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EMOCJE I ZMYS£Y TEKSTOWYCH
BOHATERÓW PRASY M£ODZIE¯OWEJ

Od kilku lat prowadzê badania oparte na za³o¿eniu, ¿e ustalaj¹c i po-
równuj¹c ze sob¹ frekwencje wyrazów pospolitych, u¿ytych w da-

nym, du¿ym korpusie tekstów – mo¿na zarysowaæ ogólne zarysy swoistego
dla tekstów tego korpusu obrazu rzeczywistoœci (pozbawionego nazw w³a-
snych, a tym samym geograficznych, historycznych, personalnych rea-
liów). D¹¿ê do odtworzenia i porównania z sob¹ pewnych, wpisanych
w grupy tekstów wizji, maj¹cych charakter konwencjonalny i wyznacza-
nych przez wszystkie wyrazy pospolite, zwykle w danym jêzyku obs³ugu-
j¹ce poszczególne aspekty tych wizji, a w interesuj¹cych grupach tekstów
u¿yte wiêcej ni¿ raz. Ka¿da z tych wizji wynika zatem z iloœci u¿yæ danych
leksemów, typowych kontekstów ich u¿ycia, typowych znaczeñ przez nie
przybieranych.

Poniewa¿ cz³owiek jest jednym z g³ównych elementów rzeczywistoœci
i to takim, przez pryzmat którego siê j¹ ca³¹ postrzega, to owe wizje zawsze
przynosz¹ jak¹œ informacjê o preferowanych (lub nie) w danej grupie tek-
stów cechach cz³owieka w ogóle, np. o jego ciele, myœleniu, emocjach
i wartoœciach. Poniewa¿ korpusy tekstów zaczerpn¹³em z okreœlonych grup
czasopism, tj. pism dla dziewcz¹t (np. Bravo Girl), pism dla nastoletnich
fanów muzyki rozrywkowej (np. Bravo, Popcorn), fanzinów metalowych,
to dla danej grupy ta obecna w odpowiednim korpusie wizja stanowi pewn¹
paletê mo¿liwoœci, wykorzystywanych przy konstruowaniu konkretnych
bohaterek/bohaterów, obecnych na ³amach.

Jak w poprzednich artyku³ach relacjonuj¹cych wspomniane badania1,
dla wygody opisu za³o¿ê, ¿e owe „palety mo¿liwoœci”, tj. modele cz³owie-
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1 By³y to nastêpuj¹ce moje publikacje: Cia³o medialne, Zeszyty Prasoznawcze 2004, nr 3-4, s. 59–86;
Subkultury m³odzie¿y w kontekœcie edukacji – przyk³ad metalowców, [w:] M. C z e r m i ñ s k a (red.):
Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o jêzyku – wiedza o kulturze – edukacja
(tom 1 i tom 2), Kraków 2006, t. 1, s. 596–617; Fizjologia w tekstach prasy m³odzie¿owej (cia³o medial-
ne II), [w:] P. N o w a k, R. T o k a r s k i (red.): Kreowanie œwiatów w jêzyku mediów, Lublin 2007,
s. 251–280; Edukacja w uœcisku globalizacji (obraz szko³y w tekstach wielkonak³adowych magazynów
m³odzie¿owych), Modelowe Nauczanie. Opolski Przegl¹d Edukacyjny. Kwartalnik Miejskiego Oœrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 2007, nr 2 (16), s. 12–33 (patrz tak¿e przypis 11). Tam te¿ podano
tytu³y i numery czasopism, z których zaczerpniêto materia³.



ka, rzeczywiœcie istniej¹ i nazwê je: Dziewczyn¹, Fanem, Metalowcem2.
Poniewa¿ przedtem omawia³em ju¿ budowê i funkcjonowanie cia³a medial-
nych bohaterów, preferowane przez nich sposoby myœlenia, ich uczestnic-
two w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym i szkolnym – obecnie zajmê siê funk-
cjonowaniem ich zmys³ów, sferami ich charakteru, emocji i woli.

1. Aparat poznawczy albo o zmys³ach medialnych bohaterów

Ukazanie ró¿nic miêdzy obrazem dzia³ania zmys³ów Dziewczyny, Fana,
Metalowca nie jest zadaniem skomplikowanym. Granice dzia³ania zmy-
s³ów wydaj¹ siê jasno okreœlone. Jedynym utrudnieniem jest fakt, ¿e jêzyk
ujmuje kwestiê zmys³owego postrzegania dwojako: z punktu widzenia
przedmiotu lub podmiotu.

Otó¿ pewne cechy (czerwony, g³oœny, s³odki, widoczny) postrzegane tyl-
ko zmys³owo przez obserwatora, albo zjawiska w ogóle nieistniej¹ce w sen-
sie obiektywnym (czerwieñ, s³odycz) – ukazane s¹ w jêzyku jako obiektyw-
nie istniej¹ce; inne z kolei fenomeny, bêd¹ce najwy¿ej zjawiskami –
traktowane s¹ w jêzyku jak podmioty zdolne do aktywnoœci (widok ukaza³
siê przed nami, huk siê rozleg³, œwiat³o b³ysnê³o, coœ œmierdzi). Obok tego
jednak akcentuje siê aktywnoœæ rzeczywiœcie postrzegaj¹cego podmiotu (ja
to widzê, s³yszê, w¹cham).

Powy¿sze skomplikowanie ma – moim zdaniem – charakter formalny.
Sygna³ dotycz¹cy koloru czy temperatury zawsze implikuje koniecznoœæ
zaanga¿owania odpowiedniego zmys³u przez podmiot. Jeœli coœ b³yszczy, to
znaczy, ¿e dostrzegliœmy b³ysk, jeœli coœ œmierdzi, to znaczy, ¿e wyw¹chaliœ-
my smród. Tak czy owak odpowiedni zmys³ zosta³ uruchomiony – nieinten-
cjonalnie lub intencjonalnie – co swoj¹ drog¹ zas³uguje na uwagê, bo nie
jest tym samym posiadanie rozwiniêtych zmys³ów i aktywne z nich korzy-
stanie.

Tak samo siê dzieje w wypadku wyrazów oznaczaj¹cych brak bodŸców:
cisza, ciemnoœæ itd. Aby ten brak stwierdziæ, tak¿e trzeba dany zmys³ uru-
chomiæ, ws³uchiwaæ siê czy wpatrywaæ.

Niestety, w naszych obserwacjach na temat intensywnoœci wykorzysty-
wania danego zmys³u przez wpisanych w teksty danej próby bohaterów
musi siê pojawiæ pewien margines b³êdu, zwi¹zany z utart¹ jêzykow¹ syne-
stezj¹ i w ogóle metafor¹. Wszak mo¿na poczuæ zapach, gor¹c i nienawiœæ
a widzi siê tak¿e problemy. Analiza zawartoœci, jak wiadomo, bada informa-
cje wyra¿one wprost i s³abo sobie radzi z kwesti¹ metaforyzacji. Uwa¿am
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2 A zatem w takiej konwencji opisu zamiast mówiæ np. o cechach postrzegania czasu charakterystycz-
nych (wa¿nych, dominuj¹cych) w œwietle frekwencji istotnych dla tego tematu s³owoform – liczonej dla
korpusu pism dla dziewcz¹t, pisze siê, ¿e w taki a nie inny sposób postrzega czas Dziewczyna. Zamiast
pisaæ, ¿e oto w korpusie fanzinów dla metalowców mo¿na zaobserwowaæ takie a nie inne prawid³owo-
œci, dotycz¹ce frekwencji somatyzmów, twierdzi siê, ¿e tak¹ a nie inn¹ wa¿noœæ posiadaj¹ okreœlone
czêœci cia³a Metalowca. Poniewa¿ Dziewczyna, Fan, Metalowiec to nazwy konstrukcji teoretycznych,
bêd¹ konsekwentnie pisane wielk¹ liter¹, dla odró¿nienia od wyrazów: fan, dziewczyna, metalowiec,
oznaczaj¹cych w³aœciwe sobie desygnaty.



jednak, ¿e nie stanowi to problemu, skoro badamy nie liczby bezwzglêdne,
a proporcje3, a ponadto nie realne pos³ugiwanie siê zmys³ami przedstawio-
ne w danych tekstach, lecz – jak wspomnia³em – „paletê mo¿liwoœci” czyli
raczej jêzykow¹ wyobraŸniê dotycz¹c¹ – w tym wypadku – zmys³ów.
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3 Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e – mimo odmiennoœci stylu – utartymi metaforami redakcje i autorzy
pos³uguj¹ siê ze zbli¿on¹ czêstotliwoœci¹. I wolno mieæ nadziejê, ¿e nie zostanie przekroczony margines
b³êdu dopuszczalny przy wszystkich badaniach iloœciowych.
4 Oczywiœcie nie brano pod uwagê przyimków i spójników. W obliczeniach, w wypadku korpusu pism
dla dziewcz¹t uwzglêdniono 7674 wyrazy u¿yte 137281 razy (1 proc. =1372,81 u¿yæ/s³owoform); z kor-
pusu muzycznych pism m³odzie¿owych uwzglêdniono 6982 wyrazy u¿yte 124736 razy {1 proc.
=1247,36 u¿yæ/s³owoform}, z korpusu fanzinów dla metalowców uwzglêdniono 5965 wyrazów u¿ytych
121114 razy <1 proc. =1211,14 u¿yæ/s³owoform>. Wszystkie 3 korpusy liczy³y po 250000 s³owoform.
Liczby odnosz¹ce siê do korpusów pism dla dziewcz¹t, pism dla fanów muzyki pop i fanzinów metalo-
wych zapisuje w nawiasach: () {} <>. Materia³ jêzykowy podajê w ca³oœci w wypadku pierwszej rubry-
ki. Potem podajê tylko przyk³ady, odsy³aj¹c czytelnika do obszernej publikacji, która uka¿e siê zapewne
pod koniec 2008 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Jagielloñskiego.
5 Oraz: b³ysn¹æ, b³yszczeæ, jasny, jaœniutki, latarka, lœnienie, mieniæ siê, nab³yszczaæ, naœwietlaæ siê,
odblaskowy, oœwietlenie [stan rzeczy], oœwietliæ, po³ysk, po³yskiwaæ, poœwiata, promienny, promieñ, re-
flektor, rozjaœniaæ, rozjaœniæ, œwieca, œwieciæ, œwieczka, œwiecznik, œwietlisty, zab³ysn¹æ. Jak widaæ –
i bêdzie tak dalej – wyrazy i wyra¿enia przytoczone w tekœcie s¹ zawsze nielicznymi reprezentantami
rzeczywiœcie branej pod uwagê grupy. Poniewa¿ chodzi o uchwycenie intensywnoœci przedstawiania
w tekstach fenomenów bêd¹cych trudno uchwytnymi zjawiskami lub nawet pojêciami, wyrazy wziête
pod uwagê zaliczaj¹ siê do okreœleñ czynnoœci, osób, rzeczy, pojêæ, czynnoœci i procesów realizuj¹cych
siê lub wyró¿nianych ze wzglêdu na te zjawiska lub pojêcia (formalnie s¹ rzeczownikami, przymiotni-
kami, przys³ówkami, czasownikami – rzadziej modulantami, wykrzyknieniami, frazeologizmami itd.).

Tabela 1: Frekwencja okreœleñ dotycz¹cych 5 zmys³ów w trzech korpusach (100
proc. = iloœæ s³owoform wszystkich wyrazów wystêpuj¹cych w danym korpusie przy-

najmniej trzykrotnie4)

Nazwa zmys³u lub
postrzeganego

zmys³owo zjawiska

£¹czna iloœæ u¿yæ i przyk³ady
leksemów

Dziew-
czyna Fan Metalo-

wiec

Œwiat³o (215) {88} <70> – np. blask,
b³ysk, œwiat³o, lœniæ5

(0,15%) {0,07%} <0,05%>

Brak œwiat³a (97) {64} <162> – np. cieñ,
ciemnoœæ, mrok, matowaæ

(0,07%) {0,05%} <0,13%>

Kolor (1116) {349} <206> – np. be¿,
barwa, biel, b³êkit, br¹z

(0,81%) {0,27%} <0,17%>

Widok oraz widocz-
noœæ

(522) {437} <323> – np. t³o, wi-
dok, wygl¹d, lustro

(0,38%) {0,35%} <0,26%>

Widzenie, patrzenie,
umo¿liwianie patrzenia

(954) {827} <696> – np. wejrze-
nie, wzrok, ogl¹daæ

(0,69%) {0,66%} <0,57%>

Zmys³ wzroku ³¹cznie (2904) {1765} <1457> (2,11%) {1,41%} <1,20%>

DŸwiêki i ich cechy (188) {358} <443> – np. g³oœny,
dŸwiêk, g³os

(0,13%) {0,28%} <0,36%>

Deficyt dŸwiêków (23) {26} <33> – np. cisza, ci-
cho, cichy, wyciszyæ

(0,02%) {0,02%} <0,03%>



Mo¿liwoœci, stopieñ rozwiniêcia poszczególnych zmys³ów u Dziewczyny,
Fana i Metalowca oraz intensywnoœæ korzystania z nich ilustruje tabela 1.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e dane dotycz¹ce zmys³u s³uchu obejmuj¹ tylko wy-
padki jego standardowego u¿ywania, czyli te niezwi¹zane ze s³uchaniem
muzyki.

Tabela œwiadczy, ¿e wszyscy nasi medialni bohaterowie s¹ wzrokowca-
mi. W najwiêkszym stopniu – Dziewczyna, w najmniejszym – Metalowiec.
W zasadzie jest pó³œlepy, a na dodatek jego wzrok dzia³a doœæ ideologicz-
nie. Bardzo interesuje go brak œwiat³a: ciemnoœæ, mrok (a one maj¹ walor
symboliczny, kojarz¹ siê ze z³em6). Jego wzrok rejestruje – jak œwiadczy
s³ownik – o wiele mniej kolorów ni¿ wzrok Dziewczyny; najczêœciej to, co
jest czarne. Za to przoduje w rozwoju s³uchu. Fan jest na drugim miejscu,
a Dziewczyna rejestruje najmniej dŸwieków.

Pozosta³e zmys³y s¹ o wiele mniej rozwiniête. U Dziewczyny jednak za-
znacza siê te¿ zmys³ dotyku. Wyczuwa ona nie tylko temperaturê, ale i fak-
turê rzeczy dotykanej, zw³aszcza to, co jest w dotyku mi³e, g³adkie i jedwa-
biste. Jeœli o smak i zapach chodzi, mo¿na mówiæ nieomal o kalectwie czy
niedorozwoju. Œwiat m³odzie¿owych pism komercyjnych praktycznie po-
zbawiony jest7 np. nieprzyjemnych zapachów; œmierdzi czy zaje¿d¿a tylko
w œwiecie Metalowca.
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Nazwa zmys³u lub
postrzeganego

zmys³owo zjawiska

£¹czna iloœæ u¿yæ i przyk³ady
leksemów

Dziew-
czyna Fan Metalo-

wiec

Odbieranie bodŸców
dŸwiêkowych

(142) {142} <270> – np.
s³uchacz, us³yszeæ, s³uch

(0,10%) {0,11%} <0,22%>

Zmys³ s³uchu ³¹cznie (353) {526} <746> (0,25%) {0,42%} <0,61%>

Temperatura i jej wy-
czuwanie

(224) {59} <31> – np. upa³,
ciep³y, mróz, zimno, letni

(0,17%) {0,05%} <0,03%>

Inny dotyk wyczuwany
lub wyczuwaj¹cy

(160) {13} <20> – np. ostry,
g³adkoœæ, szorstki, miêkki

(0,18%) {0,03%} <0,02%>

Zmys³ dotyku ³¹cznie (481) {100} <69> (0,35%) {0,08%} <0,05%>

Smak (92) {50} <36> – np. s³ony, pysz-
ny, s³odki, smakowaæ

(0,07%) {0,04%} <0,03%>

Zapach (103) {27} <62> – np. woñ,
smród, zapach, w¹chaæ

(0,07%) {0,02%} <0,05%>

Tabela 1 cd.

6 O ideologii tej subkultury pisa³em niejednokrotnie. Patrz moje prace: M³odzie¿ edukuje siê sama albo
o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”, [w:] W. S t r y k o w s k i (red.): Me-
dia a edukacja, Poznañ 1997, s. 381–393; Rola jêzyka w kszta³towaniu poczucia to¿samoœci subkultur
m³odzie¿owych, [w:] T. K o s t y r k o, T. Z g ó ³ k a (red.): Kultura wobec krêgów to¿samoœci, Poznañ
2000, s. 215–228; Œwiat prasy alternatywnej w zwierciadle jej s³ownictwa, Kraków 1999.
7 To znaczy, ¿e okreœlenia nieprzyjemnych zapachów nie wchodz¹ w sk³ad dobrze utrwalonej konwen-



2. Ogólny obraz psychiki

Cz³owiek wedle wiedzy potocznej zmys³y ma, ale siê z nich nie sk³ada.
Sk³ada siê z cia³a i psychiki, w tej drugiej zaœ wyró¿niæ nale¿y charakter
(osobowoœæ), rozum i wolê. To s¹ czêœci wglêdnie sta³e. Ponadto mo¿emy
mówiæ o osobowoœci w dzia³aniu, wyra¿aj¹cej siê w uczynkach i zdolnoœci
odczuwania emocji. Cz³owiek wiêc mo¿e byæ np. cholerykiem (osobo-
woœæ), g³upawym (rozum), upartym (wola), niezgu³¹ (uczynki), a przy tym
bardzo kochliwym (wra¿liwoœæ emocjonalna). Mo¿e byæ te¿ egoistycznym,
flegmatycznym mêdrcem o chwiejnym charakterze, zwykle jednak praco-
witym i rozs¹dnym. Czêœci sk³adowe nie musz¹ do siebie logicznie paso-
waæ, gdy¿ tzw. „zdrowy rozs¹dek” bywa niespójny8.

Uchwycenie propagowanego czy te¿ panuj¹cego w danej grupie czaso-
pism modelu postêpowania za pomoc¹ naszej metody nie mia³oby sensu, bo
ludzkie postêpowanie opisywane jest zbyt czêsto leksemami o szerokim za-
kresie i ogólnikowej treœci (typu robiæ lub sprawa), w zale¿noœci od kon-
tekstu mog¹cymi oznaczaæ rzeczy najzupe³niej ró¿ne, a ponadto nale¿a³oby
uwzglêdniæ chyba nieomal wszystkie czasowniki, znajduj¹ce siê w kontek-
stach mówi¹cych o ludziach. W wypadku tak postawionego zadania o wiele
lepsze rezultaty da³oby wiêc np. przeprowadzenie szeregu poœrednich cha-
rakterystyk bohaterów wystêpuj¹cych w tekstach9.

Jest natomiast mo¿liwy opis iloœciowo dominuj¹cego w próbach s³ow-
nictwa, które nazywa grupy wra¿eñ emocjonalnych (œwiadcz¹cych wszak
o zak³adanej w tekstach wra¿liwoœci). Potoczna terminologia z dziedziny
psychologii i wiedzy o intelekcie jest w polszczyŸnie dobrze rozwiniêta,
a wiêc w korpusach licznie reprezentowana.

Mo¿emy wiêc scharakteryzowaæ psychikê Dziewczyny, Fana i Metalowca
jako po³¹czenie emocji, charakteru, woli i myœli, na wstêpie wskazuj¹c na
ró¿nice w proporcjach miêdzy tymi elementami. Pozostaj¹c w krêgu trzech
korpusów wyrazów wystêpuj¹cych przynajmniej trzykrotnie, scharakteryzo-
wanych w przypisie 4, mo¿emy wskazaæ na proporcje miêdzy iloœci¹ u¿yæ
wyrazów obs³uguj¹cych poszczególne zakresy ¿ycia psychicznego.

Otó¿ w przypadku wyrazów obs³uguj¹cych sferê emocji (np. bezbolesny,
b³ogi, czuæ siê, doznaæ, emocja, frajda, g³odny, humor, mi³oœæ, najprzyjem-
niejszy, namiêtnoœæ, nastrój, odczuæ, œmiech, p³acz, przyjemnoœæ) mamy do
czynienia z (4594) {3353} <2243> u¿yciami stanowi¹cymi (3,34 proc.)
{2,68 proc.} <1,85 proc. > wszystkich u¿yæ wyrazów wystêpuj¹cych przy-
najmniej trzykrotnie10; w wypadku wyrazów obs³uguj¹cych sferê wglêdnie
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cji, wyznaczonej przez leksemy powtórzone przynajmniej trzykrotnie. Pojedyncze u¿ycia okreœleñ za-
pachów negatywnych mog¹ siê przydarzyæ.
8 Por. T. H o ³ ó w k a: Myœlenie potoczne. Heterogenicznoœæ zdrowego rozs¹dku, Warszawa 1986.
9 Oznacza³oby to przeprowadzenie takiej analizy zawartoœci, gdzie jednostkami analizy byliby bohate-
rowie, a sumowaniu podlega³oby wyst¹pienie w dzia³aniu okreœlonych cech charakteru. Taka analiza
zawartoœci nie mia³aby ju¿ cech analizy jêzykowej.
10 A wiêc w wypadku pism dla dziewcz¹t (Dziewczyna) 100 proc. = 137281 u¿yæ/s³owoform; w wy-
padku korpusu muzycznych pism m³odzie¿owych {Fan} 100 proc. = 124736 u¿yæ/s³owoform; korpusu
fanzinów dla metalowców <Metalowiec> 100 proc. = 121114 u¿yæ/s³owoform. Patrz przypis 4.



sta³ych lub niesta³ych cech osobowoœci i ich przejawiania siê (np. charak-
ter, do cholery!, duch [si³y duchowe], dumny, ego, groza, horror, kreatura,
kreatywnoœæ, odpowiedzialnoœæ, odwa¿yæ siê, optymistycznie, pozer, prze-
bojowy, przedsiêbiorczy, przyzwyczaiæ siê, psychol, romantyk, twardziel,
zawieœæ siê) mamy do czynienia z (2809) {2179} <2415> u¿yciami stano-
wi¹cymi (2,04 proc.) {1,74 proc.} <1,99 proc. > wszystkich u¿yæ wyrazów
tu uwzglêdnianych. Sferê woli obs³uguje (9204) {7463} <8188> u¿yæ ta-
kich wyrazów, jak: chcê, dobry, domagaæ siê, groŸba, muszê, obowi¹zek,
pozwalaæ, uparty, wolnoœæ, za wszelk¹ cenê, zgadzaæ siê, z³y itd., stano-
wi¹cych (6,70 proc.) {5,98 proc.} <6,76 proc. >, a sferê rozumu (tj. inteli-
gencji, erudycji i wymowy), z regu³y reprezentowan¹ przez u¿ycia wyra-
zów typu: g³upiec, mówiæ, myœleæ, prawda, s¹dziæ, uczyæ siê, zak³adaæ itd. –
(9508) {9159} <11207> u¿yæ stanowi¹cych (6,92 proc.) {7,34 proc.} <9,25
proc. >.

W sumie zatem proporcje miêdzy sferami emocji, charakteru, woli oraz
myœli, mierzone iloœci¹ u¿yæ wyrazów do tych sfer siê odnosz¹cych,
u Dziewczyny wynosz¹ jak (3,34 proc.) do (2,04 proc.) do (6,70 proc.) do
(6,92 proc.), u Fana – jak {2,68 proc.} do {1,74 proc.} do {5,98 proc.} do
{7,34 proc.}, u Metalowca – jak <1,85 proc. > do <1,99 proc. > do <6,76
proc. > do <9,25 proc. >.

Gigantem rozumu11 zdaje siê byæ tylko Metalowiec. Wszystkie „teksto-
we osobowoœci” sk³adaj¹ siê g³ównie z woli i emocji. Rzuca siê w oczy
s³aba intensywnoœæ przywo³ywania ich cech charakteru, co oznacza, ¿e re-
dakcje – zw³aszcza pism komercyjnych – nie pragn¹ budowaæ na swoich
³amach jakichœ przemyœlanych wzorców osobowoœciowych, wychowywaæ
(rozum jest uniwersalny, mo¿e go jedynie byæ wiêcej lub mniej; przejawy
woli i emocji zale¿¹ od okolicznoœci; tylko charakter jest u cz³owieka bar-
dziej stabilny i mo¿na go kszta³towaæ).

Natomiast jeœliby uwzglêdniaæ proporcje emocji, charakteru, woli i my-
œli u ka¿dego z bohaterów z osobna, w przypadku Dziewczyny by³yby jak
18 proc. do 11 proc. do 35 proc. do 36 proc. jej duchowego wnêtrza,
w przypadku Fana jak 15 proc. do 10 proc. do 34 proc. do 41 proc., a Meta-
lowca – jak 9 proc. do 10 proc. do 34 proc. do 47 proc.12 Dziewczyna jest
wiêc najbardziej rozemocjonowana a najg³upsza, Metalowiec zimny
i w miarê inteligentny, charaktery ca³a trójka ma podobnie s³abe, a wolê –
rozdêt¹.
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11 Problemy zwi¹zane ze s³ownictwem obs³uguj¹cym sferê rozumu omówi³em w artykule: S³ownictwo
a analiza zawartoœci prasy, [w:] J. F r a s (red.): Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Pra-
wo – jêzyk – tekst, Toruñ 2007, s. 104–119.
12 W tym wypadku 100 proc. to suma frekwencji s³ownictwa dotycz¹cego emocji, charakteru, woli
i myœli = (26115) lub {22154} lub <24053> u¿yæ.



3. O emocjach i charakterach

S³ownictwo dotycz¹ce emocji dzielê na 4 podgrupy:
1) Podgrupê ogólnych okreœleñ sfery emocjonalnej, która w próbie

z korpusu prasy dla dziewcz¹t anga¿uje (19 proc.) u¿yæ leksemów obs³ugu-
j¹cych sferê emocji13 (dla prasy fanowskiej – {16 proc.}, metalowej – <14
proc. >), takich leksemów, jak np.: czuæ, doznanie, emocjonalny, nastawie-
nie [psychiczne], odczucie, ogarn¹æ [psychicznie], poczucie, poczuæ siê, ru-
szaæ [ekscytowaæ, interesowaæ], uczucie, wra¿enie, wra¿liwy;

2) Podgrupê okreœleñ fizycznego wyrazu uczuæ (np. mimika, mina [wy-
raz twarzy], p³akaæ, rozrzewnienie, szlochaæ, œmiaæ siê, œmieszyæ, œmiesz-
nie, uœmiech, uœmieszek, uœmiechn¹æ siê, wyp³akaæ siê) odpowiednio anga-
¿uj¹c¹ (6 proc.), {5 proc.}, <4 proc. > u¿yæ;

3) Podgrupê wyrazów (np. apetyt, bolesnoœæ, dokuczaæ [wywo³ywaæ
przykroœæ], dra¿niæ, doskwieraæ, g³ód, koiæ, ³akomczuch, podra¿nienie, pie-
czenie [odczucie], swêdzenie, ukojenie) oznaczajacych wra¿enia bardziej
cielesne – anga¿uj¹c¹ (2 proc.), {1 proc.} i – w korpusie metalowców mniej
ni¿ jeden procent;

4) Bogat¹ podgrupê wyrazów i wyra¿eñ obs³ugujacych sferê wra¿eñ
psychofizycznych (delektowaæ siê, denerwowaæ siê, fascynowaæ, frustra-
cja, humory, irytowaæ, kochanek, melancholia, oburzyæ, przykry, rozkoszo-
waæ siê, rozpacz, stresowaæ, szlag trafia, uci¹¿liwy, upodobaæ sobie, uwiel-
biaæ, uwodziciel, zachwycaæ siê itd.) – anga¿uj¹c¹ (73 proc.), {78 proc.},
<82 proc. >.

Podgrupa pierwsza gromadzi terminologiê (np. emocja, nastrój, poczuæ),
bez której omawianie sfery emocjonalnej w ogóle nie by³oby mo¿liwe, dru-
ga informuje g³ównie o tym, czy bohaterowie czêœciej siê œmiej¹ czy
p³acz¹. (Dziewczyna np. za pomoc¹ leksemów nale¿¹cych do tej podkate-
gorii sygnalizowa³a dobry humor czterokrotnie czêœciej ni¿ z³y i trzykrotnie
czêœciej ni¿ Metalowiec). Trzecia podgrupa traktuje o dyskomfortach w ro-
dzaju g³odu czy swêdzenia i ma minimalne znaczenie. Czwarta okaza³a siê
najciekawsza, traktuj¹c o szerokim spektrum emocji – od rozkoszy i bólu
przez mi³oœæ i nienawiœæ, a¿ po radoœæ i smutek. Dla ka¿dej z prób mo¿na
wiêc sporz¹dziæ ranking wskazuj¹cy na wa¿noœæ owych emocji, z rozbi-
ciem na ich pozytywne i negatywne odmiany.

Ranking taki przedstawia tabela 2, wskazuj¹ca frekwencjê 6 zbiorów
leksemów bêd¹cych nazwami emocji, ich nosicieli i stanów ulegania emo-
cjom (podgrupa 4). Zbiory owe rozbito dodatkowo na te traktuj¹ce o emo-
cjonalnoœci pozytywnej i te – o negatywnej (co zaznaczono znakami „+”
i „–”).
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13 Poniewa¿ wci¹¿ mamy do czynienia z próbami niejednakowymi iloœciowo (iloœci u¿yæ leksemów
obs³uguj¹cych sferê emocji z natury rzeczy musz¹ byæ w korpusach ró¿ne), wszelkie informacje o fre-
kwencji leksemów podawane s¹ w procentach próby. W tym wypadku 100 proc. stanowi¹ u¿ycia
wszystkich wyrazów powtarzajacych siê przynajmniej trzykrotnie i obs³uguj¹cych sferê emocji – w su-
mie (4594) {3353} <2243> s³owoform.



Tabela wskazuje na parê prawid³owoœci. Dziewczyna najczêœciej [P.I]
ulega emocjom i namiêtnoœciom mi³osnym. Fan i Metalowiec maj¹ po pro-
stu swoje sympatie i antypatie. Przy tym Metalowiec generalnie jest naj-
mniej rozemocjonowany i mi³oœci nie ceni. Relatywnie najbardziej jest on
zdolny do prze¿ywania uczuæ negatywnych, a Dziewczyna – najmniej
[„Razem emocji”]. Wszyscy bohaterowie doœæ czêsto siê smuc¹ [„Radoœci
i smutki”]. Nienawiœæ i z³oœæ docenia tylko Metalowiec. Czêœciej od niego
z³oœci siê co prawda Dziewczyna, ale ona czêsto siê te¿ uspokaja, a on – nie
[„Zdenerwowanie i uspokojenie”].

Po drugie, w œwiatach Dziewczyny, Fana i Metalowca emocje najbar-
dziej cenione (czyli – wedle za³o¿eñ tego artyku³u – najczêœciej przy-
wo³ywane) rzadko znajduj¹ swoje przeciwieñstwo. Jednak w przypadku
dalszych miejsc w rankingu zainteresowania – pojawiaj¹ siê ró¿nice miê-
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Tabela 2. Frekwencja wskazañ na wra¿enia psychofizyczne14

P.
Dziewczyna

100% próby =
137281 u¿yæ

% ca³ej próby
leksemów
u¿ytych

przynajmniej trzy
razy

Fan
100% próby =
124736 u¿yæ

% ca³ej próby
leksemów
u¿ytych

przynajmniej trzy
razy

Metalowiec
100% próby =
121114 u¿yæ

% ca³ej próby
leksemów
u¿ytych

przynajmniej trzy
razy

I Odczuwanie
mi³oœci lub jej
przeciwieñ-
stwa

0,65%
a w
tym
�

+ 0,64% Sympatia lub
antypatia

0,64%
a w
tym
�

+ 0,63% Sympatia lub
antypatia

0,62%
a w
tym
�

+ 0,61%

– 0,01% – 0,01% – 0,01%

II Sympatia lub
antypatia

0,64%
a w
tym
�

+ 0,61% Odczuwanie
mi³oœci lub jej
przeciwieñ-
stwa

0,50%
a w
tym
�

+ 0,48% Przyjemnoœæ
i rozkosz,
dyskomfort
i ból (fizycz-
ne)

0,22%
a w
tym
�

+ 0,14%

– 0,03% – 0,02% – 0,08%

III Radoœci
i smutki

0,35%
a w
tym
�

+ 0,16% Radoœci
i smutki

0,31%
a w
tym
�

+ 0,14% Odczuwanie
mi³oœci lub jej
przeciwieñ-
stwa

0,18%
a w
tym
�

+ 0,10%

– 0,19% – 0,17% – 0,08%

IV Przyjemnoœæ
i rozkosz,
dyskomfort
i ból (fizycz-
ne)

0,35%
a w
tym
�

+ 0,18% Przyjemnoœæ
i rozkosz,
dyskomfort
i ból (fizycz-
ne)

0,23%
a w
tym
�

+ 0,13% Radoœci
i smutki

0,18%
a w
tym
�

+ 0,09%

– 0,17% – 0,10% – 0,09%

V Zdenerwowa-
nie i uspoko-
jenie

0,29%
a w
tym
�

+ 0,14% Ekscytacja lub
nuda

0,20%
a w
tym
�

+ 0,17% Ekscytacja lub
nuda

0,16%
a w
tym
�

+ 0,10%

– 0,15% – 0,03% – 0,06%

VI Ekscytacja lub
nuda

0,12%
a w
tym
�

+ 0,07% Zdenerwowa-
nie i uspoko-
jenie

0,18%
a w
tym
�

+ 0,09% Zdenerwowa-
nie i uspoko-
jenie

0,12%
a w
tym
�

+ 0,04%

– 0,05% – 0,09% – 0,09%

Razem emocji 2,44%
a w
tym
�

+ 1,84% Razem emocji 2,11%
a w
tym
�

+ 1,69% Razem emocji 1,50%
a w
tym
�

+ 1,09%

– 0,60% – 0,42% – 0,41%

14 „P.” oznacza pozycjê w rankingu, znaki „+” i „-” wskazuj¹, ¿e chodzi o frekwencjê s³ów ozna-
czaj¹cych wartoœci lub antywartoœci.



dzy korpusami. Fan i Dziewczyna dalej trzymaj¹ siê obyczaju utrzymywa-
nia znacznej przewagi emocji pozytywnych nad negatywnymi, a Metalo-
wiec ju¿ nie przestrzega tej zasady.

Trzecia prawid³owoœæ pokazuje, ¿e w wypadku Metalowca istnieje
znaczny dystans miêdzy emocj¹ najbardziej przez niego cenion¹, a pozo-
sta³ymi. Czêsto po prostu daje on wyraz swoim sympatiom, a potem d³ugo,
d³ugo nic...; natomiast Fan i Dziewczyna paru grupom emocji ulegaj¹ ze
zbli¿on¹ czêstotliwoœci¹.

*

W przeciwieñstwie do chwilowych emocji, cechy osobowoœci maj¹ cha-
rakter bardziej lub mniej sta³y. S³ownictwo obs³uguj¹ce tê tematykê posta-
nowi³em podzieliæ na 8 grup.

Pierwsze trzy zgromadzi³y leksemy o treœci zwi¹zanej z cnotami spo-
³ecznymi (zw³aszcza polegaj¹cymi na przestrzeganiu zasad obowi¹zu-
j¹cych w grupie) lub z przejawianiem braku tych¿e cnót. I tak:

Grupa 1. zawiera [A] leksemy wskazuj¹ce na zdolnoœæ do nawi¹zania
przyjaŸni (np.: przyjaciel, przyjacielski, przyjaŸniæ siê, przyjaŸñ, trzymaæ
siê razem, zaufanie, ¿yczliwie, ¿yczliwoœæ) lub [B] brak tej¿e zdolnoœci (np.
zazdroœæ, zazdroœciæ, z³oœliwy).

Grupa 2. gromadzi leksemy wskazuj¹ce [A] na zdolnoœæ do empatii,
czyli umiejêtnoœæ wczuwania siê w prze¿ycia innego cz³owieka (np.: czu-
³oœæ, czu³y, delikatnie, dobroæ, litoœæ, serdecznoœæ, troska, wspó³czucie, wy-
czucie, wyrozumia³oœæ, wzruszenie, ¿al) lub [B] brak tej¿e (egoista, bezli-
toœnie, bezpardonowy, bezwzglêdny, brutalnie, niemi³osiernie, okrutny,
politowanie).

Grupa 3. – to leksemy obs³ugujace sferê moralnoœci [A] (np.: bezintere-
sowny, charytatywny, cnota, dobro, dobrodziejstwo, dyskrecja, honor, lojal-
noœæ, ³aska, moralnoœæ, skromnoœæ, szczeroœæ, uczciwoœæ, wdziêcznoœæ,
wiernoœæ) lub jej braku [B] (np.: drañ, dupek, intryga, kreatura, krzywda,
nielojalnoœæ, pozer, skurwiel, szelma, wina).

Kolejnych piêæ zawiera³o s³ownictwo dotycz¹ce psychicznych zjawisk
i cech indywidualnych, zaœ w tym:

Grupa 4. obs³ugiwa³a sferê odwagi [A] (np.: bohaterka, odwaga, dzielny,
odwa¿yæ siê, oœmieliæ siê, œmia³y) lub jej braku [B] (np.: baæ siê, koszmar,
lêk, niespokojny, obawiaæ siê, odstraszaæ, przera¿enie, strach, trema,
straszny, traumatyczny, zgroza).

Grupa 5. gromadzi³a leksemy, których u¿ywanie pozwala opisaæ lub
œwiadczy o pozytywnym [A] (np.: chwaliæ siê, duma, nadzieja, optymizm,
pewnoœæ siebie, pogodny, weso³o) lub negatywnym [B] (np.: beznadzieja,
dekadencki, narzekaæ, niezadowolony, nostalgiczny, pesymizm, rozczarowa-
nie, zawieœæ siê, zniechêcenie, zw¹tpienie) nastawieniu do ¿ycia.

Grupê 6. stanowi³o [A] s³ownictwo œwiadcz¹ce o mo¿liwoœci zachowañ
spontanicznych (w tej funkcji wyst¹pi³a leksyka na ogó³ okreœlaj¹ca choro-
by psychiczne – np.: jebniêty, ob³êd, obsesja, opêtany, pierdolec, psychol,
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szalony, œwir, wariat, zwariowany). W³¹czy³em do niej tak¿e podgrupê lek-
semów umo¿liwiajacych bezpoœrednie zaprezentowanie uczuæ [B], która
gromadzi³a gesty s³owne typu: ach!, do cholery!, ej!, fuj!, oj!, o rany!15.

Do grupy 7 zaliczy³em s³owa okreœlaj¹ce to, co w psychice ma charakter
raczej indywidualny, wiêc okreœlenia rozmaitych komponentów osobowo-
œci (np. instynkt, gust, nawyk, œwiadomoœæ), jak równie¿ s³owa denotuj¹ce
pojêcia odnoszone do zjawisk konstytuuj¹cych sta³y styl zachowania i myœ-
lenia (charakter w sensie wê¿szym) – styl [A] bardziej ceniony (np. ambi-
cja, aspiracje, bezkompromisowy, cierpliwy, czujny, fantazja, inwencja,
konsekwencja, kreatywnoœæ, ostro¿noœæ, romantyzm [uczuciowy], stanow-
czoœæ, spontanicznoœæ, umiar, wyobraŸnia, wytrwa³oœæ) lub mniej [B] (np.
beztroski, dawaæ dupy, drêtwy, kapryœny, lekkomyœlny, naiwnoœæ, nieodpo-
wiedzialny, nieœmia³oœæ, pochopny, wybredny, wychylaæ siê [zachowa-
niem]).

Na grupê 8. z³o¿y³y siê leksemy tworz¹ce system potocznej terminologii
psychologicznej okreœlaj¹cej [A] zjawiska psychiki sta³e lub mniej ulotne
ni¿ wra¿enia i emocje (np. motywacja, osobowoœæ, podœwiadomoœæ, posta-
wa, psychika) lub te¿ [B] niekonieczne komponenty osobowoœci (np. obie-
cuj¹cy, przywi¹zaæ siê, przyzwyczaiæ siê, sentyment, talent, uzdolniony).
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15 Nie widzia³em mo¿liwoœci w³¹czenia tej grupy do okreœleñ emocji, bo przecie¿ te s³owa czy wyra¿e-
nia nic nie nazywaj¹. S¹ tak bardzo konwencjonalne, ¿e nie by³oby wiadomo, jaki typ emocji mia³yby
okreœlaæ. U¿ywanie ich jednak nale¿y – jak s¹dzê – potraktowaæ jako konwencjonalne sugerowanie
spontanicznoœci wypowiadaj¹cego siê, sygna³ z jego strony, ¿e zwyk³ dowodziæ czynem w³asnej sponta-
nicznoœci. Frekwencjê tego typu jednostek leksykalnych zdecydowa³em zatem wliczaæ do frekwencji
dotycz¹cej zagadnieñ osobowoœci.
16 Liczby oznaczone proc. kp (tzn. procent korpusu) wskazuj¹ na procentow¹ frekwencjê u¿yæ lekse-
mów zaliczonych do danej grupy/podgrupy, mierzon¹ w stosunku do iloœci wszystkich, powtarzaj¹cych
siê przynajmniej trzykrotnie s³owoform danego korpusu (tj. prasy dziewczêcej, prasy dla fanów muzyki
pop itd.), a wiêc 100 proc. = (137281) lub {124736} lub <121114 > u¿yæ/s³owoform [patrz przypis 10].
Natomiast proc. ch.D, proc. ch.F, proc. ch.M (tj. procent charakteru Dziewczyny, procent charakteru Fa-
na, procent charakteru Metalowca) maj¹ charakter wzglêdny. To procenty z sumy u¿yæ wyrazów zali-
czonych do 8 grup. Tak wiêc w tym wypadku 100 proc. chD = (2,04 proc. kp) = (2809 u¿yæ); 100 proc.
chF = {1,74 proc. kp} = {2179 u¿yæ}; 100 proc. chM = <1,99 proc. kp> = <2415 u¿yæ>.

Tabela 3. Frekwencja okreœleñ tworz¹cych grupy wskazañ na 8 sk³adowych charakteru16

G
ru

pa

Kategoria i podkategorie

Dziewczyna Fan Metalowiec

% kp
100% =
(137281)

% ch.D
100% =
(2809)

% kp
100% =

{124736}

%ch.F
100% =
{2179}

% kp
100% =
<121114

>

%chM
100% =
<2415>

1. Zdolnoœæ do nawi¹zania przyjaŸni (0,41%) 21% {0,25%} 15% <0,06%> 3%

A To, co zwi¹zane z przyjaŸni¹ (0,35%) – {0,22%} – <0,04%> –

B To, co dowodzi nieprzyjaŸni (0,06%) – {0,03%} – <0,02%> –

2. Empatia (0,21%) 10% {0,18%} 10% <0,19%> 10%

A Wysoka empatia (0,20%) – {0,15%} – <0,08%> –
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G

ru
pa

Kategoria i podkategorie

Dziewczyna Fan Metalowiec

% kp
100% =
(137281)

% ch.D
100% =
(2809)

% kp
100% =

{124736}

%ch.F
100% =
{2179}

% kp
100% =
<121114

>

%chM
100% =
<2415>

B Brak empatii (0,01%) – {0,03%} – <0,11%> –

3. Stan moralnoœci (0,26%) 13% {0,23%} 13% <0,35%> 18%

A Wysoka moralnoœæ i jej praktyko-
wanie

(0,16%) – {0,15%} – <0,17%> –

B Niska moralnoœæ i jej praktykowa-
nie

(0,10%) – {0,08%} – <0,18%> –

4. Odwaga lub jej brak (0,29%) 14% {0,28%} 17% <0,18%> 9%

A Odwaga (0,05%) – {0,06%} – <0,05%> –

B Strach i tchórzostwo (0,24%) {0,22%} <0,13%>

5. Pozytywne lub negatywne nasta-
wienie do ¿ycia

(0,17%) 8% {0,17%} 10% <0,18%> 9%

A Pozytywne sposoby myœlenia
zwi¹zane z nastawieniem do ¿ycia
i siebie samego

(0,12%) – {0,13%} – <0,13%> –

B Negatywne sposoby myœlenia
zwi¹zane z nastawieniem do ¿ycia
i siebie samego

(0,05%) – {0,04%} – <0,05%> –

6. Zdolnoœæ do spontanicznoœci (0,13%) 6% {0,21%} 12% <0,66%> 32%

A Choroby umys³owe17 (0,10%) – {0,16%} – <0,10%> –

B Bezpoœrednie zaprezentowanie
uczuæ

(0,03%) – {0,05%} – <0,56%> –

7. Sta³y styl zachowania i myœlenia
(charakter w sensie wê¿szym)

(0,34%) 18% {0,24%} 14% <0,20%> 10%

A Dobrze oceniany styl myœlenia
i dzia³ania (charakter w sensie wê-
¿szym)

(0,27%) – {0,20%} – <0,17%> –

B ¯le oceniany styl myœlenia
i dzia³ania (charakter w sensie wê-
¿szym)

(0,07%) – {0,04%} – <0,03%> –

8. Terminologia – okreœlenia zjawisk
psychiki sta³ych lub mniej ulot-
nych ni¿ wra¿enia i emocje

(0,21%) 10% {0,16%} 9% <0,17%> 9%

A Czêœci sk³adowe osobowoœci i ce-
chy z nimi zwi¹zane

(0,13%) – {0,09%} – <0,10%> –

B Niekonieczne komponenty osobo-
woœci

(0,08%) – {0,07%} – <0,07%> –

17 Tu zwykle oznaczaj¹ nadmiern¹, stosunkowo sta³¹ intensywnoœæ prze¿yæ psychicznych lub sk³on-
noœæ do niej.



Iloœciowe proporcje miêdzy powy¿szymi grupami wyrazów, wyzna-
czaj¹ce pewien obraz procesów psychicznych, przedstawia tabela 3. Dziêki
podwójnemu sposobowi iloœciowego zestawiania mo¿na doœæ precyzyjnie
porównaæ zarówno wa¿noœæ owych kategorii w ramach charakteru Dziew-
czyny, Fana, Metalowca (proc. ch., tj. proc. charakteru), jak i porównywaæ
je wzajemnie – tj. ustalaæ iloœciowe ró¿nice pomiêdzy wa¿noœci¹ tych¿e ka-
tegorii w swoich korpusach (proc. kp., czyli proc. korpusu).

A wiêc dla Dziewczyny jest najwa¿niejsze, jak¹ jest przyjació³k¹ [grupa
1 tabeli 3], jaki jest styl jej codziennych zachowañ [grupa 7 tabeli 3], na ile
jest odwa¿na [grupa 4...] i moralna [grupa 3...], a najmniej siê liczy jej
spontanicznoœæ [grupa 6]. Dziewczyna wydaje siê byæ doœæ „sztywna”. Pra-
wie dwa razy bardziej od Fana, piêæ razy bardziej – od Metalowca (jak 0,13
do 0,21 do 0,66). Dla Fana najbardziej liczy siê odwaga lub jej brak, dopie-
ro potem – jakim jest kumplem, a nastêpnie charakter, moralnoœæ, sponta-
nicznoœæ.

Najmniej zale¿y mu na empatii (tj. umiejêtnoœci wczuwania siê w cudze
po³o¿enie, liczenia siê z prze¿yciami innych ludzi) lub jej braku; nie jest te¿
wprawnym psychologiem, jest gorszy nawet od Metalowca [grupa 8...].
A Metalowcowi zale¿y w zasadzie tylko na tym, aby byæ spontanicznym,
powa¿nie siê licz¹ dla niego tak¿e problemy moralnoœci. Natomiast –
i o dziwo – zdolnoœæ do przejmowania siê kwestiami przyjaŸni Metalowiec
ma minimaln¹, jak przysta³o albo na indywidualistê, albo na cz³owieka pod
tym wzglêdem zaspokojonego.

Mo¿na tak¿e wskazaæ na te elementy charakteru, intensywnoœæ rozwoju
których jest u naszych bohaterów podobna. Nale¿y do nich grupa 5., co
oznacza, ¿e Dziewczyna, Metalowiec, Fan z mniej wiêcej podobn¹ inten-
sywnoœci¹ myœl¹ o swoim ¿yciu w wymiarze optymizmu lub pesymizmu.
Podobn¹ wa¿noœæ ma tak¿e empatia [grupa 2] – to znaczy, ¿e nie jest zbyt
wa¿na dla wszystkich trzech „tekstowych bohaterów”. Obrazowe porówna-
nie bezwzglêdnych podobieñstw i ró¿nic w rozwoju 8 wyró¿nionych dzie-
dzin charakteru przynosi wykres 118.

Informacja o wa¿noœci danej dziedziny w ramach obrazu charakteru nie-
wiele jednak mówi o tym, jak siê tê dziedzinê rozumie. Mo¿emy coœ o tym
jednak powiedzieæ, wróciwszy do tabeli 3. W kategoriach 1–5 i 7 wyró¿-
niono podkategorie, wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ przeciwstawnych ocen lub
diametralnie ró¿nych rozumieñ danych kategorii: zdolnoœæ do nawi¹zywa-
nia przyjaŸni czy moralnoœæ mo¿e byæ wysoka lub niska, nastawienie – pe-
symistyczne lub optymistyczne, styl zachowañ – z regu³y akceptowany lub
nieakceptowany.

Fan i Dziewczyna, myœl¹c o przyjaŸni i empatii, nieomal nie dopusz-
czaj¹ do œwiadomoœci mo¿liwoœci ich niedostatku (1A, 2A zdecydowanie
wiêksze od 1B, 2B). Ostro¿niej patrz¹ na kwestiê moralnoœci [3], ta wysoka
góruje, ale mniej zdecydowanie, w ich œwiatach wiêc przewa¿aj¹: cnota,
dobro, skromnoœæ, szczeroœæ, uczciwoœæ itd., ale wiedz¹ te¿, ¿e istniej¹ in-
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18 Na tym wykresie liczby bezwzglêdne oznaczaj¹ proc. kp.



tryga, krzywda, nielojalnoœæ, zemsta, z³o. Kiedy myœl¹ o odwadze, zdecy-
dowanie licz¹ siê z: groz¹, obaw¹, panik¹, przera¿eniem, strachem. S¹ wiêc
o wiele bardziej lêkliwi ni¿ odwa¿ni [4A<4B]. Ponadto s¹ zdeklarowanymi
optymistami [5A>5B], osobami jednak doœæ spontanicznymi [6A>6B]
i wierz¹, ¿e ludzkie zachowania zdecydowanie czêœciej zas³uguj¹ na po-
chwa³ê ni¿ na naganê [7A>7B].

Metalowiec (wci¹¿ pamiêtajmy, ¿e – jak Dziewczyna i Fan – wyznaczo-
ny przez frekwencjê s³ownictwa, bo rzeczywistymi ludŸmi siê tu nie zajmu-
jemy) to typ zupe³nie inny. W przyjaŸñ co prawda wierzy, ale bardzo s³abo.
Ca³kowicie nie wierzy w ludzkie wspó³czucie [2A<2B]. Dla niego cz³o-
wiek (wiêc i on sam) o wiele czêœciej jest bezlitosny, bezpardonowy, bez-
wzglêdny, brutalny, okrutny ni¿ czu³y, delikatny, ³agodny, serdeczny, troskli-
wy, wyrozumia³y. �le wiêc myœli i o ludzkiej moralnoœci [3A<3B], tak jego
zdaniem wa¿nej. W tej sytuacji jest jednak – jak inni medialni bohaterowie
– optymist¹ [5A>5B] i to zasadniczo w stopniu takim samym, jak oni. Ma
te¿ podobny jak inni pogl¹d na kwestie odwagi [4A<4B] i oceny stylu ludz-
kiego myœlenia i postêpowania [7A>7B].
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Wykres 1. Cechy charakterologiczne Dziewczyny, Fana, Metalowca



4. Wola

Jak pamiêtamy, wola jest drug¹ pod wzglêdem wa¿noœci si³¹ duchow¹
Dziewczyny, Fana i Metalowca, w duszy ka¿dego z nich rozwiniêt¹ w spo-
sób relatywnie zbli¿ony [(35 proc.), {34 proc.}, <34 proc. >)19 ca³oœci si³
duchowych]. Mówi¹c obrazowo – jeœli cokolwiek myœl¹ lub wewnêtrznie
czuj¹, to w 1/3 wypadków sprowadza siê to do s³ów chcê lub nie chcê. Na
tym jednak analiza sfery woli koñczyæ siê nie mo¿e, gdy¿ chcieæ lub nie
chcieæ mo¿na z ró¿nych powodów (chcê, bo jestem zobowi¹zany; chcê, bo
ktoœ mnie prosi... itd., a z drugiej strony: nie chcê, bo nie mogê; nie chcê, bo
mam zakaz itp.).

Rozpatrzywszy sytuacjê, uzna³em, ¿e wszelkie jêzykowe manifestacje
woli [oznaczone jako X] mo¿na z grubsza podzieliæ na: (1.) sytuacje i akty
wolicjonarne [X.A], których jest 14 rodzajów, (2.) akty wartoœciowania
ogólnego [X.B], pozytywnego [X.B.a – np. idea³, fajny, poprawiæ] lub ne-
gatywnego [X.B.b – np. do bani, pogarszaæ, ¿enuj¹cy] oraz (3.) bezpoœred-
nie gesty wolicjonalne [X.C], polegaj¹ce b¹dŸ na ujawnieniu swego stano-
wiska [X.C.a (np. brawo!, nie ma mowy)], b¹dŸ na perswazyjnym nacisku
[X.C.b (np. jak wiadomo, nale¿y, z pewnoœci¹)].

Jeœli chodzi o podkategoriê X.C, to wyniki wyliczeñ wskazuj¹, ¿e jeœli
ju¿ Dziewczyna decyduje siê bezpoœrednio zaznaczyæ, co s¹dzi [X.C.a], to
czyni to szeœciokrotnie rzadziej, ni¿ sugeruje (lub sugestii s³ucha), ¿e oto
coœ nale¿y, a czegoœ nie nale¿y robiæ (jak 0,18 do 1,24). Wygl¹da wiêc
Dziewczyna na osobê relatywnie doœæ skryt¹ i nawyk³¹ do pos³uchu. W wy-
padku Fana nieskrêpowana ekspresja woli ma siê do perswadowania jak
0,21 do 0,97, czyli mniej wiêcej jak 1/4 do 1, wiêc jest stosunkowo czêst-
sza. Metalowiec jest najbardziej rozbuchany (proporcja jak 0,53 do 1,38,
czyli prawie jak 1/3 do 1).

Jeœli chodzi o stopieñ wybrednoœci (stosunek ocen negatywnych do po-
zytywnych, X.B.c do X.B.b), to w wypadku Dziewczyny wynosi jak 0,20
do 1,18; w wypadku Fana – jak 0,16 do 1,06; w wypadku Metalowca – jak
0,36 do 1,58.

Dziewczynie nie podoba siê wiêc prawie 1/7 tego, co w sposób zdecydo-
wany, ogólnie ocenia, Fanowi – prawie 1/8, Metalowcowi – 1/5. Jest wiêc
on najbardziej wybredny, najmniej zaœ krêci nosem Fan.

Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e Dziewczyna, Fan i Metalowiec to repre-
zentanci m³odzie¿y, grupy, jak g³osi powszechne mniemanie, d¹¿¹cej do sa-
modzielnoœci i buntowniczej – warto przede wszystkim rozpatrzyæ fre-
kwencjê wyra¿eñ nazywaj¹cych ró¿ne sytuacje i akty wolicjonarne [X.A].
Rzuca ona œwiat³o na problem obecnoœci w œwiatach tekstów badanych
pism problemów reglamentacji lub braku reglamentacji wolnoœci.
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19 !00 proc. to frekwencja leksemów obs³uguj¹cych sfery emocji, charakteru, woli oraz myœli i mowy,
a powtarzaj¹cych siê w interesuj¹cych mnie 3 korpusach prasy m³odzie¿owej przynajmniej trzykrotnie.
W liczbach bezwzglêdnych mierz¹c – chodzi o (26115) lub {22154} lub <24053> u¿yæ leksemów.



Podkategorie kategorii X.A skupiaj¹ siê wokó³ czterech kwestii: 1) in-
tencji, 2) postawy w sytuacji konfliktowej, 3) posiadania lub nieposiadania
swobody decyzji (wolnoœci postêpowania), 4) istnienia pewnych zakusów
na wolnoœæ, intencji jej niejawnego ograniczania. Omówiê te kwestie kolej-
no.

1) Intencja – wokó³ niej grupuj¹ siê nastêpuj¹ce podpodkategorie:
X.A.a. Obecnoœæ jasnej intencji pozytywnej [np. chêtny, ochoczo, pra-

gnienie] – (1,39 proc.)20 {1,38 proc.} <1,11 proc. >;
X.A.b. Brak jasnej intencji pozytywnej, czyli wahanie siê [np. nie-

chc¹cy, niepewnoœæ, wahaæ siê] – (0,40 proc.) {0,03 proc.} <0 proc. >;
X.A.c. Rezygnacja [np. ustêpowaæ, wyrzeczenie, zaniechaæ] – (0,09

proc.) {0,07 proc.} <0,05 proc. >.
Porównuj¹c nasycenie tekstów odpowiednim s³ownictwem, mo¿na siê

zorientowaæ, czy Dziewczyna, Fan, Metalowiec du¿o chc¹, raczej siê wa-
haj¹, czy mo¿e bywaj¹ sk³onni do rezygnacji. Z powy¿szych liczb wynika,
¿e jeœli Dziewczyna ju¿ bêdzie wskazywaæ na swoje intencje, to jasno
wska¿e, ¿e chce, w 74 proc. 21 wypadków, zawaha siê w 21 proc., a zrezy-
gnuje w 5 proc.. W przypadku Fana te mo¿liwoœci wynosz¹ 93 proc. – 2
proc. – 5 proc., wiêc wahañ zasadniczo on nie zna, a do rezygnacji sk³onny
jest w równie jak Dziewczyna niewielkim stopniu. Najwiêkszym stopniem
zdecydowania odznacza siê Metalowiec. On nigdy siê nie waha. Albo nie
chce, albo – i najczêœciej (96 proc.) – chce.

2) Postawa w sytuacji konfliktowej – w jej okreœlaniu uczestnicz¹:
X.A.d. Zgoda na coœ [np. tolerowaæ, zaakceptowaæ, zgoda] – (0,20

proc.) {0,15 proc.} <0,11 proc. >;
X.A.e. Poddanie i podporz¹dkowanie siê [np. cierpieæ [coœ], poddawaæ

siê] – (0,09 proc.) {0,08 proc.} <0,08 proc. >;
X.A.f. Sprzeciwianie siê [np. buntownik, byæ przeciw, protest] – (0,07

proc.) {0,07 proc.} <0,05 proc. >;
X.A.g. Lekcewa¿enie [np. ignorowaæ, mieæ gdzieœ] – (0,01 proc.) {0,02

proc.} <0,09 proc. >.
Mo¿na zauwa¿yæ, czy nasi bohaterowie, natrafiwszy na k³opoty, raczej

pogodz¹ siê z nimi dobrowolnie lub pod przymusem, czy te¿ czêœciej bêd¹
protestowaæ, aktywnie lub biernie. Jeœli Dziewczyna spotka siê z ¿¹daniem
czy przeszkod¹, to w 54 proc. przypadków22 da siê przekonaæ (tj. zgodzi siê
na coœ lub pogodzi z czymœ), w 24 proc. przypadków – podporz¹dkuje siê,
w 19 proc. – siê zbuntuje, a w 3 proc. – rzecz zlekcewa¿y. Dla Fana te war-
toœci bêd¹ wynosiæ: 47 proc. – 25 proc. – 22 proc. – 6 proc., dla Metalowca:
34 proc. – 24 proc. – 15 proc. – 27 proc. Wniosek st¹d paradoksalny, ¿e ra-
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20 100 proc. = (137281) lub {124736} lub <121114> u¿yæ/s³owoform, czyli stanowi¹ je wszystkie u¿y-
cia wyrazów powtarzaj¹cych siê w korpusach prasy dla dziewcz¹t, prasy dla fanów pop i fanzinów me-
talowych – przynajmniej trzykrotnie. Podobnie bêdzie w kolejnych, rozpatrywanych ni¿ej punktach 2),
3), 4), analogicznych do tego.
21 100 proc. stanowi frekwencja s³owoform wyliczona razem dla podkategorii X.A.a, X.A.b, X.A.c,
w ramach odpowiedniego korpusu. Analogicznie bêdê w tym rozdziale postêpowa³ dalej, przy analo-
gicznych zadaniach.
22 100 proc. = suma u¿yæ X.A.d + X.A.e + X.A.f + X.A.g. w ramach danego korpusu.



dykalna kontestacja (wszak metalowcy s¹ subkultur¹) nie polega na bezpo-
œrednim sprzeciwie, ale przede wszystkim na lekcewa¿eniu.

3) Okolicznoœæ posiadania lub nieposiadania swobody decyzji (wolnoœci
postêpowania); okreœlaj¹ j¹ podkategorie:

X.A.h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolnoœci decyzji [np. samo-
dzielnie, skusiæ siê, upatrzyæ, wybór] – (0,48 proc.) {0,43 proc.} <0,31 proc.
>;

X.A.i. Dobrowolna rezygnacja z wolnoœci (zobowi¹zanie siê) [np.
podj¹æ siê, przyrzeczenie, umowa] – (0,10 proc.) {0,10 proc.} <0,04 proc.
>;

X.A.j. Brak pe³nej wolnoœci decyzji [np. musieæ, nieunikniony, regu³a] –
(0,69 proc.) {0,53 proc.} <0,47 proc. >;

X.A.k. W³adanie, zarz¹dzanie wolnoœci¹ [np. dysponowaæ, kontrola,
przywódca] – (0,10 proc.) {0,12 proc.} <0,09 proc. >;

X.A.l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolnoœci [np. groŸba, presja,
zabraniaæ] – (0,10 proc.) {0,09 proc.} <0,07 proc. >.

Po podsumowaniu danych, mo¿na siê zorientowaæ, o ile bohaterowie –
podejmuj¹c decyzje – s¹ reglamentowani, a na ile wolni.

4) Sytuacja istnienia pewnych zakusów na wolnoœæ (tj. intencji jej nie-
jawnego ograniczania), która jest wyznaczona przez:

X.A.³. Stymulowanie kogoœ do dzia³ania – z pozycji wy¿szej [np. nagro-
da, proponowaæ, wskazany] – (0,31 proc.) {0,32 proc.} <0,24 proc. >;

X.A.m. Stymulowanie kogoœ do dzia³ania – z pozycji ni¿szej [np.
b³agaæ, faworyt, proœba] – (0,10 proc.) {0,11 proc.} <0,08 proc. >.

Ustalaj¹c te podkategorie, wyszed³em z za³o¿enia, ¿e jeœli siê kogoœ do
czegoœ zachêca albo o coœ prosi, to wystêpuje intencja wp³yniêcia na jego
decyzjê – niekoniecznie jednak skutkuj¹ca w praktyce (punkt do rozpatrze-
nia razem z poprzednim).

Jeœli wiêc frekwencjê s³owoform zaliczonych do podpodkategorii
X.A.h.–m. oznaczyæ (dla danego korpusu) jako 100 proc. i uznaæ je za
ca³okszta³t mo¿liwoœci oraz ograniczeñ postêpowania swobodnego, to oka-
¿e siê, ¿e wolnoœæ Dziewczyny nie bêdzie niczym krêpowana w 31 proc.
wypadków sytuacji, w których wolnoœæ lub brak wolnoœci mo¿e daæ o sobie
znaæ [h. + i.], w 43 proc. wypadków zaistniej¹ ograniczenia [j. + k.], w 5
proc. nast¹pi¹ bezpoœrednie zakazy i nakazy [l.], a w 21 proc. – nacisk per-
swazyjny [³., m.]. W wypadku Fana proporcje wynios¹: 31 proc. – 39 proc.
– 5 proc. – 25 proc.; w wypadku Metalowca: 27 proc. – 44 proc. – 5 proc. –
24 proc.. Najmniej wolny i najbardziej ograniczany bêdzie siê wiêc czu³
Metalowiec; obiektem perswazji w najwiêkszym stopniu bêdzie Fan, on te¿
bêdzie siê cieszy³ najmniejszymi ograniczeniami.

*

Z ustaleñ tu poczynionych wynika na przyk³ad, ¿e Dziewczyna jest bar-
dziej sk³onna do przyjaŸni ni¿ Metalowiec, on zaœ bywa bardziej zbuntowa-
ny; wyniki wskazuj¹ i na inne odmiennoœci Dziewczyny, Fana i Metalowca.
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Funkcjonowanie zmys³ów, charaktery, emocjonalnoœæ i przejawianie woli
ró¿nie wygl¹daj¹ w przypadku wpisanych w tekst bohaterek i bohaterów
prasy m³odzie¿owej oraz alternatywnej.

Wydaje siê tak¿e, ¿e za pomoc¹ iloœciowej analizy mo¿na dotrzeæ do
istoty tych ró¿nic, nawet w tak delikatnych sferach. Wymaga to co prawda
– jak w ka¿dej analizie zawartoœci – sporego wysi³ku, ale s¹dzê, ze warto
go podejmowaæ, zw³aszcza jeœli siê zwa¿y, ¿e wpisany w teksty, wirtualny
bohater tekstów prasy m³odzie¿owej ma wp³yw na wpisanego w teksty ich
odbiorcê oraz – zapewne – na odbiorców rzeczywistych.
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