bohaterów. I tak – pod tekstem głównym artykułu
„Budzące grozę wyznanie 15-letniej Elizy z Ostrołęki: SKATOWALI MNIE
KOLEDZY ZE SZKOŁY” rozmieszczone zostały fotografie sprawców zatytułowane: „STAŁ NA CZATACH”, „KOPAŁ PO BRZUCHU”, „OKŁADAŁ
PIĘŚCIAMI”, „KOPAŁ PO NOGACH”.
Im mniejsza waga przedstawianej sprawy, a precyzyjniejszy opis i bardziej
egzaltowane określenia, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przez
dziennikarza efektu komicznego – zamierzonego lub nie. I o ile trudno byłoby doszukiwać się takowego w tekście wyżej opisanym, o tyle w wypadku kiedy w ramach reportażu „Drastyczne metody wychowawcze zdesperowanej
matki. PRZYKUŁA CÓRKĘ, BO SIĘ PUSZCZAŁA” umieszcza się zdjęcie
płotu zatytułowane „TU ODDAWAŁA SIĘ CHŁOPCOM”, możemy być pewni, że (w przeciwieństwie do – być może autentycznych – bohaterek) dziennikarz i jego czytelnicy doskonale się bawili.
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Tabloid strategiem
Po omówieniu środków perswazyjnych mających charakter graficzny czy
stylistyczny, zapewniających nagłówkom tabloidu możliwość zwrócenia na
siebie i przykucia czytelniczej uwagi oraz przynajmniej częściowe panowanie
nad emocjami odbiorców (metoda I), pora na przedstawienie innych zabiegów (metoda II), za pomocą których tabloidowe nagłówki budują językowo
taki a nie inny wizerunek samego pisma, jego czytelnika i ich wzajemnego
stosunku. O ile chwytów zaliczonych przeze mnie do „metody I” używa się,
moim zdaniem, głównie po to, by doprowadzić do „pierwszego kontaktu”,
czyli kupna egzemplarza gazety, o tyle chwyty zaliczone do „metody II” mają
pozyskanego odbiorcę utrzymać, przekonać go, że on i tabloid są sobie bliscy,
naprawdę sobie niezbędni.
Tabloid (to znaczy jego redakcja) – rzecz jasna – zachwala jakość podawanych przez siebie informacji (metoda II.1.a). Jest oto gazetą prawdomówną i dociekliwą („CAŁA PRAWDA O ROZWODZIE BORUCA. Fakt ustalił
szczegóły rozstania Artura Boruca (29 l.) z żoną”; „Jak została prezydentem.
CAŁA PRAWDA O MAMIE PAWLAKA”), odsłania to, co ukryte (*„Fakt
ujawnia, którzy parlamentarzyści wzięli tanie pożyczki”), a jego wiedza jest
wyjątkowa (*„Tylko u nas. Niezwykła historia dziecka, które zostało mamą”).
Ma do niej dostęp ze względu na szczególne zaufanie, jakim darzą go informatorzy (metoda II.1.b). Oto *„Tylko Super Expressowi gwiazdy lidera ligi
zdradzają, że chcą opuścić Poznań”. Dopuszczają go oni do swoich najskrytszych tajemnic, które tkwią w nich tak głęboko, że trzeba je zdradzać, a ich
ujawnienie jest wyznaniem: *„NIE LUBIĘ OSTREGO SEKSU (PRZED KAMERAMI). Ujawnia nam aktor [...]”; *„Żona polskiego Fritzla wyznaje tyko
Faktowi”; *„Joanna Bartel zdradza czytelnikom Faktu”, *„wyznanie świadka
burdy w samolocie”.
Tabloid jest więc szczególnym źródłem wiedzy dla swojego czytelnika. Ale
nie tylko. Także czytelnika broni i pomaga mu (metoda II.2), a naprawdę
dużo może. Donoszą o tym na przykład tytuły: „Wielki sukces Super Expressu! RZĄD NIE PODNIESIE SKŁADKI RENTOWEJ”, „Wielki sukces SE –
ministerstwo zdrowia obiecuje: NIE BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA LECZENIE”.
Uwagę zwraca zwłaszcza drugi przykład – z kogo składa się owo „my”, które
„nie będzie płacić za leczenie”? Wydaje się, że to „Super Express” i jego wierni
odbiorcy...
„My” inkluzywne (metoda II.3.a) jest często spotykanym w nagłówkach
środkiem perswazyjnym. Przytoczę: „Od 1 lipca banki nie będą nas już łupić.
ZOBACZ, ILE OSZCZĘDZISZ NA RACIE KREDYTU”; *”NIEMCY KAŻĄ
NAM TO KOCHAĆ”. Pouczający jest nagłówek: „Walczymy o wyższe emerytury. Mimo waloryzacji emeryci są biedniejsi niż przed rokiem. PODWYŻKI
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ZŻERAJĄ NAM EMERYTURY”. O ile walczymy może się odnosić do samego tabloidu, o tyle nam – do wykreowanej tym słowem wspólnoty.
W analizowanych tytułach częste jest odwoływanie się do grupy, w której
imieniu się mówi. Górną granicą zakresu „my” inkluzywnego bywa wręcz
cały naród („Polskie protesty błędnie kwitowane są jako wyraz uprzedzeń będących wynikiem «historycznych obciążeń». NIEMCY TYLKO POUCZAJĄ,
ZAMIAST NAS SŁUCHAĆ”; „SZKALUJĄ NASZYCH NA BIAŁORUSI”).
Wypowiadające się (formalnie rzecz ujmując) w nagłówkach podmioty, których słowa tworzą tytuł, reprezentować mogą także „swoją”, stosunkowo wąską grupę, np. – zakonników („W KLASZTORZE NAUCZAŁ, JAK WAŻNA JEST RODZINA, A JUŻ MIAŁ KOCHANKĘ. MARCINKIEWICZ NAS
OSZUKAŁ” i niżej: „MARCINKIEWICZ ULEGŁ ZŁUDNYM EMOCJOM,
TYPOWYM DLA MĘŻCZYZNY W ŚREDNIM WIEKU – mówi ojciec
Włodzimierz Zatorski”); zwykle bywa to jednak grupa większa, jak „wspólnota ludzi ubogich” w zespole trzech nagłówków „Faktu”:
„POSŁOM TANIE POŻYCZKI – EMERYTOM BIEDA! PO i PSL nie
chcą dać zapomóg ubogim emerytom”,
„Jolanta Fedak (49 l.): «CÓŻ, MAMY KRYZYS»”,
„Wanda Konowrocka (61 l.): «POLITYCY POWINNI NAM POMAGAĆ»”.
Uwagę zwraca udramatyzowanie sytuacji, jakby rozpisanie jej na role –
oraz skontrastowanie stanowisk, podział na „my” i „oni”. Dla konsolidacji
wspólnoty bowiem niezbędny jest wróg, np. kreowany w kolejnym nagłówku: „Tak wygląda sprawiedliwość według NFZ!. DLA CHORYCH NIE MAJĄ
PIENIĘDZY, A SOBIE DALI MILION NAGRODY”.
Wrogami tabloidów i ich czytelników (metoda II.3.b) są zwłaszcza dwie
grupy, które potępiać jest stosunkowo bezpiecznie, bo atak na nich zgodny
jest ze stereotypami, a jednocześnie to grupy dość rozmyte – więc raczej nie
będą bronić się w sądzie. To urzędnicy, a raczej urzędasy, i Niemcy.
Tych pierwszych wymieniono w próbie 17 razy, w tym ani razu
w kontekście pozytywnym. Są przekupni („URZĘDASY Z MSWiA KUPIENI
ZA WÓDKĘ?”), leniwi („TAK SIĘ PRACUJE W MINISTERSTWIE. Fakt
ujawnia nowe plany urzędniczych imprez i wyjazdów”), przyznają sobie nagrody („Władza się pasie. Urzędasy szydzą z Polaków. DALI SOBIE
58 MLIONÓW ZŁ NAGRÓD!”), fundują luksusy („DRZEWIECKI, ZIMNO CI W PUPĘ? Urzędasy od sportu kupiły sobie brykę z podgrzewaną kanapą”), szastają publicznym groszem („Tak się bawią urzędnicy Euro 2012.
PRZEPILI 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH”), a ich zachowanie urąga poczuciu
sprawiedliwości („ZUS LECZY SIĘ PRYWATNIE. Urzędnicy zagwarantowali sobie luksusowe warunki, zwykli pacjenci kłębią się w kolejkach”) i zdrowemu rozsądkowi (oto, w dobie kryzysu „MINISTERSTWA ZATRUDNIŁY
400 NOWYCH URZĘDASÓW”).
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Niemcy natomiast są bohaterem negatywnym, zwłaszcza z racji emocjonalnego opisywania działań Eriki Steinbach. Słowa Niemiec, Niemcy pojawiają się w próbie 14 razy, w połowie wypadków w kontekście negatywnym.
Ponadto tabloidy mają innych wrogów, oczywistych, jak różnego rodzaju
przestępcy, zwłaszcza seksualni. Nie sposób wyobrazić sobie gazety, która by
o nich pisała pozytywnie. Atakowanie urzędników i Niemców wydaje się zaś
specjalnością tabloidowych nagłówków (podobnie jak demonstracyjna emocjonalność).
Tabloidy podkreślają swoje sympatie i antypatie także w ten sposób, że
w nagłówkach często zwracają się bezpośrednio do bohatera tekstu, stosując
drugą osobę, wołacze, tryb rozkazujący itd. Taka sytuacja jest normalna, jeśli
ktoś określony do kogoś się zwraca. (np. „POLACY ŻĄDAJĄ: PREMIERZE,
ZABLOKUJ TE NAGRODY!”). Bywa jednak dość często i tak, że podobne
wypowiedzi padają bez sprecyzowania, kto jest wypowiadającym się i kogo
reprezentuje (metoda II.4).
Ktoś zatem, jakiś podmiot wypowiedzi krzyczy na przykład z nadzieją:
„W Jagiellonii Kamil Grosicki się odrodził. KAMIL, NIECH CI NIE ODBIJE!” albo jest oburzony: „Niemcy! Nie dajcie jej ciągle jątrzyć! Ona znów
obraża Polaków. STEINBACH MILCZ!”, albo napomina: *„LEO, ZNOWU
KŁAMIESZ?!”, lub też apeluje: *„PREMIERZE! DOŚĆ!”. Czasem z uprzejmą
ironią zwraca się do kogoś: „SZANOWNY PANIE PAWLAK”, „SZANOWNI
BANKOWCY”, a niekiedy cieszy się z sukcesu bohatera tekstu i poniekąd mu
gratuluje: „Zobacz posła Kalisza (52 l.) z piękną blondynką w kinie. RYSIU,
CO TY W SOBIE MASZ?”.
Tym „kimś”, podmiotem tych wypowiedzi, jest najwyraźniej sam tabloid.
Zdaje się, że redakcje za pomocą nagłówków starają się go spersonalizować,
nadać mu cechy nieco egzaltowanej, bezpośredniej i prosto myślącej osoby.
Retorycznie, figuratywnie dążą ku temu, aby czytelnik przyjmował treści
tabloidu tak, jakby wypowiadane były przez życzliwego znajomego, kogoś
w rodzaju dostarczyciela nowin, powiernika, kogoś myślącego jak czytelnik,
narzekającego z nim i zasadniczo zawsze przyznającego mu rację..., kogoś
w rodzaju rozplotkowanej, może niezbyt mądrej, ale miłej, sąsiadki. Nie przeszkadza to temu, że owa sąsiadka, gdy potrzeba, zmienia się w ludowego trybuna i zażartego obrońcę swojego czytelnika.
***
Starałem się pokazać, za pomocą jakich językowych chwytów tabloidy budują nagłówki, które zaskarbiają im czytelników, w jaki sposób kreują swój
wizerunek i dbają o poklask niczym politycy. Ale nawet za pomocą najwymyślniejszych narzędzi trudno kogoś przekonać do takiej rzeczywistości,
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która byłaby dla niego obca i niezrozumiała. Tabloid musi stworzyć taką jej
wizję, z którą masowy czytelnik zechce się zapoznać, a nagłówki muszą treściową zawartość numeru w sposób przejrzysty zapowiedzieć. Wszak to ona
jest ostatecznym argumentem za tym, aby kupić egzemplarz.

Kreowanie świata
Aby pokazać ów zarys rzeczywistości, poddałem rozpatrywane nagłówki
standardowym procedurom analizy zawartości. Otóż wyliczenia przeprowadzone na próbie 1000 nagłówków pokazały, że zapowiadane przez nie tematy w 27% wypadków dotyczą wydarzeń sportowych i sportowców (ocenianych pozytywnie, neutralnie, negatywnie w proporcjach procentowych, jak
38:38:24), w 19% wypadków – rozmaitych aspektów życia codziennego zwykłych ludzi (proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych, jak
16:62:22), w 17% – życia i działalności polityków (19:35:46), w 14% – rozmaitych przestępstw (1:0:99 – nie ma przestępstw pozytywnych, chyba że się nie
udały), w 13% – życia celebrytów (13:76:11), w 5% – działań i skutków działań kierownictw i urzędów przeciwstawianych zwykłym ludziom (11:20:69),
a w 4% – różnego typu ciekawych, pouczających lub nieszczęśliwych wypadków (w proporcji jak 25:0:75 – dobrze lub niedobrze się kończących). Około
1% przypada na tytuły trudne do tematycznego zakwalifikowania.
Nieco inaczej wyglądały te proporcje, kiedy wziąłem pod uwagę stopień
ekspozycyjności tytułów, przyznając każdemu tematowi cztery, trzy, dwa
bądź jeden punkt – w zależności od wielkości i krzykliwości nagłówka. Sport
zyskiwał 28% punktów ekspozycyjności, czyli tylko nieznacznie więcej, niż
by to z samej ilości nagłówków wynikało, ale zmieniła się proporcja uwagi udzielonej pozytywom, wiadomościom emocjonalnie obojętnym i negatywom (z 38:38:24 na 41:37:22). Tabloid zatem, jak i przypuszczalny jego
czytelnik, był szczególnie dumny z sukcesów „naszych”, a lekceważył klęski.
Życie codzienne było eksponowane w stopniu mniejszym (17% punktów ekspozycyjności wobec 19% wystąpień). Zmiana proporcji oceniania z 16:62:22
na 18:57:25 wskazuje jednak na dążność do podkreślenia wagi wydarzeń
możliwych do jednoznacznej oceny.
Temat polityczny był eksploatowany i eksponowany proporcjonalnie
(17% do 17%), a nawet złagodzono ogólny wydźwięk oceniania (z 19:35:46
na 21:33:46), być może dlatego, że politycy tak czy owak wypadali fatalnie.
Pisma z prawdziwie ludzką zawiścią nie pozostawiały suchej nitki zwłaszcza
na tych, których – kiedy urzędowali – musiały darzyć szacunkiem, a którzy
zawiedli. I tak – były premier Kazimierz Marcinkiewicz funkcjonował w badanym okresie na łamach jako Kazio Rozwodnik czy po prostu błazen i był

226

Szkice językoznawczo-prasoznawcze

odpowiednio traktowany; Jan Maria Rokita jako Jan Heros Rokita – po kompromitującej awanturze w samolocie oskarżany był o tchórzostwo; złapanego
po pijanemu za kierownicą byłego wiceministra oświaty ochrzczono stosownym przydomkiem i występował jako Mirosław „Dwa promile” Orzechowski.
Przestępstwa mniej eksponowano (13%) i tak samo oceniano. Na celebrytach skupiono większą uwagę (14%), podkreślając pozytywy (z 13:76:11
na 14:75:11). Podobnie wyeksponowano działania urzędów (6%), oceniając
je jak najgorzej (zmiana z 11:20:69 na 12:14:74). Osobliwych wypadków nie
eksponowano dodatkowo (4%), podkreślając jednak te osobliwsze, bo szczęśliwe (zmiana proporcji ocen z 25:0:75 na 28:0:72).
***
Poszczególne tematy nagłówków (czyli ogólne znaczenia zawiadomień,
oznajmień lub zdań tworzących nagłówki) były często formułowane z określonego punktu widzenia, w charakterystyczny sposób ujmowane – na przykład (II)105 od strony skutków gospodarczych i finansowych, tego, co w tym
obszarze dzieje się za granicą (XV) – ilustruje to tabela 13.1, wskazująca charakterystyczne aspekty ujmowania tematów.
Najbardziej godny zainteresowania (tj. najczęściej występujący) okazał się
aspekt zagraniczny, zwłaszcza w wypadku zagranicznych wydarzeń sportowych (XV/b); w mniejszym, ale też dużym stopniu wyróżniał się wątek międzynarodowych osiągnięć polskich sportowców (X/b). Tę kolejność można wytłumaczyć albo snobizmem naszej „sąsiadki” – ducha tabloidu, albo pewnym
synkretyzmem gatunkowym, tj. przejęciem przez ten typ czasopism funkcji
prasy sportowej. Kolejno – i już w pełnej zgodzie z naturalną wizją rankingu
ludzkich zainteresowań – eksponowały nagłówki aspekt zdrowotny życia codziennego (XVI/g), konsekwencje finansowe pomysłów politycznych (II/d),
oraz działania urzędników (II/e).
Na kolejnych miejscach sporządzonego dla nagłówków rankingu zainteresowań pojawiały się kolejno: życie codzienne rodzin z jego dobrymi i złymi
wydarzeniami (XII/g), zwyczajne historie miłosne (XIII/g) i plotki o romansach celebrytów (XIII/a). Doceniono następnie informacje o tym, co porabiają celebryci w życiu prywatnym, kiedy nie dotyczy to ich życia uczuciowego (w XVIII/a chodziło głównie o zdobycze paparazzich robiących zdjęcia
gwiazdom na zakupach, na spacerach itd.), a także o tym, co gwiazdy robią
na scenie (IV/a).
Na dalszych miejscach rankingu znalazły się: finanse sportowców i klubów sportowych (II/b), polityka niemiecka (IX/d), nasze interesy zagraniczne (XV/d), rozmaite, nieekonomiczne skutki działań urzędów dla naszego

105

Oznaczenia cyfra rzymska/litera odnoszą się do tabeli 13.1.
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życia codziennego oraz to, jak sobie urządzają życie urzędasy (XVII/e). Dalej
różne nieprzyzwoitości i przestępstwa seksualne (XIII/c), a zwłaszcza skandale i przestępczość zakłócająca życie rodzin (XII/c). Różnorakie konfiguracje tematyczne ukazano w tabeli 13.1, którą można przeglądać, wyszukując
przecięcia kolumn i wierszy o większych wartościach liczbowych.106

I. Banki i bogactwo

1

II. Gospodarka,
finanse (2)109

4

III. Kościół (8)
IV. Media (6)

18

V. Militaria

1

VI. Motoryzacja

1

VII. Nauka
VIII. Niedawna
przeszłość (11)

16

33

g) Zycie codzienne

f) Nieszczęśliwe wypadki

7

Razem

4
30

11
3

2

3

8

1

10

1

7

1

1

2B, 6C, 3D;
r. 11

2

2C, 1D;
r. 3

1

7

2A, 2B, 3C, 2D;
r. 7

3

3

3

8A, 2B, 3C, 2D;
r. 15

2

2

12

2

15

3

20A, 14B, 27C, 5D;
r. 66

7

4

3A, 2B, 17C, 2D;
r. 24

44

XI. Przestępstwo
(aspekt) (7)

3

10

XII. Rodzina (3)

17

6

22

3

1

1

23

XIII. Seks, uczucia (4)

21

3

11

5

1

2

22

106

9

Miejsce w rankingu (od 1 do 10).

15A, 8B, 18C, 1D;
r. 42

6A, 2B, 3C, 5D;
r. 16

2

1

6A, 6B, 9C, 2D;
r. 23

5

X. Polska a zagranica
bez Niemiec (4)

XIV. Seks kontra
rodzina (12)

32A, 22B, 24C, 16D; r. 94

9

6

1

3A, 4B, 2C, 3D;
r. 12

5

1

IX. Niemcy (10)

e) Urzędy

d) Polityka i politycy

c) Przestępstwa

b) Sport i sportowcy

a) Celebryci i kultura
masowa

Tabela 13.1. Obszary zainteresowań wyznaczone przez nagłówki tabloidów
i sposób ich ujmowania

23A, 8B, 33C, 9D;
r. 73
18A, 11B, 30C, 7D;
r. 66
6A, 1B, 3C;
r. 10
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XV. Zagranica bez
Niemiec (1)

11

62

11

18

1

2

8

13A, 10B, 52C, 38D; r. 113

XVI. Zdrowie (4)

6

9

1

4

8

4

34

11A, 13B, 32C, 10D; r. 66

XVII. Życie codzienne
(aspekt) (9)

1

2

3

16

XVIII. Życie prywatne
(nieseks.) (5)

21

16

Razem: 708110

40A, 46A,
14B, 25B,
59C, 66C,
1D;
41D;
r. 114 r. 178

1

5

25A,
10B,
30C,
10D;
r. 75

32A,
37B,
45C,
22D;
r. 136

18A, 2B, 1C, 1D;
r. 22
21A, 8B, 13C, 1D;
r. 43

36A,
9B,
15C,
6D;
r. 66

3A,
3B,
3C,
1D;
r. 10

23A,
19B,
60C 205A, 117B, 278C, 108D;
27D; r. 708
r. 129

Tekstowy obraz rzeczywistości
Najszerszą płaszczyzną uwodzenia czytelnika – już nie retoryczną, a perswazyjną – jest to, co zapewne nie do końca jest przez redakcję uświadamiane
i z czego nie zdaje sobie sprawy nawet najuważniejszy czytelnik, a mianowicie
zarysy rzeczywistości wyznaczanej przez słownictwo użyte do tworzenia nagłówków. Możemy mówić o tej płaszczyźnie na parę sposobów107.
Przede wszystkim słowoformy wszystkich wyrazów pospolitych występujących w danym zbiorze tekstów przynajmniej dwukrotnie wyznaczają swoisty, konwencjonalny, tekstowy obraz świata, w którym funkcjonują
z mniejszą lub większą intensywnością dane fenomeny, denotowane przez
owe wyrazy. Liczba wskazań na te fenomeny decyduje o ich ważności w tekstowym świecie.
Nie zająłem się tu precyzyjnym nakreśleniem granic i wagi wszystkich
segmentów rzeczywistości wyznaczonej przez słownictwo użyte przy tworzeniu interesujących mnie nagłówków, ale pewne wnioski co do natury tejże

107

Jednostką analizy jest tu wyraziste wystąpienie jakiegoś szczególnego aspektu ujęcia
tematu. Czasem w danym nagłówku taki nie występuje, a czasem – występują dwa lub trzy.
W sumie 600 tytułów ujmowało swój temat przynajmniej w jednym z wyodrębnionych
18 aspektów. Czyste tematycznie (choć często oceniające) lub też niedające się zaliczyć do jednego z 18 aspektów były 33 nagłówki poświęcone celebrytom, 114 nagłówków o sporcie,
81 – o przestępstwach, 58 – o polityce, 14 – o urzędach, 27 – o wypadkach, 79 – o życiu codziennym. Takie nagłówki często sprowadzały się np. do wymienienia imienia i nazwiska
aktora lub sportowca.

13. W świecie tabloidowych nagłówków...

229

pozwala wyciągnąć ustalenie leksemów stanowiących górę listy frekwencyjnej108 słownictwa zbioru.
Z zestawu tego wynika, że tak zakreślony świat zgodny jest mniej więcej z zarysowanym przez tematy nagłówków. Na tle bardzo schematycznie
ujętej rzeczywistości naturalnej (rok (lata), świat, człowiek/ludzie, ciśnienie)
wyodrębnia się w nim pięć sfer: rodzinna (dziecko, matka, kobieta, syn, córka,
mama, ojciec, dom, miłość, pomoc), pieniędzy i pracy (złoty, milion, kredyt,
pieniądz, tysiąc, kryzys, praca, szef), władzy i wielkich instytucji społecznych
(prezydent, polityk, rząd, sejm, premier, poseł, kościół, profesor) oraz tego, co
może stanowić wytchnienie, a więc sportu (mecz, klub, piłkarz, mistrz, trener,
liga, akcja), a także prostej rozrywki (gwiazda, historia). W sumie to bardzo ubogi światek, pozbawiony nauki, literatury, sztuki i wielkich wydarzeń.
Na dodatek światek niebezpieczny – bo piąta sfera to przestępczość, nieszczęście i zło (sąd, nóż, dramat, policja, prawo, złodziej, śmierć).
Ma on jednak i swoje dobre strony. Jest przede wszystkim wysoce zaludniony i spersonalizowany. Dość powiedzieć, że z około 15 800 słowoform
tworzących próbę 2485 konstytuowało nazwy własne. W 2115 tytułach znalazło się 1992 nazwy własne109, z czego imionami i nazwiskami, nazwiskami,
imionami i przezwiskami 1603 razy przywoływano osoby z kręgów sportu,
polityki, mediów i kultury masowej, a 101 razy – tzw. zwykłych ludzi, w tym
zwykłych obywateli, wypowiadających się o różnych sprawach oraz świadków, ofiar, sprawców, przestępców itd.
Z całą pewnością jest też światem rodzimym, ojczystym. (Nieprzypadkowo na pierwszym miejscu listy rangowej przymiotników i przysłówków
108

Jeśli wyliczyć frekwencję tylko rzeczowników, to rangi od 1 do 20 zajmują na tej liście
następujące leksemy: I. rok/lata [222]; II. złoty (pieniądz) [46]; III. dziecko [37]; IV. matka
[30]; V. milion (zwykle jako suma pieniędzy) [28]; VI. świat [27]; VII. gwiazda (kultury) [26],
prezydent [26]; VIII. mecz [25]; IX. pieniądz [24]; X. człowiek/ludzie [23], mistrz (sportu) [23];
XI. profesor [22], tysiąc [22]; XII. kobieta [21], kryzys [21], praca [21], rząd [21], sejm [21];
XIII. piłkarz [20], syn [20]; XIV. córka [19], mama [19], premier [19], sąd (instytucja) [19];
XV. nóż [18], ojciec [18]; XVI. dom [17], miłość [17]; XVII. ciśnienie [16], kredyt [16], poseł [16],
śmierć [16]; XVIII. akcja [15], dramat [15], historia [15], liga [15], policja [15], pomoc [15],
trener [15]; XIX. prawo [14], szef [14]; XX. klub [13], kościół [13], polityk [13], złodziej [13].
W sumie na liście rzeczowników i liczebników wyrażonych słowem, a powtarzających się
przynajmniej dwukrotnie, było 797 wyrazów użytych 4766 razy.
109
Najwyższa frekwencja nazw własnych w próbie: I. Polak [42]; II. Warszawa [39];
III. Polska [38]; IV. Justyna Kowalczyk (mistrzyni) [26]; V. Platforma Obywatelska [21];
VI. „Super Express” [22], VI. „Fakt” [22]; VII. Lech Poznań (klub) [19], Wisła (klub) [19];
VIII. prof. Zbigniew Religa [16]; IX. Artur Boruc (piłkarz) [15], Kazimierz Marcinkiewicz [15],
Dorota Rabczewska (Doda) [15]; X. Kraków [14], PiS [14]; XI. Donald Tusk [12], Ireneusz
Jeleń (piłkarz) [12]; XII. Erika Steinbach [10], Łódź [10]. Ponadto liczby przywołań osób,
miejsc i organizacji funkcjonujących w określonych dziedzinach, są następujące: sport – 626,
instytucje życia codziennego i osoby je firmujące – 66, media, ich twórcy i bohaterowie oraz
zaplecze organizacyjne – 349, kraje, miasta, ziemie i zamieszkujące je narody – 512, zwykli
ludzie – 101, marki motoryzacyjne – 26, inne nazwy własne – 10.
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znalazł się polski [54]110). Jeśli nie liczyć sportu, od lat tak mocno umiędzynarodowionego, że rozróżnianie polskich i niepolskich zawodników zaczęło
sprawiać trudności111, możemy na pewno stwierdzić, że we wszystkich sferach
rzeczywistości wyznaczanej przez nazwy własne żywioł polski zdecydowanie
góruje. Wśród polityków i instytucji politycznych obce nazwy własne stanowią tylko 12%, wśród instytucji życia codziennego – 11%, w świecie mediów
i rozrywki – 9%, wśród nazw geograficznych i określeń narodów – te związane z Polską stanowią ponad 60%112. Owa rodzimość, polskość i „naszość” ma
raczej charakter prezentystyczny, tylko 11 razy pojawiły się nazwy związane
z polską historią (od II wojny światowej), zwykle w kontekście martyrologicznym. W tytułach dwa, trzy razy przewinął się też wątek lustracyjny.

Rysa na fundamencie?
Na odbiór i ocenę rzeczywistości wyznaczonej przez teksty (w tym wypadku
– nagłówków), na to, czy przyjmowana jest ta rzeczywistość jako oczywista
bądź nieoczywista, zgodna bądź niezgodna z naszym pojmowaniem świata,
ma wpływ to, na jakim systemie wartości się ona opiera. Kwestię obecności
i ważności w tekstowym obrazie świata danych systemów aksjologicznych
można rozstrzygnąć różnorako (np. Grzegorczyk 1983; Puzynina 1992, 2003)
– osobiście opowiadam się za wyciąganiem wniosków z frekwencji (w danej
próbie) słowoform leksemów bądź nazywających dane wartości, bądź powszechnie uznanych za silnie z nimi związane. W interesującym mnie zbiorze rzecz wygląda tak113:
110
A ponadto: II. swój [51]; III. dobry [42]; IV. nowy [40]; V. wielki [34]; VI. nasz [22];
VII. mój [19]; VIII. cały [18]; IX. znów [15]; X. młody [14], pierwszy [14]; XI. prawdziwy [13],
znowu [13]; XII. wiele [12], pijany [12], szybki [12]; XIII. taki [11], drugi [11], duży [11], inny [11],
mały [11], ostatni [11]; XIV. dużo [10], piękny [10], potem [10]; XV. bardzo [9]. Lista wszystkich
oznaczeń cech (przysłówków, przymiotników i imiesłowów) powtarzających się co najmniej
dwukrotnie liczy 244 wyrazy użyte 1082 razy.
111
Oczywiście w kibicowaniu problem „nasi” i „obcy” nadal jest bardzo istotny, ale
wskutek rozpowszechnionych transferów nazwy własne przestały być jasnym wyznacznikiem.
Można kibicować polskiemu klubowi, chwaląc zawodnika o portugalskim nazwisku,
i z przyczyn patriotycznych popierać ligę NBA.
112
Poza tym w próbie przywoływano: Unię jako całość (28 razy), USA (23 razy), Rosję (20),
pomniejsze kraje europejskie UE (16), Niemcy (15), Włochy (13), kraje islamskie (12), Anglię
i całą Wielką Brytanię (10), kraje postradzieckie (9), Turcję (8), Irlandię (8), Austrię (7),
Francję (6), kraje skandynawskie (5), Portugalię i Hiszpanię (4), pozostałe kraje i narody
świata (15).
113
Liczba oznacza łączną frekwencję przykładów uwidocznionych w tabeli i słów w niej
nieuwidocznionych. W próbie wyrazów tworzących obraz wartości było ich 500, użytych
w sumie 2408 razy.
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Tabela 13.2. Przykłady i frekwencja słownictwa wartości w nagłówkach tabloidów
Grupa wartości

Wartości i ich frekwencja

Antywartości i ich frekwencja

I. [138]
POZNAWCZO-INTELEKTUALNE

Walory poznawcze [117]116: mądry,
tajemniczy, sensacyjny, szkoła, profesor,
wyznanie [zwierzenie], rada, zeznanie,
test, tłumaczenie, prawda, prawdziwy

Brak walorów poznawczych [21]: dziwny,
kulisy, tajny, najgłupszy, błąd

II. [470]
PRESTIŻU

Fortunne starania o prestiż [447]:
1) Szacunek i poważanie ze względu na
wyróżnianie się [251]: szanowny, zasługa,
kariera, nagroda, medal, legenda, słynny,
gwiazda [kultury], oryginalny, specjalnie;
nowy, premiera
2) Poważanie ze względu na sprawowanie
władzy [196]: władza/władze, decyzja,
lider, minister, premier, prezes, rząd,
prezydent

Brak prestiżu [23]: śmieszny, poniżający,
poniżony, upokorzony, porażka, wpadka,
zarzut, zwykły, stary [nienowy]

III. [411]
OSOBY
I CHARAKTERU

Cechy i właściwości miłego, „pozytywnego”
człowieka [192]: rozsądek, służba, kolega,
koleżanka, bohater [człowiek odważny],
bój, nadzieja, prawo, sprawiedliwość,
rekompensata, sędzia [sądowy], pomoc,
miłość, obrona, przyjaciel, przyjaciółka,
sojusz, koalicjant, koalicja, zgoda

Cechy i właściwości kogoś niemiłego [219]:
bezczelnie, bezczelny, oprawca, bezwzględny [o człowieku], brutalny, okrutny,
maminsynek, wahanie, awantura, awanturnik, bandyta, zbrodnia, kara, oskarżony,
wściekły, konflikt, kłótnia, napad, wojna,
rywal

IV. [767]
WITALNE

Wartości witalne i cielesne [485]: życie
[stan], żywy, rodzice, kobieta, ciąża,
mama, mąż, rodzina, związek (para), zięć,
żona, dziecko, dziewczynka, niemowlę,
lekarz, pacjent, sport, zdrowie, mocno, siła,
silny, zwycięstwo, zwycięzca, twardziel,
seks, seksualnie, seksualny, objęcia,
piękność [kobieta], bezpiecznie, ratownik,
relaks, weekend, wolne

Antywartości witalne i cielesne [282]:
śmierć, martwy, aborcja, morderstwo,
babcia, dziadek, starzec, zwyrodnialec,
potwór, bestia, choroba, pijany, szpital,
słaby, pobity, ofiara, erotoman, gwałt,
prostytutka, zboczeniec, burdel, alarm,
kłopot, groźny, niebezpieczeństwo, ciężko,
ciężki głód

V. [40]
ESTETYCZNE

Pozytywne [38]: piękny, styl, fantastyczny,
dramatyczny, perfekcyjny, popis

Negatywne [2]: ohydny

VI. [154]
OGÓLNE

Pozytywne [105]: cudowny, bóg [tc. idol],
szczęście [traf], mistrz, mistrzostwa,
świetny, dobry, dobrze

Negatywne [49]: pech, piekło, tragiczny,
tragedia [wydarzenie], wypadek, zły,
katastrofa, skandal, kiepski

VII. [81]
ODCZUCIOWE

Przyjemności [10]: gorący, szczęście,
wolny, wolność

Przykrości [71]: szokujący, wstrząsający,
koszmar, rozpacz, zdesperowany,
więzienie, zakaz, areszt

VIII. [347]
EKONOMICZNE

Bogactwo i dochód [265]: właściciel, bogaty, majątek, złotówka, dolar, pieniądze,
kasa, grosz, waluta, biznes, bogacz,
pensja, pracownik, etat, cena, drogi

Brak bogactwa i strata [82]: szkoda
[rzecz.], ubogi [przym.], bankructwo,
bezrobotny [rzecz.], kryzys, bieda, utrata,
podatek, dług, drożyzna, pożyczka, spłata,
rata, tani, obniżka

232

Szkice językoznawczo-prasoznawcze

I choć trudno bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie, czy odbiorca tabloidu rzeczywiście tak wartościuje rzeczywistość, jak to z tabeli wynika, to
widzenie to zapewne mu odpowiada, skoro „Fakt” i „Super Express” kupuje
i przegląda.
Bardziej obrazowo przedstawić je można jak na wykresie 13.1.
Wykres 13.1: Wa¿noœæposzczególnych systemów wartoœci (wylic zona wg. iloœci
s³owoform leksemów obs³uguj¹ cych dany system w dobrane j próbie)
500
Antywartoœ
Wartości ci
400

Antywartości
Wartoœ
ci

300

100

485

447

200

265

38

192

117

10

105

0
-100

-21

-23

-219

-2

-49

-71

-82

-282

-200
-300
1

2

3

4

5

6

7

8

WartościWartoœ
1 – poznawczo-intelektualne,
2 – 2prestiżu,
osobyi charakteru,
i charkteru,4 4witalne,
– witalne,
ci: 1 poznawczo-intelektualne,
presti¿u,33–osoby
5
estetyczne,
6 ogólne,
5 – estetyczne,
6 – ogólne,
7 –7 odczuciowe,
odczuciowe,88ekonomiczne
– ekonomiczne

Wykres 13.1. Ważność poszczególnych systemów wartości (wyliczona według liczby słowoform
leksemów obsługujących dany system w dobranej próbie)

Odsyłając w nawiasach do poszczególnych kolumn wykresu, można skonstatować, że na pewno nie jest to widzenie inteligenta. W tym świecie wiedza
i mądrość (1) nie znaczą prawie nic, a piękno (5) – jeszcze mniej, i w ogóle
stosunkowo nieczęsto się cokolwiek ocenia (6). To, co się liczy – to samo życie i rodzina (4), na szczęście jednak silniejsze niż przeszkody na ich drodze.
Następną ważną wartością jest władza i prestiż (2) – chyba jednak dość bliskie
i łatwe do zdobycia, skoro stosunek wartości i antywartości w tej dziedzinie
kształtuje się jak 19:1. Nie tak trudno też zdobyć następne w kolejności ważne
dobro – środki utrzymania (8 – stosunek antywartości do wartości jak 3:1).
W tym jednak miejscu sprawy przestają być proste, a w świecie narasta
pęknięcie. No bo przecież, jeśli jakoś się żyje (4), jest kasa (8), a ci, których
szanujemy, nie musieli na prestiż prawie wcale pracować (2), to dlaczego wokół tak mało szczęścia (7), a tak dużo złych ludzi (3)?
Chyba nie tylko czytelnik tabloidu miałby kłopot z odpowiedzią...

14. Pisząc: miłość

O nie! Nie jestem tak zarozumiały i pewny siebie, aby w krótkim eseju starać
się powiedzieć coś nowego o uczuciu, które od niepamiętnych czasów otaczano najwyższym szacunkiem. Wszystko, co istotne, powiedziano już dawno,
w zasadzie na samym początku refleksji. O miłości rzekli już wiele twórcy
antyczni, jak Homer i Owidiusz, teoretycznie rzecz naświetlił Platon, a wyczerpująco opisał ją św. Paweł, w „Hymnie o miłości”, w kolejnych wersetach
stwierdzając, że: daje ona słowom siłę (werset 1), ważniejsza jest niż mądrość
(2), stanowi najwyższe bogactwo (3), jest cierpliwa, wspaniałomyślna, pozbawiona egoizmu, bezinteresowna, skromna, niepamiętliwa (4–5), kocha
sprawiedliwość i prawdę (6), jest ufna, silna i optymistyczna (7), wieczna (8),
ważniejsza od wiary i nadziei (13).
Niezależnie od uznanej interpretacji, głoszącej, że mówił o miłości tylko boskiej, że objaśniał cnotę teologiczną, uważam, że tylko słowo wieczna
przeszkadza, by uznać to wyliczenie za pełny przegląd cech miłości matki
do dziecka albo (idealnego i pozbawionego wahań) uczucia kochanków; co
więcej, trudno byłoby dodać cokolwiek nowego...
O miłości powiedziano więc już wszystko – ale jednocześnie nie powiedziano nic, bo ponoć to przecież tylko „chemia”, wypadkowa działania hormonów... Ja też nie rozwiążę owego gordyjskiego węzła, moje ambicje będą
skromniejsze. Zajmę się jedynie prostą, półintuicyjną analizą treści słowa
miłość, ustaleniem, co zazwyczaj mamy na myśli i co przywołujemy, używając
tego słowa. Nie wykluczam, że może się uda ustalić zarysy jakiejś zbiorowej
mądrości, wiedzy o miłości, zakrzepłej w językowym uzusie.
Słowo miłość, rzecz jasna, interesuje językoznawców. Istnieją na przykład
dwa artykuły, poświęcone karierze tego słowa w przestrzeni publicznej, oficjalnej, publicystycznej: Walerego Pisarka „Miłość w przestrzeni publicznej
lat dziewięćdziesiątych” (Pisarek 2003) oraz Aleksandra Kiklewicza i Michała
Wilczewskiego: „Innowacje semantyczne w języku polityki. «Miłość» w dyskursie publicystycznym” (Kiklewicz, Wilczewski 2010). Interesowano się
także kognitywną analizą treści tego leksemu, zwłaszcza konceptualizacją
uczuć miłosnych (Pajdzińska 1999; Nowakowska-Kempna 1995, s. 191–242;
Zwierzyńska 1992; Bierwiaczonek 2000; Sawicka 2000; Jakubowicz 2000;
Kopeć 2009).
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Współcześnie obowiązujący pogląd na treść interesującego mnie rzeczownika w ten sposób przedstawiają cztery najważniejsze słowniki polszczyzny,
obecnie używane:
Klasyczny, podstawowy dziś słownik Witolda Doroszewskiego (1997) notuje dwa główne znaczenia:
1. ‘głębokie przywiązanie do kogo lub czego; gorące, namiętne uczucie do osoby płci
odmiennej; umiłowanie, afekt’. 2. ‘osoba ukochana, będąca przedmiotem czyichś
uczuć’.

Łączy więc w jedno platoniczne i zmysłowe treści miłości kobiety i mężczyzny oraz afekt do ideałów, istot itd. Jako drugie znaczenie odnotowuje
utrwaloną, konwencjonalną metonimię, w ramach której określenie uczucia
zastępuje określenie obiektu uczucia. Jak widać, mniej więcej siedemdziesiąt
lat temu, kiedy przypuszczalnie kończono zbieranie materiału do tego słownika – słowem miłość nie szafowano i stosowano je zasadniczo w głównym,
erotycznym znaczeniu; aczkolwiek fragment „głębokie przywiązanie do [...]
czego” wskazuje na możliwości określania tym słowem pozytywnego stosunku do abstraktów lub jakiegoś hobby.
Najnowszy z dużych słowników polszczyzny, „Uniwersalny słownik języka polskiego” pod redakcją Stanisława Dubisza (2003) mnoży znaczenia.
Wymienia następujące warianty:
1.‘głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie’. 2. ‘silna
więź emocjonalna, jaka łączy ludzi sobie bliskich, zwłaszcza spokrewnionych’.
3. ‘poczucie silnej więzi emocjonalnej, duchowej, intelektualnej z kimś lub czymś, co
jest wartością samą w sobie; umiłowanie’. 4. ‘głębokie zainteresowanie czymś, znajdowanie w czymś przyjemności, zamiłowanie, pasja’. 5. ‘obiekt czyichś uczuć i pragnień’.
6. ‘Pożycie seksualne, seks’ [np. uprawiać miłość, wolna miłość, miłość francuska].

Z jednej strony trudno się dziwić, bo przecież np. miłość do żony (znaczenie 1), miłość do dzieci (2), miłość do Boga, miłość ojczyzny (3), miłość
do teatru (4) to nieco inne namiętności, ale z drugiej strony te znaczenia jedynie rozwijają znaczenie 1 ze słownika Doroszewskiego, które je w sobie
zawiera. Może więc ich osobne wyliczenie tym jest głównie spowodowane,
że zaczęliśmy słowa miłość używać trochę częściej, że przesadzamy, że służy ono do hiperbolizacji, podkreślania wagi – natomiast jego treść się nie
zmieniła? Znaczenie 5 odpowiada znaczeniu 2 u Doroszewskiego, a znaczenie 6 jest eufemizmem: wydaje się Polakom, że np. uprawiać miłość brzmi
bardziej elegancko niż uprawiać seks.
Słownik Bogusława Dunaja (1996) wprowadza przede wszystkim korektę
formalną:
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Miłość I. rzecz., brak liczby mnogiej 1. ‘głębokie uczucie do drugiej osoby, połączone
zwykle z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią i chęcią obdarzenia jej szczęściem, któremu (głównie w relacji kobieta–mężczyzna) towarzyszy pociąg fizyczny
do osoby będącej obiektem tego uczucia; silne przywiązanie do kogoś; gotowość do
bezinteresownego oddania się, służenia komuś’: Miłość wzajemna. Miłość bliźniego.
Miłość braterska. Wyznać komuś miłość. 2. ‘silne przywiązanie do zwierzęcia (zwierząt), przejawiające się troską o nie i okazywaniem mu czułości’: miłość do psów.
3. ‘odczuwanie więzi emocjonalnej z miejscem lub społecznością, z którymi ktoś z jakichś względów się identyfikuje’: Miłość ojczystego kraju. 4. ‘zamiłowanie do czegoś,
traktowanie czegoś jako hobby’: miłość do piłki nożnej. 5. potoczne ‘stosunek seksualny’: Uprawiać miłość.
Miłość II. rzecz. 1. ‘o osobie kochanej przez kogoś, będącej obiektem czyichś uczuć;
ukochany, ukochana’. 2. potoczne ‘o przedmiotach materialnych lub abstraktach będących obiektem czyjegoś przywiązania, czyjejś pasji, namiętności’: Samochody to
jego miłość.

Metonimiczne użycie słowa miłość zakwalifikowane jest jako osobny leksem (Miłość II), także ze względu na realizację innego paradygmatu fleksyjnego, tj. zakładającego możliwość użycia tego wyrazu w liczbie mnogiej.
W istocie, ktoś mógł napotkać w swoim życiu wiele miłości (tj. osób, które pokochał), podczas gdy nie mówimy o wielu miłościach – uczuciach114.
Mogą najwyżej zaistnieć różne rodzaje jednej miłości (w znaczeniu Miłość I).
Te rodzaje stanowią o możliwości wyodrębnienia kolejnych znaczeń (różne
znaczenia uwzględnione w jednym haśle słownikowym będę także nazywał
odmianami znaczeniowymi).
Czwarty z wielkich słowników obecnie używanych, „Praktyczny słownik
współczesnej polszczyzny” pod redakcją Haliny Zgółkowej (1994–2006) definiuje interesujące nas słowo według podobnego schematu jak Dubisz:
1. ‘silne, głębokie uczucie, którego doświadcza człowiek w stosunku do jakiejś osoby, najczęściej płci przeciwnej, połączone zazwyczaj z pociągiem fizycznym’. 2. ‘silne uczucie, którym człowiek obdarza inne osoby, zwierzęta, przedmioty czy wartości ogólne; w etyce chrześcijańskiej: główna wartość moralna, jedna z trzech cnót
teologicznych’. 3. ‘zamiłowanie do czegoś, zajmowanie, interesowanie się czymś’
4. potoczne ‘stosunek seksualny’. 5. ‘osoba darzona uczuciem, sympatią, miłością’ [...].
6. potoczne ‘przedmioty materialne, pojęcia abstrakcyjne darzone uczuciem’.

Słownik ten jednak, w odróżnieniu od pozostałych, gromadzi liczne przykłady, obszerny materiał frazeologiczny, który w dalszej części pracy częściowo wykorzystam, uzupełniając go o przykłady z elektronicznego wydania
Korpusu Języka Polskiego PWN (2003).
114
Zdanie „ktoś mógł napotkać w swoim życiu wiele miłości” (ze słowem miłość użytym
w znaczeniu II) może nie jest do końca prawidłowe, ale w potocznej polszczyźnie całkiem
prawdopodobne i znaczy tyle, że ten ktoś kochał się w licznych kobietach. Jeśli jednak w identycznie brzmiącym zdaniu użyjemy słowa miłość w znaczeniu I, to powiemy raczej to, że był
intensywnie kochany.
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Podsumujmy: leksykografowie mówią zatem o następujących znaczeniach/odmianach znaczeniowych słowa, tzn. o:
I
głębokim, silnym uczuciu do osoby (zwykle) płci przeciwnej, połączonym zazwyczaj z pragnieniem stałego z nią obcowania, uszczęśliwienia jej i z pociągiem fizycznym do niej;
II
silnej więzi emocjonalnej (lub przywiązaniu) do innej osoby (bez
pociągu fizycznego);
III silnej więzi emocjonalnej (lub przywiązaniu) do zwierzęcia;
IV uczuciu lub więzi emocjonalnej w stosunku do pojęcia abstrakcyjnego (fundowanego lub nie) na realnym przedmiocie lub zjawisku;
V
zamiłowaniu, hobby;
VI namiętności seksualnej;
VII przedmiocie uczucia w znaczeniu I;
VIII przedmiocie zamiłowania ze znaczenia IV.
Znaczenia VII i VIII to metonimie, V – to hiperbola, VI – eufemizm. Jeśli
odrzucić utrwalone w językowym uzusie oczywiste efekty retoryczne, jako
przedmiot zainteresowania pozostaną znaczenia I–V. Można też, jak sądzę,
dokonać dalszej redukcji.
Otóż hiperonimami miłości tak definiowanej jak w znaczeniach I, II, III,
IV są: pozytywne uczucie, więź emocjonalna, przywiązanie, można więc ją
zaliczyć do bytów tego rodzaju (genus proximum). Jako differentia specifica
występują po pierwsze określenia silny lub głęboki, a po drugie wskazanie na
obiekt, co jest różnicą drugorzędną, bo obiekt i energia na niego skierowana
to zawsze byty innego rodzaju.
Na dodatek określenie słowem miłość pozytywnej emocji odczuwanej
w stosunku do pojęcia lub zwierzęcia (czyli takim słowem, jakim się zasadniczo określa dany stosunek do człowieka) wydaje się głównie następstwem
personalizacji, uprzednio zbudowanej z wykorzystaniem tradycyjnej recepty
„przeniesienia imienia z istoty ożywionej na nieożywioną” (Korolko 1990,
s. 103) (kochamy kobietę – „kochamy Polskę”, tj. ‘darzymy Polskę takim uczuciem, jakby była kobietą’), lub „przeniesienia imienia z istoty ożywionej na
ożywioną” (Korolko 1990, s. 103) (kochamy swoje dziecko – „kochamy swojego kota”; tj. ‘darzymy kota takim uczuciem, jakby był dzieckiem’). Wobec tego
i znaczenia III oraz IV można odrzucić jako niesięgające do istoty kwestii,
a będące jedynie skonwencjonalizowanym efektem retorycznego uosobienia.
Innymi słowy jest prawdopodobne, że kiedy mówimy o miłości do Polski czy
miłości do kota – mówimy o uczuciu specyficznym, tylko pozytywnym kierunkiem i zaangażowaniem przypominającym miłość, lecz nazywając je słowem miłość, zasadniczo pojmowanym jak w znaczeniu I i II.
Pozostają więc tylko dwa znaczenia nieretoryczne, wskazujące na dwa
główne rodzaje miłości: ‘głębokie, silne pozytywne uczucie do człowieka będącego partnerem seksualnym’, lub ‘głębokie, silne, pozytywne uczucie do
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człowieka niebędącego partnerem seksualnym’: miłość połączona z namiętnością lub miłość niepołączona z namiętnością (jak matczyna,
uważana za archetyp miłości). Obie się mieszczą w znaczeniu 1 u Doroszewskiego, 1 i 2 u Dunaja, Zgółkowej, Dubisza, i tylko ta druga miłość jest w pełni
autonomiczna, bezwarunkowa, bo niczego dodatkowego nie potrzebuje.
Jeśli wrócić do opisu św. Pawła, możemy wyróżnić jeszcze wieczną miłość niepołączoną z namiętnością, a gdyby puścić wodze fantazji,
moglibyśmy jeszcze wykoncypować wieczną miłość połączoną z namiętnością, tj. taką, jaką przedstawiają ostatnie wampiryczne przeboje filmowe115. W sumie pozostajemy w dobrze znanym kręgu rozróżnienia między
miłością idealną (wieczną, boską – lub diabelską) i ziemską (posiadającą lub
nie – komponent seksualny).
Istnieją zatem cztery główne rodzaje miłości (w znaczeniu szerszym), które jednak mają coś wspólnego – tj. „miłość” w znaczeniu węższym (tzn. taką,
która może być wieczna lub ograniczona w czasie i uzupełniona albo nieuzupełniona o namiętność).
Taka „miłość w znaczeniu węższym” jest zapewne różnorako ukonkretnianą, ale zasadniczo abstrakcyjną kategorią, która – wprowadzona w pewien
kontekst – pozwala widzieć wspólny pierwiastek w określonych typach ludz115
Motyw miłości wampirycznej ma swoje miejsce także w tradycji literackiej. Słynne są
słowa z Carmilli (1872) Josepha Sheridana Le Fanu (1814–1873): „Her soft cheek was glowing
against mine. «Darling, darling», she murmured, «I live in you; and you would die for me,
I love you so»” (Le Fanu 1872). Oto opis sytuacji, w której padły, w tłumaczeniu Macieja
Kozłowskiego:
„– Jest dziś tak samo jak owej nocy, kiedy przybyłaś do nas – powiedziałam.
Carmilla, uśmiechnąwszy się, westchnęła. Potem wstała i objęte ramionami wyszłyśmy
obie na dziedziniec. W milczeniu poszłyśmy wolno w stronę zwodzonego mostu, skąd rozpościerał się przepiękny widok.
– A więc myślałaś o owej nocy, której tu przybyłam? – szepnęła. – Czy cieszysz się, że jestem z tobą?
– Ogromnie, najdroższa – odparłam.
– I poprosiłaś o obraz, który, jak ci się wydaje, przedstawia mnie, żeby zawiesić go u siebie
– szepnęła z westchnieniem, tuląc się do mnie mocniej, i wsparła głowę na mym ramieniu.
– Jesteś romantyczna, Carmillo – powiedziałam. – Gdy kiedyś opowiesz mi swą historię,
na pewno będzie w niej jakaś wielka miłość. Ucałowała mnie w milczeniu.
– Jestem pewna, Carmillo, że byłaś zakochana, a i teraz kryjesz w swym sercu jakieś
uczucie.
– Nigdy nikogo nie kochałam i nigdy nie pokocham – szepnęła – nikogo prócz ciebie.
Jakże pięknie wyglądała w księżycowym blasku! Rzuciła mi dziwne, nieśmiałe spojrzenie
i kryjąc twarz w mych włosach, westchnęła gwałtownie, jak gdyby tłumiąc szloch. Jej drżąca
ręka wtuliła się w moją dłoń. Czułam, jak miękka skóra jej policzka płonie tuż przy mej twarzy. – Kochana, kochana – szeptała – żyję w tobie, a moja miłość jest tak wielka, że cię zabije”
(Le Fanu 1974).
Zważywszy, że ofiara nieśmiertelnego wampira sama zostaje wampirem, romans miał
szansę trwać naprawdę długo.
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kich zachowań. Święty Paweł widział w niej połączenie siły ducha, wspaniałomyślności, bezinteresowności, skromności, ufności, któremu zawsze towarzyszy sprawiedliwość i prawda, a jest cenniejsze i ważniejsze od mądrości,
nadziei i wiary... (przydawał temu abstraktowi jeszcze cechę wieczności, co
czyniło z niego abstrakt abstraktu, pojęcie wyższego rzędu).
A jakich informacji o cechach i istocie owej „miłości w sensie węższym”
dostarcza codzienne używanie słowa miłość w polszczyźnie? Przecież – jeśli tylko używane jest ono w znaczeniu w miarę dosłownym (to znaczy niewykraczającym poza codzienną metaforę językową), a nie metonimicznym,
eufemistycznym, wyraźnie przenośnym czy funkcjonującym w ramach etykiety (np. jak w zwrocie Wasza Miłość) – ma to słowo jakąś łączliwość, jakieś
preferencje lub ograniczenia użycia. Nie dałoby się chyba serio powiedzieć
o „miłości samochodu i dynama” lub „nienawidzącej miłości”.
Spróbuję wyszukać owe informacje. Oczywiście nie ma możliwości zestawienia pełnego katalogu. Nie wezmę też – jak wyżej napomknąłem – pod
uwagę słowa miłość w znaczeniach: ‘kochana osoba’, ‘ulubiona dziedzina’.
Ale można uczynić pewien rekonesans, rozeznanie, co pozwoli ustalić ściśle
empiryczne podejście, nie czyniące ideowych założeń. Może będzie to coś
takiego, co nie zalicza się do cech i znaczeń oczywistych.
Najogólniejszych danych o tym, jakie istotne cechy łączymy ze znaczeniem słowa „miłość”, dostarczyć mogą np. zdania, w których to słowo wymienia się w kontekście słów innych, oznaczających pojęcia, które albo są
z miłością do pogodzenia, albo nie są z nią do pogodzenia, albo które są od
niej ważniejsze lub mniej ważne.
Na przykład:
Być posłusznym miłości i szczęściu się nie opierać;
Nie chciał jej miłości – chciał nad nią władzy;
Mit musi zdać sprawę z obu tych doświadczeń – śmierci i miłości;
Nie oddaje się Ryszardowi ze strachu. Nie idzie za nim z miłości ani z nagłej żądzy;
Mówią o praktykowaniu miłości bez miłości. Znakomicie, bo to dobra rozrywka;
Z ambony głoszę namiętności. Wzywam do miłości bliźniego;
Miłość spełnia się w ofiarowaniu. Nie ma miłości bez ofiary.
Z analizy tych i kilkudziesięciu innych przykładów (materiał językowy
podaję kursywą albo kursywą i w nawiasach) wnosić można, że: miłość, jakakolwiek by była, współistnieje z: życiem, egzystencją, szczęściem, marzeniem,
namiętnością, uczuciem, radością, mądrością, prawdą, przyjaźnią, życzliwością, chęcią pomocy, gotowością wsparcia, zainteresowaniem, szacunkiem, troską, wiernością, zdumieniem, lękiem, błahością, przelotnością, ślepotą, zaborczością, bezkrytycznością, prawem (może mu współtowarzyszyć np. miłość
bliźniego), rozrywką (towarzyszy jej praktykowanie miłości), narzeczeństwem,
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zaślubinami, małżeństwem, społeczeństwem, erotyką, ciałem, normalnym życiem, fizycznym cierpieniem.
Wyraźnie przeciwstawiają się jej uczucia, sytuacje bądź zjawiska w ogóle
skierowane przeciw ludziom: spór, nienawiść, śmierć, mordercza walka, okrucieństwo, groźba, albo też zjawiska i uczucia pozytywne, ale w jakimś sensie konkurencyjne wobec uczucia miłości: praca, duma, rozsądek, lojalność.
Fenomeny zaś raczej niebudzące wrażeń pozytywnych schorowanie, zagubienie, nieporadność, udręka, cierpienie, zachłanność, ofiara, żal, bezsenność,
tęsknota, żałoba, nieszczęście sprzyjają jej w ten sposób, że mogą uczynić kogoś wdzięczniejszym obiektem uczucia albo np. zaświadczyć o intensywności
emocji.
Miłości rozumianej jako czynność fizyczna przysługują, jak każdej czynności, takie walory użytkowe, jak zmyślność, sprawność, znawstwo. Spośród
słów wyliczonych wyżej należy zwrócić też uwagę na te wskazujące na instytucje społeczne (narzeczeństwo, zaślubiny, małżeństwo) i kategorie czy emocje zbliżone (erotyka, przyjaźń) itd.
Powyższy przegląd przedstawia najogólniejszy obraz usytuowania miłości wśród towarzyszących jej pojęć. (Zaznaczam, że odrzuciłem zdania
absurdalne i ironiczne, jak np.: okej – skoro nie ma miłości, niech będzie
praktyczny siding, aluminiowy, bardzo proszę... oraz frazeologizmy, w skład
których słowo miłość wchodzi, ale oznaczają coś przeciwnego, np. miłość
własna). Aby uporządkować i w miarę precyzyjnie objaśnić, jakich danych
o miłości może dostarczyć nam polski uzus językowy – przedstawię opis
bardziej szczegółowy.
W przybliżeniu rzecz objaśniając, jako użytkownicy polszczyzny pojmujemy ‘miłość’ przede wszystkim jako rodzaj energii, siły. Ma swe źródło
(źródło miłości), intensywność (wielka miłość, najwyższe uniesienie miłości;
wielka jest moc nienawiści, ale siła miłości stokroć potężniejsza), która może
być zmienna (wzmacniacz miłości) i np. nie ukazywać od razu swoich możliwości (potencjał miłości, jaki drzemie w mężczyznach), co więcej – potrafi
nadać moc (siła miłości) swemu nośnikowi (dzieło mocne miłością). Niekiedy
też traktujemy ją jako popęd (popędy „Miłości” „Śmierci”) lub chorobę (nieuleczalny przypadek miłości) – to także siły, tylko biologiczne. Również temperatura lub ogień są zjawiskami powiązanymi z energią i często określającymi miłość. Można płonąć z miłości, zwłaszcza kiedy to gorąca miłość.
Siła ma swój wektor, ukierunkowanie, punkt wyjścia i punkt przyłożenia – mówiąc o miłości, albo wskazujemy na to, kto jest jej źródłem, podmiotem, albo wskazujemy na podmiot i przedmiot, albo określamy tylko jej
przedmiot lub cel. Mamy więc następujące związki miłości: „miłość czyjąś”
– miłość blondynki, miłość Fedry, artysty, profesora; „miłość czyjąś do kogoś”: miłość ojca do syna, córki do ojca (tylko wyjątkowo podmiot może tu
mieć charakter zbiorowy, instytucjonalny itd.: miłość otoczenia do dziecka,
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miłość Kościoła do Chrystusa); „miłość wzajemną między kim a kim” – np.
miłość między królewiczem i królewną, miłość artysty i jego muzy, miłość między mężczyzną i kobietą.
Szczególnie często wspomina się o jej ukierunkowaniu, o przedmiocie
miłości, charakterystycznie zróżnicowanym. Możliwe są: konkretne osoby
(miłość do Jodie Foster, miłość do Marii, miłość do ciebie); klasy osób (miłość
do kobiety, miłość do rodziców, miłość do brata, miłość do żony, miłość do
babci klozetowej); istoty nadnaturalne (miłość do Boga); zbiorowości (miłość
do bliźnich); instytucje (miłość do Kościoła, miłość do narodowej tradycji, do
prawa, do sztuki, do teatru, do demokracji); zjawiska przyrodnicze (miłość
do gwiazd); oraz pojęcia naprawdę szerokie (miłość do epoki, miłość do drugiego człowieka, miłość do ludzi i świata).
To właśnie przedmiot miłości jest istotnym kryterium, według którego dokonano wyróżnienia odmian znaczeniowych wyrazu miłość w opisanych wyżej słownikowych hasłach. Ma ów podział jednak charakter bardziej zdroworozsądkowy niż językowy, bo związki składniowe, w które wchodzi rozpatrywane w tym kontekście słowo miłość – są podobne. Cały czas więc chodzi o jedną energię, tylko inaczej ukierunkowaną. Rzadko, ale jednak też się
spotyka konstrukcje typu: miłość ducha, miłość bliźniego, Ojczyzny, przodków
itd., zwykle funkcjonujące obecnie jako określenia różnorodnych ideologii.
Energia miłosna ma swoje cechy ontologiczne i aksjologiczne. Niekiedy
pojmowana jest jako kategoria nadająca komuś lub czemuś jakieś szczególne
cechy (dzieło mocne miłością), jak również wartość instrumentalna, wpływająca na jakość czynności w zakresie estetyki (pięknie opowiadane, z taką miłością i tęsknotą), dogłębności poznania ([ktoś] z taką miłością i znawstwem
zanurzony w świecie kultury), ekspresji (wyrażają się o kimś z miłością) czy też
stopnia zaangażowania (zbierać książki z miłością).
Częściej jednak wydaje się rozumiana jako wartość absolutna, będąca
sama sobie miarą (jedyną odpłatą miłości jest miłość), uszlachetniająca swój
przedmiot (kobieta godna miłości), dla której warto się poświęcić (męczennik
miłości, cierpienia miłości, umierać z miłości), taka, która dużo może człowiekowi dać (darzyć uczuciem miłości, potrzebować czyjejś miłości). Może ona
być wartością wielką (miłość czarodziejska, wartości są źródłem miłości, sam
Bóg jest miłością) albo mniejszą (biurowe miłości są najczęściej błahe, przelotne) – określamy ją wtedy np. lekceważącym zdrobnieniem miłostka.
Wartością absolutną nie jest wcale, bądź jest w minimalnym stopniu,
tzw. miłość fizyczna, którą uprawia się, bo to już nie fenomen, a zespół czynności, gdzie liczy się pragmatyka, sprawność, a nawet wymiary ([o Adamie]:
Przegrał w seksie, bo wąż, zwinny, obdarzony w miłości wyjątkową zmyślnością, sprawnością techniczną, jak również dużymi rozmiarami, pobił go). Ta miłość może być ciekawostką (pokazy miłości kobiet i ogierów), rozrywką lub
urozmaiceniem (eksperymenty w miłości na łonie natury lub w basenie), łatwo
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spełnić jej wymagania (wnęka z materacem specjalnie do miłości), a niekiedy
ma cenę mierzoną w pieniądzach (sprzedawanie swojej miłości). Uważa się ją
za tak zwaną miłość, gorszy jej rodzaj, w zasadzie bezwartościowy, bo pozbawiony pierwiastka miłości wyższej (praktykowanie miłości bez miłości) i – jak
pamiętamy – wyodrębnia jako osobną odmianę znaczeniową. Tylko niekiedy
wynosi się ją ponad miłość platoniczną, idealną, jak w zdaniu: Umarła jako
dziewica, nie zaznawszy prawdziwej miłości.
Wróćmy jednak do tej miłości, której desygnat upatruję w swoistej, wysoko wartościowanej „miłosnej energii”. Z ontologicznego punktu widzenia
wymyka się jasnym definicjom (to, co nazywamy miłością), określa się ją jako
zjawisko (zjawisko miłości), a więc coś, co nie ma – rzecz jasna – charakteru
materialnego, co można zaobserwować, odczuwać (jako że jest ono uczuciem – uczuciem miłości) wewnętrznym zmysłem, ale nie sposób nadać mu
określonych kształtów czy też precyzyjnie scharakteryzować (słowo nie potrafi wyrazić naszej wielkiej miłości dla ciebie). Miłość istnieje jednak w czasie
(narodziny miłości, koniec miłości, czas miłości itd.), w czasie biologicznym
(wiek miłości pierwszych), w czasie historycznym (przedwojenna miłość). Jest
lokowana w przestrzeni ludzkiego ciała (od dawna nosił w sercu tę miłość).
Może istnieć tylko jako potencja (miłość niespełniona), jako potencja, która
się spełnia całkowicie (spełnienie miłości w małżeństwie) albo w mniejszym
(namiastka miłości) stopniu. Może być kluczowym elementem jakiegoś kompleksu – np. czynności lub emocji (praktykowanie miłości bez miłości). Ma
różne formy – stany istnienia (różne stany miłości116), może być traktowana
jako coś stopniowo powoływanego do życia (zbudować nową miłość) lub rodzącego się (rodząca się między nimi miłość, narodziny miłości).
Miłość wydaje się nie jednolita, lecz podzielna na różnorodne części składowe, których splot stanowi (erotyka stanowi element wzajemnej miłości;
metafizyczny pierwiastek nadaje miłości szczególny charakter). Podany wyżej
przykład (zbudować nową miłość) wskazuje również, że będąc tego rodzaju
zjawiskiem – może (aczkolwiek nie musi) być uważana także za całkowicie
ludzkie dzieło. Można też uczucie miłosne powtarzać, udawać, czyli stwarzać
jego pozory. Gdyby nie istniały „miłości fałszywe”, nie miałaby sensu charakterystyka: wielka miłość, równie prawdziwa jak poprzednie.
Fenomen miłości, jako niejasny, można przybliżać metaforycznie, np. za
pomocą alegorii róży (róża – symbol miłości) albo tropów bardziej obrazowych (o nieszczęśliwym romansie: tragiczne koło miłości zostało zamknięte).
Szczególnie korzystne wyniki daje personifikacja, uzyskiwana przez przyznawanie temu uczuciu cech charakteru, intelektu i emocji. Mówiąc o miłości
najwierniejszej i najnieszczęśliwszej, zachłannej, jednostronnej, ślepej i bezkrytycznej, zaborczej i ślepej, a jednocześnie np. o przebaczającej i wspomagającej

116

W tekście źródłowym chodzi o pierwsze uczucia, narzeczeństwo, zaślubiny itd.
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człowieka miłością Boga – przydajemy uczuciu cech ludzi, którzy je odczuwają. To zabieg analogiczny do metonimii objaśnianej w słownikach jako odmiana znaczenia, w ramach której określa się obiekt uczucia mianem samego
uczucia (np. spotkałem w pociągu swoją dawną miłość).
Personifikacja rozszerza się niekiedy do wymiarów mikroobrazu: kochała
się w nim miłością niezdarnego podlotka, a chyba najdalej idącą jej konsekwencją jest możliwość odczuwania „uczuć wobec uczucia”. Można w ramach
tej możliwości na przykład odczuwać podejrzliwość wobec miłości lub też być
zazdrosnym o miłość platoniczną i orzekać, że biurowe miłości są pozbawione
uczucia (tu słowo uczucie konwencjonalnie znaczy miłość).
Śledząc konteksty, w których pojawia się interesujące nas słowo, można
wyróżnić jeszcze cztery sposoby podejścia do zjawiska miłości. Różnorakie
skłonności leksemu miłość do wchodzenia w związki z innymi wyrazami
świadczą o tym, że po pierwsze uważamy miłość za istotny komponent ludzkiego postępowania, po drugie za ważny element całego życia jednostki, a co
za tym idzie, po trzecie, za przedmiot wiedzy i doświadczenia, po czwarte zaś
– za rodzaj więzi społecznej.
Miłość może ogólnie kierować nami (być posłusznym miłości) i każdym
naszym poszczególnym działaniem (czyn miłości), wyznaczać nam życiowe
cele (kochankowie osiągnęli cel swej miłości), ale również stać u źródeł konkretnych decyzji (dla miłości do męża wyrzekła się wszystkiego: nauki, łączności z ludźmi), nawet nagannych (dla swej miłości do Marii wyrzekł się żony)
albo dość prozaicznych, jeśli i miłość jest taka (robiła kostiumy z miłości do
teatru), czy też uczynków lub gestów (tulę go z miłości). Kiedy jej brak – pragniemy jej, szukamy, domagamy się jej.
Kiedy ją znajdziemy (znaleźć miłość), może nas oszołomić (był tak tą miłością oszołomiony) i nie wyjść nam na zdrowie (być chorym z miłości, zginąć
z powodu wielkiej miłości), ale radzi dajemy ją i ogólnie bardzo cenimy (upatrywać sens życia w miłości do mężczyzny). Jeśli odrzucamy ją, nie chcemy jej
– zawsze się wydaje, że to coś nienormalnego. Można powiedzieć, że odpowiedni do niej stosunek jest elementem honoru: w miłości jest się wiernym,
a jeśli nie, to wyrzekamy się jej, zdradzamy ją, tak jak na przykład ojczyznę.
Brak wiary w nią czyni człowieka nihilistą (nie wierzę w nic, nawet w miłość).
Dzięki niej stajemy się innymi ludźmi – lepszymi (dzięki tej miłości kocham innych ludzi i umiem im pomagać; czy ty od miłości lepsza, mądrzejsza stajesz się?), zdolnymi do czynów niebanalnych (w imię tej miłości trzeba
umieć odrzucać pokusę konformizmu; poświęcić się w imię miłości) bądź też
gorszymi (z miłości odstąpił od wszystkich reguł; z miłości morduje, z miłości
zdradza). Ale miłość dużo usprawiedliwia: to, co pozornie złe (zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro), oraz to, co rzeczywiście złe (miłość,
miłość, bez miłości niczego się nie zdziała na wojnie). I w zasadzie tylko jedna
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miłość nie uwzniośla nas, a pomniejsza (miłość własna) i tylko jedna jest żałosna i śmieszna: ta do siebie samego (dopieszczać się miłością do siebie).
Nic więc dziwnego, że miłość staje się istotnym elementem biografii człowieka. Mierzymy nią jego wiek – począwszy od wieku miłości pierwszych.
Człowiek się rozwija, przeżywając pierwszą, młodzieńczą miłość, potem tę
dojrzałą, a na koniec późną, a któraś z nich staje się miłością jego życia. Rzec
więc można, że idziemy przez życie małą ścieżką miłości, a nawet że niektórzy
z nas potrafią żyć tylko miłością bądź też upatrują sens życia w miłości.
Doświadczenie miłości jest więc jednym z najważniejszych doświadczeń
człowieka. Ale jeśli ktoś nie zazna miłości, bo żył poza miłością i nic nie wie
o miłości – może ów brak nadrobić, ucząc się miłości od kogoś, biorąc lekcje
miłości itd.
O uczuciu miłosnym, przeżywanym przez daną osobę można mówić nie
tylko jako o emocji. Także jako o konkretnym romansie, będącym częścią
życiorysu – wtedy miłość staje się wydarzeniem lub sekwencją wydarzeń, które można opisać (opis miłości), o których można rozmawiać (np. pomówić
o naszej miłości), opowiedzieć (opowieść o miłości). Sekwencja może się stać
fabułą filmu lub dzieła literackiego i wtedy mamy do czynienia np. z historią
miłości z wojną domową w tle albo w ogóle z filmem o miłości czy książką
o miłości.
Te wypadki interpretuję jako kolejną metonimię, bo przecież film o miłości jest tak naprawdę „filmem prezentującym historię ludzi zakochanych”.
Na podobnej zasadzie, kiedy wypowiadamy słowa miłości, to wygłaszamy
(niekoniecznie prawdziwe) zapewnienie o tym, co czujemy, kiedy np. czytamy o miłości dzieci do rodziców, to zapoznajemy się z tekstem omawiającym
problematykę psychologiczną, kiedy słuchamy piosenki o miłości, to słuchamy słów, które zdaniem autora tekstu wypowiedziałaby w tej a nie innej sytuacji osoba zakochana. Być może autorzy słowników powinni przemyśleć
wprowadzenie do haseł kolejnego znaczenia słowa miłość, analogicznego do
tego, które definiuje miłość jako ‘osobę będąca obiektem uczucia miłosnego’.
Miłość jest też istotną więzią społeczną łączącą ludzi, swego rodzaju społeczną instytucją (związek miłości), bądź też przyczynia się do ich powstawania. Odpowiednio więc mamy miłość rodzinną, rodzicielską, małżeństwo
z miłości (choć i można wyjść za mąż bez miłości) oraz wolną miłość obywającą się bez ślubu. Miłość tak rozumiana ma jednak tendencję do powiększania
zakresu swego odziaływania, do stawania się pewną zasadą.
Może to być zasada prawna i to nie tylko w tym się zawierająca, że każdy
ma prawo do miłości. Chodzi o postulowaną możliwość uczynienia z miłości
regulatora życia społecznego w znaczeniu najszerszym: stworzenia cywilizacji
miłości. Można więc mówić o przykazaniu miłości bliźniego, prawie lub majestacie miłości bliźniego, a tradycje frazeologii prawniczej odzywają się nawet w języku erotyki, kiedy mowa o dowodzie miłości, wyznaniu miłości etc.
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Miłość może się także kojarzyć z władzą – np. kiedy mówimy o powszechnym
panowaniu miłości lub chwalimy jakąś damę, że tylko ona była królową miłości.
Wizję miłości przywołują także takie istotne regulatory życia społecznego,
jak religie i ideologie. Chrześcijaństwo – jak wiadomo – wzywa do miłości
bliźniego, uczyniło Miłość jedną z najważniejszych cnót i ogólnie wprowadziło do teologii. Stąd na przykład rozpatrywanie „Pieśni nad pieśniami”
jako poematu o miłości Chrystusa do jego oblubienicy – Kościoła (świadom
też jestem, że istotna część wyżej przywołanych cytatów ma chrześcijańskie
korzenie). Ideologie natomiast nie przez przypadek posługują się tym słowem, mówiąc o byciu niewierzącym, lecz praktykującym, w imię miłości do
narodowej tradycji albo o potępianiu zbrodni z miłości do prawa lub też typowo amerykańskiej miłości do demokracji, a na koniec o nadrzędnym celu,
jednoczącym wszystkich Polaków: miłości Ojczyzny. Rzec można, że chcą się
ogrzać w blasku wielkiego płomienia...
Powyższy przegląd możliwości użycia interesującego nas słowa złożył się
– mam nadzieję – w pewną wizję przyjmowanych automatycznie czy też nieświadomie założeń dotyczących natury miłości i jej roli w życiu jednostki
i społeczności. Podstawą było około 200 cytatów losowo dobranych spośród
600, które wyświetliły się na ekranie komputera po przeszukaniu użytkowanej przeze mnie wersji Korpusu Języka Polskiego PWN. Gdybym uzyskał
ich kilka tysięcy, mógłbym ustalić ranking przyjmowanych przez to słowo
znaczeń, ale wątpliwe, czy dałoby się definiować jeszcze kolejne. Miłość jest
rzeczownikiem abstrakcyjnym, słowem występującym raczej w polszczyźnie
literackiej, odświętnej, stąd repertuar znaczeń, które przybiera, jest dość stabilny. Skłonna do ciągłej ewolucji polszczyzna potoczna preferuje słowo kochać, jak i inne czasowniki. Na dalsze poszukiwania znaczeń leksemu miłość
i towarzyszących im założeń myślowych należałoby się więc udać do krainy
poezji. Moglibyśmy tam napotkać poglądy nieuwzględnione w powyższym
opisie, jak np. ten przedstawiony w „Miłości” Czesława Miłosza (1984, t. 1,
s. 124):
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu...
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

No, ale to już temat na kolejny tekst.

15. Jak badać literaturę popularną?
Kolejna odpowiedź

Istnieje parę dobrze osadzonych w światowej i polskiej tradycji procedur
analizowania dzieł literackich, które zgodne są z szerokimi, uogólnionymi,
opartymi na konkretnych założeniach epistemologicznych i aksjologicznych
schematami badawczymi, zazwyczaj określanymi jako paradygmaty.

Niektóre starsze ujęcia
Najbardziej prymitywne (ale i zasadniczo wszystkim znane) podejście, odpowiadające na pytanie, „co autor chciał powiedzieć”, charakterystyczne dla
szkoły (przynajmniej tej, którą pamiętam, tzn. sprzed czterdziestu paru lat)
nazwałbym paradygmatem szkolno-ideologicznym. Prowadzona w tym duchu, mająca dziewiętnastowieczne korzenie, analiza dzieła traktowała je jako
środek przekazu ideowego, przy czym znacznie częściej chodziło o opis tegoż
przekazu niż o dowiedzenie się, jakimi środkami go dokonano. Tylko z rzadka wprowadzano element funkcjonalny, formułując precyzyjniejsze pytanie:
„Co autor chciał powiedzieć i za pomocą jakich elementów dzieła to powiedział?”. Najczęściej odpowiedzi na pytania o intencje i poglądy autora poszukiwano nie w utworach, lecz w życiorysie twórcy, a potem przypisywano
danej książce określone treści, nie troszcząc się o dowody. Rezultatem były,
i zapewne jeszcze są, wypracowania w rodzaju: „Dlaczego «Ludzie bezdomni» Stefana Żeromskiego uczą nas miłości do Ojczyzny”.
Również stosowany w szkole (raczej w starszych klasach) – ale przez lata
także np. w popularnej krytyce literackiej – paradygmat realistyczny, mniej
lub bardziej sprzężony z wyżej opisanym, nakazywał traktowanie opowiadania czy powieści jako obrazu rzeczywistości społecznej. Według zasad tegoż
paradygmatu bohaterów utworu należało traktować jako typowych przedstawicieli klas i warstw społecznych, rozwój zaś fabuły miał się opierać na
konfliktach, które odzwierciedlały problemy realnie w danym okresie istniejące i wstrząsające społeczeństwem. Układ natomiast (związki przyczynowo-
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-skutkowe) wydarzeń fabuły, jej pouczające rozwiązanie i bilans przynależnych bohaterom cech pozwalały zorientować się, jak autor ocenia społeczną
sytuację i jakie widzi rozwiązanie tych konfliktów (chyba że powiadamiał
o tym komentarz narratorski, co oszczędzało fatygi wnikliwemu czytelnikowi).
Ten sposób czytania i analizy zrodził się w Polsce w połowie dziewiętnastego stulecia i szczęśliwie trwa do dzisiaj. Charakterystyczny był ongiś dla
historyków literatury, a w okresie socrealizmu osiągnął rangę jedynie słusznego (Kajtoch 2011; Hutnikiewicz 1976).
Od razu zaznaczę, że w ramach paradygmatu szkolno-ideologicznego
analiza literatury popularnej nie była możliwa. Pedagodzy nie popierali
czytania kryminałów, fantastyki, romansów; wypożyczenie ich w szkolnej
bibliotece było trudne, a konsekwencje złapania na lekturze – żałosne, bo
ich przekaz uważano za demoralizujący. Jeśli bowiem zadać literaturze popularnej pytania: czego uczysz? do czego przekonujesz, co propagujesz? (czyli
potraktować jej autorów, i to dosłownie, jak nauczycieli) tudzież zażądać odpowiedzi jednoznacznej, jak to w omawianym paradygmacie jest przyjęte,
to wypada uznać, że kryminał może pokazać, jak się popełnia przestępstwa,
romans – rozbudzić erotycznie, a fantastyka jest w ogóle czystą stratą czasu,
bo nie mówi o czymś istniejącym. Ewentualnie można uznać, że horror szerzy przesądy i niepotrzebnie straszy, a fantasy krzewi pogaństwo; na przykład cykl o Harrym Potterze – magię i satanizm (Kulbat 2002; Madejczyk
2002; Kadłuczka 2006; Posacki 2006). W zasadzie tylko powieść historyczna
w szkole traktowana jest, i była, łaskawie, jako przynosząca budujące przykłady patriotyzmu, ale w środowiskach oświatowych zapewne już dawno zatarła
się świadomość niskiego, popularnego pochodzenia tego gatunku.
Paradygmat realistyczny do objaśniania interesującej nas literatury można
było zastosować, ale z połowicznym skutkiem. To znaczy: literaturze popularnej można przyznać walory poznawcze, ale nie tak wielkie, jak poważnej,
wysokoartystycznej literaturze poświęconej zagadnieniom psychologicznym
i społecznym, chyba że utwór pochodzi z XV czy XVI wieku.
Kryminał, uznany za napisaną artystycznym językiem rozprawę o przestępczości, owszem, spełni kryteria realizmu rozumianego jako rodzaj powieściowej socjologii, ale ze względu na uproszczenia psychologiczne – tj.
w dziedzinie rysunku literackich bohaterów – nigdy nie będzie tak udanym
„zwierciadłem” jak właściwa powieść realistyczna. Co więcej, wierzących
w realistyczny paradygmat interpretatorów kryminału nie zainteresuje
sprawność gatunku w budowaniu zagadek, bo powieść realistyczna ma zaprezentować raczej wiedzę prawdopodobną lub nawet ustaloną, a nie tylko
możliwą. Podobnie – traktowana według tegoż paradygmatu Dumasowska
powieść historyczno-przygodowa będzie najwyżej niezbyt dobrą powieścią
historyczną, to znaczy taką, która jest tylko częściowo realistyczna, skoro
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skupia się na intrydze, a intrygi są nieprawdopodobne; no i bohaterowie są
w większości fikcyjni.
Osobliwie przedstawia się kwestia poszukiwania realizmu utworów fantastycznych, interpretacji niegdyś pospolitej w radzieckim literaturoznawstwie
i krytyce literackiej, ale w Polsce też się zdarzającej. Mam na myśli popularną
w ZSRR lat stalinowskich „teorię granicy”, według której w fantastyce naukowej można było fantazjować bardzo skromnie, tj. na temat wynalazków, nad
którymi już pracowano, możliwych do wykonania w najbliższej pięciolatce
(Kajtoch 1993, s. 22–24). Ocena takiego utworu zakładała więc konieczność
oszacowania prawdopodobieństwa niektórych elementów świata przedstawionego, zupełnie jak przy odczytywaniu utworów realistycznych. Zasadniczo ocena tego typu możliwa jest jedynie w przypadku fantastyki racjonalistycznej, czyli utopii/utopii negatywnej i science fiction, choć jednocześnie
znana mi jest kapitalna analiza noweli „Kochanka Szamoty” Stefana Grabińskiego – Artur Hutnikiewicz uznał ten utwór grozy jako możliwy do m.in.
realistycznego odczytania, zwłaszcza dla odbiorcy znającego zasady spirytyzmu i wierzącego w nie (Hutnikiewicz 1959, s. 191–194).
Ocenia się wtedy utopię, sprawdzając, czy właściwie, tj. zgodnie z naukowymi ustaleniami buduje swoje ekstrapolacje; tzn., czy przedstawione w niej
pewne przejawy życia społecznego przyszłości rzeczywiście można potraktować jako rozwojowe konsekwencje realnych zjawisk dzisiejszych. Przy tym
o wyniku sprawdzania decydowała raczej ideologia, a nie wiedza o społeczeństwie, do czego jednak zapewne krytycy czy badacze niechętnie by się
przyznali. Typowym przykładem takiego podejścia były dyskusje w ZSRR lat
sześćdziesiątych na temat „prawdziwej” wizji komunistycznego społeczeństwa i człowieka przyszłości (Kajtoch 1993, s. 49–57).
A jednak podobne analizy utworów utopijnych są prawidłowe, bo twórcy
utopii na ogół stosują przy ich tworzeniu socjologiczną, politologiczną czy
techniczną wiedzę. Jeśli na przykład, zgodnie z niektórymi poglądami z lat
sześćdziesiątych uznać tzw. naukowy komunizm za dziedzinę nauki, można
dojść do wniosku, że Iwan Jefremow, pisząc opublikowaną w 1958 roku Mgławicę Andromedy, opierał się na zdobyczach naukowych, gdyż widać, że miał
bardzo dobrze opanowaną wiedzę z tej dziedziny. Przekonująco udowodnił
to Jurij Riurikow w książce „Czeriez 100 i czeriez 1000 let. Czełowiek buduszczego i sowietskaja naucznaja fantastika” (Рюриков 1961; Комиссаров 2009,
2010). Traktowanie natomiast utworów science fiction – gdzie naukowość odgrywa najwyżej rolę pewnego entourage’u – jako popularyzacji nauki kończy
się niekiedy żałośnie, jak np. wtedy, gdy pewien krytyk uznał „Ślimaka na
zboczu” braci Strugackich za utwór przestrzegający przed „nieprzemyślanymi eksperymentami” biologicznymi, tym samym kompletnie ignorując alegoryczny sens utworu (Niewiadowski 1992).
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Ogólnie literatura popularna czytana według założeń paradygmatu realistycznego (może trochę mniej normatywnego niż szkolno-ideologiczny, ale
jednak normatywnego) uznawana była za niepełnowartościową, trywialną
i niewartą zainteresowania poważnych badaczy, co nie przeszkadzało omawianiu twórczości wybranych pisarzy, aczkolwiek nie traktowanych jako
twórców literatury popularnej (np. Józefa Ignacego Kraszewskiego).

Strukturalizm
Dopiero odkrycie i umocnienie się w Polsce literaturoznawczego paradygmatu strukturalistycznego umożliwiło prawdziwe badania. Równocześnie
pomoc nadeszła od strony socjologii – odium nieważności z kultury popularnej zdjęła „Kultura masowa” Antoniny Kłoskowskiej z 1964 roku (Kłoskowska 1964), a później, po około 10 latach prace Stefana Żółkiewskiego,
postulujące wyróżnienie paru społecznych obiegów literatury i wskazujące,
że dzieł obiegu popularnego (trywialnego) i wysokoartystycznego nie należy
oceniać według tych samych kryteriów. Wymieniano także obiegi: brukowy, jarmarczno-odpustowy, folklorystyczny, „dla ludu”, trywialny, dla dzieci
i młodzieży itd.
Naukę o obiegach literatury sformułował Żółkiewski w 1973 roku w pracy „Kultura literacka 1918–1939” (Żółkiewski 1973), ale jeszcze w artykule „O badaniu dynamiki kultury literackiej” traktował ją bardziej jako postulat niż jako gotowe i stosowane założenie badawcze (Żółkiewski 1976,
s. 300–302 i 307–314). Z wersją dojrzałą można się zapoznać, czytając „Wiedzę o kulturze literackiej. Główne pojęcia” (Żółkiewski 1980, s. 243–256),
a przede wszystkim obszerny tom: „Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka”
(Żółkiewski 1979, s. 536–542).
Strukturalizm literaturoznawczy, skodyfikowany w podstawowych dziełach (Głowiński, Okopień-Sławińska, Sławiński 1967; Eile 1973; Głowiński,
Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Sławiński 1976; Markiewicz 1976a),
triumfował w Polsce lat sześćdziesiątych, a zwłaszcza siedemdziesiątych
XX wieku. Traktował on dzieło literackie – według trafnego określenia Mariusza Czubaja – jako „maszynę fabularną” (Czubaj 2010, s. 78). Budowa tej maszyny, w jej odmianie epickiej – inne pokazałem gdzie indziej (Kajtoch 1996,
s. 7–8 i 71; por. też Okopień-Sławińska 1976, s. 43) – została przedstawiona na
rysunku 15.1.
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DZIEŁO LITERACKIE

Rzeczywistość przedstawiona

Bohater

Czas fabularny

Przestrzeń

Odbiorca narracji

Narrator

Obraz
autora

Fabuła akcja
wątki

Obraz
czytelnika

Rysunek 15.1. Schemat struktury dzieła literackiego

Z punktu widzenia językoznawczego i komunikologicznego dawała się
ona traktować jak struktura komunikatu nadawcy (pisarza) do odbiorcy
(czytelników), a także jako schemat gatunku mowy, mającego postać wiązki
genologicznych cech. Można ją było rozpatrywać czysto formalnie, z punktu
widzenia jej wewnętrznej budowy, i oceniać bez względu na jej (jako całości
lub określonych jej części) stosunek do rzeczywistości realnej, gdyż w tego
typu akcie mowy jak wytworzenie dzieła rozumiana po Jakobsonowsku funkcja poznawcza po pierwsze nie musiała być najważniejsza (bo najważniejsza
była funkcja poetycka), a po drugie mogła być różnorako realizowana. Niekoniecznie chodziło o ukazywanie rzeczywistości społecznej.
Każda maszyna działa dzięki ścisłemu współdziałaniu elementów. W przypadku struktury dzieła literackiego tymi elementami są: wewnętrzna, tekstowa reprezentacja autora ujawniająca się mniej lub bardziej; narrator w pierwszej lub trzeciej osobie, prowadzący narrację auktorialną lub personalną;
istniejące w jakimś czasie i dziejące się na danej przestrzeni wypadki składające się na ogólną fabułę, jak również na łańcuchy wydarzeń zwane wątkami, splatające się w akcję. Narracja musi być skierowana do kogoś – dlatego
konieczny jest w dziele odbiorca narracji; jakaś wewnątrztekstowa instancja
zdolna być musi do odbioru sygnałów nadawanych przez wewnętrznego autora – stąd i obraz idealnego czytelnika.
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Takie są elementy maszyny i muszą do siebie pasować. Zmiana jednego
elementu pociąga za sobą zmiany pozostałych, ewolucja elementu wymusza
inne ewolucje.
Na przykład obniżenie perspektywy narracyjnej i subiektywizacja narratora pociąga za sobą rozwój autora wewnętrznego (ktoś musi poprawiać
narratora, gdy jest niewiarygodny), sama narracja zaczyna być bardziej
szczegółowa, czas narracji zmierza ku zrównaniu się z czasem akcji. Ponieważ narrator personalny traci możliwość przenoszenia punktu obserwacji
z miejsca na miejsce – następuje redukcja wątków fabularnych, akcja staje się
jednowątkowa i na koniec w ogóle zanika, gdyż nie sposób rozwinąć intrygi.
Fabuła zmienia się w zespół scen i następuje istotna przemiana w zachowaniu
bohatera. Przestaje działać, a zaczyna przede wszystkim myśleć i odczuwać –
jego osobowość zagarnia wszystkie powieściowe fakty, już nieistotne jest to,
co się dzieje, lecz to, co jest wyobrażone czy odczuwane. Narracja zmienia
formy podawcze – najpierw zanika mowa zależna, potem również niezależna
i wszystko okazuje się mową pozornie zależną aż narracja przekracza granicę potoku świadomości. Procesy te najpełniej opisali Głowiński (1969) i Eile
(1973).
I rzecz kolejna: maszyna, by działać – potrzebuje energii, a jej przemiany
– stymulatora. Coś musi stać u źródeł danego procesu zmian. Na przykład to,
że czytelnik pragnie coraz większego poczucia prawdopodobieństwa i uważa,
iż autorytatywne ujęcia ogólne mu go nie zapewnią (personalizację narracji
właśnie to spowodowało), albo na przykład dany gatunek konwencjonalizuje
się i zbyt powszednieje, albo na rozwój danego gatunku wywierają wpływ
inne – czy to modniejsze, czy lepiej odpowiadające na nowe, intelektualne wyzwania rzeczywistości. Tu warto zaznaczyć, że konkretne przymioty elementów machiny, czasem tylko formalne, a czasem i treściowe, z genologicznego punktu widzenia traktować należy jako cechy gatunkowe: konstytutywne
lub peryferyczne – przy czym rozwój gatunkowy, zanikanie danych genre’ów,
w właściwie ich przemiana w inne polega z reguły na awansie pewnych cech
lub deprecjonowaniu się innych... Literackie machiny są – z zegarmistrzowską
precyzją – składane czy też komponowane według określonych genologicznych wzorów (ignorowanie ich doprowadziłoby do niezrozumiałości dzieła),
ale wzory te ulegają nieustannej ewolucji, przechodzą jedne w drugie itd.
Obecnie najnowocześniejszą pracą stawiającą zagadnienie ewolucji gatunków i w ogóle traktującą gatunek jako dynamiczną, pozostającą na granicy równowagi, strukturę, jest rozprawa „Gatunki prasowe” Marii Wojtak
(2004, s. 7–28). Należy jednak pamiętać, że prekursorską w Polsce publikacją,
pokazującą, jak „gatunki przechodzą jedne w drugie”, była książka Czesława Zgorzelskiego „Duma poprzedniczka ballady” (1949), a na początku lat
sześćdziesiątych ideę przypomniał i istotnie rozwinął Ireneusz Opacki (1963,
zwłaszcza podrozdział 2).
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W zasadzie trochę mi wstyd powtarzać informacje znane niegdyś przeciętnym studentom, nie jestem jednak pewny, czy prawie trzydzieści lat panowania postmodernizmu nie zatarło w świadomości młodych literaturoznawców pewnych prawd podstawowych.
O specyfice wielu polskich badań literatury popularnej, zwłaszcza fantastycznej (ale nie tylko), zdecydowało ukazanie się w 1964 roku esejów Rogera
Caillois: „Odpowiedzialność i styl” (1967a). Zbiór zawierał także znakomity
artykuł „Powieść kryminalna” (1967c), w którym powiedziano to, co w kontekście genologicznym najważniejsze: powieść kryminalną można przedstawić jako efekt ewolucji powieści przygodowej:
[...] obie powieści opowiadają tę samą historię, ale ujętą dokładnie odwrotnie. W powieści przygodowej nar r a c j a i d z i e z a p or z ą d k i e m w yd ar z e ń. Biegnie od
„przedtem” do „potem” [...]. Rozwój intrygi odtwarza następstwo wypadków, naśladuje bieg czasu. [...] Tymczasem powieść kryminalna przypomina film wyświetlany
od końca do początku. Odwraca ona upływ czasu i przestawia chronologię. Jej punktem wyjścia jest punkt, do którego dochodzi powieść przygodowa: morderstwo, jakie
zamyka nieznany dramat; zostanie on teraz stopniowo odtworzony, nie zaś uprzednio
opowiedziany. Tak więc w powieści kryminalnej n ar r a c j a i d z i e z a p or z ą d k i e m
o d k r yc i a . Wychodzi od wydarzenia, które jest końcem, zamknięciem i czyniąc zeń
przesłankę, wraca do przyczyn, które wywołały tragedię (Caillois 1967c, s. 168).

W języku współczesnego strukturalisty można tak to przedstawić: w gatunku powieści przygodowej główną cechą konstytutywną jest określony typ
akcji: zaczyna się od gwałtownej zmiany w położeniu bohaterów, których
dalsze działania stanowią reakcję na tę zmianę i próbę przywrócenia równowagi. Wśród drugorzędnych składowych wiązki cech – można było znaleźć
także skłonność do inwersji fabularnych: dla zaostrzenia czytelniczej ciekawości starano się niekiedy ukryć istotę jakiegoś wydarzenia i kazać bohaterowi zdobywać dopiero świadomość przyczyn tego, co się stało i czego był
świadkiem. Kiedy jednak wśród czytelników istotnie wzrosła chęć obcowania z odkrywaną następnie tajemnicą – dotychczasowa cecha drugorzędna
przesunęła się w kierunku konstytutywnego centrum wiązki i powstał nowy
gatunek. W całym I rozdziale eseju Caillois przedstawia jeszcze jego ewolucję: najpierw w fabułach kryminałów sporo jeszcze było przypadków i różnorodnych przygód, potem sposób rozwiązywania zagadki stawał się coraz to
bardziej naukowo-logiczny. Powiedziałbym, że struktura gatunku zmieniała
się pod wpływem panujących literackich gustów, które propagowała twórczość „wysokiego” obiegu: początkowego utrzymywania się romantycznego
uwielbienia niezwykłości i późniejszego pozytywistycznego scjentyzmu.
O ile jednak się orientuję, późniejsze polskie rozważania nad kryminałem nie wytworzyły spójnej, budowanej według strukturalistycznych założeń wizji rozwoju kryminalnego gatunku, bardzo już przecież różnorodnego, bogatego w odmiany. Co prawda w latach siedemdziesiątych pojawiły
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się kolejne, liczne studia (Barańczak 1973, 1975; Haas 1973; Heissenbüttel
1973; Martuszewska 1973; Lasic 1976; Kwiatek 1978), ale i sam rozwój jednego z odłamów polskiego kryminału (tj. powieści milicyjnej) w okresie PRL,
i zmiany sytuacji politycznej rychło zachęciły badaczy do innego typu analiz,
np. politologicznych (Barańczak 1984). Dopiero w latach następnych prócz
cytowanej już książki M. Czubaja (2010) badacze otrzymali kolejne opracowania treści ogólnej (Žižek 1990; Grant-Adamson 1999; Kokot 1999; Burszta,
Czubaj 2007; Darska 2011; Kraska 2013).
Dzięki późniejszym analizom Stanisława Lema, dla którego dokładnie
i aprobatywnie streszczone rozważania Caillois stały się punktem wyjścia
dalszych, genologicznych rozważań (Lem 1973, t. 1, s. 84–119), Marka Wydmucha (1975), a przede wszystkim Andrzeja Zgorzelskiego (1980) – szkic
Rogera Caillois „Od baśni do Science Fiction” (1967b) zapoczątkował natomiast w naszym literaturoznawstwie piękny, czysty metodologicznie wątek,
wszechstronnie objaśniający rozwój licznych podgatunków literatury fantastycznej.
Ponieważ szkic ten w swoim zamyśle nie ma prezentować historii polskich
strukturalistycznych poglądów na fantastykę, pozwolę sobie po prostu przypomnieć kiedyś przez siebie sporządzony i oparty na strukturalistycznych założeniach podział literatury fantastycznej, który – z wielu zapewne przyczyn,
wśród których nie najmniej ważną było miejsce druku (Kajtoch 1994) – nie
został przez polskich badaczy zauważony. Stanowił moje osobiste podsumowanie wymienionych wyżej lektur.
Przeprowadziłem w nim
[...] klasyfikację gatunków fantastycznych opartą na trzech kryteriach:
I – na stopniu braku możliwości stwierdzenia zgodności między światem przedstawionym utworu (lub częścią tego świata) a obowiązującą, ogólnie uznaną za prawdziwą, wizją świata rzeczywistego;
II – na zachowaniu lub nie w całym utworze tzw. immanentnej konsekwencji przedmiotowej, czyli po prostu ontologicznej jednolitości świata przedstawionego (zachowywanie raz w nim przyjętych praw istnienia rzeczywistości i praw rządzących ludzkim życiem);
III – na skonstruowaniu rzeczywistości utworu tak, aby panująca w niej przyczynowość konsekwentnie zgodna była lub niezgodna (wypadek utopii negatywnej) z wymogami moralności.
Jeśli o kryterium „I” chodzi, należy dodać, że do pomyślenia są przede wszystkim
trzy możliwości:
Ia: gdy przed przystąpieniem do czytania utworu przyjmujemy a priori, że nigdzie
i nigdy wypadki składające się na to, co w świecie tego utworu jest fantastyczne, nie
są, nie były i nie będą prawdopodobne;
Ib: gdy wiemy, że nie może się tak zdarzyć tu i teraz, ale ewentualnie mogłoby tak być
gdzie indziej;
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Ic: gdy wydarzenia utworu nie są prawdopodobne teraz, ale nie wykluczone, iż będą
w przyszłości, lub że bywało tak kiedyś.
Po przeprowadzeniu klasyfikacji otrzymamy następującą tabelę:
Tabela 15.1. Podział gatunkowy fantastyki literackiej

Cechy
a

I

Baśń
NIE

TAK

Fantasy Fantasy grozy
TAK

NIE

Utopia

SF

TAK

b

NIE

TAK

c

TAK

II

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

III

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

Możemy więc zauważyć, że utwory baśniowe charakteryzują się dwudzielnością świata przedstawionego; posiada on sferę podobną do rzeczywistości empirycznej i sferę fantastyczną, którą traktować należy jako absolutnie nieprawdopodobną,
a w związku z tym w świecie przedstawionym istnieje wyraźna granica (las, granica
wioski, z której wyrusza bohater), poza którą rzeczywistością rządzą nieznane przedtem bohaterowi prawa (możliwe są czarownice, zwierzęta mówią ludzkim głosem,
czyhają smoki oraz występują jeszcze inne zjawiska, które w domu i wsi bohatera
– gdzie na odmianę panował porządek w pełni prawdopodobny życiowo – nie występowały). Ponadto w baśni dobro zawsze zwycięża.
Bohaterowie natomiast (nie czytelnicy!) świata utworów typu fantasy (gdzie
np. magia jest na porządku dziennym) nie napotykają w nim „niemieszczących się im
w głowie” niespodzianek (świat przedstawiony utworu jest ontologicznie jednolity),
ale mogą ponieść klęskę.
W pozbawionych immanentnej konsekwencji przedmiotowej dwudzielnych, na
początku lektury wręcz demonstracyjnie (ale – okaże się później – pozornie) realistycznych światach opowieści grozy bohater panicznym strachem zareaguje na
pojawienie się drugiego, skrajnie nieprawdopodobnego oblicza znanego mu świata
– zaprzeczających jego poglądowi na istotę rzeczywistości wampirów i upiorów; nie
przestraszy się natomiast mieszkańca innych planet kosmonauta z utworu SF ani go
to spotkanie nie zdziwi – bo to w jego (znowuż jednorodnym, a nie dwudzielnym)
świecie zjawisko normalne. Dziwił się również krainie napotkanej gdzieś na odległej
wyspie (w późniejszych wersjach – w przyszłości lub na innej planecie) bohater utopii
lub dystopii, ale tu zdziwienie jego wywołane było konsekwentnie dobrym lub konsekwentnie niedobrym urządzeniem tego społeczeństwa, czego „u siebie” (w sferze
świata przedstawionego, która naśladowała potoczną empirię) raczej nie miał okazji
zaobserwować. Inną jest sprawą, że stopnie nieprawdopodobieństwa: upiora, kosmity
i szczęśliwego, dobrze urządzonego społeczeństwa są całkiem różne (Kajtoch 1994,
s. 26).
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Ponadto fantastyczne gatunki ewoluują:
Na przykład fantasy opisać można jako baśń, którą pozbawiono swoistych reguł moralnych, za to wyposażono ją w immanentną konsekwencję przedmiotową. Fantastykę
naukową natomiast – jako utopię lub antyutopię, która także nabrała tej konsekwencji
(uważa się, że zjawisko zaszło skutkiem powszechnego przeniknięcia do świadomości
odbiorców wynalazków vernowsko-wellsowskiej utopii), zatraciła funkcje poznawcze
i stała się po prostu tłem dla przygód bohaterów, na które w nowym, rozrywkowym
już gatunku zaczęto zwracać szczególną uwagę (Kajtoch 1994, s. 26).

Dzisiaj jeszcze dodałbym, że tak przedstawione przemiany na linii horror – fantasy wywołane są zużyciem się konwencji horroru, postępującą racjonalizacją, paradoksalną tendencją do uprawdopodobnienia rzeczywistości przedstawionej oraz przede wszystkim ambicjami nadania opowieściom
fantasy zdolności do kreowania psychologii bohaterów spełniającej wymogi przynajmniej powieści rozwojowej (np. „Czarnoksiężnik z Archipelagu”
(ang. „A Wizard of Earthsea”) Ursuli K. Le Guin lub saga „Pieśń Lodu i Ognia” (ang. „A Song of Ice and Fire”) George’a R.R. Martina) czy obyczajowej.
Przemiany na linii utopia–SF zdają się natomiast wywołane głównie chęcią
uprawdopodobnienia sytuacji (trudno było umieszczać akcję na nieodkrytych wyspach, jeśli pozostało ich już niewiele) oraz ambicjami dorównania
pod względem czytelniczej atrakcyjności choćby powieściom przygodowym.
Dla porządku dodam, że metodologia strukturalistycznej analizy pozwoliła także wyjaśnić dwudziestowieczne przemiany powieści historycznej. Jak
wiadomo, pod koniec XIX wieku prawie stuletni rozwój tego gatunku doprowadził do wytworzenia trzech jej odmian, które charakteryzowały się auktorialnym narratorem zdolnym do przekazywania obiektywnego komentarza
historycznego oraz umieszczeniem akcji w rzeczywistości, którą uważano za
zakończoną, nieznaną czytelnikowi – i w związku z tym wymagającą wyjaśnień (konstytutywna cecha gatunkowa). Były to:
1) Powieść walterscottowska, której główni bohaterowie byli postaciami
fikcyjnymi; ich przygody organizowały intrygę i przyciągały czytelnika, nie miały one jednak wpływu na prawdziwe historyczne wydarzenia; historia, a zwłaszcza znane postacie historyczne, występowały
w tle przygód – odbywała się w ten sposób popularyzacja wiedzy historycznej, która jednak sama z siebie nie przyciągnęłaby czytelnika.
2) Powieść dumasowska, w której postacie fikcyjne miały wpływ na historię, intryga była niezwykle rozbudowana, a komentarz historyczny
i takież tło były niezbyt wiarygodne.
3) Powieść dokumentarna (typu powieści Kraszewskiego), w której na
pierwszym planie występowały autentyczne postacie historyczne,
a działania ewentualnych postaci fikcyjnych miały mniejszy wpływ na
fabułę (por. Głowiński 2000).
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Wszystkie te odmiany wykazywały się niedoskonałością analizy psychologicznej, w związku z tym, pod wpływem literatury wysokiej zaszedł w gatunku przełom polegający na wprowadzeniu narracji personalnej i rozkładzie
akcji. Wynikły z tego kłopoty z wprowadzaniem obiektywnej informacji historycznej, którą przedtem zajmował się narrator auktorialny albo postacie
mające za sobą jego autorytet, a teraz miałby się zająć nowy narrator – personalny, niewiarygodny, za to umożliwiający wprowadzenie psychologicznie
przekonującego głównego bohatera. Dobrymi przykładami są „Czerwone
tarcze” Jarosława Iwaszkiewicza i „Srebrne Orły” Teodora Parnickiego. Bohater pierwszej z wymienionych powieści, książę Henryk Sandomierski w zasadzie cały czas eksponuje swoją bezradność wobec mechanizmów władzy,
połączoną z ich niezrozumieniem, a bohater Parnickiego, mnich Aron, który
prowadzi narrację, dopiero pod koniec powieści ma szansę spostrzec, że wierzył w bezsensowne mity.
Gatunkową przemianę początku wieku zanalizował w strukturalistycznym duchu Kazimierz Bartoszyński (1965), a pewną kontynuacją jego badań
był artykuł mojego autorstwa (Kajtoch 1983) pokazujący, jak konsekwentne
wprowadzenie narracji personalnej w powieści Władysława Lecha Terleckiego „Dwie głowy ptaka” całkowicie uniemożliwiło autorowi przekazywanie
czytającym wiedzy historycznej, zasadniczo niezbędnej do prawidłowego
odczytania utworu.
A już na sam koniec omówienia wkładu polskiego strukturalizmu w analizę gatunków literatury popularnej muszę zasygnalizować, że obok głównego nurtu zainteresowanego przede wszystkim przemianami w narracji istniał
u nas jeszcze drugi, zafascynowany fabularnymi schematami i czerpiący natchnienie z książki Władimira Proppa „Morfologia bajki” (1976), której obszerny fragment wydrukowany został wcześniej w „Pamiętniku Literackim”
(Propp 1968). Późniejszy stan badań z 1976 roku (Markiewicz, Sławiński
1976) przedstawił Kazimierz Bartoszyński (zob. Bartoszyński 1985), ale ze
względu na wielką pracochłonność podobnych analiz – studiów empirycznych było niewiele. W każdym razie była takim praca Antoniego Smuszkiewicza o fantastyce naukowej (Smuszkiewicz 1980).
Podobna sytuacja była z literaturoznawczym wykorzystaniem semiotyki
– zaczęliśmy się jej uczyć w momencie opublikowania „Pejzażu semiotycznego” Umberta Eco (1972), a następnie dzieł Jurija Łotmana (1984), ale jakaś
bardziej znacząca grupa polskich literaturoznawczych prac opartych na tej
metodzie nie powstała, więc jeszcze nie dokończyliśmy tej nauki.
Kolejną niezrealizowaną możliwością pojawienia się w polskim literaturoznawstwie nowego paradygmatu był przekład dzieł Michaiła Bachtina (1970,
1975, 1982). Terminy dialog i karnawalizacja szybko stały się modne, a Eugeniusz Czaplejewicz wyraźnie zaangażował się w tworzenie nowego typu analiz (Czaplejewicz 1977, 1981; Czaplejewicz, Kasperski 1983), ale nadchodzące
lata osiemdziesiąte sprawiły, że wszystko rozeszło się po kościach.
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Co dalej?
Supremacja strukturalizmu skończyła się w polskim literaturoznawstwie
z końcem lat siedemdziesiątych. Następna dekada ze zrozumiałych względów
odznaczała się powrotem do odczytań ideologicznych. Dla badacza literatury
popularnej symbolem owych czasów jest problem interpretacji wczesnych,
socrealistycznych utworów Stanisława Lema, które wyraźnie nie pasowały do
poprawnej wówczas politycznie sylwetki Lema opozycjonisty. Ilekroć o nich
mówiono, w dyskursie teoretycznoliterackim pojawiały się wtręty moralistyczne i sugestie, że te utwory pisane były bez autentycznej woli i wiary autora, bo „tak musiał”, tak jakby było naukowo sprawdzalne to, w co wierzył
lub nie wierzył Lem w momencie pisania swoich socrealistycznych utopii.
W tym duchu ferował swoje oceny Andrzej Stoff w pracy „Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema” (1983), tak pisząc o „Astronautach”
i „Obłoku Magellana”:
Ponad epizodem Astronautów i Obłoku Magellana biegnie pomost wspólnych właściwości między zapomnianym debiutem i późniejszym już nie krępowanym przez
zewnętrzne uwarunkowania dorobkiem [...], o nieautentyczności tego
epizodu świadczy rozrachunek z nim przeprowadzony przez Lema w Dziennikach
gwiazdowych Ijona Tichego (Stoff 1983, s. 24, podkr. – W.K.).
[…] rozdziały [w Obłoku Magellana – W.K.] Bunt i Komuniści należą do najbardziej
nieudanych, bo papierowych, sztucznych [...], widać wyraźnie, jak chęć tworzenia
„historii przyszłości” [...] spłyca literaturę, zagrażając temu, co jest jej istotą (Stoff
1983, s. 44).

Użycie wyrażeń czy terminów krępowanie przez zewnętrzne uwarunkowania, nieautentyczność, sztuczność miało tu wyraźnie normatywno-polityczny
charakter i wykraczało – moim zdaniem – poza dyskurs naukowy. Także
niegodne z jego zasadami było wyraziste wartościowanie, prowadzące do
uwarunkowanego politycznie dzielenia tekstów Lema na te, które należy, i te,
których nie należy uwzględniać, jak np. w następującej uwadze:
Nie w poczuciu ważności, lecz z kronikarskiego obowiązku trzeba przypomnieć, że
Lem sformułował pragmatyczną i normatywną teorię science fiction odpowiadającą świadomości, która ukształtowała obydwie „historie przyszłości” [tj. Astronautów
i Obłok Magellana – W.K.] – S. Lem: O współczesnych zadaniach i metodzie pisarstwa
fantastyczno-naukowego (Stoff 1983, s. 39).

Można ujęcie Stoffa pochwalać z politycznego punktu widzenia, można
wskazywać na jego zgodność z postępowaniem Lema, który demonstrował
dystans w stosunku do swej socrealistycznej twórczości (np. nie wznawiając po 1957 roku „Podróży dwudziestej szóstej i ostatniej”), ale dla konsekwentnego strukturalisty, który przywykł badać dzieło, nie biorąc pod uwagę
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życiorysu jego autora, jako fakt obiektywnie istniejący, a twórczość danego
pisarza przywykł rozpatrywać jako sekwencję interpretowanych jak wyżej
dzieł – były to stwierdzenia niesłychane, naukowy powrót do apriorycznie
formułowanych odpowiedzi na pytania typu „co autor chciał powiedzieć”.
A warto zaznaczyć, że epoka obfitowała w jeszcze śmielsze pomysły, jak na
przykład próby przedstawienia dziejów literatury polskiej jako „walki prawdy
i kłamstwa” lub słynna teoria „czarnej dziury” (Pilch 1990), której zwolennicy dowolnie wybierali tytuły książek o latach osiemdziesiątych, które należy brać pod uwagę przy omawianiu ówczesnej twórczości literackiej, a inne
uznawali za nieistniejące. Najradykalniejszy pomysł głosił, że powinno się
badać wyłącznie polską literaturę emigracyjną, a odstąpić od badań współczesnej literatury polskiej wydawanej na terenie PRL, bo jako ukazująca się
pod cenzuralną kontrolą miałaby być „nieautentyczna”.
Niestety niełatwo mi tu wskazać na bibliograficzne źródła. Wymagałoby
to przewertowania pokaźnej publicystyki wydawanej w latach osiemdziesiątych poza cenzurą. Pamiętam jednak, że o tym wszystkim się dyskutowało.
Jak sądzę, ówczesne „teorie”, świadczące o tym, że dyscyplina myślenia
przestała być cnotą szanowaną w literaturoznawczym środowisku, stworzyły dogodną podstawę późniejszego rozpowszechnienia się mody na postmodernizm, która ostatecznie doprowadziła do tego, że obecnie króluje
w polskim literaturoznawstwie zasada wielości ujęć, zwłaszcza egzogennych
– od semiotycznych, politologicznych, feministycznych, folklorystyczno-etnologicznych do przestrzennych – próbujących traktować dzieła literackie
jako miejsca realizowania się różnych idei lub przejawiania się różnorakich
kulturowych tendencji.
Kiedy doszło do postmodernistycznego przełomu, kiedy on ostatecznie
zaszedł - niełatwo stwierdzić. Jeśli chodzi o badania literatury popularnej,
podstawa metodologiczna „Słownika literatury popularnej” pod redakcją Tadeusza Żabskiego (1997), wydaje się jeszcze strukturalistyczna, oczywiście
w tych sprawach, którymi strukturalizm się zajmuje. Dzięki temu ów słownik
może być traktowany jako podsumowanie pewnego etapu badań.
Ponadto postmodernistyczny, filologiczny woluntaryzm nie jest obecnie
jedynym pomysłem badawczym w interesującej nas dziedzinie. Na przykład
bardziej zgodna ze strukturalistyczną tradycją jest retoryczna analiza tekstów
masowej kultury, propagowana przez szkołę profesora Jana Lichańskiego.
Opis tych wszystkich badawczych tendencji i związanych z nimi poznawczych czy naukowych paradygmatów wychodzi jednak poza ramy niniejszego rozdziału, który w swej części ogólnej miał mieć li tylko historyczny
charakter. Winien więc jestem przeprosiny tym wszystkim, którzy nie zostali
w nim wymienieni, a dzieł ich nie wyliczono.
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A może analiza zawartości?
Zamiast przedstawiania współczesnej panoramy badawczej chcę zwrócić
uwagę na metodę, zwaną analizą zawartości (analizą treści, Content Analysis). Twórcami jej dojrzałej postaci byli naukowcy amerykańscy: Paul Felix
Lazarsfeld (1901–1976) oraz Bernard Reuben Berelson (1912–1979), używaną od lat i z powodzeniem do badań mediów masowych (Lazarsfeld, Merton
1948; Berelson 1952; Kołodziej 2006), która – jak sądzę – byłaby także propozycją dla literaturoznawców zainteresowanych badaniem literatury popularnej, gdyby tylko cokolwiek o niej wiedzieli. Druga część tego rozdziału ma
za cel wypełnienie owej luki.
Klasyczna definicja analizy zawartości, opracowana przez Walerego Pisarka brzmi:
Analiza zawartości jest zespołem różnych technik systematycznego badania
strumieni lub zbiorów przekazów, polegającego na możliwie obiekty wnym
(w praktyce zwykle: intersubiektywnie zgodnym) wyróżnianiu i identyfikowaniu ich
możliwie jednoznacznie skonkretyzowanych, formalnych lub treściowych,
elementów oraz na możliwie prec yzyjnym (w praktyce zwykle: ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów i na głównie porównawczym
wnioskowaniu, a zmierzającego przez poznanie zawartości przekazów do poznania
innych elementów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego (Pisarek 1983a,
s. 45, podkr. oryg.).

Prócz „Analizy zawartości prasy” Pisarka (1983a) istnieją także inne podręczniki tej metody (Pamuła 1996; Lisowska-Magdziarz 2004). Chodzi w niej
zwłaszcza o to, by móc odpowiedzieć na pytanie o ranking silnie sfragmentowanych treści, proponowanych nam przez obfite strumienie tekstów i obrazów, którymi nieustannie bombardują nas media. Ponieważ cały strumień,
nawet w wypadku jednej gazety, jest niemożliwy do przebadania, musimy
pobrać z niego próby na tyle reprezentatywne, aby na ich podstawie można
było sądzić o całości, a następnie wyodrębnić w tych próbach mierzalne elementy (jednostki analizy – teksty, akapity, sceny, postacie, motywy tematyczne itd.), zdecydować, w jakich jednostkach będziemy je mierzyć (jakie będą
jednostki pomiaru – np. liczba wystąpień, centymetry kwadratowe łamów im
poświęcone albo sekundy czasu antenowego) i jak wyznaczać ich ważność
w całym przekazie – to znaczy ich ekspozycyjność. W prasie ekspozycyjność
danego materiału zależy głównie od tego, na jakiej kolumnie gazety i na jakim konkretnym miejscu w tej kolumnie rzecz wydrukowano; liczy się także
czcionka, ilustracje itd. W radiu i telewizji – wartość ekspozycyjna materiału
zależy głównie od czasu antenowego, w którym go wyemitowano.
Następnym krokiem jest decyzja, jakie treści nas interesują (ideologiczne, obyczajowe, artystyczne itd.), i opracowanie pytań, które musimy zadać
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każdej próbce materiału, aby dowiedzieć się, jakie interesujące nas treści ona
zawiera i mniej lub bardziej eksponuje – zwykle nazywamy listę tych pytań
kluczem kategoryzacyjnym. Potem następuje właściwy pomiar procentu powierzchni gazety (lub czasu antenowego), który porusza dane zagadnienie
z listy.
Ostatnim zaś krokiem badawczej procedury jest zestawienie uzyskanych
wyników z naszą wiedzą o rzeczywistości, zaczerpniętą z ustaleń historyków,
politologów, socjologów, antropologów, psychologów społecznych itd., które
to zestawienie pozwoli wysunąć hipotezę na temat przyczyn tego, że w danym czasie, z taką a nie inną intensywnością, media bombardowały nas takim a nie innym rodzajem informacji temu a temu poświęconej.
Na przykład jeśli się chcemy dowiedzieć, czy dana gazeta nie zmieniała
swoich politycznych sympatii w ciągu 20 lat istnienia – pobieramy próbki
z poszczególnych lat. Każdą może stanowić np. tydzień konstruowany w danym roku. Tydzień konstruowany to numery gazety zebrane według zasady:
poniedziałek z jednego tygodnia, wtorek z następnego, środa jeszcze z następnego... Można też zbierać miesiące konstruowane w przypadku tygodników albo np. co drugi numer miesięcznika w danym roku itd., itp. – metody
wyboru próby bywają różne.
Posiadamy więc 20 prób. Zadajemy każdej pytanie o to, jaki i jak eksponowany procent jej powierzchni był poświęcony programom, liderom, polityce
danej partii, i otrzymujemy odpowiedź typu: w 1920 roku dany tytuł poświęcał tyle a tyle procent swoich łamów takim a nie innym aspektom działalności tych a nie innych ugrupowań politycznych, a potem sytuacja się zmieniała
lub nie. Możemy też zadawać pytania dodatkowe: o modalność, o przedstawianie i ocenianie konkretnych elementów życia społecznego omawianych
w związku z polityką danego stronnictwa itd. W tego rodzaju badaniu jednostką analizy będzie zwykle tekst lub akapit, jednostką pomiaru – wyraz,
litera lub centymetr kwadratowy, a wyniki przedstawimy w procentach.
Ale jeśli np. będziemy zainteresowani tym, czy w jakimś dzisiejszym medium nie występują tendencje rasistowskie, badanie jak wyżej zapewne nie
przyniesie wyraźnego rezultatu, bo przecież w tekstach lub audycjach nie będzie się wprost poruszać zagadnień rasistowskich czy dawać wyrazu takiemu
myśleniu. Jeśli jednak ustalimy, że w świecie opisywanym na łamach ludzie
danej rasy są wyraźnie eksponowani (innych ras – nie są), przypisuje im się
konkretne zdolności (innym – nie), nadaje im się wyjątkowe role społeczne itd. – to stwierdzimy istnienie pewnej nierównowagi, która może świadczyć o tendencjach rasistowskich, zwłaszcza jeśli cechy świata „gazetowego”
zdają się kształtować nieco inaczej pod względem rasowym, niż dzieje się to
w świecie realnym.
Ostatecznym wynikiem tego rodzaju analizy będzie wskazanie korelacji
między zmianami polityki gazety a np. określonymi zmianami w subsydio-
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waniu prasy – jakie zachodzą w zależności od obejmowania władzy przez
kolejne rządy (stosowne wyjaśnienie zmian z przykładu pierwszego) – albo
polityką imigracyjną państwa (przykład drugi).
Jak można wnioskować z powyższych objaśnień, analiza zawartości jest
idealną metodą do badania zawartości mediów masowych, a ponadto do
badania jej pod względem politologicznym czy socjologicznym, aczkolwiek
często mamy do czynienia i z innymi zastosowaniami, np. z badaniem zmian
cech języka prasy (Pisarek 2009) bądź ewolucją gatunków dziennikarskich.
Aby jednak przedstawić taką ewolucją, trzeba najpierw zrekonstruować różne
modele gatunku i jego podgatunków. W odniesieniu do reportażu – w strukturalistycznym duchu, a jeszcze z wykorzystaniem analizy zawartości – zrobił to Jacek Maziarski (1966), natomiast ewolucję szerszej grupy gatunków
prasowych na tle zmian formuły pisma pokazała w sposób mnie satysfakcjonujący Anna Piwowarska (2005). Można by przywoływać dalsze przykłady...

Analiza zawartości a literatura
Na pewno nie ma sensu badać tą metodą literackich arcydzieł czy – szerzej
– znanych utworów literatury wysokiej i filmu artystycznego. To znaczy –
użycie tej metody nie pozwoli na ustalenie specyfiki dzieła, pokazanie cech
swoistych tylko dla niego. Może natomiast – jak sądzę – pokazać cechy, które
to dzieło ma wspólne z innymi dziełami i w ogóle z wszelkimi tekstami, oraz
wskazać na każdorazową swoistość tej wspólnoty. W przypadku analiz pojedynczego dzieła ma to znaczenie drugorzędne. Przecież badacza ciekawi
zwłaszcza to, co stanowi o oryginalności, czyli np. niezwykłość i nietypowość
danego bohatera, a nie jego pokrewieństwo z innymi (choćby to był nawet
nietypowy rodzaj pokrewieństwa).
Mam jednak wrażenie, że śmiało można tym sposobem badać ewolucję
danego gatunku pod względem formalnym i tematycznym, przy czym ewolucję realną, a nie jej drogę wyznaczoną przez zastosowane w arcydziełach
nietypowe wynalazki artystyczne. Można na pewno też śledzić realne dzieje
pewnych tematów czy obecności danych motywów, przy czym bardzo ściśle, unikając charakterystyk typu: „w większości”, „przeważnie”, „wyjątkowo” etc. Tylko metoda analizy zawartości pozwoli też na precyzyjne badanie wzajemnej korelacji wszelkich zmian genologicznych – zarówno tych
„wewnętrznych”, dotyczących samego gatunku (tj. związków między cechami składającymi się na wiązkę cech gatunkowych), jak i przemian na linii:
gatunek–rzeczywistość.
Prowadzenie dokładnych obliczeń (w tym wypadku – dotyczących występowania niektórych słów), użyteczne w badaniach politologicznych, w wy-
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padku literatury ma sens stylistyczny i ideologiczny. Może zatem dotyczyć
słów sztandarowych – tu przypomnę, że tak się określa leksemy „nadające
się na sztandary” jako element konstrukcji typu „niech żyje...”, „precz z...”. Ich
frekwencja w tekście i to, z jakimi treściami się wiążą – dobrze charakteryzuje
ów tekst pod ideologicznym względem (Pisarek 2002b; Kajtoch 2006c).
Może także służyć wykrywaniu swoistości stylu poetyckiego. Mam na
myśli metodę słów kluczy, ale pod warunkiem że się ją zastosuje rzeczywiście dokładnie. W tej metodzie chodzi o wyciągnięcie wniosków z modyfikacji treści słów charakteryzujących się w danym utworze sporą nadfrekwencją. Można jednak ich szukać, jeśli dla danego języka istnieje słownik
frekwencyjny i znamy przeciętną frekwencję słów. Ponieważ długie lata nie
było takiego słownika polszczyzny, Kazimierz Wyka zaproponował wydzielać słowa klucze intuicyjnie (Wyka 1969), co jednak dawało rezultaty niepewne. Dopiero ostatnio można takie obliczenia prowadzić, lecz prawie nikt
tą metodą się już nie interesuje. Wyjątkiem jest młoda badaczka Agnieszka
Jeżyk (2005).
Zliczać jednak można nie tylko słowa.
Klasycy analizy zawartości mieli też dobre zdanie o perspektywach badania literatury tą metodą.
Bernard Berelson wskazywał następujące kierunki analizy zawartości, nazywając ją content analysis (analiza treści/zawartości) i definiując jako „technikę badawczą mającą na celu obiektywny, systematyczny i ilościowy opis
jawnej treści informacji” (Berelson 1970, s. 8). Miałyby nimi być:
A. W ramach „Charakterystyki samej treści”:
1) „Analiza tendencji w przemianach treści informacji” (charakterystycznym zdaniem wskazującym na wynik jest np.: „W 30 przebadanych tygodnikach [...] procent wiadomości dotyczących kupna
i sprzedaży wzrósł od 28 w roku 1860 do ponad 80 w 1890” [Berelson 1970, s. 10]);
2) „Wyznaczanie stopnia rozwoju nauki” (np.: „Rozwój zainteresowań
socjologicznych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 50 lat
znajduje swój wyraz w układzie artykułów w «American Journal of
Sociology»” [Berelson 1970, s. 11]);
3) „Badanie różnic w treści przekazów informacyjnych różnych narodów” (np.: „Porównano [...] wersję wojny o niepodległość i pierwszej wojny światowej w tekstach amerykańskich i angielskich w celu
wykrycia cech wspólnych, a przede wszystkim różnic w prezentowanych tam poglądach historycznych przekazywanych młodzieży
obu tych narodów” [Berelson 1970, s. 12–13]);
4) „Porównywanie różnych środków czy różnych «poziomów» masowej informacji” (np.: „Studium [...] bada, w jakim stopniu podstawowe ustalenia badań monograficznych zawarte były w tekstach
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podręczników amerykańskiej historii do szkół średnich [...], okazało się, że nie wprowadzono do nich ok. 30 nowych poglądów, tendencji i odkryć historycznych od roku 1983 do 1928”, inny przykład
to porównywane treści dzieł i ich filmowych adaptacji – te drugie
pod pewnymi względami okazywały się zdecydowanie uproszczone [Berelson 1970, s. 14–15]):
– „Kontrolowanie treści informacji z punktu widzenia jej celów”
(Berelson 1970, s. 16);
– „Konstruowanie i stosowanie wzorców właściwej informacji”
(Berelson 1970, s. 17);
– „Techniczna pomoc w prowadzeniu badań” (Berelson 1970, s. 18).
B. W ramach ustalania „Cech treści: forma” (Berelson 1970, s. 20):
1) „Analiza technik propagandowych” (1970, s. 20);
2) „Mierzenie czytelności” (Berelson 1970, s. 22); w polskiej praktyce
badawczej mierzenie: „zrozumiałości języka tekstu”, „trudności językowej” (Pisarek 2002a, s. 155–182; 2007b; 2007c; Kajtoch 2006a);
3) „Wykrywanie cech stylistycznych” (Berelson 1970, s. 24);
4) „Język i literatura” („zastosowania analizy ilościowej do [badania]
stylu literackiego” [Berelson 1970, s. 24]);
5) „Retoryka i oracja” (np. porównywanie ilości wystąpień konkretnych typów argumentacji w mowach poszczególnych autorów [Berelson 1970, s. 26]).
Przynajmniej badania z punktów: A 1/3/4 i B 3/4 można zastosować do
analiz literatury, co zresztą Berelson pokazuje, np. w punkcie A/4 – porównując filmowe adaptacje „Dumy i uprzedzenia” i „Domu o siedmiu oknach”
z samymi dziełami (Berelson 1970, s. 15); w grupie B przykłady są liczne...
Zresztą polskie ilościowe i statystyczne badania stylistyczne są dobrze rozwinięte. W miarę aktualną bibliografię podaje książka Marka Ruszkowskiego
„Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych” (2004).
Już w czasach Berelsona sporządzono pierwsze analizy ideowej zawartości
beletrystyki, posługujące się metodą analizy zawartości. Jedną z nich, przeprowadzoną na materiale literatury jak najbardziej masowej, czyli prozy drukowanej w popularnych czasopismach, mieliśmy okazję (jak i powyższy tekst
Berelsona) poznać dzięki inicjatywie wydawniczej krakowskiego Ośrodka
Badań Prasoznawczych (Johns-Heine, Gerth 1970).
Patricke Johns-Heine i Hans H. Gerth zebrali 368 utworów, które ukazały
się w periodykach wielkonakładowych magazynów amerykańskich w dwóch
okresach: 1921–1930 oraz 1931–1940, czyli z grubsza – z lat przed Wielkim
Kryzysem oraz z lat kryzysu i jego skutków. Przyjrzeli się „danym biograficznym” głównych bohaterów tychże utworów:
Do analizy treści posłużyliśmy się schematem zawierającym następujące elementy:
zawód, wiek i charakterystyka osobista bohatera i bohaterki, umiejscowienie akcji

15. Jak badać literaturę popularną? Kolejna odpowiedź

263

oraz skrót treści. Zadaliśmy pytania: Czy zawód bohatera koresponduje z zawodem
tych, którzy o nim czytają? Jakie regiony i środowiska kojarzone bywają z poszczególnymi typami bohaterów i w jakim stopniu typy te stają się stereotypami? Czy bohater
jest człowiekiem, któremu się powiodło w życiu, czy nie, i z jakich przyczyn? Jakie cechy moralne, jeżeli takie są zawarte w akcji, są pozytywnie lub negatywnie oceniane?
Jakie jest rozwiązanie, skoro „happy end” ujawnia ostateczną ocenę wartości oraz jego
wynagrodzenie? (Johns-Heine, Gerth 1970, s. 64).

Przekład niezbyt się udał. W powyższym cytacie słowo wynagrodzenie
należałoby zastąpić chyba słowem nagroda. Mniejsza jednak o to. Badanie
poszczególnych grup utworów (wydzielanych według czasu i miejsca publikacji) za pomocą tak skonstruowanego „klucza kategoryzacyjnego” dowiodło, że lata kryzysu musiały istotnie zmienić poglądy Amerykanów na to, co
w życiu jest dobre, a co złe – skoro zmienił się zupełnie mechanizm życiowego sukcesu bohaterów, z którymi się utożsamiali.
Na przykład zasadniczym sukcesem życiowym bohaterek opowiadań
sprzed kryzysu było po prostu świetne małżeństwo – w opowiadaniach późniejszych chodziło już o „wychowanie” partnera, stworzenie szczęśliwego
domu, w przypadku robiących karierę bohaterów „w okresie pierwszym (lata
dwudzieste) sukces bohatera polega na jego społecznym awansie na bazie
szczególnych osiągnięć. W latach trzydziestych jednak dominującym symbolem sukcesu bohatera staje się to, co nazywamy uznaniem” (Johns-Heine,
Gerth 1970, s. 69). Dalej autorzy przytaczają konkretne liczby, np. w opowiadaniach drukowanych w „Saturday Evening Post” w latach 1921–1930
17% bohaterów odnosi sukces życiowy dzięki swoim osiągnięciom, a w latach
1931–1940 tylko 13%. Szczęście natomiast zyskało dzięki zdobyciu ludzkiego
uznania – w pierwszym okresie tylko 6%, a w drugim aż 21% (Johns-Heine,
Gerth 1970, s. 69).
Takie procentowe wyliczenie jest właśnie tym, co w podobnych analizach
szczególnie cenię. Likwiduje ono zbyt dużą w literaturoznawstwie rolę subiektywizmu badacza. Takiej metodzie można jednak zarzucić to, że sprowadza
się w zasadzie do traktowania świata przedstawionego jak świata rzeczywistego i poddania go socjologicznym procedurom, a więc ignoruje swoistość
literatury. Zarzut to poważny, ale – jak sądzę – nie w wypadku literatury popularnej, która – w swej masie – nie zawiera zbyt dużo dzieł o wybijającej się,
artystycznej literackości.

W Polsce
Twórca i kodyfikator polskiego prasoznawstwa, Walery Pisarek, indagowany
przeze mnie o literaturoznawcze czy też kulturoznawcze zastosowania Con-
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tent Analysis, napisał do mnie w mailu: „A jeśli chodzi o problem analizy
zawartości wobec kultury masowej, zachęcam do lektury artykułu Antoniny Kłoskowskiej «Modele społeczne i kultura masowa» («Przegląd Socjologiczny» 1959, nr 2, s. 46–71). Od tego artykułu zaczyna się kariera analizy
zawartości (a ściślej mówiąc socjologicznie zorientowanej «analizy treści»)
w Polsce”.
Kłoskowska – znajdująca się pod dużym wpływem koncepcji „wzorów kultury realnej” Ralpha Lintona (Kłoskowska 1969, s. 422–423) – postawiła sobie
za cel zbadanie modeli rodziny propagowanych w przedwojennym „Przewodniku Katolickim. Tygodniku ilustrowanym dla rodzin katolickich” w połowie lat trzydziestych (próbę stanowiły „wszystkie materiały tyczące rodziny,
a w szczególności materiały zawarte w nowelach i opowiadaniach” z roczników
1935–1937 (Kłoskowska 1969, s. 429)) i porównanie ich z modelami rodziny proponowanymi w trzech typach tekstów drukowanych w „Przyjaciółce”
w latach pięćdziesiątych, a konkretnie w okresach 1950–1951 oraz 1956–1957
(tj. w opowiadaniach literackich, bardziej reportażowych nowelach z działu
„Radości i smutki” oraz listach – w sumie były to 303 utwory), przy czym
najbardziej interesowały ją zmiany rodzinnych wzorów w dwóch badanych
okresach dziejów „Przyjaciółki”.
Rzecz jasna zarejestrowała znaczące przemiany modelu, precyzyjnie
zmierzyła zakres zmian, po czym skonfrontowała wyniki analizy z wiedzą
o realnych przemianach społecznych. Rezultatem było skonstatowanie licznych medialnych zniekształceń rzeczywistości. Co dla literaturoznawcy najciekawsze, cechy propagowanego modelu różniły się nawet w ramach trzech
badanych gatunków.
A oto próbka wyników i stylu:
W drugim okresie [„Przyjaciółka” z lat 1956–1957 – W.K.] tylko 18 na 81 głównych
postaci nowel pochodzi ze środowiska robotniczego lub chłopskiego (w porównaniu
z 57,7% bohaterów nowel pierwszego okresu). Nowele znacznie częściej sięgają obecnie do środowiska inteligencji, a w szczególności wolnych zawodów. Najbardziej charakterystyczny jest jednak fakt, że w 34,5% przypadków kwestia zawodu bohaterek
i bohaterów w ogóle nie występuje (Kłoskowska 1969, s. 445).

I dalej:
Miłość występuje jako jedna z najwyższych wartości ludzkiego życia [...]. Na 42 nowele w 36 (85%) małżeństwo, rodzina i miłość pełnią rolę naczelnych wartości. Tylko
w 4 przypadkach przedstawione jest ich uzasadnione podporządkowanie innym wartościom, takim jak solidarność klasowa, obowiązki zawodowe i inne życiowe zainteresowania (Kłoskowska 1969, s. 445).

Oczywiście – dodam – na łamach „Przyjaciółki” z czasów stalinowskich
było odwrotnie.

15. Jak badać literaturę popularną? Kolejna odpowiedź

265

Socjolodzy nadal interesowali się w Polsce prasą, w tym kobiecą, a sama
„Przyjaciółka” jako przedmiot badań zrobiła prawdziwą karierę. Zofia Sokół
w szkicu o tym czasopiśmie (Sokół 2001) wymienia na pierwszych stronach
około 30 prac w całości lub w dużej mierze poświęconych „Przyjaciółce”
i prasie kobiecej. Prasoznawcy nie podjęli jednak metod Kłoskowskiej. Rok
później ukazała się odmienna propozycja: Ireny Tetelowskiej „Analiza i ocena treści dzienników” (1960). Jak pisze prof. Pisarek:
Kłoskowskiej chodziło o ujawnienie propagowanych (świadomie lub nieświadomie)
modeli społecznych. Tetelowskiej – o obiektywny opis „wytworu pracy dziennikarza, redaktora i drukarza”. W pierwszym wypadku zasadniczym przedmiotem badań
jest „głębsza treść” przekazów prasowych, w drugim – przynajmniej programowo –
„wszystko”, więc zarówno treść przekazu i jej struktura, jak też sposoby jej wyrażania
(Pisarek 1983a, s. 25).

Ten pomysł mógł znakomicie służyć badaniu i ocenie polityki redakcyjnej, więc ostatecznie, przynajmniej w wypadku prasy PRL – celom politologicznym. Polskie prasoznawstwo poszło tą drogą, już niewiele mającą wspólnego z literaturoznawstwem.
Ale literaturoznawcy też nie podjęli idei Kłoskowskiej, choć także na ogół
badali „głębsze treści” utworów literackich. Wtedy jednak w Polsce rozpoczął
się strukturalizm i uwaga badaczy tam się skierowała. Zapewne zdecydowała
też niejednokrotnie deklarowana niechęć literatów i humanistów do sporządzania precyzyjnych, statystycznych lub ilościowych wyliczeń. Nawet wtedy,
gdy robili coś bardzo podobnego do analizy zawartości i starczyłby krok, by
na koniec znaleźć dla niej literaturoznawcze zastosowanie.

Jak literaturoznawcy mogli byli przeprowadzać
Content Analysis, ale tego nie zrobili
Osobiście widzę możliwość zastosowania omawianej metody w badaniach
literatury masowej i filmu popularnego przede wszystkim przy następujących
przedsięwzięciach badawczych:
1) Analiza czasu i przestrzeni światów przedstawionych – zwłaszcza
tzw. tła wydarzeń fabularnych w rzeczywistościach swoistych dla grup
dzieł literackich i filmowych, a tym samym – literackich i filmowych
kierunków czy wątków tematycznych.
2) Analiza „zasiedlenia” światów przedstawionych różnego typu bohaterami.
3) Ukazywanie ewolucji sposobów konstruowania postaci literackich,
zwłaszcza głównych bohaterów utworów.
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4) Śledzenie ewolucji gatunkowej.
5) Badanie stylu i języka literackiego (zaznaczę, że językoznawcy prowadzący te badania, zwykle określane mianem „statystycznych badań
nad słownictwem tego a tego pisarza” od lat i z powodzeniem stosują
analizę zawartości, najczęściej o tym nie wiedząc – ich prace nie są
jednak w tej chwili obiektem mojego zainteresowania).
Jeśli o punkt pierwszy chodzi, niektóre prace wyraźnie szły w tym kierunku. Na przykład Józef Bachórz w wydanym w 1991 roku wstępie do wydania
„Lalki” Bolesława Prusa w Bibliotece Narodowej, w rozdziale „Psychologia”
zauważył opłakany stan zdrowia psychicznego bohaterów i pierwszego, i dalszych planów, czyli sporą liczbę motywów związanych z rozmaitymi chorobami umysłowymi, nerwicami itd., co uznał za cechę nieprzypadkową:
„Nerwy”, nerwice i patologie nie są w Lalce ujmowane jako przypadłości wynikłe
z typu psychicznego. Ani nie tłumaczą się – jak bywa w powieściach naturalistów
– dziedzicznością lub przyczynami organicznymi. Są przede wszystkim wyrazem
i konsekwencją czasu historycznego, kraju, kultury i społeczeństwa. Przyświeca Lalce
hipoteza – formułowana w okresie pozytywizmu wielokrotnie – że „wiek jest nerwowy” (Bachórz 1991, s. LIV).

Była to, trzeba przyznać, obserwacja nowa i pouczająca, np. Henryk Markiewicz w swoich studiach o „Lalce” (1974) prawie nie zwrócił na to uwagi.
Następnie Bachórz omówił stan zdrowia psychicznego kilku głównych i pobocznych bohaterów, podał charakterystyczne cytaty itd.
Sądzę, że nawet mu na myśl nie przeszło sporządzenie pełnego zestawienia
bohaterów „Lalki” z zaznaczeniem, do jakich klas społecznych i narodowości
należą i jaki jest ich stan zdrowia, ani obliczenie, jaki procent tekstu „Lalki”
jest poświęcony opisowi jakich chorobowych objawów i u kogo. A tak by
na pewno zrobił zajmujący się „Lalką” prasoznawca, mając nadzieję, że jeśli
porówna wyniki z analogicznymi, uzyskanymi na podstawie analizy tekstów
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Rodziny Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego, w światach których to
utworów – jak mniej lub bardziej wiadomo – ludzi chorych i niezdrowych jest
multum, to uzyska informacje o tym, jak u wielkich polskich pisarzy trzech
pokoleń zmieniał się (być może wprost nigdzie wprost niewypowiadany) pogląd na stan zdrowotny polskiego narodu. Zdrowie zaś było istotnym elementem oceny jego zdolności do samodzielnego bytu w latach szerzenia się darwinizmu społecznego, koncepcji rasowych, ideologii nacjonalistycznych itd.
Takie klasyczne polonistyczne zadanie można by było właśnie metodą analizy zawartości podjąć, co więcej – tylko dzięki tej metodzie dałoby się ustalić
precyzyjne odpowiedzi na to pytanie i zapewne liczne jemu podobne.
Ponieważ jednak nikt takich badań nie przeprowadził, polonistyka poprzestaje na okazjonalnych uwagach o problemie. Na przykład Stanisław Eile
pisał tylko o „chorobliwych zapędach erotycznych morfinisty i dekadenta”
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Różyca (Eile 1975, s. 128), zauważył więc niewiele, choć od chorych wręcz
się w powieści roiło. Irena Maciejewska natomiast we wstępie do wydania
„Ludzi bezdomnych” w BN pisała o „obserwacji lekarza” i „biologicznym widzeniu”, więc bardziej doceniła temat (Maciejewska 1987, s. CXXVII), choć
i tak – moim zdaniem – niewystarczająco.
Powyższy przykład daje już jednak pewne pojęcie, jakie przyniosłaby
rezultaty analiza niektórych aspektów świata przedstawionego różnorakich
dzieł za pomocą narzędzi prasoznawczych. Jak dotąd, zdarzają się jedynie
dość często badania na temat „obrazu kogoś/czegoś w literaturze/prasie/piśmiennictwie”.
Gwoli ilustracji, dokonałem zwięzłego wyboru tytułów z katalogu Biblioteki Jagiellońskiej. Jeśli przyjąć, że poniższe tytuły dzieł dają należyte pojęcie o zawartości i metodzie, można zauważyć, że zdarzają się ujęcia: literaturoznawcze („Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku”; „Obraz
bohatera w twórczości Mikołaja Gogola”; „Obraz mężczyzny w Jeżycjadzie
Małgorzaty Musierowicz”; „Obraz Stalina w stichach i prozie Mandelsztama”;
„Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej”; „Obraz życia szlachcianek
rosyjskich w literaturze”; „Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej”); prasoznawcze („Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach
1917–1939”; „Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism
emigracyjnych”; „Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym”; „Obraz
mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp”; „Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918–1939”;
„Obraz Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej według serwisu prasowego „AS” z 1981 r.”; „Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej
w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych”); dotyczące historii
nauki i piśmiennictwa („Obraz dworów zachodnioeuropejskich w polskiej
literaturze pamiętnikarskiej XVI i XVII wieku”; „Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936–1939 w piśmiennictwie polskim”; „Obraz konfliktów
między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii”; „Obraz
monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym”); a także dotyczące antropologii, teologii, filozofii („Obraz domu w kulturach słowiańskich”; „Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym”; „Obraz miłości
w tekstach Jana Pawła II”).
Co ciekawe, metodologia tego typu prac opiera się z reguły na analizie
przykładów uznanych przez badacza za szczególnie reprezentatywne. Innego
typu, o wiele bardziej szczegółowe, ujęcie charakterystyczne jest dla językoznawstwa (np. „Obraz kobiety w języku i literaturze; Obraz życia i kultury
mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym”).
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A jak prasoznawca mógłby badać literaturę
popularną
Spróbujmy wyobrazić sobie takie badania. Jednostką analizy mógłby być rozdział powieści, jednostką pomiaru – wystąpienie motywu. Aby jakoś zróżnicować siłę tego wystąpienia, moglibyśmy ją mierzyć np. w punktach, przyznając od jednego do trzech, w zależności od tego, na ilu stronach rozdziału
opisane byłyby bezpośrednie konsekwencje wystąpienia tegoż motywu czy
cechy. Nadal fantazjując, pomyślmy sobie, że oto próbą badawczą byłoby
300 polskich powieści kryminalnych: 100 wydanych w latach 1918–1939,
100 – w latach PRL, 100 – w latach III RP. Próbami porównawczymi – trzy
razy po 100 obyczajowych, polskich współczesnych powieści i podobna liczba wydanych w Polsce w tych trzech epokach zagranicznych powieści kryminalnych. Zatrudnilibyśmy 20 koderów, każdy miałby przeczytać 45 książek,
dla każdego rozdziału wypełniając stosowną ankietę, opartą na uprzednio
opracowanym kluczu kategoryzacyjnym, za pomocą którego można badać
różnorakie cechy i poglądy bohatera literackiego oraz jego sposób bycia.
Czego byśmy się dowiedzieli: przede wszystkim tego, czy autorzy kryminałów wzorowali się na rodzimych utworach obyczajowych (a może byłoby
na odwrót) czy też na kryminałach obcych, czy więc w ciągu 100 lat polski
kryminał „importował” swą tematykę, czy też raczej preferował rodzimość
albo po prostu sam coś kreował. Na dodatek – pod jakimi względami importował, a pod jakimi starał się być rodzimy lub oryginalny.
Dowiedzielibyśmy się także, jak zmieniały się poglądy na zbrodniarzy,
ich pochodzenie i pozycję społeczną, charakter – a jak wyglądały charaktery,
pochodzenie i pozycja społeczna tych dobrych. Zmiany musiałyby też nastąpić w rozumieniu wyznaczników pozycji społecznej, w rozumieniu dobrych
i złych cech charakteru, w sposobach przejawiania się tych cech itd., itp.
Na tym wyliczenie kończę, bo sądzę, że czytelnik sam sobie dalsze możliwości
dopowie, odpowiednio je rozpisze i na przykład wystąpi o grant na badania.
Życzę mu powodzenia.
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Nota edytorska

Pierwodruki prac zaprezentowanych w książce uprzednio ukazywały się
w poniżej wymienionych książkach i czasopismach:
1. Co to jest zin. „Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu”, nr 7,
29 VII 2001, s. 3–5 (Lublin).
2. Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”. W: Wacław Strykowski (red.). Media a edukacja (s. 381–
393). UAM w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2:
Poznań 1997.
3. Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych? W: Wacław
Strykowski (red.). II Międzynarodowa Konferencja Media a Edukacja (s. 287–301).
UAM w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2:
Poznań 1998. Inna wersja: „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2 s. 7–20.
4. Rola języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych.
W: Teresa Kostyrko, Tadeusz Zgółka (red.). Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji przedkongresowej Poznań 19–21 października 2000
(s. 215–228). Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wydawnictwo DTSK Silesia: Poznań–Wrocław 2000.
5. Humor językowy alternatywistów. W: Wojciech Kajtoch (red.). Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki), tom 4 (s. 335–346). Związek Literatów Polskich – Oddział w Krakowie: Kraków 1998.
6. O osobliwym posługiwaniu się słowem w czasopismach subkultur. W: Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski (red.). Relatywizm w języku i kulturze (s. 295–324).
Wydawnictwo UMCS: Lublin 2010 [współautor Krystyna Kajtoch].
7. Obok „bruLionu” – tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej. „Dykcja. Pismo
Literacko-Artystyczne” 1997, nr 7–8, s. 80–97.
8. Czasopisma dla młodzieży w latach dziewięćdziesiątych – wybrane problemy
kultury języka, stylu, perswazji. Tekst ten jest poszerzoną wersją artykułu: Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży. „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3–4, s. 79–102.
9. Fan i idol w „Bravo”. O pewnych wzorcach zachowań. W: Wacław Strykowski
(red.). III Międzynarodowa Konferencja Media a Edukacja (s. 145–156). UAM
w Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Wydawnictwo eMPi2: Poznań
2000.
10. „Płomyk” a czasopisma współczesne. [Projekt] studium z językowej analizy zawartości. „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 4, s. 116–133.
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11. Prasa studencka lat 80. XX w. – agonia czy przemiana. W: Edward Chudziński
(red.). Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje (s. 291–305). Fundacja
STU: Kraków 2011.
12. Uwagi o języku czasopism lokalnych. W: Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław Marek Kolasa (red.). Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska (s. 175–185). Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie: Kraków 2007 [współautor Krystyna Kajtoch].
13. W świecie tabloidowych nagłówków. „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4,
s. 25–41. Tekst obecny według poprawionego przedruku: W świecie tabloidowych
nagłówków. Ich retoryka oraz tworzony przez nie obraz rzeczywistości. „Oblicza
Komunikacji” 2011, tom 4. Tabloidy. Język, wartości, obraz świata (s. 119–138).
Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.). Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
14. Pisząc: miłość. W: Jacek Breczko, Paweł Bytniewski, Łukasz Marcińczak, Piotr
Skudrzyk (red.). Homo sentiens, człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (s. 99–113). Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013. Także: „Паланiстыка
Полонистика Polonistyka” 2012 (s. 89–106).
15. Jak badać literaturę popularną? Kolejna odpowiedź – to fragment publikacji:
Jakub Z. Lichański, Wojciech Kajtoch, Bogdan Trocha. Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje. Pracownia Literatury i Kultury Popularnej
oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski: Wrocław 2015.
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